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Zarr{dzeri€ Nr 13201 I
W6jtN GmiDy Strrcze
z dni| 8 mrlc| 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracownik6w Urzedu Gminy w Starczy

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminrym (t. jedn.

z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z fitn. z�n) otuz ,It.1 pk I i 3 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.
o pracownikach samorz4do$Tch (Dz- U. Nr 223, poz. 1456 zpoin. zm.),
zarz4dza sip, co nastepuje

$ r

WFowadza si€ Kodeks Etyki pracownik6w UrzQdu Gminy w Starczy, stanowi4cy zalqcn ik do
nmiei szego zarz4dzqnia

$ 2

wykonanie zarzqdz€nia powierza siQ wsrystkim Facownikom U.z€du Gminy w Starczy

$ 3

Zarz4dzenie wchodzi w rycie z dniem podpisania.



KODEKS ETYKI
PRACOWNIK6W SAMORZADOWYCH

PREAMBULA

Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartosci i standard6w zachowania pracownik6w
sarnorzqdowych zatrudnionych w UrzQdzie Gminy w Sta.czy, zwi4zatych z pehieniem przez nich
obowiqgk6w, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformori,/anie ob'.i,'ateli o standardach
zachowani4 jakich maj4prawo oczekiwa6 od pracownik6w samorz{dowych.

ZASADY OGOLNE

Artykul I

l. Kodeks wymacz zasady (standardy) posf9powania pmcowdk6w sarnorzqdowych
w zwiqzku z \rykon,,rraniem przez nich zasad publicmych, tj. pelnieniem sfu2by publicmej.

2. Zasady okreslone w niniejszjm kodeksie winny byi stosowane przez wszystkich
pracownik6w zatrudnionych w Urzgdzie Gminy w Starczy posiadajqcych statut pracownika
samorz4dowego, o L16rym mowa w art. I ustawy z dnia 22 ma.ca 1990 .oku o pracownikach
samorzqdowych (tekstjednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1593 zpoIn. zm).

3. Pracownicy samorzqdowi traktuj4 prace jako sluzbe publicma na zajmowanych
stanowiskach sluze pafstwu i spolecznosciom lokalnym, przestrzegaj4 porzqdku prawnego
i wykonujq powierzone z dania.

4. Normy niniejszego Kodeksu na.uszajq pmcownicy samorz4dowi, kt6rzy wskut€k
postQpowania, zar6wno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykuj4 utratQ zaufania niezbednego
do wykon)'wania zadaf publicmych.

ZASADY POST4POWANIA

Artykul2

l. Pracownicy samorz4dowi pelni4cy sluzbp publiczn4 zobowiqza.oi s4 dba6 o wykonl'wanie
zadaf publicmych oraz o Srodki publiczne z uwzgl9dnieniem interesu paistwa, interesu
Gminy oraz indlrr'iduahego interesu obywateli

2. W szczeg6lnosci pmcownicy samorzqdowi powinni ptzestrzega6 i dzialat, zgodnie z
zzsadami:
- praworzqdnosci,
- bezstaonnosci i bezinteresownosci,
- obi€krywiznu,
- uczciwoici i netelnodci,
- odpowiedzialnosci,
-jawno6ci,
- dbaloSci o dobro imig urzQdu i pracownik6w sarnorz4dowych,



- godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
-ipnejlnolci ) iryczliwoici w kontaktach z ob)'w?telami, zwierzchnikami, radnymi,

podwladn)mi i wspdpracownikami.

WYKONYWAIIIE ZADAN

]. Slu2ba publicma opiera siQ na zaufaniu publicanym i ryrnaga od.. pracownik6w

samorzqdowych poszanowania Konstytucji i prawa oraz slawiania interesu publicznego ponad

i*"r* it"lilttl bfy-"tele oczekujqod pracownik6w samorz4dowych wysokich standard6w

etycznych zachowai.

2. Pracownicy samorzqdowi Pelniq wzqd vr' ramach prawa i dzialajE zgodnie z prawem;

;;;"i"*y*;* przez'nich rozst4gnipcia i decyzje posiadaj4 podstawe prawn'+ ich tre(d

jesi igoana z obowiqzujqcymi przepisami prawa' zawieraj4 uzasadnienie oraz intormacJ€ o

mozliwoici zlozE ia odwolania

Artykul 4

l. Pracownicy samorz4dowi dzialaj4 bezsfonnie i bezintercso\tmie'

2. Pracownicy samorzqdowi nie uczestniczQ w podejmowaniu docyzji'. natadach lub

opiniowaniu w sprawach, w kt6rych maj4 bezpo$edni lub posredni interes osobisry'

3 . Pracownicy sanorz4dowi nie wykorzystuj4 i nie pozwalajq na wykorzystanie powierz onych

im zasob6w. kadr i mienia publicznego w celath prywatnych'

4. Pracownicy samorzqdowi nie podejmuj4 prac' ni zajgt kolidujqcych z p€lnionymi

obowiezkami sluzbowymi.

5. Pracownicy samotzqdowi nie podejmuj4 arbitralnych declzji' lt6re mogq mied nega$'\thy

*ptf"v nu sytu""jE oUy**"li oraz powstrzymuje siP od wszelkich form faworyzowana stron

poslQpowanla.

6. haco$Ticy samorzqdowi nie angazxjq siq w &ialania o charakeze . 
politycznym' nie

;i.;;;'*plyi"; i naciskom.politvcznym. k6ie mogq prowadzii do dTialari stsonniczvch lub

sprzecznych z interes€m publlcznym

7. hacownicy sanorz.qdowi p€lni4c obowi4zki kierujq si€ interes€m wsP6lnoty 
-samorzadowej

r "i" .r"rpa 
-r"-ys.r 

ti'aterialnlch ani osobistych {w trakcie zatrudnienia ani pojego usraniu)

z Mulu sDrawowan€go urzgou, nre ozruaj4 tez w prywatnlm interesie os6b lub grup os6b'

r. pracownicy sarnorz4dowi "'" ,.r"i;:':: powstania konllildu . 
int:::s6w miedzv

irt"."i. o"ifi"zrtvrrl a prywatnym. w sytuacji powstania konfliku interes6w dbaj4 aby



zostal on rozrtrzygniQty na korry56 interesu publiczDego bez nieuzasadnionego naruszenla
intoresu prywatnego.

2. P.acownicy samoz4dowi kor?|�stajq z uprawniei ryhcmie dla osiegniQcia c€16w, dla
kt6rych upravinienia te zostaly im powierzone moc4 wlaSciwych przepis6w'

3. Pracownicy sanorzldowi nie angazujq siQ w dzialaniA kl6re zagazzjq prawidlovtemu
wypclnianiu obowiq k6w slu2bowych lub wptywajl negatywnie na obiektywizn
podejnowanych delyzji.

ArtYL-ul 6

l. Prelwnicy samorzqdowi \i!&onuj{ obowi{zki rzetelde' sumicltnie, z szacunkiem dla

innych i poczuciem godnosci wlasnej.

2. W prowadzooyoh sp.Ewach r6wno trakujq wszyskicb uczeslrik6lposppowaria' nie

uleeaia zadnym naciskom, nie przyjmujq zadnych zobowi€art wynikajqcych z polcewieristw8

tud-njo*oli, ni" pt yjbuj{ zadnych korz}aici matcridnych arri osobistych

Artykul 7

I . Pncowricy samor4dowi ponosz{ odpowiedzialngse 3 {qzj1. i qdTS "b Tlqll
fua"y"t ,ooi.ygni*.7ufizajry powtermnym majqtki€tn i frodkami publtczn)4ltl wrmt

wykazywad nalerytq slarantroit i gospodamosi.

2. Pmco\micy samorz4dowi ujawniraj{ pr6by tna|n9n:wstwa- det'audacji irodk6w

publicarych, naduzyqania whdzy tub kompcji odpowicdnim instyi&jo$ lub organom'

3, Prdcownicy samorz4dowi zglaszaj4 wqpliwo3€i dotycz4ce celowosci lub tegalao3ci

deqrzji podejmouatrych l1' urzdzie b@osredniemu pt-zslozone$u'

ArtYkd t

l. Do obowi{zk6w F.cownika samorzndowcgo nalezy sumienne i staranne vypahianie

pol€a,h FzEWI$ego-

2. Jszeli v DrzdKonani$ pracownika samorz{dowego poleceaie przeldonegoies.t ntezsodae 1
p.*"ot, prlo*it len powitricn przcdstawic mu swoje zasFzEzenia ; 1 razle p$emnego

i*il?titi"- -i*ia. powinien j€ rykonad, zarl,iadami'jqc j€dnoczetuie burmi*za o

za9Jr.7d$iach.

3.Pracournikowisamorz4dovemuniewo|nowykoqNacpolece6,ktorychwl'konanie*Edlug
jego przekonania stanowiloby przestepstwo lub groziloby niepoweiowanymt srraraml_

Artykul9



l. Pracownicy samorzqdowi udostQpniaja ob)'watelom zqd^ne przez nich informacje i

umozliwiajq iostqp do publicznych doL:ument6w zgodnie z z&sadami okreilonymi w

ustawach I statucie Gminy. odmowa udostQpnienia informacji publicznej &ymaga formy

pisemnej i uzasadnienia.

2. Pracownicy samorz4dor,r'i nie ujawniaja informacji poutnych i tajnych ani nie wylorzystujE

ich dla korzy.ici finanso*ych tuU osoUistyctr, z-ardwno w tmkcie' jak i po zakoiczeniu

zatrudnienia.

ArtYkul 10

l. Pracownicy samorzqdowi sq zatrudniani, awanso&ani i wynagradzani w opatclu o

przeslanki merytorycme; kwalifikacje i umiejptnoici zawodowe'

2. Pracownicy samoJzqdowi rozwijaj4 swoje kompetencje i ,wi€dz€ 
zawodowa potrzebne do

wykon) tania obowi4zk6w. a urzqd ltllar7a im po temu mozllwoscl'

3. Pracownicy samorz4dowi sq lojalni wobec urzgdu izlvierzchnik6w omz gotowi do

wykont ̂ /ania sluzbowych poleceri

- 4. Pracownicy samorzqdowi udzielajq obiekl)$Tych' zqgdn1ch z, najlepsz4 wolq i wiedz{

porad i opiniizwierzchnikom' wlqcanie z ocen4legalnosci i celowo3ci ich dzialai'

Arrykul ll

l .wkontaktachzob}nvatelarnipmcownicysamorzedowizachowrrj4si€uprzejmie,sq
po.o"ni i oatl"tujq oapo*i"d'i nu "ki"to*-e do nich pltania wyczerpuj4co i dokladnie'

2. Pracormicy samorzqdowi dbaj{ o dobre stosurki mi€dzyludzkie' p'zesfrzegaj4

,^J pop.*n"go -"t'o*uniu' ;u'{"lt"ych czlowiekowi o wysokiej kulturze osobistej' w

miejscu Pracy i Poza nim'

ODPOWIEDZIALNOSd DYSCNLINARNA
IPORZADKOWA

ArtYknl 12

Pmoownicy samorz4dowi za nieprzeslrzeganie niniejszego -kodeksu 
ponoszq

oaooJl#"fnoif po-qdkowq lub dysc;plinamq okreSlon4 w Kodekie Pracl '



POSTA}{OWIENIA KONCOWE

Artykul | 3

l'Pracownicysamorz4dowizobowiqzanisqprz'estrzeyatprzepis6wKodeksuikierowadsiQ
jego zasadami.

2. Ki€romicy jednostek organizacji wewnQtrznej Urzqdu ttpowszechni'aia za1!1,zawane w

Kodeksie wsr6d podleglych im p*""*t'fti'*' *lptrftcrry samorz4dowej oraz medi6w' celem

propagowania zawarrych w nim waltosci i zasad'


