
Zazqdzenie Nr .,0oi0,kX , l,
Burmislza ll,liasta KoScierzyna

zdnia.Q3.9!. L"\6"

w sprawie wprowadzenia kodeksu etykl pracownikow w UlzQdzie ltliasta Koscierzyna

Na podstawie aft. 69 usl, 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 siemnia 2009 r. o llnansach publicznych (tj,i Dz, Ll, z 2017

I., poz 2077)omz na podstawie Komunikalu Nr 23l!,lin$lra Finans6w z dnia 16 grudnlE 2009 r. w sprau,Le slandard6w

kontroli zarzqdczej dla sektora linansbw publlcznych (Dz U MFz2009r. Nr15,poz.84)

za@zam co nastsuje:

s 1.

Celem zapewnienia lunkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej konholi zar4czei wprowadzam

Kodeks etyki pracownak6w tj@u lvliasla Kdjezyna w bzmieniu stanowqrym z*Fnik Nl 1 do ninieiszego

zar4zenia.

s2.

Wz6r diriadczenia pracownika o zapoznaniu sbz postanowieniami Kodeksu elyki slanowi z+nik Nr 2 do

niniejszego zar4zenia.

$3

Wykonanie zardzenia powieeam Sekretatzowi ltliasta.

s4

Traci moc zan4zenie Nr 0050 31 20'12 Burmistza lviasta Kcftierzyna z dnia 12 marca 2012 I W sprawle

pEyFia Kodeksu Etyki Pracownika Samor4owego

s5

Zarrdzenie wchodziwzycie z dniem podFE ipodlega pEekazaniu wszyslkim pracownikom iednostki



t Uzasadnienle

W . zwi4zku z realizacjq Standadu 1 ,,pzesteeganie waftosci etycznych,' wynikajAcego
z Komunikatu lvlinislra Finansdw w sprawie wprowadzenia standard6w konkoli zaz4dczel, Burmistz 

'Lrliaila

wprcwadza Kodeks etyki pracownik6w urzedu Miasta Ko$ciezyna, Kodeks okrecla warto6ci elyczne pzyi9le
w jednostce przy wykonywaniu zadai pzez jej pracownik6w.



1.

1

2.

zelacznik Nr 1

do Zarzad;ia Nr ,f6{r. 49. 1,J 1,

BumlslEa l\,llasta

zdttla ..Qr,ok..tP t6 l.

KodekE etykl pracownlk6w

Uzqdu Miasta No6cienyna

Celem Kodeksu etyki jesl sprecyzowanie wado$i i standad6w zachowania pracownik6w zatrudnionych

w Uz?dzie lt/iasta Kosciezyna zwiqzanych z pelnieniem peez nich obowiqzk6w, zebranie ich w postaci

katalogu oraz poinlomowanie klientdw jednostkio standardach zachowania, jakich majq plawo oczekiwat od

pracownik6w tejZe jednostki,

Zas8dyog6lne

s 'r.

Kodeks etyki pracownik6w Llzqdu lviasla Kosciezyna, zwany dalej ,,Kodeksem etyki", wyznacza

siandardy postepowania, kl6rych powinni przestzegat pracownicy w zwiqzku z wykonywaniem pzez nich

swoich obowiqzk6w.

Pey wykonywaniu swoich obowi4zkdw pracownik ma zawsze na wzgledzie doblo wspdlnoty oraz chroni

uzasadnione interesy ka2dej uprawnionej osoby, a w szczeg6lnoscii

1) dziala lak, aby jego poslepowanie moglo by6 wzorem prawoEednosci i prowadzilo do poglqbienia

zaufania mieszkanc6w Gminy ltliejskiej KoScierzyna do Uzedu [,'liasta Ko6ciszyna zwanego da]ej

,jednostkq',

2) wykonuje ptacA z poszanowaniem godnosci innych ipoczuciem godnoklwlasnei,

3) pamieta, 2e swoim postqpowaniem daje Swiadectwo o oEanach wladzy Gminy oraz wsp6hwozy

wizerunek administracji samozqdowej,

4) przedklada dobro publiczne nad interesy wlasne i swojego Srodowiska.

s2.

Kodeks etyki okreila:

1) postawy, kt6re winni przyjmowat pracolvnicy jednostkioraz dzialania, kl6re winny byd podelmowane

w celu realizaoji zapis6w Kodeksu etyki,

2) podslawowy kalalog negatywnych zachowali, nielicuiqcych z godnosciq pracownika jednostki

samozqdowej oraz przyjetymi do siosowania postanowieniaml Kodeksu etykl,

3) sposob ieagowania w pzypadkach naruszenia zasad oraz monitorowania pz estzegania postanowieri

Kodeksu etyki.

Postanowienia Kodeksu etyki nie wyczerpuiq caloaci probtemaiyki postepowania etycznego w miejsou

pracy. Biorqc pod uwagQ l62norodnos0 syluacji i poslaw, naiwazoiejszq zasade jest da2enie do

i'ozsirzygani6 dybmat6w moralnych pzez pryzmal wlasnego sumienia, zdrowego rozsqdku oraz zasady

dobra publicznego.

Zasady okreslone w Kodeksle etyki dotycz4 zal6wno pracownik6w jak i os6b Swiadczqcych prace na

jakiojkolwiek innej podstawio w jednostce.



1

2

s3.

znajE sie

o trcScia

o$wiadcz
zawarciu pieMszejumowy o prace. Oswiadczenie d

Zasady szczeg6lowe

s4.

Zasada prawozqdno6ci

adq prawozqdnosci, stosuje procedury wynikajqce z pzepisdw
regulacji wewnqtznych jednostki. pzy zalatwia;iu powiez;nych

ie i w granicach obowiEzujqcego plawa, majqc na wzgledzie intercs

r6dla informacji oraz mo2liwo6ci sanodoskonalenia
stosowanych na stanowisku pzepis6w ptawa oraz

no6ci pracownik wykotzystuje $/yl4cznie do cel6w

Pracownik jednostki ujawnia pr6by i pzypadki mamotawstwa, defraudacji 6rodk6w pubticznych, korupcji
Jub oadu2ywanla \'/ladzy.

95.

Zasada niodyskryminowanla

Ptzy przy podejmowaniu decyzji itp. pracownik iednostki zapewntapzes Ektowania. pojedyncze osoby znajdujqce sie w takiej samejsytjacjisqtrakto 6b.
Nl9pyng 

lrakPwanrg iest dopuszczatne wylqcznie, je2eli jest uzasadnione obiekiywnymi, istotnymi
$rtasciwosciaml danej sprawy.

s6.

Zasada wsp6lmierno6ci

W toku podejmowania decyzji praoownik zapewnia, Ze podejmowane dzialania sq wsp6lmierne do
realizowanego celu.
Placownik.unika ogGnjczania praw klient6w lub nakladania na nich obciqzeh, je2eli dzialania te bylyby
niewsp6lmieme do rcalizowanego celu.
W loku podeimowania decyzji pmcownik zwrcca uwage na slosowne wywaienie spraw os6b prywatnych
i ogdlnego interesu publicznego,
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s7.

Zakaz naduiywania uprawniei

Z posiadanych uprawnien pracownik moze kozyslat wylqcznie dla osiqgniecia
uprawnienia te zostaly mu powieeone.

Pracownik nie powinien korzysta6 z uprawnien dla osiqgniecia cel6u dla kt6rych
pmwnellub kt6re nie mogqbyc uzasadnione interesem publicznym.

cel6w, dla kt6rych

brak jest podstawy
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$8.

Zasada bezstronn06ci

Pracownik wykonuje swoje obowiEzki bezslronnie i powstzymuje sie od wszelkich nieuzasadnionych
ch66kterem prowadzonej sprawy dzialair, kt6re mogqmied negatywny wplyw na sytuaciq pojedynczych

os6b, oraz od wszelkich form faworyzowania, bez wzgledu na motywy takiego poslepowania.

Przy wykonywaniu obowi4zk6w pracownik nie moze kierowaa sie interesem osobisiym lub rodzinnym ani

le2 wywieranq presj4 polityczn4

Pracownik nie mo2e uczestniczyd w podejmowaniu decyzji, w kt6rej on lub bliski czlonek jego rodziny

mialbyjakikolwiek interes linansowy lub innej natury.

Zasady wyl4czania siq pracownika z postepowai, w kt6rych zachodzi konflikt interes6w, okrcSlajq

odebne pEepisy wewnellzne.

zasada obieklwizmu

W loku podejmowania decyzji pEcownik uwzglgdnia wszyslkie istotne czynniki ipzyplsuje ka2demu

z nich nale2ne mu znaczenie, nie uwzglednia okoliczno6ci niezwi4zanych z danq spraw4

Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykozystujec w pelni posiadanq wiedze

idoswiadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opieE na ustalonej prawdzie obieklr$/nei

s 10.

zasada uczciwoici

Pracownik dziala bezslronnie, uczciwie i lozsqdnie.

1.

s fi.

Zasada uPnelmoSci

W swoich koniaktach z klientami jednostki, innymi instytucjami oraz wspdlpracownikami p€cownik

zachowuje sie zeczowo i uprzejmie. Pracownik stala sie byd jak najbardzioj pomocny i udziela

odpowledzi na skierowane do niego pytania rryczeQujqco idokladnie

Pracownik jednostki prcwadzi sprawy z \iira2liwosci4 maj4c na wzgledzie wiek, stalus spoleczny,

zdotno66 rczumienia pzepis6w oraz morliwosd realizacji 2qdai stawianych pzed klientem pzez

ienie fomularza, itP.).

takcie wykonywania czynnoijoi sluzbowych

iako poufne wszystkie informacie dotyczqce

klienta, a niezwiqzane z prowadzonym postepowaniem w sprawie
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Pracownik jednostki w kontaktach z klientami jednostki unika siwazanla sytuacli,

w kl6rej klient m6glby czuO sie zastraszony, poniiony czy upokoEony.

W pzypadku popelnienia bledu naruszaj4cego prawa lub inteles pojedynczej osoby pracownik stara si9

skorygo\i/ad negatywne skutki popelnionego peez siebie blQdu.

$ 12.

Zasada wsp610dpowiedzialno6ci

Pracownikjednoslki nie boisiq podejmowania decyzjioraz wynikaj4cych z nich konsekwencj;,

Relacje sluibowe opieraj4siQ na wsp6lpracy, koleieistwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu

sie doswiadczeniem i wiedz+
Prucownik godnie zachowuje sie w miejscu pracy i poza nim, a swoj4 postawq nie powoduie obnizenia

autorytetu i wiarygodnoaci jednostki i jego pEcownik6w

s 13.

Odpowiedzialno66

Pl"cownik zobowiqzany jest przeslzegad Kodeksu Etykiikierowat siejego zasadami.

Pracownik ponosi odpowiedzialno$ pozqdkowaza naruszenie zasad Kodeksu Etyki.

s 14.

Postepowanle w zwlqzku z naruszeniem postanowlei Kodeksu etyki

W pzypadku podejeenia naruszenia postanowieri Kodeksu etyki sprawe rozpalruje Sekretarz urzQdu.

W Ezie potwierdzenia naruszenia postanowiei ww akt6w Sekretaz uzQdu informuje o sprawie

Bumistza l\rliasta Burmisla moie zaslosowa6 kare pozqdkowe wskazan4 w art. 108 Kodeksu pracy

(D2.U.2018 r., poz. 108).

W przypadku stwiedzenia naruszenia postanowiei Kodeksu etyki majecego iednoczeSnie znamiona

popelnienia pzestepstwa, Burmislz zawiadamia odpowiednie organy,
2.

1.

1

2

s ts.

Monltorlng przestrzegania postanowieli Kodeksu egki

Seketaz pzyjmuje uwagr i spostrzezenia w zakresie obowi4zywania i pzestzegania postanowieh

Kodeksu etyki, Uwagi i sposta e2enia naleiy zglaszai wformie pisemnej.

W zale2no6ci od chaEktelu oraz istotnosci wniesionych uwag i spostze2ei, Sekelarz rozwazai

mozliwose poinformowania Burmislza, pzygotowania projeklu zmian wewnelrznych pzepis6w i rcgulacji

obowi4zujacych wjednostce lub podjecia innych stosownych krok6u



-. I
Zalacznik Nr2

do Zazqdzenia Nr 'q3 1A\l
Burmislr

zdnia... 9-\..JALgf

(lmie i nazwisko pracownika)

(Stanowlsko slu2bowe)

OSW/ADCZENIE

Upzedzony o odpowiedzialnosci poeqdkowej oswiadczam, ie zapoznalarn/em siq z postanowieniami

Kodeksu etyki i zobowi4zuie sie do przestrzegania zasad z niego \,rynikajqcych

(data i podpis pracownika)




