
Z A R Z ^ D Z E N I E Nr 29/2011

Wojta Gminy Czerwonka
z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracownikow zatrudnionych w Urzedzie
Gminy Czerwonka.

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o samorzajdzie gminnym (j.t.Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24, art. 25 ust. 1 i art. 30 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorzajdowych (Dz. U z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z pozn.
zm.) zarzajdzam, co nast?puje:

§ 1.
-

Wprowadza si? Kodeks Etyki pracownikow samorzajdowych w Urz?dzie Gminy Czerwonka
zwany dalej Kodeksem, stanowi^cy zal^cznik Nr 1 do niniejszego zarzajdzenia.

§2.

Zobowia^zuje si? wszystkich pracownikow samorzajdowych zatrudnionych w Urz?dzie Gminy
Czerwonka do zapoznania si? z uregulowaniami zawartymi z Kodeksie i ich stosowania w
pracy.

§ 3 .

Wykonanie zarzajdzenia oraz nadzor nad przestrzeganiem Kodeksu powierza si? Sekretarzowi
Gminy.

§4-

Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

^ancelaria Radcow Prawnych
: Niescior i Z. Woltariski s.c. w Puftusku

^ ^'-^~
Sylwia Sendrowicz

Aplikant radcowski



Nr 1
do zarz^dzenia Nr 28/2011
Wojta Gminy Czerwonka

z dnia 26 lipca 2011 r.

KODEKS ETYCZNY

PRACOWNIKOW URZEDU GMINY
W CZERWONCE
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KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKOW URZ^DU GMINY W CZERWONCE

I. PREAMBULA

Urzqd Gminy Czerwonka tworza^ kompetentni, sprawnie dzialaj^cy urz^dnicy samorza^dowi.
Sluzymy mieszkahcom i przedsi^biorcom naszej gminy. Jestesmy po to, by wspierac
dzialania organow samorzajiowych gminy w realizacji jej zadari. Najwazniejsze dla nas jest
zadowolenie i satysfakcja interesantow w kontakcie z Urz^dem. Stosujemy skuteczne melody
komunikowania si? z mieszkancami. Wszystkich obshigujemy w sposob profesjonalny,
zyczliwy, jestesmy pomocni w zalatwieniu spraw.

Kodeks Etyczny jest zbiorem wartosci i wzorcow oraz wytycznych post^powania
zawodowego pracownikow Urz^du Gminy Czerwonka , zwiazanych z pelnieniem przez nich
obowiazkow sluzbowych oraz ma na celu poinformowanie obywateli o standardach
zachowania, jakich majq_prawo oczekiwac od pracownika samorzajdowego.

Pracownicy Samorzajdu Gminnego pehiia^ smzebnq_ rol? w stosunku do mieszkancow Gminy i
obowiazujacego prawa, poprzez wykonywanie okreslonych ustawami zadari publicznych, z
kazdorazowym uwzgl^dnieniem interesow spolecznosci lokalnej oraz dobra Rzeczypospolitej
Polskiej.

Kodeks etyczny pracownika samorzajdowego stuzy: lepszemu, wiarygodnemu wizerunkowi
urz^du, wyeliminowaniu sytuacji moga^cych powodowac mozliwosc korupcji, przejrzystosci
pracy urz^dnika i urz^du, poprawie jakosci pracy urz^dnika i relacji, wyst^pujaj^ych mi^dzy
pracownikami oraz mi^dzy pracownikami i interesantami, zachowaniu fundamentalnych
zasad etyki, ksztaltowaniu postaw urz^dnika, pozwalajajcych na zwi^kszenie szacunku
i podniesienie poziomu zaufania do urz^dnika, informacj^. i pomoca^ w okresleniu
post^powania urz^dnika, ktory cz^sto ma do czynienia z sytuacjami etycznie
niej ednoznacznymi.



Kodeks etyczny jest zbiorem nakazow i zakazow opartych na fundamentalnych wartosciach:
sprawiedliwosci, prawdzie, uczciwosci, szacunku, godnosci i lojalnosci, ktorych nalezy
przestrzegac wykonujajc zawod pracownika samorzajdowego.

II. POSTANOWIENIA WST^PNE

§1

Ilekroc w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

1. Urz^dzie - nalezy przez to rozumiec Urzajd Gminy Czerwonka.
2. Kodeksie - nalezy przez to rozumiec Kodeks Etyczny pracownikow Urz^du Gminy

Czerwonka
3. Pracowniku - nalezy przez to rozumiec pracownika Urz^du Gminy Czerwonka

posiadajajcego status pracownika samorzajdowego, o ktorym mowa w art. 1 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzajdowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223
poz. 1458 z pozn. zm.).

III. ZASADY OGOLNE

§2

1. Kodeks etyczny obejmuje wszystkich pracownikow zatrudnionych w Urz^dzie i
wyznacza zasady ich post^powania.

2. Kodeks jest potwierdzeniem najwyzszych standardow uczciwosci i rzetelnosci,
dobrych intencji i zrozumienia we wzajemnych relacjach oraz kontaktach z
mieszkancami Gminy Czerwonka i innymi interesantami Urz^du oraz oparty jest na
fundamentalnych wartosciach, takich jak: sprawiedliwosc, praworza^dnosc, godnosc,
lojalnosc.

3. Kazdy pracownik jest osobiscie odpowiedzialny za przestrzeganie Kodeksu. Kierujajcy
jednostkami organizacyjnymi Urz^du b^da^dbac o zgodnosc post^powania podleglych
pracownikow z postanowieniami Kodeksu.

4. Kodeks ma na celu ksztaltowanie zaufania do wykonywania funkcji pracownika
samorzajdowego, dlatego obowiazuje zarowno w miejscu pracy jak i poza nim.

§3

1. Osoby na stanowiskach kierowniczych maj^ szczegolny obowiazek okazywania w
slowach i czynach swojego osobistego przywi^zania do najwyzszych norm uczciwosci
i rzetelnosci.

2. Przelozeni - jako osoby pemiajce funkcj? przywodcow i doradcow, powinni:
1) zapewnic wlasciwe zrozumienie wartosci i postanowieri Kodeksu przez

pracownikow Urz^du,



2) stwarzac i podtrzymywac klimat otwartych kontaktow, jawnosci post?powania,
osiajania celow dziatania oraz wzajemnego szacunku,

3) podejmowac dzialania dla wykrywania i wtasciwego potraktowania zachowan
nielicuj^cych z etyka^ pracownika samorza^dowego,

4) bye apolityczni - nie demonstrowac swoich przekonan politycznych, a takze
nie uzalezniac od nich swoich decyzji - w tym w zakresie doboru i awansu
kadr.

§4

1. Pracownik jest funkcjonariuszem sluzby publicznej i przy realizacji swoich zadan
kieruje si? obowiazujajsym prawem, dbatoscia^ o srodki publiczne, interesem pahstwa,
wspolnoty samorzajiowej i obywateli zgodnie z ich uprawnieniami oraz potrzebami, a
w szczegolnosci:

1) w kazdej sytuacji pami?ta, ze reprezentuje Urzajd i dba o jego dobre imi?,
2) traktuje wszystkich interesantow w sposob rowny, uprzejmy, bezstronny, bez

zadnej dyskryminacji i uprzedzen,
3) lojalnie i rzetelnie realizuje cele wspolnoty samorzajdowej bez wzgl^du na

przekonania i pogla^dy polityczne,
4) przedklada dobro publiczne nad interesy wlasne i swojego srodowiska,
5) chroni powierzony mu majajek i srodki publiczne kierujqc si^ racjonalnosci^

wydatkow i ograniczaniem zb^dnych kosztow.
2. Pracownik wykonuje swoje obowiq.zki profesjonalnie, da^ajc do osia_gania jak

najlepszych rezultatow, w szczegolnosci:
1) rozpoznaje sprawy w dobrej wierze, wnikliwie, dociekajajc wszelkich

okolicznosci waza^cych na podejmowanych decyzjach, nie kieruja^c si?
emocjami i doraznymi efektami, lecz rzeczowym i obiektywnym podejsciem
do problemu,

2) nie uchyla si? od rozstrzygni?c trudnych i od odpowiedzialnosci za
podejmowane decyzje, a takze potrafi je przekonujajzo uzasadnic,

3) nie unika przyznania si? do bt?du i natychmiastowo naprawia jego skutki,
4) rzetelnie informuje zainteresowanych o przystugujajzych im prawach, skutkach

decyzji oraz wszelkich okolicznosciach moga^cych niekorzystnie wplywac na
ich sytuacj?,

5) dotrzymuje terminow przewidzianych prawem oraz wlasnych zobowia^zan,
ktore przyjaj,

6) ustawicznie podnosi swoja^ wiedz? i kwalifikacje.

§5

1. Pracownik doklada wszelkich starari, aby jego dzialania byty przejrzyste, jawne i
niekoliduja^ce z interesem wspolnoty samorza^dowej, a w szczegolnosci:

1) wszystkich uczestnikow prowadzonych spraw traktuje rowno, bez ulegania
naciskom oraz faworyzowania,

2) traktuje interesantow w sposob partnerski, zapewniaja^c im poczucie
bezpieczenstwa w korzystaniu z usmg pracownika w rozwia^ywaniu ich
spraw,

3) nie dopuszcza do podejrzeh o zwiazek mi?dzy interesem wlasnym i
publicznym, a takze eliminuje wszelkie zachowania mogajce narazac jego i
Urzajd na opinie o uzyskiwaniu korzysci lub korupcji,



4) nie podejmuje prac ani zaj^c koliduja^cych z jego obowia^zkami shizbowymi,
5) dba o wlasnq. opini?, jako osoby niepowiajzanej ze srodowiskami politycznymi,

biznesowymi, religijnymi i realizujqeej ich interesy,
W celu zapewnienia obiektywnosci podejmowanych decyzji:

1) udostejmia wszelkie informacje dotyczajse wnoszonych spraw i umozliwia do
nich dostej}, o ile jest to zgodne z przepisami prawa,

2) informuje zainteresowanych na kazdym etapie decyzyjnym o toku spraw oraz
umozliwia wnoszenie dodatkowych informacji maja_cych wptyw na ich
rozstrzygni^cie,

3) konsultuje ze wspolpracownikami i zwierzchnikami decyzje wymagajqce
rozstrzygni^c niekonwencjonalnych, trudnych lub budzajcych kontrowersje.

Pracownik nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla osi^gania
korzysci osobistych zarowno w czasie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.

IV. ZASADY POST^POWANIA
PRZY WYDAWANIU DECYZJI

§6

1. W wykonywaniu swojego uprawnienia do podejmowania decyzji pracownik nie moze
przyznawac sobie ani osobom lub grupom z nim zwiajzanych bezposrednich i
posrednich korzysci osobistych.

2. Uprawnienie do podejmowania decyzji, powierzone mu moca^ odnosnych przepisow,
pracownik wykorzystuje do osiajni^cia okreslonego celu lub celow.

3. Pracownik podejmuja^c decyzje dziala zgodnie z zasadq. praworza_dnosci, stosuje
uregulowania i procedury okreslone prawem oraz dba, by posiadaty podstaw? prawna^.

4. Przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia wspolmiernosc podj^tych dzialan do
obranego celu, w szczegolnosci zas unika ograniczania uprawnien obywatela lub
nakladania na niego obcia^zen nieadekwatnych do osia^ganego celu.

5. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwag? na stosowne wywazenie
spraw osob prywatnych i ogolnego interesu publicznego.

6. Podejmuja^c decyzje pracownik uwzgl^dnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje
kazdemu z nich okreslone znaczenie, natomiast pomija inne okolicznosci, ktor'e nie
nalezq. do wnoszonej sprawy.

7. Pracownik dziala bezstronnie i niezaleznie powstrzymujajc si? od wszelkich
arbitralnych dzialan mogajcych mice negatywny wplyw na sytuacj? pojedynczych
osob.

8. Pracownik nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, w ktorej on lub bliski czkmek
rodziny miatby jakikolwiek interes.

§7

1. Pracownik zapewnia kierowanie spraw wnoszonych do Urz^du do wlasciwych
jednostek organizacyjnych lub innych wspolpracownikow zgodnie z ich
kompetencjami, nawet wowczas, kiedy obywatel lub instytucja zlozyla je u niego
niewlasciwie.

2. Pracownik udziela odpowiedzi w terminach okreslonych prawem. Potwierdza
rowniez, na zajdanie wnosza^cego sprawy, jej wpiyw.



§8

1. Kazda^decyzje_ pracownik uzasadnia, podaja^c powody rozstrzygni?cia opierajajc si? na
faktach i podstawie prawnej.

2. Pracownik odst?puje od wydania decyzji, ktore opieratyby si? na niewystarczajajzych i
niepewnych podstawach prawnych, z^dajqc dalszych argumentow pomagajacych w
prawidlowym rozstrzygni?ciu.

3. Decyzje i uzasadnienia sa^przygotowywane przez pracownika w sposobjednoznaczny
oraz sa^napisane zrozumialymj?zykiem.

4. Pracownik podaje informacj? o mozliwosciach odwolawczych, w szczegolnosci zas
terminy i organy, do ktorych nalezy odwolania wnosic, a takze
o mozliwosciach wszcz?cia post^powan sajdowych lub zlozenia zazalenia do rzecznika
praw obywatelskich.

5. Pracownik przekazuje decyzje zainteresowanej osobie lub instytucji na pismie
natychmiast po jej podj^ciu, a takze powiadamia o nich - zgodnie z prawem - inne
strony, jednakze po uprzednim lub rownoczesnym powiadomieniu wnosza^cego
spraw?.

^

V. INNE OBOWI^ZKI PRACOWNIKA

§9

1. Pracownik pomaga obywatelom w uzyskaniu interesujajcych ich informacji, a w
przypadkach okreslonych odr^bnymi przepisami dotyczajcymi poufnosci, informuje o
przyczynach odmowy.

2. Pracownik umozliwia dost?p do publicznych dokumentow zgodnie z obowi^zuj^cym
prawem.

§10

Pracownik zglasza swoje wa^tpliwosci dotyczq.ce celowosci lub legalnosci
podejmowanych w Urz?dzie decyzji swojemu bezposredniemu przefozonemu. a przy
braku reakcji bq.dz tez stwierdzeniu niewlasciwego zainteresowania si? przez niego
sprawa^ wyzszym przelozonym.
Pracownik ujawnia wszelkie proby marnotrawstwa, defraudacji srodkow publicznych,
naduzywania wladzy lub korupcji i zglasza je swoim przelozonym.
Pracownik dba o dobre stosunki miedzyludzkie we wlasnym otoczeniu, aktywnie
uczestniczy w ich ksztaltowaniu, zapobieganiu konfliktom oraz tworzeniu wlasciwej
atmosfery pracy.
W kontaktach z interesantami oraz wspolpracownikami pracownik przestrzega zasad
dobrego wychowania i daje swiadectwo wysokiej kultury osobistej.



VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejszy Kodeks jest dokumentem urzejdowym Urz^du Gminy w Czerwonce i
zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzedu.

2. Kazdy nowo przyjmowany pracownik zapoznawany jest z Kodeksem przez
przelozonego oraz zobowiazany jest do jego akceptacji i przestrzegania.

3. Za nieprzestrzeganie postanowien Kodeksu pracownicy ponoszq. odpowiedzialnosc
porzajikowa., dyscyplmarn% a w uzasadnionych przypadkach karnq..

4. Kodeks b^dzie poddawany okresowym ocenom i dyskusji wewn^trznej - nie rzadziej
niz raz na dwa lata - a wypracowane wnioski wykorzystane be_da^ do jego doskonalenia
oraz podnoszenia standardu ushig swiadczonych przez Urzajd.

5. Pracownicy samorza^dowi zobowia_zani sq. do przestrzegania i kierowania siej zasadami
niniejszego kodeksu.

6. O wprowadzenie zmian w Kodeksie moze wystaj)ic grupa przynajmniej 3
pracownikow.

7. Wniosek podlega rozpatrzeniu na najblizszym zebraniu pracownikow.
8. Kodeks etyczny i jego zmiany przyjmowane sâ  na zebraniu pracownikow zwykta^

wiejcszosciq. gtosow w obecnosci, co najmniej polowy liczby pracownikow.

^



Zal^cznik Nr 1
do Kodeksu Etycznego

Pracownikow
Urz^du GmJny w

Czerwonce

Procedura post^powania
w przypadku naruszenia Kodeksu Etycznego

w Urz^dzie Gminy w Czerwonce

Zasady ogolne

§1
1. Niniejsza procedura nie narusza obowi^zuja_cego prawa, w szczegolnosci ustawy o

samorza^dzie gminnym, ustawy o pracownikach samorza_dowych ustawy o
ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelnia_ce funkcje
publiczne, Kodeksu Pracy oraz przepisow dotycza_cych odpowiedzialnosci
pracowniczej i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych, a takze przepisow Kodeksu
Poste.powania Administracyjnego i Kodeksu Karnego.

2. Procedura okresla sposoby post^powania wewn^trznego w Urze,dzie Gminy w
Czerwonce - zwanego dalej Urz^dem, w stosunku do przejawow naruszenia Kodeksu
Etycznego pracownikow Urz^du - zwanego dalej Kodeksem oraz ogolnie
obowia_zuja^cych przepisow prawa - nie okresla jednak sankcji, w przypadku, gdy 33.
one uregulowane innymi przepisami.

Zasady post^powania

§2

1. Kazdy pracownik, dbaja_c o dobre imi^ Urze.du, powinien swoim post^powaniem
wypelniac tresci zawarte w Kodeksie, w szczegolnosci reagowac na wszelkie przejawy
jego naruszania.

2. Kazdy pracownik powinien zwrocic kolezeriska^ uwag^ innemu pracownikowi, w
przypadku zachowania nieetycznego, naruszaj^cego dobre obyczaje i stosunki
mie.dzyludzkie zarowno w odniesieniu do interesantow, jak i wspolpracownikow.

3. W przypadku, gdy zachowanie nieetyczne dotyczy naruszenia prawa, obowiq_zkiem
kazdego pracownika jest powiadomienie o tym bezposredniego przelozonego lub
czlonka kierownictwa Urze_du.



4. Bezposredni przelozony przeprowadza rozmow? - traktowan% jako post?powanie
wyjasniaja^ce z pracownikiem naruszaja^cym Kodeks, podczas ktorej wyjasnia
motywy, przyczyny i ustala przebieg nieetycznego zajscia, a takze podejmuje decyzj?
odnosnie dalszego toku sprawy.

5. W przypadku wnioskowania o udzielenie kary porzq.dkowej lub stwierdzenia
przest?pstwa, z rozmowy sporza_dza si? notatk?, ktora kierowana jest do Wojta
Gminy Czerwonka - zwanego dalej Pracodawc^. za posrednictwem Sekretarza
Gminy. Wniosek i notatk? kieruje si? niezwlocznie w celu dotrzymania terminow
dotycz^cych odpowiedzialnosci pracowniczej.

6. Sekretarz informuje niezwlocznie o wniosku pracownika i sklada wniosek do Wojta
z propozycja. rozwia^zania problemu - zgodnie z obowia^zuja^cymi przepisami i opinia_
prawna^ Zespolu Radcow Prawnych.

7. W razie niejasnosci lub niejednoznacznosci wniosku Sekretarz Gminy przeprowadza
post?powanie wyjasniaja.ce, sporza.dzaja^c odpowiednie dokumenty (notatk? z
rozmowy, wyjasnienia pracownika na pismie, wniosek do Wojta).

8. Na podstawie materialow przygotowanych przez Sekretarza Gminy, Wojt podejmuje
decyzj?, ktora przekazywana jest pracownikowi przez Sekretarza Gminy.

9. W przypadku stwierdzenia przest?pstwa, Sekretarz Gminy, informuje o fakcie jego
popelnienia Wojta Gminy. Dalszy tok post?po\vania okresla si? w porozumieniu z
Radc3_ Prawnym i na tej podstawie kieruje do odpowiednich organow, takich jak
prokuratura, rzecznik dyscyplinarny, rzecznik dyscypliny finansowej i inne.

Sankcje

§3

1. Za naruszenie Kodeksu w sprawach uregulowanych prawem groza^ sankcje
przewidziane w aktach normatywnych.

2. Za naruszenie zasad etycznych dotycza^cych dobrych obyczajow i stosunkow
mi?dzyludzkich nie przewiduje si? kar. Dotkliwoscia^ dla osoby naruszaja.cej te zasady
powinien bye towarzyski brak akceptacji dla nagannych dzialan i siuzbowa reakcja
w postaci rozmowy, ostrzezenia ba^dz ustnego upomnienia.

3. Przypadki szczegolnie drastyczne powinny bye omowione na naradach kierownictwa
Urz?du.

4. Udokumentowane przypadki uporczywego naruszania zasad etycznych,
niepodlegaja^ce karze porza^dkowej oraz sankcjom karnym, moga^ skutkowac
przeniesicniem na inne stanowisko, odebraniem pelnomocnictw do wydawania
decyzji, nieuwzgl?dnieniem przy decyzjach o awansie lub podwyzce wynagrodzenia,
nagrodach, pomocy przy podnoszeniu kwalifikacji i innej.


