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Załącznik
do zarządzenia nr 165l20t0

Wójta Gminy Brenna
z dnia 29 listopada 2010 r.

KoDEKs ETYKI PRACoWNIKA SAMoRZĄDowEGo
URZĘDU GMINY BRENNA

PREAMBUŁA
Kodeks Etyki Pracownika saffLotządowego Urzędu Gminy Brenna - Zwany dalej Kodeksem,
zawierazasady postępowania, których przesttzegają pracownicy samorządowi Urzędu Gminy

Brenna

-

zwani dalej pracownikami,

w

swoich kontaktach

z

obywatelami, innymi

instytucjami' przedsiębiorcami, zwierzcbnikami, podwładnymi i współpracownikami.

Zasady zawarte w Kodeksie nie stoją w kolizji z przepisami zawartymi w innych aktach

prawnych dotyczących pracowników samorządowych,
wewnętrznej postawy etycznej pracowników

i

a

maJą słuŻyÓ wzmocnieniu

większemu uświadamianiu sobie

odpowiedzialno ściza podej mo w ane działania.

Kodeks dotyczy pracowników samorządołVych Urzędu Gminy Brenna,
przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

w

rozumieniu
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s1
Zasady ogólne

1.

Pracownicy w Swoim postępowaniu kierują się:

a) etycznym charakterem relacji z drugim człowiekiem,
b) świadomościąciągłegopodlegania ocenie moralnej w relacjach z innymi osobami,
c) celami strategicznymi rozwoju Gminy, poprzez wspieranie rozwoju
przedsiębiorczoŚci i rozwoju osobowego mieszkańców' uczestnicząc tym samym
czynrie w rozwoju Gminy, w budowie społeczeństwa obywatelskiego oIaz
zwiększaniu udziału społecznego w życiu publicznym.
2.

Praca wykonywanaprzezpracowników jest sfuŻbąpubliczną mającąptzede wszystkim na

względzie publiczne dobro swoich mieszkańców, ich równośó wobec prawa' wzajemne
po

J.

s

zanowanie

go dno śc i or

az wzaj emne zaufanie.

Pracownicy są lojalni wobec swojego zal<ładu pracy

i

poprzez swoją rzetelną pracę

budują jego dobre imię.

s2
Zasady wykonywania

ob

owiązków przez

p

racowników

Pracownicy przy wykonywaniu swoich obowiązków kierują się poniższymi zasadami:

1. Dbają o szybkie, zrozlxriałe i sprawne zaŁatwianie Spraw.
2. Nie przenosząprys,vatnego niezadowolenia na sposób świadczeniaswojej

3. Ptzy

pracy.

zachowaniu uprzejmości i Życzliwościsą jednocześnie stanowczy w oczywistych

rczstrzygnięciach, aby nie rodzic odstępstw od przyjętych zasad i procedur.

4.

U dzielĄąrzetelnej i wyczerpującej informacji.
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5. Nie

stwarzają sytuacji

i

nie formułują wypowiedzi, które mogłyby byó odebranę przez

interesanta j ako sugestie otrzymania indywidualnej korzyści.

6. Nie

czerpią korzyści majątkowych, rzeczowych

i osobistych z tytułu swojej pracy, poza

wynagr o dzeniem od pracodawcy.

7.

W swoim działaniu nie stosują i nłvalczają faworyzowanie, protekcję, kumoterstwo i inne
podobne działania.

8.

Dysponują majątkiem publicznyn zgodnie

z

przepisami prawa

i

przeznaczeniem tego

majątku.

9.

Właściwiei rzetelnie gospodarują majątkiem publicznyn, stosując zasadę racjonalności.

10.

Przygotowując projekty aktów prawnych

nie kierują się chęcią promowania

lub

blokowania indyrvidualnych interesów, lecz obiektyv,'nymi przesłankami zaspokojenia
potrzeb wspólnoty samorządowej
11.

.

Wydając akty administracyjne nie kierują się promowaniem lub blokowaniem
indyrvidualnych interesów, lecz obiektyvmymi przesłankami znajdującymi potwierdzenie

wprawie.
12.

Nie wykorzysĘą swojego miejsca pracy do załatwiania spraw prywatnych' w tym
w szczególności do uzyskania możliwościdodatkowego zarobkowania w ramach
działalnościgospodarczej własnej' współmałżonka' dzieci, rodziców i rodzeństwa.

13.

Starają się przyjmowaó krytykę

i

wyciągaÓ

z

rtlej wnioski, jednocześnie rzetelnie

i konkretnie reagując na nieuzasadnioną, obtuŻliwą krytykę.

14. PrzedstawiĄą swoje racje opierając je narzetelnych falctach, w sposób nie powodujący
urazartia innych.
15. Starają się tak

prowadzió rozmowę' aby unikać sytuacji konfliktowych.

16. Budują autorytet urzędnika samorządowego poprzezm.in. przywiązywanie dużej wagi do
konstrukcji i treściwypowiedzi oraz do składania i realizacji zobowiązan.
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17.

Nie

Wzel<ładają na pracę Zawodową swoich przekonań

politycznych, czy ptąrnaleŻności

partyjnych.
18. Dbają o estetykę swojego wyglądu
19.

i swojego miejsca pracy.

Nie dyskryminują i nie poniżająinnych współpracowników.

s3
Sposób realizacji zasad

Aby realizowaó opisarre..uq;iŻą zasady pracownicy powinni w szczegóIności:

1.

Przestrzegaó obowiązujących norm

i regulacji prawnych oraz informowaó o nich

osoby

współpracuj ące i interesantów.

Ż. P rzestr ze gaó wprowad zony ch procedur or ganizacyjnych.
3. Aktywnie uczestniczyÓ w organizacji pracy swojej instytucji, dając propo zycje rozwiązań.
4. Podnosió profesjonalizm w wykon1rvaniu swoich obowiązków.
5. Doskonalió sposoby poszukiwania informacji i pogłębiania własnej wiedzy.
6. Przekazywać osobom odpowiedzialnym zazar".tieszczarie na stronie internetowej Gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w lokalnej gazecie gminnej, istotnych z punktu
widzenia obywatela i przedsiębiorcy informacj i.

7.

obserwowaó i identyfikowaó oczekiwania społeczne wobec urzędników.

$4
Sankcj onowanie stosowania Kodeksu

1.

Stosowanie zasad Kodeksu stanowi jeden
pr zez

kierownika zakJadu.

z elementów wpływających na ocenę pracy
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2.

Stwierdzenie zachowń nieetycznych musi byó rzetelne.

Ą

W

J.

przypadku braku możliwościudokumentowanego stwierdzenia nieetycznego

zachowania, a istnienia uzasadnionych podejrzeń , z-ca wójta, sekretarz, skarbnik Gminy

lub kierownicy referatów,

proponuj ą rozwiązania otganizacyjne mogące doprowadzić do

zlikwidowania danego obszaru zagroŻenia.

