ZARZ1\DZENIE NR 68/2016
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie

wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracownik6w
Gminy Nowe Miasto

Samorz~dowych

Urz~du

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 68 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarz~dzam, co nastypuje:

§1
Wprowadzam Kodeks Etyki Pracownik6w Samorz~dowych Urzydu Gminy Nowe Miasto,
zwany dalej Kodeksem, stanowi~cy Zal~cznik nr 1 do niniejszego zarz~dzenia.
§2
Zobowi~ujy wszystkich pracownik6w Urzydu Gminy Nowe Miasto do zapoznama siy
z Kodeksem oraz przestrzegania zasad w nim zawartych.
§3
Wz6r oswiadczenia 0 zapoznaniu si y z postanowieniami Kodeksu Etyki Pracownik6w
Samorz~dowych Urzydu Gminy Nowe Miasto, stanowi Zal~cznik nr 2 do niniejszego
zarz~dzenia .

Wykonanie

Zarz~dzenie

zarz~dzenia

§4
powierzam Sekretarzowi Gminy.

§5
wchodzi w zycie z dniem podjycia.

..,.1

z ZoI'Wski

Zaflj.cznik Nr I
do Zarzqdzenia Nr 68/2016
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 30 grudnia 2016 roku

KODEKS ETYKl PRACOWNIKOW SAMORZ;\DOWYCH
URZF;DU GMINY NOWE MIASTO

Celem Kodeksu Etyki jest okreslenie katalogu wartosci i zasad, kt6rymi powinni kierowac si?
pracownicy Urzr;du Gminy Nowe Miasto przy wykonywaniu obowiqzk6w sluibowych oraz
poinformowanie interesant6w 0 standardach zachowan, jakich majq prawo oczekiwac od
pracownik6w samorzqdowych w zwiqzku z pelnieniem przez nich sluiby pub/icznej.

Postanowienia wstcrpne
§1
1. Niniejszy Kodeks Etyki Pracownik6w Samorz<ldowych Urzydu Gminy Nowe Miasto,
stanowi zbi6r zasad i wa11osci, kt6rymi powinni siy kierowac pracownicy Urzydu Gminy
Nowe Miasto podczas wykonywania zadan sluzbowych w miejscu pracy, a takze poza nim.
2. Celem Kodeksu jest poprawa jakosci funkcjonowania Urzydu Gminy Nowe Miasto przez
zwiykszenie zaufania mieszkanc6w do samorz<ldu lokalnego oraz wspieranie pracownik6w
w realizacji etycznego postypowania.
3. Wskazane w Kodeksie zasady i wartosci etyczne S<l stosowane przez pracownik6w podczas
wypelniania przez nich codziennych obowictZk6w.
Wykonywanie powierzonych

obowi~zk6w

przez pracownik6w Urzcrdu

§2
1. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynnosci pracownik wykorzystuje
wyl<lcznie do cel6w sluzbowych.
2. W rozpatrywaniu spraw pracownik nie kieruje siy emocjami, jest got6w do przyjycia
krytyki, uznania swoich blyd6w i do usuniycia ich w jak najkr6tszym terminie.
3. Pracownik racjonalnie gospodaruje maj<ltkiem i srodkami publicznymi oraz jest gotowy do
rozliczenia swoich dzialan w tym zakresie.
Przygotowanie merytoryczne i dbalosc 0 podnoszenie kwalifikacji
§3
1. Ambicj<l kazdego pracownika jest wlasny wszechstronny rozw6j, d<lzenie do stalego
poszerzania wiedzy og61nej, znajomosci niezbt(dnych w pracy przepis6w prawa oraz
procedur administracyjnych.
2. Pracownik jest przygotowany do jasnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia
wlasnych decyzji oraz sposobu postypowania.
3. Pracownik ma obowi<lzek wskazywac na wszelkie niedoskonalosci w procedurach,
procesach oraz czynnosciach realizowanych w Urzydzie, maj<lc na wzglydzie usprawnienie
jego funkcjonowania.

4. Pracownik jest otwarty na wspolpracy oraz korzystanie z doswiadczenia i wiedzy
przelozonych, wspolpracownikow i podwladnych, a w przypadku niedostatecznej wiedzy
specjalistycznej , do korzystania z pomocy ekspertow.
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Bezstronne i profesjonalne wykonywanie powierzonych zadan
§4
Pracownik jest bezstronny i sprawiedliwy w wykonywaniu powierzonych zadan
i obowiqzkow, a wszelkie sprawy zalatwia bez zbydnej zwloki.
Pracownik nie moze wykorzystywac stanowiska sluzbowego do zalatwiania prywatnych
interesow.
Przy rozpatrywaniu wnioskow i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia
przestrzeganie zasady rownego traktowania wszystkich interesantow, powstrzymujqc siy od
wszelkiego nieusprawiedliwionego I merownego traktowania pojedynczych osob,
w szczegolnosci ze wzglydu na ich narodowosc, plec, rasy, kolor skory, pochodzenie
etniczne lub spoleczne, jyzyk, religi y lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne
przekonania, przynaleznosc do mniejszosci narodowej, niepelnosprawnosc, wiek lub
preferencje seksualne.
Pracownik zachowuje ostroznosc, aby wlasne uprzedzenia nie mialy wplywu na
podejmowanq decyzjy.
Przejrzystosc post'(powania i bezstronnosc polityczna
§5
Pracownik doklada wszelkich staran, aby jego postypowanie bylo jawne, zrozumiale, wolne
od podejrzen 0 zwiqzek miydzy interesem publicznym i prywatnym.
Podczas wykonywania czynnosci sluzbowych pracownik na rowni traktuje wszystkich
.
..
interesantow, nie ulega zadnym naciskom, nie sklada obietnic, am me przYJmuJe
zobowiqzan wynikajqcych z pokrewienstwa lub znajomosci.
Pracownik nie ujawnia infonnacji poufnych, ani nie wykorzystuje ich dla korzysci
finansowych lub osobistych, zarowno w trakcie, jak i po zakonczeniu pracy w Urzydzie.
W wykonywaniu zadan i obowiqzkow pracownik jest neutralny politycznie, rzetelnie
realizuje swoje zadania, nie manifestujqc publicznie swoich poglqdow i sympatii
politycznych.
Pracownik zapewnia jasnosc i przejrzystosc relacji z osobami pelniqcymi funkcje
polityczne.
Pracownik od osob zaangaZowanych w prowadzenie sprawy nie przyjmuje zadnych
korzysci materialnych ani osobistych.
Pracownik nie podejmuje zadnych prac am zajyc, ktore kolidujq z obowiqzkami
s1uzbowymi.

Wspolpraca z przelozonymi i innymi pracownikami
§6
1. Pracownik jest lojalny wobec swoich przelozonych, podwladnych i wspolpracownikow.
2. Realizuje wszystkie zadania z najwiykszq starannosciq i troskq, wykorzystujqC w pelni
swojq wiedzy i umiejytnosci.

3. Pracownik nie powinien w obecnosci interesantow lub pracownikow wyrazac krytycznych
opinii w przedmiocie rozstrzygniycia podjytego przez przelozonego lub wspolpracownika.
4. Relacje sluzbowe miydzy pracownikami opierajq siy na wspolpracy, kolezenstwie,
wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu siy doswiadczeniem i wiedzq. Pracownik
powinien dolozyc wszelkich staran dla ulozenia wlasciwych stosunkow z innymi
pracownikami.

Kontrola

zarz~dcza

§7

1. Pracownik akceptuje cele kontroli zarzqdczej i bierze udzial w jej wspohworzeniu,
przekazujqc swoim przefozonym uwagi i propozycje dotyczqce jej funkcjonowania.
2. Pracownik rozumie, ze wszystkie dzialania realizowane za posrednictwem Urzydu sluzq
wlasciwej realizacji zalozonych celow.

Reprezentowanie U rz~du
§8
1. Pracownik, zarowno w trakcie wykonywania czynnosci sluzbowych, jak tez w zyciu
prywatnym, winien miec na uwadze, it swym postypowaniem wspohworzy wizerunek
Urzydu.
2. Pracownik SWq opiniy w sprawach nalezqcych do Urzydu wyraZa w sposob powsciqgliwy
i rozwazny, unikajqc stwierdzen, ktore w jakikolwiek sposob naruszalyby powszechnie
akceptowane zasady dobrego zachowania.
3. Pracownik w kontaktach zewnytrznych dba 0 dobre imiy Urzydu, dementujqc informacje
nieprawdziwe, a takZe nie rozpowszechnia informacji niesprawdzonych, szkodzqcych opinii
Urzydu.
Przegl~d

i monitoring Kodeksu

§9
1. Kodeks podlega corocznemu przeglqdowi oraz stalemu monitoringowi przez pracownikow.
2. Celem procedury okreslonej w ust. 1 jest podniesienie skutecznosci Kodeksu i podniesienie
prestizu urzydnikow jako zespolu osob chcqcych realnie pracowac w oparciu 0 wewnytrznie
uzgodniony i podany do publicznej wiadomosci zbior zasad.

Postanowienia koilcowe
§10
1. Pracownicy zobowiqzani Sq przestrzegac postanowien Kodeksu i kierowac Sly Jego
zasadami.
2. Pracownicy nowo przyjmowani majq obowiqzek zapoznania Sly z Kodeksem przed
przystqpieniem do wykonywania obowiqzkow sluzbowych.
3. Za nieprzestrzeganie postanowien niniejszego Kodeksu pracodawca podejmie wobec
pracownika odpowiednie dzialania, wynikajqce z przepisow prawa pracy.
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Zat'!cznik Nr 2
do Zarz'!dzenia Nr 68/2016
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 30 grudnia 2016 roku

Imi(( i

na~visko

pracownika

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zapoznalem/lam sit( z postanowieniami Kodeksu Etyki Pracownik6w
Samorz'ldowych Urzt(du Gminy Nowe Miasto, wprowadzonego ZarZ'ldzeniem W6jta Gminy
Nowe Miasto Nr 68/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku i zobowiqzujt( sit( do przestrzegania
zasad z niego wynikaj'lcych.
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