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KODEKS ETYKI PRACOWNIKOW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH
W PLACOWCE ,,RÓZANY ZAKĄTEK" W KUTNIE

CEĘE WPROWAPZENIA KODEKSU ETYKI

Kodeks Etyki pracowników Samorządowych, Twany w dalszej części,, Kodeksem" jest
to zbiót zasad, reguł postępowania i określonych wartości eĘczno - moralnych i zawodolvych
jakimi powinien się kierować kużdy urzędnik samorządowy w codziennej pracy jak i po jej
zakończeniu. Określa podstawy i zachowania uwazane za nagalrne w postępowaniu
pracowników jako osób publicznych reprezenĘących Placówkę w Kutnie stanowiący
instytucj ę zaufania publicme go.

ZAKRES OBOWIAZYWANIA

ZasaĘ określone w Kodeksie obowiązują wszystkich pracowników
zatrudnionych w Placówce ,,Różany Zakątek" w Kutnie ul. Oporowskaż7a

ZASADY POSTEPOWANIA

Pracownik samorządowy poprzez wykonywanie swoich zadń pełni słuzbę publiczę.
Realizuje ją w sposób powszechnie uznany za eĘczny. Swoją postawą wzbudza zaufanie,
wzmacnia pozytylvn! odbiór placówki jako insĘtucji zaufania publiczrego.

PODSTAWOWE NORMY POSTĘPOWANIA

1) uczciwośó,
2) obiektywizm,
3) profesjonalizn,
4) kultura osobista,
5) uprzejmość wobec mieszkńców,
6) przestrzeganie norrn współzycia społecznego w miejscu pracy,
7) zachowanie tajemnicy słuzbowej, przesttzegartie ustawy o ochronie danych osobowych,
8) godna reprezentacja Placówki ,,Rózany Zakątek" w Kutnie
9) odpowiedzialność,



10)

11)

12)

13)

15)

1o
17)

14)

lojalność - pracownik będąc lojalnym wobec przeŁożonych powinien byó gotów
do wykonyy*iu poleceń sfużbowych kierując się przy §m obowiązljącymi normami
prawnymi j iryty_pi uregulowaniami wewnętrznymijak również normami etycznymi,
efektywność - każdy pracownik samorządowy dęy do uzyskania możliwie
najlepszych wyników swojej pracy, przy jednoczesnym dążeniu do minimatizacji
ponoszonych nakładów ze środków publicznych,
jakość - kłidy pracownik samorządowy dąĘ do sytuacji, kiedy jego dziaŁartie wolne
będzie od błędnych decyzji jak i nieefektyr,vnych sposobów postępowania,
ochrona zasobów - pracownicy samorządowi dbają o każdy zasób. Mogą to być
zasoby osobowe, finansowe, tzeczowe (infrastruktura, mienie) i informacyjne,
przejrzystoŚĆ , kuizdy pracownik dba o zachowanie przejrzystości w relacjach
z mieszkańcami j ak równięz współpracownikami,
stały rozwój zawodowy,
aktywny udziŃ w rozwoju i usprawnianiu pracy placówki,
zw alczanię o szustw i naduĘ ó.

ZACHOWANIA UZNANE ZA NIEETYCZNE

1) dokonywanie oszustw inaduĘc,
2) wchodzenie w konflikt interesów,
3) złe wykonywanie obowiązków służbowych, łamiące ustalone standardy ptacy,
4) lekcewżenie poleceń służbowych,
5) uchylanie się od odpowiedzialności,
6) prowokowanie sytuacji konfliktowych,
7) lekcęważenie mieszkńców i współpracowników,
8) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest poniżanie lub upokorzenie mieszkańców

lekcewźącego współpracowników, wykazywanie lekceważącego i obraźliwego
stosunku do współpracowników lub przełożonych,

9) niestosowne zachowania
10) wygląd Łamiący standardy obowiązujące w administracji publicmej,
11) celowe wprowadzanie w błąd,
12) demonstrowanie poufałości z osobami publicznymi znanymi ze swojej działalności

politycznej, go spodarc zej, sp oŁecznej lub reli gij nej
13) dziŃania stronnicze lub sprzeazne z intęresem pulicznym
14)wykorzystywanie informacji uzyskanych w czasie realizacji obowiązków służbowych

do celów prywatnych,
15)łamanie ustawy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych jak

równiez taj emnicy służbowej,
If)dziŃanie na szkodę pracodawcy (np. poprzęz wydawanie nega§wnych opinii

doĘ czący ch dzińalności placówki).

ZAKOŃCZENIE

1) Pracownicy są zobowiązani przestrzegać Kodeks Etyki i kierować się jego zasadarti,
2) Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki

nięzwłocznie po jego wejściu w Ęeie. Oświadczeńe doŁącza się do akt
pracowniczych,
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