ZARZĄDZENIE NR 120.16.2017
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie
Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r.
poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191 i 659) oraz w oparciu o komunikat nr 23 Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF
Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, zwany dalej kodeksem etyki, wyznacza
standardy postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, zwanych dalej pracownikami urzędu, przy
wykonywaniu powierzonych zadań.
§ 2. 1. Pracownik urzędu obowiązany jest do przestrzegania przepisów kodeksu etyki.
2. Pracownik urzędu składa oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami kodeksu etyki niezwłocznie po
zawarciu umowy o pracę w urzędzie.
3. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, dołącza się do akt osobowych
pracownika.
Rozdział 2.
Przyjęte w urzędzie wartości etyczne
§ 3. Przy wykonywaniu swoich zadań pracownicy urzędu przestrzegają Konstytucji RP i innych przepisów
prawa.
§ 4. Przy wykonywaniu zadań pracownicy urzędu z troską o dobro wspólne wszystkich obywateli, zachowują
się zawsze w sposób praworządny, uczciwy i godny.
§ 5. Normy wyznaczające właściwą postawę pracowników urzędu:
1) pracownik urzędu zawsze postępuje zgodnie z prawem,
2) wypełnia wszystkie swoje obowiązki w sposób profesjonalny, rzetelny i bezstronny,
3) wszystkich traktuje w sposób równy, pamiętając o poszanowaniu ich prawa do prywatności i godności,
4) przy wykonywaniu swoich zadań pracownik urzędu zachowuje się w sposób neutralny politycznie,
5) w kontaktach z podwładnymi, współpracownikami i interesantami zachowuje uprzejmość, nie podnosi głosu,
nie wywyższa się, cechuje się wyrozumiałością, cierpliwością, taktem, wysoką kulturą osobistą,
6) nie wyraża opinii o urzędzie i współpracownikach, nie ujawnia informacji objętych tajemnicą służbową.
§ 6. 1. Pracownik urzędu nie wykorzystuje zajmowanego stanowiska do osiągania jakichkolwiek prywatnych
korzyści; nie przyjmuje żadnych podarunków i nie zaciąga również żadnych "długów wdzięczności" w związku
z wykonywaniem swoich obowiązków.
2. Pracownik nie zachowuje się w sposób wskazujący na chęć uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych
za pełnienie obowiązków.
§ 7. Pracownik nie dopuszcza do konfliktu interesów, to znaczy do sytuacji, w której sprawy prywatne kolidują
z wykonywanymi obowiązkami, powodując podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
§ 8. Pracownik nie prowadzi żadnej innej formy działalności zarobkowej niż ta, którą dopuszcza ustawa
o pracownikach samorządowych.
§ 9. Relacje służbowe pracowników urzędu oparte są na współodpowiedzialności, współpracy,
równoprawności, koleżeństwie, wzajemnym szacunku oraz pomocy i dzieleniu się doświadczeniami i wiedzą.
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§ 10. Pracownik urzędu dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
§ 11. Pracownik urzędu pamięta, że praca w urzędzie obliguje do godnego zachowania, przede wszystkim zaś
do punktualności, uprzejmości i schludności.
§ 12. Pracownik urzędu swym praworządnym, profesjonalnym, bezstronnym postępowaniem, kulturą osobistą
oraz nienaganną postawą etyczną, dba o pozytywny wizerunek i prestiż urzędu.
Rozdział 3.
Przepisy końcowe
§ 13. Pracownik urzędu ponosi odpowiedzialność porządkową za naruszenie przepisów kodeksu etyki.
§ 14. Traci moc zarządzenie nr 120.7.2013 Burmistrza Szubina z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie kodeksu
etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie.
§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina
Artur Michalak

Id: 25291535-783E-4BEF-AE2F-CB90AC858B06. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2017
Burmistrza Szubina
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
Wzór oświadczenia pracownika urzędu
Oświadczam, że zapoznałam się / zapoznałem się z przepisami kodeksu etyki pracowników Urzędu
Miejskiego w Szubinie i zobowiazuję się do jego przestrzegania.
Szubin, dnia ......................................... podpis ....................................

Burmistrz Szubina
Artur Michalak
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