
KODEKSETYKI 
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO 

W PYSKOWICACH 

Rozdziali 

Zasady Og61ne 

Artylad 1 

1. Kodeks wyznacza zasady posłępOwaDia pi3COWDik6w SiliDOrZądowych zatrudnionych w u~ 

Miejskim w Pyskowicach w związku z pełnieniem pm:z nich służby publicmej, zwanych dalej 

pracownikami samorządowymi 

2. Zasady określone w niniejszym Kodeksie dotyczą wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w 

Pyskowicach posiadających status pi'IWOWDika samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach 

samorządowych, bez względu na rodzaj wykonywanej pmcy, wymiar czasu pracy oiaZ zajmowane 

staDoWisk o. 

3. Pracownik samorządowy traktqje pracę jako służbę publiczną, na zajm.owanym stanowisku służy 

państwu i społecznościom lokaJnym, przestrzega porządku prawnego i wykonuje powierzone zadania 

4. Pracownik samorz.ądowy obowiązany jest prz.estrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym 

zawartych w niniejszym Kodeksie. 

S. Normy niniejszego Kodeksu oarusza pracownik samorządowy, który wskutek postępowania. zarówno 

w miejscu pracy jak i poza nim JYZYkąje utratą zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań 

publicznych. 

Rozdział fi 

Zasady post,powania 

Artykuł l 

l. Praco"nik samorządowy obowiązany jest dbać o \\ykonywanie zadań publicznych oiaZ o środki 

publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa/ gminy omz indywidualnych interesów obywateli. 



2. PracoMlik SIIIIIOJ7ąlowy powinien przy WJkaJwania swoich obowiąziE6w w szczegó1ności. 
przestrzegać i stosować następąjąoe zasady: 

l) pmworządności. 

2) bczslronności i 'beziDiaesownoś 

3) uczciwości i rzetelności, 

4) odpowiedzialnoś 

5) obiektywności, 

6) jawności postępowania. 

7) dbałości o dobre imię 1D'ZęCin i pracowników samorządowych, 

8) godnego zachowallia w mWjscu pracy i po7Jl nim. 
9) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami. zwieRrJmtkami, radnymi, 

podwładnymi i wspóJpracownika. 

Rozdział m 
Wykonywaoie zadań 

Artykuł l 

l. Pracownik samorz.ądowy winien wykonywać swoje 7lldania z liileżA star.mnością, według najlepszej 

wiedzy i woli oraz zgodnie z obowiązującym poaządkiem prawnym. 

2. Pracownik samorządowy, działając w interesie publicznym winien podejmować wszelkie czynności, 

jakie w granicach prawa należy podjąć dla dobra interesa publicznego. 

3. Pracownik samorządowy pełniąc służbę publicmą działa zgodnie z prawem: podejmowane przez niego 

romrzygnięcia posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

Artylml4 

l. PracowDik: samorządowy przy wykonywaniu swoich obowiązków jest bezstronny i bezinteresowny. 

2. Pracownik samorządowy nie podejmuje t.adnych prac ani zajęć pozostających w sprzeczności z jego 

obowiązkami pracowniczymi. 

3. Pracownik samorządowy nie uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć oraz tych czynności lub 

opiniowaniu w sprawach, w kt6Iych ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty. 

4. Pracownik samorządowy pełniąc obowiązki kieruje się interesem publicznym i nie czerpie korz;y§ci 

mateńalnych ani osobistych z tego tytułu, a także nie działa w prywatnym interesie osób lub grup osób. 

5. PracOwnik samorządowy nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do 

działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym. 

6. Pracownik samorządowy nie może czynić użytku z uprzywilejowanego dostępu do infonnacji. 

ArtylmiS 

l. Pracownik samorządowy wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, sumiennie i sprawnie. 



l. PraoowDik ~w kaidrej sytuaqi wiDial traktować r6wDo wszysddcb. micszł•l\w 

społeczMści lokalllej, szanu~ imię i~ każdego z nich. 

3. Pracownik~ wypdDia pokamia przelot.ooego, jeżeJi Die są oae sprzecme z prawem. 

4. Pmcownik ~~jest do zacbowania uprzejmości.~ lojalllości w 

kontaJrtacb ze zwicrzdmibmi. poclwładnymi. wsp6łpraoownika i w kontaktach z abytraidami oraz 

do zachowaaia się z goctnnścią. w miejsal pracy i paza nim. 

Arc,b16 

l. Pmcownik samomtdcJwy ponosi odpowioizialność :m własne działania 

l. Pracownik samorządowy ujawoia próby marnotrawstwa, ddiaudacji środków publicmych, 

DadużywaDia władzy lab korupcji odpowiednim iDstytucjom lub orpnom. 

3. Pracownik samorządowy zgłas:m wątpliwości dotyczące celowości lub Jcplnośd podejmowanych w 

1117ędzie clec:y7ji swojemu ~ienm przełożonemu a w przypadku braku ich reakji, 

odpowiednim organom. 

Artybl7 

l. Pracownik~ nie dopusn:za do powstania konfliktu inten:s6w między intaaem 

publicmym a prywatnym. 

2. Praoownik samorządowy nie angatuje IM; w działania, które zagrażają. prawidłowemu wypelniaaiu 

obowiązków słu7bow,dllub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych rozstrzygnięć. 

3. Pracownik samorządowy nie może wykorzystywać swojego stanowiska dla uzyslamiajakicbkolwiek 

korzyści dla siebie i swoich bliskich. 

Artykuł l 

l. Placownik samorządowy winien udostępnić zainteresowanym informacje i clołmmenty dotyczące ich 

spraw zgodnie z zasadami oladlonymi w ustawach. 

l. Praoownik samorządowy~ jest do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w zamsic 

przez prawo przewidzianym. 

Artylwł9 

I. Pracownik~ powinien być zatrudniony. wynagradzaDy i awausowaoy w opaciu o 

przesłanki merytorycme: kwalifikacje i umiejętności zawodowe. 

l. Pracownik samorządowy rozwija swOje kwalifikacje zawodowe i pogłębia wiedzę potrzdJną. do 

wykonywania swoich obowiązków. 

3. Pracownik samorzą.dO\\y udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i ~ 

zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działania. 

Artykuł 10 

l. Pracownik samorządowy winien zachowywać się godnie w miejscu pracy i poza nim, przestrzegając 

uznanych reguł, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej. 



2. Pracxnmik samotządowy zacbowąjc się uprzejmie w knnfalc1ac.h z obywatelami, jest pomocay i udziela 

wyczerpąjących odpowiedzi na skierowane do niego~ 

3. Pracownik samorządowy swym praworządnym. uczciwym i godnym postępowaniem oraz nienaganną 

postawą etyczną dba o pozytywny wizerunek i prestiż Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

Rozdział IV 

Odpowiedzialność 

Artykulll 

l. Pracownik samorządowy za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponosi odpowicxlzialność 

porządkową lub dyscyplinarną oraz prz.ewidziane prawem konse.bveocje. 

2. Naruszenie przez pracownika samorządowego kode\:su etyki znajdąje odzwien:icdlenie w okresowej 

ocenie k:walifikacyjnej dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

Artykldtl 

l. Pracownik samorządowy zobowiązany jest przestrzegać pnepis6w niniejszego Kodeksu i kierować się 

jego zasadami. 

2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Pysk:owicach upowszechniają zasady zawarte w 

niniqszym Kodeksie wśród podległych im pracownikom. 

3. Pracodawca zapoznaje z treścią Kodeksu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed 

rozpoczęciem przez niego pracy. 


