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KODEKS ETYKI
PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ
Preambuła
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej zawiera zasady i wartości
etyczne, wyznaczające standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy
Starostwa Powiatowego w Łęcznej podczas wypełniania swoich obowiązków w miejscu
pracy, a także poza nim.
Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy kształtowaniu właściwych relacji
pracowników Starostwa ze społecznością lokalną oraz między współpracownikami.
Celem Kodeksu etyki jest poprawa jakości funkcjonowania Starostwa oraz zwiększenie
zaufania mieszkańców powiatu do samorządu lokalnego oraz wspierania pracowników w
realizacji etycznego postępowania.
Rozdział I
Zasady ogólne
§1
Pracownik samorządowy zobowiązany jest:
1. przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, norm etycznych i moralnych,
2. pamiętać, że sposób realizowania czynności służbowych kreuje wizerunek Starostwa,
3. przedkładać dobro publiczne nad własne interesy i swojego środowiska,
4. pamiętać o służebnej roli administracji samorządowej, której celem nadrzędnym jest
dobro mieszkańców powiatu,
5. dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem
interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz interesu obywateli,
6. wykonywać swoją pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności
własnej.
Rozdział II
Zasady postępowania
§2
Pracownik samorządowy powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności
przestrzegać i stosować następujące zasady:

1. praworządności,
2. profesjonalizmu,
3. jawności postępowania,
4. bezstronności, bezinteresowności i obiektywizmu,
5. uczciwości i rzetelności,
6. odpowiedzialności,
7. lojalności,
8. uprzejmości i życzliwości,
9. akceptacji kontroli zarządczej,
10. godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim
w kontaktach z mieszkańcami powiatu, zwierzchnikami,
współpracownikami oraz instytucjami.

radnymi,

podwładnymi,

§3
Zawarte w Kodeksie etyki zasady postępowania obowiązują wszystkich pracowników i
odnoszą się do następujących obszarów działalności Starostwa:
1. wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami a klientami,
2. wzajemnych relacji pomiędzy kierownictwem Starostwa a pracownikami,
3. wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami.
Rozdział III
Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa
§4
1. Naruszenie przez pracownika postanowień Kodeksu etyki może spowodować
odpowiedzialność regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem
konsekwencje.
2. Naruszenie przez pracownika postanowień Kodeksu etyki może znaleźć
odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej zgodnie z obowiązującymi w
Starostwie przepisami.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§5
1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu etyki i kierować się jego zasadami.
2. Kodeks etyki podaje się do wiadomości pracowników i społeczności lokalnej poprzez
jego zamieszczenie na stronie WWW i stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

