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PREAMBUŁA 
 
Celem niniejszego Kodeksu Etycznego jest sprecyzowanie warto�ci i standardów 

zachowania pracowników Starostwa Powiatowego w Mi�sku Mazowieckim, zwi�zanych 
z pełnieniem przez nich obowi�zków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania 
jakich maj� prawo oczekiwa� od pracowników. 
 

Rozdział I 
Zasady Ogólne 

 
§ 1 

 
1. Kodeks Etyczny wyznacza zasady post�powania pracowników samorz�dowych 

zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mi�sku Mazowieckim w zwi�zku 
z wykonywaniem przez nich zada� publicznych czyli pełnieniem słu�by publicznej. 

2. Pracownicy samorz�dowi traktuj� prac� jako słu�b� publiczn�, któr� wykonuj� 
z poszanowaniem godno�ci innych i poczuciem godno�ci własnej. Na zajmowanych 
stanowiskach słu�� pa�stwu i społeczno�ci lokalnej, przestrzegaj� porz�dku prawnego oraz 
wykonuj� powierzone zadania. 

3. Pracownicy samorz�dowi s� obowi�zani przestrzega� norm prawnych, etycznych 
i moralnych, w tym zawartych w niniejszym Kodeksie Etycznym. 

 

Rozdział II 
Zasady post�powania 

 
§ 2 

 
1. Pracownicy samorz�dowi obowi�zani s� dba� o wykonywanie zada� publicznych oraz 

o �rodki publiczne z uwzgl�dnieniem interesu pa�stwa, interesu wspólnoty samorz�dowej 
oraz indywidualnego interesu obywateli. 

2. Pracownicy samorz�dowi powinni przy wykonywaniu swoich obowi�zków w szczególno�ci 
przestrzega� zasad: 

a) praworz�dno�ci, 
b) bezstronno�ci i bezinteresowno�ci, 
c) obiektywizmu, 
d) uczciwo�ci i rzetelno�ci, 
e) odpowiedzialno�ci, 
f) jawno�ci post�powania, 
g) dbało�ci o dobre imi� urz�du i pracowników samorz�dowych, 
h) godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim, 
i) uprzejmo�ci i �yczliwo�ci w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, 

podwładnymi i współpracownikami. 
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Rozdział III 
Wykonywanie zada� 

 
§ 3 

 
1. Pracownik samorz�dowy wykonuje obowi�zki rzetelnie i bezstronnie wykorzystuj�c 

w sposób najlepszy swoj� wiedz� i umiej�tno�ci. 
2. Pracownik w szczególno�ci: 

a) rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zb�dnej zwłoki, z wra�liwo�ci�, bior�c 
pod uwag� wiek i zdolno�� rozumienia przez interesanta skomplikowanych spraw, 

b) pracuje sumiennie, d���c do osi�gni�cia najlepszych rezultatów swojej pracy i maj�c 
na wzgl�dzie wnikliwe oraz rozwa�ne wykonywanie powierzonych mu zada�, 

c) nie uchyla si� od podejmowania trudnych rozstrzygni�� oraz odpowiedzialno�ci 
za swoje post�powanie, 

d) jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zada�, a wyznaczone obowi�zki 
realizuje aktywnie, z najlepsz� wol�, 

e) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje si� emocjami, 
f) traktuje wszystkich interesantów w jednakowy sposób, 
g) racjonalnie, oszcz�dnie i efektywnie gospodaruje powiatowym maj�tkiem i �rodkami 

publicznymi, b�d�c gotowy do rozliczenia swoich działa� w tym zakresie, 
h) dotrzymuje zobowi�za�, kieruj�c si� prawem i przewidzianym trybem działania, 
i) jest lojalny wobec swoich zwierzchników, gotów do wykonywania słu�bowych 

polece� w sposób gwarantuj�cy poszanowanie prawa i ograniczaj�cy mo�liwo�� 
popełniania pomyłek, 

j) wykazuje pow�ci�gliwo�� i rozwag� w publicznym wypowiadaniu pogl�dów na temat 
pracy organów powiatu, które działaj� w imieniu lokalnej społeczno�ci. 

 
Merytoryczne przygotowanie do pracy. 

 
§ 4 

 
1. Pracownik samorz�dowy dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji i wiedzy. 
2. Pracownik w szczególno�ci: 

a) d��y do pełnej znajomo�ci aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych 
okoliczno�ci sprawy, 

b) rozwija wiedz� zawodow�, potrzebn� do jak najlepszego wykonywania pracy 
w urz�dzie, 

c) jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia 
własnych decyzji i sposobu post�powania, 

d) jest otwarty na współprac� i korzystanie z do�wiadczenia i wiedzy zwierzchników, 
współpracowników i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej 
do korzystania z pomocy ekspertów. 
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Rozdział IV 

Zasada przejrzysto�ci post�powania i zapobieganie korupcji 
 

§ 5 
 

1. Pracownik dokłada wszelkich stara�, aby jego post�powanie było jawne, zrozumiałe i wolne 
od podejrze� o jak�kolwiek form� interesowno�ci czy te� korupcji. 

 
2. Pracownik w szczególno�ci: 

 
a) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega �adnym 

naciskom, 
b) nie dopuszcza do podejrze� o zwi�zek mi�dzy interesem publicznym i prywatnym, 
c) jest �yczliwy ludziom, zapobiega napi�ciom w pracy i rozładowuje je, przestrzegaj�c 

zasad poprawnego zachowania, 
d) wystrzega si� promowania jakichkolwiek grup interesu, 
e) nie podejmuje �adnych prac ani zaj��, które koliduj� z obowi�zkami słu�bowymi, 
f) od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje �adnych korzy�ci materialnych 

lub osobistych, ani obietnic takich korzy�ci, 
g) udost�pnia obywatelom ��dane przez nich informacje i umo�liwia dost�p do publicznych 

dokumentów zgodnie z zasadami okre�lonymi w ustawach, 
h) nie ujawnia informacji poufnych, zarówno w trakcie, jak i po zako�czeniu zatrudnienia. 

 
Zasada neutralno�ci politycznej 

 
§ 6 

 
1. Pracownik samorz�dowy w wykonywaniu zada� i obowi�zków jest neutralny politycznie. 
2. Pracownik samorz�dowy w szczególno�ci: 

a) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowi�zków 
słu�bowych, swoich pogl�dów i sympatii politycznych, 

b) rzetelnie realizuje swoje zadania i obowi�zki bez wzgl�du na własne przekonania 
i polityczne pogl�dy, 

c) dystansuje si� od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mog� 
prowadzi� do działa� stronniczych, 

d) zapewnia jasno�� i przejrzysto�� własnych relacji z osobami pełni�cymi funkcje 
polityczne, 

e) nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutacj� i mo�liwo�� awansu 
w Urz�dzie 

 
Rozdział V 

Postanowienia ko�cowe 
 

§ 7 
 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Mi�sku Mazowieckim zobowi�zuj� si� 
do przestrzegania przepisów niniejszego Kodeksu Etycznego i kierowania si� jego zasadami. 

. 


