Zarz dzenie Nr 51/05
Starosty Włocławskiego
z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku
oraz Kodeksu post powania w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników
Starostwa Powiatowego we Włocławku
Na podstawie § 54 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku
zarz dza si , co nast puje:
§ 1. Ustala si :
1) Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku, stanowi cy zał cznik
nr 1 do niniejszego zarz dzenia;
2) Kodeks post powania w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników Starostwa
Powiatowego we Włocławku, stanowi cy zał cznik nr 2 do niniejszego zarz dzenia.
§ 2. 1. Naczelnik wydziału wła ciwego w sprawach organizacji w Starostwie Powiatowym
we Włocławku, w terminie 5 dni od dnia wej cia w ycie niniejszego zarz dzenia przeka e jego
kopi naczelnikom pozostałych wydziałów i kierownikom innych komórek organizacyjnych.
2. Naczelnicy wydziałów i kierownicy innych komórek organizacyjnych w Starostwie
Powiatowym we Włocławku, w terminie 7 dni po upływie terminu okre lonego w ust. 1,
udost pni niniejsze zarz dzenie podległym im pracownikom i uzyskaj na t okoliczno ć
o wiadczenie pracownika, którego wzór okre li naczelnik wydziału wła ciwego w sprawach
organizacji.
3. O wiadczenie, o którym mowa w ust. 2, doł cza si do akt osobowych pracownika.
§ 4. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem jego podpisania.

Zał cznik nr 1
do Zarz dzenia Nr 51/05
Starosty Włocławskiego
z dnia 10 listopada 2005 r.

Kodeks etyki
pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku
W interesie powiatowej wspólnoty samorz dowej,
w zgodzie z prawem, odpowiedzialnie, uczciwie i rzetelnie.
Tak pojmuj c słu ebn rol Starostwa Powiatowego we Włocławku wobec powiatowej
wspólnoty samorz dowej oraz dostrzegaj c potrzeb stałego podnoszenia jako ci i kultury pracy
wiadczonej przez zatrudnionych w nim pracowników samorz dowych – ustala si Kodeks etyki
pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku, zwany dalej „Kodeksem etyki”.
Rozdział 1
Przepisy ogólne.
§ 1. 1. Kodeks etyki jest zbiorem podstawowych zasad i norm post powania pracowników
samorz dowych zatrudnionych w starostwie w zwi zku z wykonywaniem przez nich wszystkich
obowi zków słu bowych.
2. Zasady i normy okre lone w Kodeksie etyki maj słu yć w szczególno ci:
1) stałemu motywowaniu pracowników do prawidłowego i jak najlepszego wypełniania swoich
obowi zków pracowniczych;
2) stałemu podnoszeniu kultury i jako ci pracy wiadczonej przez pracowników;
3) budowaniu zaufania społecznego do organów Pa stwa, organów samorz du terytorialnego
i administracji publicznej;
4) d eniu do podnoszenia poziomu wiedzy i wiadomo ci mieszka ców powiatowej wspólnoty
samorz dowej z zakresu prawa.
3. Podstawowym obowi zkiem ka dego pracownika jest znajomo ć Kodeksu etyki oraz
przestrzeganie zasad i norm w nim okre lonych.
§ 2. U yte w Kodeksie etyki okre lenia, niezale nie od przypadku i liczby, oznaczaj :
organy powiatu – Rad Powiatu we Włocławku, Zarz d Powiatu we Włocławku;
starosta – Starost Włocławskiego;
starostwo – Starostwo Powiatowe we Włocławku;
pracownik – pracownika zatrudnionego w starostwie, niezale nie od podstawy nawi zania
stosunku pracy;
5) bezpo redni przeło ony:
a) dla naczelników wydziałów, kierowników równorz dnych komórek organizacyjnych
i jednoosobowych stanowisk pracy nie wchodz cych w skład wydziału – starost lub
wicestarost , stosownie do podziału zada i kompetencji pomi dzy starost
i wicestarost , dokonanego na podstawie odpowiedniej uchwały zarz du powiatu,
b) dla pozostałych pracowników starostwa – naczelnika wła ciwego wydziału lub
kierownika równorz dnej wła ciwej komórki organizacyjnej starostwa.
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§ 3. Pracownik powinien kierować si w swojej pracy, przede wszystkim:
1) obowi zuj cym porz dkiem prawnym;
2) zasadami i normami etycznymi okre lonymi w Kodeksie etyki;
3) solidarn trosk o dobro powiatowej wspólnoty samorz dowej;
4) dobrem publicznym, które powinien przedkładać nad interesy własne i swojego rodowiska,
zawsze pami taj c, e swoj prac , post powaniem i zachowaniem daje wiadectwo
swojej słu ebno ci wobec wspólnoty samorz dowej i organów powiatu oraz współtworzy
wizerunek powiatowej administracji samorz dowej.
Rozdział 2
Zasady i normy post powania.
§ 4. Pracownik powinien wykonywać powierzone mu zadania, post pować i zachowywać si
w sposób godny pracownika samorz dowego, kieruj c si nast puj cymi zasadami:
1) bezinteresowno ci, uczciwo ci i godno ci;
2) jawno ci;
3) praworz dno ci, rzetelno ci i sumienno ci;
4) dbało ci o dobre imi organów powiatu, starosty i starostwa oraz szacunku dla człowieka;
5) odpowiedzialno ci;
6) neutralno ci politycznej.
§ 5.1.W ramach zasady bezinteresowno ci uczciwo ci i godno ci, pracownik w szczególno ci
powinien:
1) szybko i bez zb dnej zwłoki załatwiać powierzone mu do realizacji sprawy;
2) podejmować wszelkie kroki niezb dne do dokładnego wyja nienia załatwianych spraw, maj c
na wzgl dzie interes społeczny i słuszny interes obsługiwanych interesantów;
3) informować interesantów o wszystkich okoliczno ciach faktycznych i prawnych, które mog
mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowi zków w zakresie załatwianych spraw,
uwzgl dniaj c ich ró n zdolno ć do rozumienia cz sto skomplikowanych przepisów,
ewentualn niesprawno ć i inne okoliczno ci wpływaj ce na poziom absorpcji wiedzy
niezb dnej do zrozumienia istoty sprawy;
4) zachowywać uprzejmo ć i yczliwo ć w kontaktach z interesantami, ze zwierzchnikami,
podwładnymi i współpracownikami;
5) przy załatwianiu spraw być wolnym od jakichkolwiek uprzedze wobec interesantów
ze wzgl du na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, kultur , j zyk, religi ,
orientacj seksualn , postaw , reputacj lub pozycj społeczn i ich znajomo ć;
6) równo traktować wszystkich interesantów;
7) bez emocji reagować na krytyk jego post powania ze strony interesantów, a o ka dym jej
przypadku informować bezpo redniego przeło onego.
2. W ramach zasady bezinteresowno ci, uczciwo ci i godno ci, pracownik nie powinien:
1) wykorzystywać swojego statusu pracownika w celu uzyskania korzy ci dla siebie i osób
bliskich oraz przyjmować korzy ci, które mogłyby mieć wpływ na jego prac ;
2) demonstrować za yło ci z osobami publicznie znanymi ze swej dotychczasowej działalno ci
politycznej, społecznej lub religijnej;
3) wystrzegać si promowania jakichkolwiek grup interesu;

4) ulegać jakimkolwiek naciskom zmierzaj cym w kierunku niezgodnego z prawem załatwienia
sprawy lub załatwienia ich w wyj tkowym trybie, a o ka dym przypadku stosowania takiego
nacisku powinien niezwłocznie informować bezpo redniego przeło onego;
5) czynić jakichkolwiek zobowi za wobec interesantów.
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§ 6. 1. W ramach zasady jawno ci, pracownik w szczególno ci powinien:
w mo liwie najszerszym zakresie post pować w sposób dost pny dla opinii publicznej tak,
by post powanie to było zrozumiałe i wolne od podejrze o jak kolwiek stronniczo ć lub
interesowno ć;
informować swojego bezpo redniego przeło onego o zwi zku interesu osobistego
z przedmiotem załatwianej sprawy i decyzj , w podj ciu której uczestniczy;
informować zainteresowane osoby o mo liwo ciach dost pu do dokumentów publicznych
znajduj cych si w posiadaniu starostwa oraz udost pniać takie dokumenty, je eli prawo tego
nie zabrania, a pracownik samorz dowy tymi dokumentami dysponuje;
składać staro cie, z zachowaniem odpowiednich terminów, swoje o wiadczenia wymagane
przepisami prawa.
2. W ramach zasady jawno ci, pracownik nie powinien:
podejmować adnych prac ani zaj ć, które koliduj z jego obowi zkami słu bowymi;
czynić u ytku z uprzywilejowanego dost pu do informacji wyst puj cych w starostwie.

§ 7. W ramach zasady praworz dno ci, rzetelno ci i sumienno ci, pracownik w szczególno ci
powinien:
1) nale ycie, pod wzgl dem merytorycznym i etycznym wypełniać swoje obowi zki, kieruj c
si obowi zuj cym prawem i Kodeksem etyki;
2) d yć do osi gni cia najlepszych rezultatów swej pracy przestrzegaj c obowi zuj cego prawa
i kieruj c si słusznym interesem obywatela – mieszka ca wspólnoty samorz dowej;
3) ka dej sprawie po wi cać tyle uwagi i tyle czasu, ile jest to niezb dne do jej nale ytego
załatwienia;
4) szanować odr bno ć zda interesantów;
5) dotrzymywać ustale , w podejmowaniu których uczestniczył;
6) podejmować wszelkie działania przewidziane przepisami prawa w celu dogł bnego
wyja nienia wszystkich w tpliwo ci wyst puj cych w załatwianych sprawach;
7) prowadzić z interesantami kulturalny i merytoryczny dialog w wyja nianiu spraw spornych
i niejasnych dla interesantów;
8) powierzone mu zasoby i informacje wykorzystywać wył cznie w celach słu bowych;
9) udzielone mu upowa nienia i uprawnienia wykorzystywać wył cznie dla realizacji zada , dla
których upowa nienia te lub uprawnienia zostały mu udzielone.
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§ 8. W ramach zasady dbało ci o dobre imi organów powiatu, starosty i starostwa oraz
szacunku dla człowieka, pracownik w szczególno ci powinien:
unikać zachowa , które mog godzić w dobre imi organów powiatu, starosty i starostwa;
racjonalnie, oszcz dnie i efektywnie gospodarować mieniem powiatu i rodkami
publicznymi;
być lojalnym wobec organów powiatu i starosty wył cznie w granicach obowi zuj cego
prawa;
ujawniać staro cie, organom powiatu oraz odpowiednim instytucjom i organom zjawiska
marnotrawstwa, defraudacji rodków publicznych, korupcji i nadu ywania władzy;

5) wykonywać polecenia słu bowe jedynie w granicach obowi zuj cego prawa;
6) wykazywać pow ci gliwo ć i rozwag w publicznym wypowiadaniu pogl dów na temat
pracy organów powiatu i starostwa;
7) zgłaszać bezpo redniemu przeło onemu swoje w tpliwo ci dotycz ce celowo ci lub
legalno ci decyzji podejmowanych w starostwie, a w przypadku braku reakcji na takie
zgłoszenie, informować o tym starost ;
8) szanować godno ć innych osób, głownie poprzez tolerowanie ich odmienno ci w pogl dach,
stanowiskach i opiniach itp.;
§ 9. 1. Pracownik osobi cie odpowiada, przed bezpo rednim przeło onym oraz
zwierzchnikiem słu bowym, za wyniki swojej pracy, swoje decyzje, działania i zachowania.
Z tego wzgl du w szczególno ci powinien dobrze znać:
1) struktur i organizacj samorz du terytorialnego w Polsce;
2) podstawowy podział kompetencyjny pomi dzy poszczególnymi szczeblami samorz du
terytorialnego w Polsce;
3) struktur organizacyjn i zakres kompetencyjny powiatu;
4) struktur organizacyjn i zakres kompetencyjny starostwa;
5) podstawowe akty prawne dotycz ce samorz du powiatowego, w tym:
a) Statut Powiatu Włocławskiego,
b) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku i regulamin
wewn trzny wydziału, w którym jest zatrudniony,
c) inne regulaminy dotycz ce organizacji pracy w starostwie;
6) akty prawne dotycz ce:
a) procedur administracyjnych,
b) wykonywania czynno ci administracyjnych,
c) bezpo rednio zakresu powierzonym mu zada .
2. W ramach zasady odpowiedzialno ci, pracownik w szczególno ci powinien:
1) zawsze d yć do rzetelnego, sumiennego i dogł bnego wyja niania wszystkich problemów
pojawiaj cych si w toku załatwianych spraw;
2) zawsze być przygotowanym do jasnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia własnych
ustale , decyzji i przyj tego sposobu post powania;
3) w sposób ci gły rozwijać wiedz zawodow , potrzebn do jak najlepszego wykonywania
powierzonych mu zada , głównie poprzez samodokształcanie oraz udział w kursach
organizowanych przez starostwo;
4) być otwartym na współprac i korzystanie z do wiadczenia i wiedzy bezpo redniego
przeło onego oraz współpracowników;
5) poddawać si obowi zuj cym go procedurom wyja niaj cym i kontrolnym;
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§ 10. 1. W ramach zasady neutralno ci politycznej, pracownik w szczególno ci powinien:
lojalnie i rzetelnie realizować strategi i programy organów powiatu, bez wzgl du na własne
przekonania i polityczne pogl dy;
udzielać organom powiatu, staro cie i bezpo redniemu przeło onemu, obiektywnych,
zgodnych z najlepsz wol i wiedz , porad i opinii;
dystansować si otwarcie od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mog
w pracy starostwa prowadzić do działa stronniczych;
dbać o jasno ć i przejrzysto ć własnych relacji z osobami pełni cymi funkcje polityczne.
2. W ramach zasady neutralno ci politycznej, pracownik w szczególno ci nie powinien:

1) manifestować publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowi zków słu bowych
swoich pogl dów i sympatii politycznych;
2) podejmować w miejscu pracy takich działa , które mogłyby słu yć celom politycznym jakiej
partii politycznej lub osobom pełni cym funkcje polityczne;
3) uczestniczyć w strajkach lub akcjach protestacyjnych, zakłócaj cych normalne
funkcjonowanie starostwa.
Rozdział 3
Odpowiedzialno ć za naruszenie norm Kodeku etyki.
§ 11. Pracownik, za naruszenie Kodeksy etyki, podlega rodkom dyscyplinuj cym okre lonym
w Kodeksie post powania w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników Starostwa
Powiatowego we Włocławku.

Zał cznik nr 2
do Zarz dzenia Nr 51/05
Starosty Włocławskiego
z dnia 10 listopada 2005 r.

Kodeks post powania w sprawach o naruszenie
Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku
Rozdział 1
Przepisy ogólne.
§ 1. Kodeks post powania w sprawach o naruszenie Kodeksu etyki pracowników Starostwa
Powiatowego we Włocławku, zwany dalej „Kodeksem post powania etycznego”, normuje tryb
prowadzenia post powania w sprawach o naruszenie przez pracowników Starostwa Powiatowego
we Włocławku postanowie
Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego
we Włocławku, zwane dalej „post powaniem”.
§ 2. U yte w Kodeksie post powania etycznego okre lenia, niezale nie od przypadku i liczby,
oznaczaj :
1) Kodeks etyki – Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku;
2) starosta – Starost Włocławskiego;
3) starostwo – Starostwo Powiatowe we Włocławku;
4) pracownik – pracownika zatrudnionego w starostwie, niezale nie od podstawy nawi zania
stosunku pracy;
5) Regulamin pracy – Regulamin pracy w Starostwie Powiatowym we Włocławku
wprowadzony w ycie na podstawie odpowiedniego zarz dzenia starosty;
6) bezpo redni przeło ony:
a) dla naczelników wydziałów, kierowników równorz dnych komórek organizacyjnych
i jednoosobowych stanowisk pracy nie wchodz cych w skład wydziału – starost lub
wicestarost , stosownie do podziału zada
i kompetencji pomi dzy starost
i wicestarost , dokonanego na podstawie odpowiedniej uchwały zarz du powiatu,
b) dla pozostałych pracowników starostwa – naczelnika wła ciwego wydziału lub
kierownika równorz dnej wła ciwej komórki organizacyjnej starostwa.
§ 3. 1. Post powania wszcz te na podstawie Kodeksu post powania etycznego nie naruszaj
innych post powa prowadzonych wobec pracowników, w ramach przepisów prawa pracy, za
naruszenie Regulaminu pracy lub innych wewn trznych regulaminów, ani nie pozostaj z takimi
post powaniami w sprzeczno ci.
2. Zako czone post powanie mo e być:
1) podstaw wszcz cia post powania w sprawie odpowiedzialno ci porz dkowej, okre lonej
w Regulaminie pracy, przewidzianej za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej
organizacji i porz dku w procesie pracy, przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy,
przepisów przeciwpo arowych, a tak e przyj tego sposobu potwierdzania przybycia
i obecno ci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecno ci w pracy;

2) podstaw wszcz cia post powania w sprawie zastosowania przez starost kary pieni nej
wobec pracownika za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpiecze stwa
i higieny pracy lub przepisów przeciwpo arowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia,
stawienia si do pracy w stanie nietrze wo ci lub spo ywania alkoholu w czasie pracy;
3) uzupełnieniem post powa prowadzonych równolegle w ramach przepisów prawa pracy, o ile
zostało ono zako czone w terminie umo liwiaj cym zastosowanie kary porz dkowej lub
pieni nej.
Rozdział 2
Komisja etyki.
§ 4. 1. Post powanie prowadzi Komisja Etyki w Starostwie Powiatowym we Włocławku,
zwana dalej „Komisj etyki”. Członków Komisji etyki, z zastrze eniem ust. 2 i 3, powołuje
i odwołuje starosta, spo ród pracowników, którzy:
1) przepracowali w administracji publicznej minimum 5 lat;
2) nie byli karani karami porz dkowymi;
3) posiadaj , w ocenie starosty, odpowiednio dobry poziom wiedzy w zakresie okre lonym
w § 9 ust. 1 pkt 1 – 5 i 6 lit. a, b Kodeksu etyki;
2. Członkiem Komisji etyki nie mo e być starosta, wicestarosta, sekretarz powiatu, skarbnik
powiatu.
3. Kandydatów na członków Komisji etyki przedstawia staro cie naczelnik wydziału
wła ciwego w sprawach organizacji w formie odpowiedniego wniosku.
4. Starosta powołuje Komisj etyki w składzie 5 osób, wskazuj c jej przewodnicz cego
i sekretarza.
5. Pracami Komisji etyki kieruje jej przewodnicz cy, do zada którego w szczególno ci
nale y:
1) ustalanie terminu i miejsca posiedze ;
2) dostarczanie członkom Komisji etyki materiałów;
3) wykonywanie innych zada okre lonych w Kodeksie post powania etycznego.
6. Komisja etyki powołuje ze swojego grona wiceprzewodnicz cego.
§ 5. 1. Posiedzenia Komisji etyki zwoływane s wył cznie w godzinach pracy Starostwa
Powiatowego we Włocławku – ustalonych w Regulaminie pracy.
2. Post powanie mo e być prowadzone, je eli w pracach Komisji etyki uczestniczy nie mniej
ni 50 % jej składu i uczestniczy w nich przewodnicz cy lub wiceprzewodnicz cy tej komisji.
3. Je eli w trakcie pracy komisji zmniejszy si stan ilo ciowy jej członków poni ej normy
okre lonej w ust. 1 przewodnicz cy zamyka posiedzenie. Fakt ten odnotowuje si
w protokole z tego posiedzenia.
§ 6. 1. Wszystkie kwestie merytoryczne, formalne i proceduralne Komisja etyki rozstrzyga
w drodze głosowania.
2. Uchwały Komisji etyki zapadaj zwykła wi kszo ci głosów w obecno ci, co najmniej
połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.
3. Przegłosowanie zwykł wi kszo ci głosów oznacza, e przyj ty zostaje wniosek, który
uzyskał najwi ksz liczb głosów „za” lub „przeciw”. Głosów niewa nych lub wstrzymuj cych
si nie uwzgl dnia si przy ustaleniu rozstrzygni cia.

4. Przy ustalaniu wyników głosowania, w przypadku równej ilo ci głosów za i przeciw,
o rozstrzygni ciu decyduje głos przewodnicz cego prowadz cego posiedzenie.
§ 7. 1. Uchwały Komisji etyki, dotycz ce rozstrzygni ć merytorycznych rozpatrywanych
spraw, sporz dzane si w formie pisemnej.
2. Uchwały inne ni te, o których mowa w ust. 1, wpisywane s do protokołu
z posiedzenia , w trakcie którego zostały podj te.
3 Uchwały Komisji etyki i uzasadnienia do tych uchwał podpisuj wszyscy członkowie tej
komisji bior cy udział w posiedzeniu.
§ 8. Przy rozpatrywaniu spraw o naruszenie przez pracowników Kodeksu etyki, Komisja etyki
kieruje si wył cznie tym kodeksem oraz Kodeksem post powania etycznego uwzgl dniaj c
ochron godno ci pracownika, jego prawo do prywatno ci oraz prawo do osobistej obrony.
Rozdział 3
Wszcz cie post powania.
§ 9. Podstaw do wszcz cia post powania mog być:
1) podpisana skarga na pracownika skierowana do starosty ze strony mieszka ca powiatowej
wspólnoty samorz dowej lub innej osoby fizycznej lub prawnej, dotycz ca:
a) niewła ciwego wykonywania powierzonych mu zada lub,
b) jego niewła ciwego post powania lub,
c) jego niewła ciwego zachowania;
2) ustna skarga interesanta przekazana bezpo rednio staro cie lub wicestaro cie, dotycz ca
spraw okre lonych w pkt 1;
3) pisemny umotywowany wniosek bezpo redniego przeło onego skierowany do starosty
w sprawie naruszenia przez pracownika Kodeksu etyki;
4) pisemny umotywowany wniosek sekretarza powiatu skierowany do starosty w sprawie
naruszenia przez naczelnika wydziału lub kierownika równorz dnej komórki organizacyjnej
w starostwie Kodeksu etyki;
5) pisemna i podpisana informacja o naruszeniu przez pracownika Kodeksu etyki skierowana
bezpo rednio do Komisji etyki przez innego pracownika.
§ 10. 1. Decyzj o potrzebie wszcz cia wobec pracownika post powania, w sytuacjach,
o których mowa w § 9 pkt 1 – 4, podejmuje starosta, przekazuj c Komisji etyki odpowiedni
wniosek w tej sprawie.
2. Komisja etyki z własnej inicjatywy wszczyna post powanie w sytuacji, o której mowa
w § 9 pkt 5. O wszcz ciu takiego post powania komisja niezwłocznie, w formie pisemnej,
informuje starost .
§ 11. 1. Wszcz cie post powania nast puje z dniem otrzymania przez przewodnicz cego
Komisji etyki wniosku starosty, o którym mowa w § 10 ust. 1, lub informacji, o której mowa
w § 9 pkt 5.
2. Wszczynaj c post powanie Komisja etyki powiadamia na pi mie niezwłocznie pracownika,
którego to post powanie dotyczy, o tre ci postawionych mu zarzutów oraz o terminie posiedzenia
Komisji etyki, w trakcie którego rozpatrzona zostanie jego sprawa.

3. Dor czenie powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, odbywa si bezpo rednio za
pokwitowaniem odbioru, a w przypadku nieobecno ci pracownika za po rednictwem poczty, za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4. Komisja etyki rozpatruje sprawy w terminie nie dłu szym ni 14 dni od daty otrzymania
wniosku lub pisma, o których mowa w ust. 1.
§ 12. W przypadku wszcz cia post powania wobec członka Komisji etyki, członek ten nie
bierze udziału w posiedzeniu, którego sprawa jest rozpatrywana.
Rozdział 4
Post powanie
§ 13. 1. Przewodnicz cy otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie Komisji etyki.
W przypadku nieobecno ci przewodnicz cego zadania te wykonuje wiceprzewodnicz cy.
2. Sprawa rozpatrywana na konkretnym posiedzeniu Komisji etyki powinna zostać
rozpatrzona w zasadzie w trakcie tego posiedzenia.
3. Na wniosek przewodnicz cego obradom, Komisja etyki mo e postanowić o przerwaniu
obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu, z uwzgl dnieniem
przepisu § 11 ust. 4.
§ 14. 1. Pracownikowi, wobec którego wszcz to post powanie, przysługuje prawo udziału
w posiedzeniach Komisji etyki bez mo liwo ci ustanawiania swojego pełnomocnika.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, przedstawia Komisji etyki wyja nienia w formie
ustnej w trakcie jej posiedzenia, z zastrze eniem ust. 3; ma on te prawo do zabierania głosu poza
kolejno ci i wnioskowania do Komisji etyki o powołanie wiadków.
3. W przypadku niemo liwo ci wzi cia udziału w posiedzeniu Komisji etyki, w trakcie
którego pracownik miał składać swoje wyja nienia, pracownik, najpó niej w przeddzie
wyznaczonego terminu posiedzenia, składa Komisji etyki pisemne wyja nienia.
4. Nieobecno ć pracownika na wyznaczonym posiedzeniu Komisji etyki i nie zło enie,
w terminie okre lonym w ust. 3, swoich wyja nie nie stanowi przeszkody do dalszego
prowadzenia post powania i jego zako czenia.
5. Komisja etyki nie mo e odmówić udziału w post powaniu wiadka, o którego wnioskuje
pracownik, chyba e zawnioskowany dowód zmierza do nieuzasadnionego przedłu enia
post powania.
§ 15.1. Komisja etyki, w toku prowadzonego post powania mo e:
1) dać od pracownika składania dodatkowych wyja nie ;
2) wzywać na posiedzenie bezpo redniego przeło onego pracownika, i innych pracowników,
których udział mo e mieć wpływ na ustalenie faktów obj tych zarzutami naruszenia Kodeksu
etyki;
3) przegl dać akta spraw załatwianych przez pracownika tylko w takim zakresie, w jakim maj
one zwi zek z zarzutami naruszenia Kodeksu etyki i w jakim nie spowoduje to naruszenie
przepisów prawa, dotycz cych ochrony danych osobowych i innych informacji chronionych
tymi przepisami. O zakresie udost pnionych akt decyduje bezpo redni przeło ony
pracownika, wobec którego prowadzone jest post powanie.

2. Pracownicy wezwani na posiedzenie Komisji etyki maj obowi zek stawić si
w wyznaczonym terminie i miejscu, a ich bezpo redni przeło eni zwolnić ich na ten czas od
wiadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 16. 1. Komisja etyki, po rozpatrzeniu sprawy o naruszenie przez pracownika Kodeksu etyki
i stwierdzeniu, e takiego naruszenia pracownik si dopu cił, mo e w drodze uchwały:
1) zwrócić pracownikowi uwag ;
2) udzielić pracownikowi ostrze enia;
3) udzielić pracownikowi reprymendy
jako rodka dyscyplinuj cego dalsze jego post powanie, zachowanie lub wykonywanie
powierzonych mu zada .
2. W przypadku, gdy Komisja etyki uzna, e pracownik nie dopu cił si naruszenia Kodeksu
etyki, podejmuje uchwał o umorzeniu post powania.
3. O zastosowanym rodku dyscyplinuj cym oraz o ka dym innym rozstrzygni ciu Komisja
etyki niezwłocznie, w formie pisemnej, informuje:
1) starost , przekazuj c tre ć odpowiedniej uchwały wraz z jej uzasadnieniem;
2) pracownika, którego dane rozstrzygni cie dotyczyło, z zachowaniem trybu, o którym
mowa w pkt 1;
3) osob , która zło yła skarg , wniosek lub informacj , o których mowa w § 9, b d c
podstaw do wszcz cia post powania .
4. Komisja etyki, za ci kie naruszenie Kodeksu etyki, za co uwa a si w szczególno ci
naruszenie jego norm okre lonych w § 5, 7 i 8, oprócz zastosowania rodka dyscyplinuj cego,
mo e podj ć uchwał o wyst pieniu do starosty z wnioskiem o zastosowanie wobec pracownika,
który si tego dopu cił, kary porz dkowej przewidzianej w Regulaminie pracy.
5. Uchwały Komisji etyki w sprawach, o których mowa w ust. 1 wł cza si do akt osobowych
pracownika na okres jednego roku.
6. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5, uchwał taka usuwa si z akt osobowych.
§ 17. 1. Posiedzenia Komisji Etyki s jawne, co oznacza, e w posiedzeniach tych oprócz
członków Komisji etyki i pracownika, wobec którego prowadzone jest post powanie, mog
uczestniczyć inne osoby, z zastrze eniem ust. 2 i 3.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja etyki, z własnej inicjatywy,
uwzgl dniaj c przepis § 8, mo e podj ć uchwal o wył czeniu udziału osób trzecich w jej
posiedzeniach. Wniosek o takie wył czenie mo e zło yć pracownik, wobec którego prowadzone
jest post powanie
3. W przypadku zło enia wniosku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, Komisja etyki
wniosek taki przyjmuje.
§ 18. 1. Z przebiegu ka dego posiedzenia Komisji etyki sporz dza si protokół nie pó niej ni
nast pnego dnia po jego zako czeniu. Protokołu sporz dza sekretarz tej komisji.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególno ci:
1) okre lenie daty i miejsca odbywania posiedzenia Komisji etyki, godziny jego rozpocz cia
i zako czenia, imi i nazwisko przewodnicz cego posiedzeniu i osoby sporz dzaj cej
protokół;
2) stwierdzenie prawomocno ci obrad;

3) przebieg posiedzenia, a w szczególno ci: tre ć lub streszczenie składanych wyja nie , opis
przedkładanych i analizowanych dokumentów lub innych dowodów teksty zgłoszonych
i przyj tych wniosków;
4) przebieg głosowania i jego wyniki;
5) podpisy członków Komisji etyki bior cych udział w jej posiedzeniu.
3. Do protokołu doł cza si : list obecno ci członków Komisj etyki, list innych osób
uczestnicz cych w posiedzeniu, teksty uchwał przyj tych przez Komisje etyki, i inne dokumenty
zło one na r ce przewodnicz cego, a tak e wszystkie inne materiały zwi zane z realizowanym
porz dkiem posiedzenia.
Rozdział 5
Postanowienia ko cowe.
§ 19.1. Dokumentacja Komisji etyki, na któr składaj si w szczególno ci:
1) zawiadomienia i inne pisma;
2) wyja nienia;
3) uchwały;
4) protokół
prowadzona jest zgodnie z przepisami obowi zuj cej w starostwie instrukcji kancelaryjnej.
2. Dokumentacj , o której mowa w ust. 1, gromadzi i przechowuje wydział wła ciwy
w sprawach organizacji.
3. Naczelnik wydziału, o którym mowa w ust. 2, udziela przewodnicz cemu Komisji etyki
wszelkiej pomocy w organizowaniu i technicznym zabezpieczeniu jej posiedze .
§ 20. W zakresie nie uregulowanym w Kodeksie post powania etycznego, tryb prowadzenia
post powania ustala Komisja etyki w takim zakresie, w jakim jest to niezb dne do dogł bnego
zbadania indywidualnej sprawy.
§ 21. Wykładni Kodeksu post powania etycznego, w sprawach w tpliwych, dokonuje
przewodnicz cy Komisji etyki.

