KODEKS

ETYKI

PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W

KOLE

W celu ustanowienia pożądanych standardów funkcjonowania sfery publicznej
oraz zapewnienia rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego
wykonywania powierzonych zadań ustanawia się Kodeks Etyki pracowników
Sądu Rejonowego w Kole. Pracownicy Sądu Rejonowego w Kole mają zawsze
na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej, jej ustrój demokratyczny oraz
chronią uzasadnione interesy każdej osoby.

Art. 1
§1 Kodeks Etyki (zwany dalej Kodeksem) wyznacza zasady (standardy)
postępowania pracowników Sądu Rejonowego w Kole (zwanego dalej
„Sądem”), podczas wykonywania przez nich zadań publicznych tj. pełnienia
służby publicznej.
§2 Zasady określone w Kodeksie dotyczą wszystkich pracowników Sądu tj.
asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników.
§3 Pracownicy Sądu (zasady ogólne):
a) traktują pracę na zajmowanym stanowisku jako służbę państwu i
obywatelom oraz przestrzegają porządku prawnego i dobrych obyczajów,
b) działają jawnie, tak aby ich działania były wzorem praworządności i
prowadziły do pogłębiania zaufania obywateli do sądu i jego organów,
c) w swojej pracy przestrzegają przepisów prawa i działają w jego
granicach,
d) własną pracę wykonują z poszanowaniem godności obywateli i
poczuciem godności własnej,
e) pamiętają, że swoim postępowaniem tak w czasie służby jak i poza nią
dają świadectwo o Sądzie i jego organach oraz współtworzą wizerunek
pracowników sądowych,
f) przedkładają dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

Art. 2
Pracownicy Sądu wykonują obowiązki rzetelnie, a w szczególności:
1) przestrzegają Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów
prawa,
2) rzetelnie, bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonują powierzone zadania,
3) przychodzą do pracy punktualnie i ubrani stosownie do powagi Sądu,
4) racjonalnie gospodarują majątkiem i środkami publicznymi,
5) są lojalni wobec Sądu i zwierzchników (przełożonych) okazując im
szacunek,
6) wykazują powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat
Sądu, innych sądów i organów państwa.

Art. 3
Pracownicy Sądu dbają o rozwój własnych kompetencji, a w zwłaszcza:
1) rozwijają wiedzę zawodową,
2) dążą do pełnej znajomości aktów prawnych,
3) są przygotowani do merytorycznego uzasadnienia własnych decyzji i
sposobu postępowania.

Art. 4
Pracownicy Sądu są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, w
szczególności:
1) nie dopuszczają do podejrzeń o związek między interesem publicznym i
prywatnym,
2) nie podejmują bez zgody przełożonych żadnych prac ani zajęć, które kolidują
z obowiązkami służbowymi,
3) w prowadzonych sprawach nie ulegają żadnym naciskom,
4) nie przyjmują żadnych korzyści materialnych lub osobistych od
jakichkolwiek osób biorących udział w prowadzonych sprawach lub
zainteresowanych ich wynikiem, bądź interesantów,
5) szanują prawo obywateli do informacji, w tym nie ujawniają informacji
poufnych.

Art. 5
Pracownicy Sądu w kontaktach z interesantami zachowują się w sposób
uprzejmy i życzliwy, w szczególności:
1) przestrzegają zasad poprawnego zachowania.
2) zapewniają przestrzeganie zasady równego traktowania interesantów,
3) dbają o atmosferę sprzyjającą sprawnemu wykonywaniu powierzonych
obowiązków, zapobiegając napięciom i sytuacjom konfliktowym w pracy.

Art. 6
Pracownicy Sądu w wykonywaniu zadań i obowiązków są neutralni politycznie,
w szczególności:
1) nie manifestują publicznie poglądów i sympatii politycznych,
2) w toku podejmowanych decyzji nie ulegają naciskom ani żadnym presjom
politycznym.

Art. 7
§1 Pracownicy Sądu są obowiązani do zapoznania się i przestrzegania
niniejszego Kodeksu.
§2 Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z treścią niniejszego Kodeksu
zostanie dołączone do akt osobowych pracownika.
§3 Za nie przestrzeganie zapisów niniejszego Kodeksu pracownicy Sądu
ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

