
Zarządzenie Nr 14/2013 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

z dnia 10 maja 2013 roku 
 

w sprawie Kodeksu etyki pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego. 
 
Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 5 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 Statutu 
Tarnowskiego Organizatora Komunalnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
XXVI/368/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 
przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny 
oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Wprowadzam Kodeks etyki pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego, 
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

2. Kodeks etyki pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego nie narusza innych 
przepisów określających obowiązki pracowników Tarnowskiego Organizatora 
Komunalnego. 

 
§ 2. 

 
1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do 

zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia. 
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Kodeksu etyki pracowników Tarnowskiego 

Organizatora Komunalnego, z datą i podpisem pracownika, zostaje dołączony do akt 
osobowych. 

3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Starszemu Inspektorowi ds. 
Kadr i Administracji w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym. 

 
§ 3. 

 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. W dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 4/2011 

Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 września 2011 roku         
w sprawie Kodeksu etyki pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
Do Zarządzenia Nr 14/2013 

Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 
z dnia 10 maja 2013 roku 

w sprawie Kodeksu etyki pracowników 
Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

 
 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW TARNOWSKIEGO ORGANIZATORA 
KOMUNALNEGO 

 
I. Postanowienia ogólne. 

 
§ 1. 

 
Kodeks etyki pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego określa zasady 
i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Tarnowskiego 
Organizatora Komunalnego. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy 
budowaniu uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu 
właściwych relacji pomiędzy pracownikami Tarnowskiego Organizatora Komunalnego i jego 
klientami. 
 

§ 2. 
 

Ilekroć w Kodeksie etyki pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego jest 
mowa o: 
1) Konstytucji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), 
2) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks etyki pracowników Tarnowskiego 

Organizatora Komunalnego, 
3) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Tarnowa, 
4) TOK – należy przez to rozumieć Tarnowski Organizator Komunalny, 
5) pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników TOK zatrudnionych 

na stanowiskach urzędniczych oraz stanowiskach pomocniczych i obsługi, 
6) kliencie TOK – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki 

nie posiadające osobowości prawnej, niezależnie od ich miejsca zamieszkania lub 
działalności, korzystające z usług pracowników TOK w ramach ich działań służbowych, 

7) Kodeksie pracy – należy rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 

 
§ 3. 

 
1. Zasady wyznaczone przez Kodeks są stosowane przez wszystkich pracowników 

zatrudnionych w TOK. 
2. Pracownik traktuje pracę jako służbę publiczną, mając na względzie dobro wspólnoty 

samorządowej, jaką jest Miasto. 
 

§ 4. 
 

Normy Kodeksu naruszają pracownicy, którzy swoim postępowaniem, zarówno w miejscu 
pracy, jak i poza nim, stwarzają ryzyko utraty zaufania niezbędnego do wykonywania zadań 



publicznych poprzez uczestnictwo w czynnościach lub przedsięwzięciach, które uwłaczają 
godności pracownika samorządowego. 
 

II. Wartości etyczne obowiązujące pracowników TOK. 
 

§ 5. 
 

1. Każdy pracownik: 
1) ma świadomość służebnej roli administracji samorządowej wobec społeczności 

lokalnej, 
2) przy wykonywaniu swoich obowiązków ma zawsze na względzie dobro Miasta oraz 

chroni uzasadnione interesy każdego klienta TOK, 
3) działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do 

pogłębienia zaufania do Miasta i jego organów, 
4) wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i z poczuciem godności własnej, 

pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Mieście i jego organach oraz 
współtworzy wizerunek Miasta i TOK, 

5) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska. 
2. Każdy pracownik przestrzega następujących zasad: 

1) praworządności, 
2) rzetelności i uczciwości, 
3) jawności, 
4) profesjonalizmu, 
5) bezstronności, 
6) odpowiedzialności, 
7) równego traktowania, 
8) lojalności. 

 
§ 6. 

 
Zgodnie z zasadą praworządności pracownik: 
1) przestrzega prawa zarówno w pracy, jak i poza nią, 
2) zwraca w szczególności uwagę na to, aby podejmowane decyzje i rozstrzygnięcia 

posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
3) na bieżąco śledzi zmiany w przepisach prawnych. 
 

§ 7. 
 
Zgodnie z zasadą rzetelności i uczciwości pracownik: 
1) wykonuje swoją pracę sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów. Wie, że 

interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób 
zdecydowany, 

2) podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane 
informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych, 

3) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania, 
4) pełniąc swoje obowiązki kieruje się interesem Miasta i jego mieszkańców oraz nie czerpie 

korzyści materialnych ani osobistych. Na postępowanie urzędnika nie ma wpływu 
w żadnym czasie interes osobisty, rodzinny, ani presja polityczna, 

5) w przypadku konfliktu interesów w sprawach prywatnych i urzędowych, wyłącza się 
z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a także nie 



podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi 
obowiązkami, 

6) nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, kadr 
i mienia publicznego w celach innych niż służbowych. 

 
§ 8. 

 
Zgodnie z zasadą jawności pracownik: 
1) realizując zadania publiczne, przestrzega zasady jawności określonej w Konstytucji oraz 

innych przepisów o dostępie do informacji publicznej zawartych w aktach niższego rzędu, 
2) informuje obywateli o przysługujących im prawach, przekazuje żądane przez nich 

informacje jawne w sposób wyczerpujący i zrozumiały, 
3) realizując zasadę jawności uwzględnia obowiązki wynikające z przepisów o informacjach 

prawnie chronionych, związanych w szczególności z ochroną informacji niejawnych, 
ochroną danych osobowych, tajemnicą skarbową oraz zachowuje w tajemnicy informacje, 
których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę TOK lub jego klientów. 

 
§ 9. 

 
Zgodnie z zasadą profesjonalizmu pracownik: 
1) wykonuje swoje zadania sumiennie, sprawnie i terminowo, wykorzystując w pełni 

posiadaną wiedzę i doświadczenie, 
2) dba o własny wszechstronny rozwój poprzez podnoszenie kwalifikacji, wiedzy 

i umiejętności, 
3) wszelkich odpowiedzi udziela w sposób wyczerpujący, dokładny i zgodny z posiadaną 

przez niego wiedzą, 
4) posługuje się językiem poprawnym, czystym i zrozumiałym dla klienta TOK, nie używa 

wulgaryzmów i określeń kolokwialnych, 
5) dba o własny wygląd zewnętrzny odpowiadający powadze i okolicznościom wykonywanej 

pracy, jest schludny i dba o estetykę swojego miejsca pracy, 
6) jest koleżeński, uczynny i prawy w kontaktach ze współpracownikami, zapobiega 

napięciom w pracy i rozładowuje je. 
 

§ 10. 
 
Zgodnie z zasadą bezstronności pracownik: 
1) podejmuje wszelkie decyzje i działania w sposób racjonalny, obiektywny, bez uprzedzeń 

i emocji, bez stosowania jakichkolwiek form bezprawnego przymusu i protekcji, 
2) nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub 

sprzecznych z interesem publicznym. 
 

§ 11. 
 
Zgodnie z zasadą odpowiedzialności pracownik: 
1) nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje 

postępowanie, w tym za błędne i stronnicze działania, 
2) w rozpatrywaniu spraw kieruje się względami merytorycznymi, jest gotów do przyjęcia 

krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji. 
 
 



§ 12. 
 
Zgodnie z zasadą równego traktowania pracownik: 
1) podczas realizacji zadań i podejmowania decyzji przestrzega zasady równego traktowania 

– pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny 
sposób, bez względu m. in. na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania 
polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, inwalidztwo, wiek lub preferencje 
seksualne, 

2) w przypadku różnic w traktowaniu zapewni, aby to nierówne traktowanie było 
usprawiedliwione obiektywnymi i istotnymi właściwościami danej sprawy. 

 
§ 13. 

 
Zgodnie z zasadą lojalności pracownik: 
1) jest lojalny wobec TOK oraz swoich zwierzchników i współpracowników, służbowe 

polecenia wykonuje w sposób gwarantujący poszanowanie prawa, 
2) dba o pozytywny wizerunek i prestiż TOK oraz dobre imię pracownika samorządowego 

poprzez praworządne, uczciwe i godne postępowanie oraz etyczną postawę. 
 
III. System oceny funkcjonowania Kodeksu oraz przestrzegania zasad w nim zawartych. 
 

§ 14. 
 
1. Ocena funkcjonowania Kodeksu oraz przestrzegania zasad w nim zawartych jest procesem 

stałym. 
2. Przeglądy funkcjonowania Kodeksu przeprowadzane są w sposób umożliwiający poznanie 

opinii klientów TOK oraz pracowników na temat: 
1) stosowania Kodeksu w praktyce, 
2) przydatności Kodeksu w funkcjonowaniu TOK, 
3) sposobu załatwiania spraw w TOK, 
4) eliminowania działań niezgodnych z normami etycznymi. 

3. Wyniki oceny i przeglądów funkcjonowania Kodeksu wykazywane są w sprawozdaniach 
z funkcjonowania kontroli zarządczej, składanych przez dyrektora TOK. 

 
IV. Postanowienia końcowe. 

 
§ 15. 

 
Pracownicy naruszający postanowienia Kodeksu ponoszą odpowiedzialność przewidzianą 
przepisami Kodeksu pracy. 


