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ZARZĄDZENIE NR V/729/2010
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie ustalenia procedury przeglądu i monitoringu "Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy 
Baranów". 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.) - zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam procedurę przeglądu i monitoringu "Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Baranów", 
która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy 
Baranów oraz na tablicy ogłoszeń UG Baranów. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. organizacyjno - kadrowych UG Baranów. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr V/729/2010

Wójta Gminy Baranów

z dnia 21 lipca 2010 r.

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW URZĘDU 
GMINY BARANÓW 

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad pilotażu przeglądu i monitoringu "Kodeksu Etycznego 
Pracowników Urzędu Gminy Baranów" przez społeczność lokalną oraz pracowników Urzędu Gminy, służących do 
wprowadzenia corocznej procedury przeglądu i stałego monitoringu Kodeksu Etycznego tak, aby był on 
dokumentem znanym i pomocnym w rzeczywistym kształtowaniu postaw etycznych urzędników. Opracowanie 
i wdrożenie procedury przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego ma wpłynąć na większą skuteczność tego 
dokumentu oraz podnieść prestiż urzędników, jako zespołu osób, chcących realnie pracować w oparciu 
o wewnętrznie uzgodniony i podany do publicznej wiadomości skład zasad. 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

Procedura obowiązuje pracowników Urzędu Gminy Baranów i dotyczy wszystkich usług świadczonych 
przez Urząd Gminy, określonych przepisami prawa i Regulaminem Organizacyjnym Urzędu. Za aktualizację 
procedury odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny ds. organizacyjno - kadrowych UG Baranów. 

OPIS 

Powołana przez Wójta Gminy Baranów Komisja Etyki Urzędu Gminy Baranów: 

a) przeprowadzi w sierpniu 2010 roku badanie funkcjonowania Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu 
Gminy Baranów, a następnie co roku w miesiącu czerwcu, 

b) badaniem zostaną objęci petenci załatwiający sprawy w Urzędzie Gminy Baranów oraz pracownicy Urzędu, 
w oparciu o opracowane ankiety, których treść stanowi odpowiednio załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej 
procedury, 

c) w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia badań Komisja Etyki opracuje ich wyniki w formie 
odpowiedniego zestawienia, które posłużą do opracowania stosownych wniosków, zmierzających do 
skorygowania i udoskonalenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Baranów, 

d) wyniki badania wraz ze stosownym komentarzem obejmującym wnioski wypływające z ankiet wraz 
z informacją o działaniach, jakie zostaną podjęte w celu udoskonalenia Kodeksu Etycznego, zostaną 
zamieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Baranów oraz na stronie internetowej Urzędu, 

e) odpowiedzialnym za ogłoszenie wyników będzie pracownik merytoryczny ds. organizacyjno - kadrowych 
UG Baranów, natomiast za wdrożenie wniosków i zaleceń Komisja Etyki, 

f) wdrożenie wniosków i zaleceń nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ich sformułowania. 



 

 
 

GMINA BARANÓW 

                            URZĄD GMINY BARANÓW 
ul. Rynek 14, 24-105 Baranów 

tel. (81) 883-40-27 fax (81) 883-40-41 

www.gminabaranow.pl       email: gmina@gminabaranow.pl 

 

Procedura przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników 

Urzędu Gminy Baranów 
 

 

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW UG BARANÓW 
 

 

1. Czy akceptujesz wszystkie zapisy naszego Kodeksu Etycznego? 
 

    tak    nie 

 

       2.    Czy uważasz, że stosowanie Kodeksu Etycznego podnosi standard obsługi petenta? 

 

    tak    nie 

    

3. Czy uważasz, że Kodeks Etyczny jest nam potrzebny? 
 

tak, dlaczego? ............................................................................................................... 

nie, dlaczego? ............................................................................................................... 

 

4. Czy Twoim zdaniem wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Baranów przestrzegają zapisów 
Kodeksu Etycznego? 
 

tak  raczej tak  nie  raczej nie  nie wiem  

 

5. Czy uważasz, że zapisy Kodeksu Etycznego są wystarczające?  
 

    tak    nie 

 

 wykreśliłbym (wykreśliłabym) ....................................................................................................... 

 

 dodałbym  (dodałabym)      .......................................................................................................... 

 

6. Czy w swojej pracy: 
 

 zawsze bezwzględnie przestrzegasz Kodeksu Etycznego 

 

             tak  raczej tak  nie  raczej nie 

 

 starasz się przestrzegać zasad Kodeksu Etycznego 

 

  tak  raczej tak  nie  raczej nie 

    

 nie myślisz o Kodeksie Etycznym kierując się przepisami prawa i swoim własnym sumieniem 

 

              tak  raczej tak  nie  raczej nie 



 

7. Czy uważasz, że raport z przeglądu Kodeksu Etycznego powinien być udostępniony opinii 
publicznej? 

 

 tak, w jakiej formie?  prasa   internet  

 

 nie 

 
8. Jak oceniłbyś przestrzeganie przez siebie norm Kodeksu Etycznego (ocena w skali 1 – 5)? 

................................................................................................................................................ 

 
9. Czy uważasz, że roczny raport z oceny postępowania pracowników Urzędu Gminy Baranów 

wg zasad Kodeksu Etycznego jest wystarczający? 
 

    tak    nie 

 

 

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 



 

 
 

GMINA BARANÓW 

                            URZĄD GMINY BARANÓW 
ul. Rynek 14, 24-105 Baranów 

tel. (81) 883-40-27 fax (81) 883-40-41 

www.gminabaranow.pl       email: gmina@gminabaranow.pl 

 

Procedura przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników 

Urzędu Gminy Baranów 
 

 

ANKIETA DLA PETENTÓW UG BARANÓW 
 
 

1. Czy wie Pan(i) o przyjętym przez pracowników Urzędu Gminy Baranów Kodeksie 
Etycznym? 

 

   tak    nie 

 

         2.     Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o Kodeksie Etycznym? 

 

   Urząd Gminy   strona www 

   prasa lokalna   inne (jakie?) ................................................ 

 
3. Jak często korzysta Pan(i) z usług naszego Urzędu? 

 

  po raz pierwszy   do 3 razy w roku 

  od 3 do 6 razy w roku  bardzo często (powyżej 6 razy) 

 

4. Czy są to sprawy załatwiane na: 
 

   jednym stanowisku   na kilku stanowiskach 

 

5. Czy uważa Pani,  że pracownicy Urzędu Gminy Baranów kierują się w swojej pracy 
zasadami etyki (Kodeksem Etycznym)? 

 

 tak   nie    nie wszyscy   nie zawsze 

 

6. Jak oceniłby (oceniłaby)  Pan(i)  załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Baranów 
(oceny w skali od 1 - 5, gdzie 1 jest oceną najniższą, a  5 – najwyższą): 

 

 rzetelność -      .................................. 

 uprzejmość -      .................................. 

 taktowność -     .................................. 

 bezstronność -     .................................. 

 bezinteresowność - ................................. 

7. Oceń ogólny wizerunek urzędu pod względem przestrzegania norm etyki (skala od 
1 – 5): 

                                

                                                                                      …………………… 



8. Czy uważa Pan(i), że informacja na temat przestrzegania norm etyki zawodowej 
przez pracowników Urzędu Gminy Baranów powinny być udostępnione opinii 
publicznej? 
Jeśli tak, to w jakiej formie?  
   

                  prasa   Internet                 inne   

 

9. Czy uważa Pan(i), że zapisy Kodeksu Etycznego są wystarczające? 
 

  tak    nie   nie mam zdania 

 

10. Jaki zapis wykreśliłby (wykreśliłaby) Pan(i) w Kodeksie Etycznym Pracownika 
Urzędu Gminy Baranów? 
 

........................................................................................................................................................................ 

 

11. Jaki zapis dopisałby (dopisałaby) Pan(i) do Kodeksu Etycznego? 
 

.........................................................................................................................................................................  

 

12. Czy uważa Pan(i), że Kodeks Etyczny jest potrzebny? 
 

 Tak, dlaczego? ................................................................................................................................................

     

 Nie, dlaczego? ................................................................................................................................................. 

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 


