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Załącznik do Zarządzenia nr 11 dyrektora szkoły z dnia 1.09.2021 r.  

 

KODEKS ETYKI I POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ 

PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 53 

im. MARIUSZA ZARUSKIEGO 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 861/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 

maja 2019 r., Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), Komunikatu nr 3 Mini-

stra Finansów z 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli 

zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11) wprowadza się 

Kodeks Etyki i Polityki Antykorupcyjnej Pracowników Szkoły Podstawowej nr 53 im. Ma-

riusza Zaruskiego. 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

Kodeks Etyki i Polityki Antykorupcyjnej Pracowników Szkoły Podstawowej nr 53, 

określa standardy postępowania, których przestrzeganie jest gwarancją kompetencji, odpo-

wiedzialności i wysokich walorów moralnych pracowników szkoły w związku  

z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków. Wskazane w Kodeksie Etyki zasady  

i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codzien-

nych obowiązków.  

 Kodeks Etyki przeciwdziała korupcji rozumianej jako nadużycie stanowiska publicznego 

dla uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja obejmuje płatne faworyzowanie, nepotyzm, 

nadużycie kompetencji wynikających z pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści, przekup-

stwo, kradzież majątku publicznego lub środków publicznych, przestępstwa księgowe oraz 

obrót środkami finansowymi pochodzącymi z działań korupcyjnych. 

§ 2 

Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 53 : 

1. działają zgodnie z prawem oraz wykonują swoje obowiązki w sposób dokładny i ucz-

ciwy mając na celu zapobieganie nadużyciom, w tym korupcji; 

2. przestrzegają polityk i procedur w zakresie przeciwdziałania nadużyciom; 

3. unikają konfliktu interesów; 

4. aktywnie identyfikują zjawiska nadużyć; 

5. stale podnoszą swoją wiedzę; 

6. zgłaszają podejrzenia nadużyć; 

7. aktywnie współpracują w postępowaniu wyjaśniającym; 

8. zgłaszają propozycje zmian i aktualizacji do obowiązujących procedur 
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§ 3 

 

Wykorzystanie zasobów szkoły 

 

Pracownicy powinni szanować i chronić mienie szkoły. Wszystkie urządzenia  

i wyposażenie szkoły, niezależnie od ich przeznaczenia, służą wyłącznie do celów służbo-

wych.  Pracownicy powinni podejmować wszelkie działania, w rozsądnym i odpowiednim 

zakresie, w celu ograniczenia, gdy to możliwe, kosztów ponoszonych przez szkołę, tak aby 

dostępne zasoby były wykorzystywane jak najefektywniej. 

 

§ 4 

 

Konflikt interesów 

 

Pracownicy przy wykonywaniu obowiązków służbowych zobowiązani są unikać konfliktu 

interesów. 

 „Konflikt interesów” oznacza sytuację, gdy pracownik ma prywatne lub osobiste interesy, 

które mogą wpływać, lub mogą być postrzegane jako wpływające, na bezstronne  

i obiektywne wykonywanie obowiązków służbowych. „Prywatny lub osobisty interes” ozna-

cza wszelką korzyść lub potencjalną korzyść, o charakterze finansowym czy niefinansowym, 

dla pracownika, członka jego rodziny, innego krewnego, osoby z nim zaprzyjaźnionej lub 

bliskiego znajomego. 

 

§ 5 

 

Prezenty i gościnność 

 

Pracownikom zabrania się przyjmowania dla siebie lub jakichkolwiek innych osób ja-

kichkolwiek korzyści związanych z ich zatrudnieniem w szkole. Przez „korzyść” rozumie się 

prezent, przejaw gościnności lub inne świadczenie o charakterze finansowym lub niefinanso-

wym, które w sposób obiektywny polepsza finansową, prawną lub osobistą sytuację przyjmu-

jącego lub jakiejkolwiek innej osoby, przy czym uprawnienie do niego nie wynika z przepi-

sów prawa. Za korzyść nie uważa się drobnych prezentów np. kwiatów, słodyczy i przejawów 

gościnności, okazywanych  z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakończenia roku szkolnego 

itp. Przyjęcie prezentu nie może w żadnym wypadku ograniczać lub naruszać obiektywizmu  

i swobody działania pracownika. 

 

§ 6 

 

Zamówienia publiczne 

 

  Pracownicy zapewniają właściwe prowadzenie procedur przetargowych poprzez za-

chowanie obiektywizmu, neutralności i uczciwości oraz dbanie o przejrzystość podejmowa-

nych działań. Pracownicy mają w szczególności obowiązek przestrzegania wszelkich ogól-

nych i szczegółowych zasad dotyczących unikania i zgłaszania konfliktów interesów, przyj-

mowania prezentów oraz tajemnicy służbowej. 
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§ 7 

 

Zakaz przyjmowania płatności od osób trzecich w związku z wykonywaniem obowiąz-

ków służbowych 

 

Pracowników obowiązuje zakaz przyjmowania jakichkolwiek płatności od osób trzecich 

w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jeżeli strony trzecie oferują takie 

płatności, należy ich dokonać na konto szkoły. 

 

§ 8 

 

Tajemnica służbowa 

 

Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania GIODO, w tym zasad zarządzania doku-

mentami i poufności dokumentów oraz zachowania tajemnicy zawodowej. Pracownikom nie 

wolno rozpowszechniać danych o uczniu i jego środowisku rodzinnym ani ujawniać powie-

rzonych im w zaufaniu informacji. W szczególnych przypadkach, w razie potrzeby mają ob-

owiązek uzyskania zezwolenia dyrektora na ujawnienie informacji poufnych. 

 

§ 9 

 

Relacje z podmiotami zewnętrznymi 

 

1. W relacjach z podmiotami zewnętrznymi pracownicy powinni mieć na względzie 

reputację szkoły oraz potrzebę zachowania tajemnicy służbowej. 

2. Pracownicy zachowują wysoki poziom dostępności w kontaktach z rodzicami  

i  instytucjami. Są dostępni i terminowo udzielają odpowiedzi. 

3. Pracownicy powinni zachowywać ostrożność w kontaktach z mediami. Otrzymy-

wane od przedstawicieli opinii publicznej lub mediów zapytania pracownicy prze-

kazują dyrektorowi szkoły.  

 

§ 10 

 

Stosunki wewnętrzne 
 

W relacjach ze współpracownikami pracownicy powinni postępować w sposób lojal-

ny. W szczególności pracownicy nie powinni odmawiać ujawniania innym pracownikom in-

formacji, które mogą mieć wpływ na działalność szkoły. 

Pracownicy nie powinni przekazywać informacji nieprawdziwych, nieścisłych lub przesadzo-

nych. Ponadto pracownicy nie powinni utrudniać i odmawiać współpracy z innymi pracowni-

kami. 

 

§ 11 

 

Poszanowanie godności podopiecznego i pracownika 

 

Pracownicy zobowiązani są szanować godność swoich podopiecznych i współpracow-

ników, powstrzymać się od wszelkich niestosownych zachowań, które są poniżające dla in-

nych. Pracownicy powinni odnosić się do innych osób ze zrozumieniem i szacunkiem. 
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 „Poszanowanie godności” oznacza powstrzymanie się od niestosownych zachowań. Niesto-

sowne zachowanie oznacza wszelkie formy bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, 

przemoc fizyczną, nękanie psychiczne (nazywane także zastraszaniem lub mobbingiem), na-

pastowanie seksualne. 

 

§ 12 

 

Dbałości o kulturę osobistą 

 

Powinnością pracowników szkoły jest utrzymywanie wysokiej kultury osobistej,  

w tym nie używanie słów wulgarnych oraz  dbałość o odpowiedni strój wynikający  

z obowiązku nauczania i wychowania. 

 

§ 13 

 

Sprzeciwiania się patologiom życia szkolnego i społecznego 

 

Każdy pracownik szkoły powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia szkol-

nego i społecznego, bierna postawa wobec nagannych zachowań jest przyzwoleniem na bruta-

lizację życia publicznego. W szczególności należy więc:   

a) przeciwstawiać się przemocy i agresji;  

b) reagować w przypadku naruszania zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów 

w budynkach szkoły;   

c) dbać, by szkoła była wolna od narkotyków;   

d)   walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu, czy kradzieży.   

 

Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego Kodeksu i kie-

rowania się jego zasadami. 

Kierownicy poszczególnych komórek upowszechniają zasady zawarte w niniej-

szym Kodeksie wśród podległych pracowników. 


