ZASADY ETYKI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
Służba cywilna jest gwarantem sprawnie funkcjonującego państwa. Naszym obowiązkiem
jest wykonywanie powierzonych zadań w sposób zawodowy, rzetelny i bezstronny.
Członkowie korpusu służby cywilnej są neutralni politycznie.
1) ZASADA GODNEGO ZACHOWANIA polega w szczególności na:
 wykonywaniu pracy z respektem dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej, poszanowania godności innych
osób, w tym podwładnych, kolegów i przełożonych;
 życzliwości wobec ludzi i zapobieganiu powstawaniu konfliktów w pracy, w relacjach z obywatelami
oraz współpracownikami;
 właściwym zachowaniu się również poza pracą, unikaniu niepożądanych zachowań mających negatywny wpływ
na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu.
2) ZASADA SŁUŻBY PUBLICZNEJ wyraża się w szczególności w:
 służebnym charakterze pracy wobec obywateli, mającej na celu urzeczywistnianie wartości leżących u podstaw prawa
Rzeczypospolitej Polskiej;
 służbie państwu, której podstawowym elementem jest ochrona jego interesów i rozwoju;
 współtworzeniu wizerunku służby cywilnej oraz wpływaniu na postrzeganie Rzeczypospolitej Polskiej w kraju
i w świecie;
 przedkładaniu dobra wspólnego obywateli nad interes osobisty, jednostkowy lub grupowy;
 nieuchylaniu się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
ze świadomością, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób
zdecydowany.
3) ZASADA LOJALNOŚCI polega w szczególności na:
 lojalności wobec Rzeczypospolitej Polskiej;
 lojalnym i rzetelnym realizowaniu programu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na własne przekonania
i poglądy polityczne;
 lojalności wobec urzędu oraz przełożonych, kolegów i podwładnych, gotowości do wykonywania służbowych poleceń,
dbając, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka;
 udzielaniu przełożonym obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii podczas przygotowywania
propozycji działań administracji rządowej;
 wykazywaniu powściągliwości w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swego urzędu oraz innych
urzędów, zwłaszcza jeżeli poglądy takie podważałyby zaufanie obywateli do tych instytucji.
4) ZASADA NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ, z uwzględnieniem tego, że partie polityczne w państwie demokratycznym
są przewidzianymi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i akceptowanymi przez obywateli wyrazicielami ich woli
oraz tego, że członek korpusu służby cywilnej może korzystać z zagwarantowanych wolności i praw człowieka i obywatela,
w tym prawa do udziału w życiu publicznym, polega w szczególności na:
 niemanifestowaniu publicznym poglądów i sympatii politycznych, zwłaszcza nieprowadzeniu jakiejkolwiek agitacji
o charakterze politycznym w służbie oraz poza nią;
 dystansowaniu się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych mogących prowadzić do działań stronniczych;
 niepodejmowaniu żadnych publicznych działań bezpośrednio wspierających działania o charakterze politycznym;
 niestwarzaniu podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym i przestrzeganiu obowiązujących ograniczeń;
 dbałości o jasność i przejrzystość relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne, przy uwzględnieniu, że relacje
te nie mogą podważać zaufania do politycznej neutralności członka korpusu służby cywilnej.
5) ZASADA BEZSTRONNOŚCI wyraża się w szczególności w:
 niedopuszczaniu do podejrzeń o konflikt między interesem publicznym i prywatnym;
 niepodejmowaniu żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;
 jednakowym traktowaniu wszystkich uczestników w prowadzonych sprawach administracyjnych i nieuleganiu przy tym
jakimkolwiek naciskom;
 niedemonstrowaniu zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności zwłaszcza politycznej, gospodarczej,
społecznej lub religijnej oraz niepromowaniu jakichkolwiek grup interesu.
6) ZASADA RZETELNOŚCI wyraża się w szczególności w:
 sumiennym, rozważnym wykonywaniu powierzonych zadań;
 dotrzymywaniu zobowiązań, zgodnie z przepisami prawa;
 twórczym podejmowaniu zadań i aktywnym realizowaniu obowiązków, z najlepszą wolą i w interesie społecznym,
nieograniczającym się jedynie do przestrzegania przepisów.
Zasady etyki korpusu służby cywilnej zostały zawarte w zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów.

