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K  
odeks Etyki jest zbiorem norm moralnych, którymi winien kierować się w swoim postępowaniu i pracy każdy pracownik Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z w Bielsku-Białej. Zebrane i spisane w nim normy z pewnością nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji i towarzyszącym im zachowań – nie stanowi on zatem katalogu zamkniętego, prostej recepty postępowania. Wskazuje natomiast na takie wartości i wynikające z nich zachowania, jakimi winien cechować się każdy człowiek bez względu na sytuacje, w jakich może się znaleźć. Ma być wzorcem i wyznacznikiem zwyczajnych reakcji w kontaktach pracownika Obwodu z pacjentem lub inną osobą zainteresowaną, załatwiającą swoją sprawę w Obwodzie. Kodeks jest zatem oczekiwaniami minimum kształtującymi wizerunek pracownika „naszego Obwodu”.
	Kodeks jak każdy zbiór norm etycznych nie stanowi prawa i nie może służyć do jego egzekwowania. Jest natomiast zbiorem cech właściwych dla pracowników Obwodu, którzy je akceptują i stanowi element oceny pracownika. 









KODEKS ETYKI
pracownika Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej









Motto: 
„Największym nakazem etycznym  jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają z przestrzegania tej zasady.”











SŁOWO WSTĘPNE

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej jest ostatnim publicznym zakładem opieki zdrowotnej w naszym mieście. Działamy nieprzerwanie od drugiej połowy XIX wieku (kolejowe kasy chorych powołane na podstawie ustawy z 1880 roku) zmieniając w różnych okresach historycznych formy organizacyjne i zakresy działania, co zawdzięczamy naszej reputacji opierającej się na fundamentalnych wartościach etycznych oraz działaniach zorientowanych na efektywność. Naszym celem jest dobro pacjenta, bycie pożądanym pracodawcą dla naszych pracowników oraz szanowanym członkiem społeczeństwa. W celu osiągnięcia powyższych celów wymagane jest maksimum zaangażowania i profesjonalizmu. Sukces w naszej branży opiera się na zaufaniu wszystkich naszych partnerów: zaufaniu naszych pacjentów, naszych pracowników, naszych dostawców, tych, którzy świadczą dla nas usługi, właściwych organów rządowych i nadzorczych, naszych konkurentów, mediów oraz całego społeczeństwa. W związku z tym warunkiem koniecznym zawsze było i jest przywiązywanie szczególnej wagi do akceptacji i przestrzegania nakazów wynikających z przepisów prawa oraz zasad obowiązujących wewnątrz Obwodu zarówno przez kadrę menedżerską jak i przez pracowników. Niniejszy Kodeks Etyczny jest fundamentem mającym służyć umocnieniu i dalszemu budowaniu wspomnianego zaufania. Ponadto Kodeks ten ma stanowić wsparcie w tworzeniu wspólnego systemu wartości. Wartości i zasady zawarte w Kodeksie Etycznym znajdują swoje odzwierciedlenie w zasadach i wytycznych, na których opierają się zasady działania Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej. Przestrzegania tych wartości i zasad oczekuje się nie tylko od kadry menadżerskiej, ale również od wszystkich pracowników Obwodu. Właśnie dlatego, że jesteśmy zróżnicowaną grupą ludzi, istnieje potrzeba ustalenia wspólnego poglądu na to, czym jest rzetelna i nienaganna pod względem etycznym działalność w służbie zdrowia. Dążymy nieprzerwanie do tego, aby dopasować Kodeks Etyczny do tendencji rozwojowych zachodzących w środowisku lekarskim oraz do naszych podstawowych wartości etycznych. Ja, jako Dyrektor Obwodu wyznaję osobiście wartości ujęte w Kodeksie Etycznym. Zobowiązuję się zadbać  o stworzenie odpowiednich warunków ramowych, które pozwolą zarówno naszym pracownikom jak i dostawcom i podwykonawcom Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej na przestrzeganie zasad Kodeksu Etycznego w codziennej pracy.


Dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej




		
			Ewa Eder
Bielsko-Biała, grudzień 2011 









PODSTAWOWE WARTOŚCI

1 Nasze podstawowe wartości etyczne
Uczciwość: Nieskazitelne zachowanie w stosunku do naszych partnerów (pacjentów, pracowników, dostawców, podwykonawców, organów rządowych i nadzorczych, podmiotów konkurencyjnych, mediów) oraz całego społeczeństwa.

Poczucie odpowiedzialności: Wywiązujemy się z naszych zobowiązań i przyjmujemy osobistą odpowiedzialność za nasze działanie. Dotrzymujemy danego słowa nie składając obietnic bez pokrycia.

Bezstronność: Naszych partnerów traktujemy z szacunkiem, a nasze relacje cechuje dbałość o wzajemne interesy. Popieramy zasadę równości szans oraz środowisko pracy oparte na bezstronności i wolne od wszelkiego rodzaju nacisków.

Przestrzeganie Prawa: Trzymamy się litery prawa oraz wszystkich obowiązujących wewnętrznych i zewnętrznych przepisów, wytycznych i standardów. Od naszych przełożonych oczekujemy przykładnego zachowania i zobowiązujemy się do budowania bezpiecznego środowiska pracy opartego na zasadzie Control-Compliance.

Przejrzystość: Z naszymi partnerami prowadzimy konstruktywny, przejrzysty i otwarty dialog, oparty na wzajemnym respekcie i profesjonalizmie.



2 Część ogólna
Zasady etyki pracownika Obwodu wynikają z ogólnych norm etycznych. 
1. Zobowiązują one pracownika OLK do przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu.  
2. Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie pracownika, które podważa zaufanie do Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej. 
3. Pracownik powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania. 
4. Dla wypełnienia swoich zadań pracownik powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą.
5. dodatkowym źródłem wiedzy o zasadach postępowania i normach etycznych dla personelu medycznego są obowiązujące zapisy:
- Kodeksu Etyki Lekarskiej
- Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 
Pracownik zajmujący określone stanowisko w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej w swoim postępowaniu kieruje się zasadami:

1. bezstronności i bezinteresowności mając na względzie fakt, że najważniejszym wyznacznikiem wykonywanej pracy jest dbałość o interes publiczny i potrzeby pacjentów;
2. odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań;
3. uczciwości i rzetelności;
4. kompetencji i profesjonalizmu;
5. szybkiego poszukiwania rozwiązań najprostszych;
6. poszanowania prawa i kompetencji organów;
7. uprzejmości i życzliwości w kontaktach międzyludzkich;
8. własnego rozwoju intelektualnego i pogłębiania wiedzy;
9. jawności informacji publicznej;
10. postępowania służącego dobremu imieniu Obwodu oraz jego szerokiej, pozytywnej promocji. 

3 Część szczegółowa

Zasady ochrony interesów i wizerunku obwodu

1. Racjonalne gospodarowanie czasem pracy, punktualność i terminowość a także gotowość do realizacji swoich zadań poza regulaminowym czasem pracy, w sytuacja wymagających tego, jest  naturalnym przymiotem pracownika Obwodu.

2. Udostępnianie informacji publicznych, podobnie jak i ochrona tajemnicy służbowej oraz państwowej, jest obowiązkiem każdego pracownika wykonującego zadania merytoryczne Obwodu.

3. Troska o właściwy wizerunek i opinię o Obwodzie jest obowiązkiem i przywilejem wszystkich jego pracowników.

4. Pracownik nie komentuje publicznie czynności wykonanych przez innego  pracownika Obwodu, dba jednocześnie, by nie czynili tego również jego współpracownicy.

5. Zasłużona krytyka ewentualnie popełnionych błędów stanowi dla pracownika Obwodu źródło motywacji do naprawy nieprawidłowości i wyrządzonej szkody oraz uniknięcia podobnych niedopatrzeń w przyszłości.

6. Pracownik jest staranny, gospodarny i oszczędny, wykazuje szczególną troskę o racjonalne i celowe gospodarowanie środkami i majątkiem publicznym mając na względzie potrzeby pacjentów.

Definicje i zasady unikania konfliktu interesów

1. Działalność dodatkowa oraz udziały pracowników zwłaszcza w przedsiębiorstwach będących partnerami biznesowymi i/lub firmami konkurencyjnymi wymagają zgody Dyrekcji Obwodu i fakt ten należy zgłaszać w formie pisemnej.

2. Nie ma obowiązku zgłaszania takiej działalności w przypadku nabywania papierów wartościowych lub w przypadku zwykłych lokat kapitału w niedużych ilościach.

Obowiązek współpracy z pracownikami i przełożonymi 

Bycie koleżeńskim, uczynnym i prawym w kontaktach ze współpracownikami i podwładnymi stanowi praktykę dnia codziennego. Praca w zespole realizującym wspólne cele bez mobbingu, zastraszania i dyskryminacji stanowi obowiązek nie tylko prawny, ale również moralny wszystkich pracowników.
Jakość współpracy pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, kolegami i pracownikami ma szczególne znaczenie w budowaniu sukcesu Obwodu. Nienaganne postępowanie w kontaktach z innymi, przejawiające się szacunkiem i otwartością wobec każdego i polegające na unikaniu nieuczciwych zachowań, zapewnia nie tylko odpowiednią komunikację i otwartość, będące elementami kultury Obwodu, ale również ma istotny wpływ na jego wizerunek. Takie zachowanie, gwarantowane przez odpowiednie środki instytucjonalne, wynika z zaufania. Jesteśmy zatem zobowiązani do rzeczowego rozwiązywania sytuacji problemowych, podchodząc z respektem i szacunkiem do osób będących podmiotem danego konfliktu, mając na uwadze budowanie zaufania i działając zgodnie z ideałami obowiązującymi w Obwodzie.

Obowiązek pomocy współpracownikom i przełożonym.

Kompetencje i prawość naszych pracowników to aspekty, do których przywiązujemy szczególną wagę, gdyż od nich zależy w głównej mierze osiągnięcie celów stawianych w naszym Obwodzie. W związku z
tym prowadzimy zakrojony na szeroką skalę program wspierania osobowego i zawodowego rozwoju naszych pracowników polegający na prowadzeniu regularnych rozmów, oparty na otwartej komunikacji oraz dbamy o stosowny przepływ informacji i odpowiednie warunki pracy. Również bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników są dla nas bardzo ważne.

Relacja między pracodawcą a pracownikiem opiera się na następujących filarach:
• na wspólnym zrozumieniu, że przestrzeganie etycznych i prawnych standardów w służbie zdrowia leży w interesie zarówno Dyrekcji, jak i samych pracowników;
• na otoczeniu pracy, które przyciąga, wspiera i przywiązuje do naszego Obwodu pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach;
• na równości szans, niezależnie od rasy, narodowości, płci, orientacji seksualnej, religii, stopnia niepełnosprawności czy wieku;
• na środowisku pracy pozbawionym dyskryminacji, molestowania lub represji;
• na polityce „otwartych drzwi“, która umożliwia wszystkim pracownikom jednakowy dostęp do kadry menadżerskiej;
• na kulturze ukierunkowanej na odnoszenie sukcesu w połączeniu z cyklicznym dokonywaniu obiektywnych ocen, które uwzględniają indywidualny wkład w budowanie sukcesu Obwodu i sukcesu zespołowego oraz przestrzeganie wartości i zasad Kodeksu Etycznego.

Poufność informacji służbowych

1. Tajemnice dotyczące Obwodu i tajemnice handlowe oraz lekarskie należy traktować poufnie. Dotyczy to również innych informacji, których poufne traktowanie leży w interesie zarówno Obwodu jak i jego kontrahentów. Informacji tych nie należy ujawniać osobom nieupoważnionym bez uprzedniej zgody Dyrektora.

2. Pracownicy Obwodu mają obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez pracownika w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Śmierć chorego nie zwalnia od obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej.

 3. Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innemu lekarzowi, jeżeli jest to niezbędne dla dalszego leczenia lub wydania orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta. 

4. Zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej może nastąpić: 
– gdy pacjent wyrazi na to zgodę, 
– jeśli zachowanie tajemnicy w sposób istotny zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta lub innych osób, oraz 
– jeśli zobowiązują do tego przepisy prawa. 

5. Nie jest naruszeniem tajemnicy lekarskiej, jeśli po przeprowadzeniu badania lekarskiego na zlecenie upoważnionego z mocy prawa organu wynik badania zostanie przekazany zleceniodawcy; nieodzownym warunkiem jest jednak, aby lekarz przed rozpoczęciem badania poinformował o tym osobę, która ma być zbadana. Wszelkie informacje, które nie są konieczne dla uzasadnienia wniosków wynikających z badania, powinny być nadal objęte tajemnicą lekarską. 
6. Pracownik ma prawo do ujawnienia zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku łamania praw człowieka. 

6. Lekarz powinien czuwać nad tym, by osoby asystujące lub pomagające mu w pracy przestrzegały tajemnicy zawodowej. Dopuszczenie ich do tajemnicy powinno obejmować wyłącznie informacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania ich czynności zawodowych. Lekarz musi czuwać nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej oraz zabezpieczeniem przed jej ujawnieniem. Dokumentacja lekarska powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne dla postępowania lekarskiego. 

7. Lekarz i współpracujące z nim osoby są obowiązane do zabezpieczenia poufności informacji zawartych w materiale genetycznym pacjentów i ich rodzin. 

Zobowiązania powyższe pozostają w mocy po ustaniu stosunku pracy lub po zakończeniu każdego innego stosunku umownego.

Zasady zachowania szacunku do pacjentów Obwodu

1. Pracownik Obwodu powinien życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność osobistą, prawo do intymności i prywatności. 
2. Relacje między pacjentem, a lekarzem powinny opierać się na ich wzajemnym zaufaniu; dlatego pacjent powinien mieć prawo do wyboru lekarza. 
3. Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia. 
3. Informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały. 
4. Lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych, i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego. 
5. Pracownik nie może wykorzystywać swego wpływu na pacjenta w innym celu niż leczniczy. 
6. Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent nie jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody, powinien ją wyrazić jego przedstawiciel ustawowy lub osoba faktycznie opiekująca się pacjentem. 
7. W przypadku osoby niepełnoletniej lekarz powinien starać się uzyskać także jej zgodę, o ile jest ona zdolna do świadomego wyrażenia tej zgody. 
8. Wszczęcie postępowania diagnostycznego, leczniczego i zapobiegawczego bez zgody pacjenta może być dopuszczone tylko wyjątkowo w szczególnych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. 
9. Badanie bez wymaganej zgody pacjenta lekarz może przeprowadzić również na zlecenie organu lub instytucji upoważnionej do tego z mocy prawa, o ile nie stwarza ono nadmiernego ryzyka zdrowotnego dla pacjenta. 
10. W razie nieuzyskania zgody na proponowane postępowanie lekarz powinien nadal, w miarę możliwości, otaczać pacjenta opieką lekarską. 
11. Lekarz może nie informować pacjenta o stanie jego zdrowia bądź o leczeniu, jeśli pacjent wyraża takie życzenie. Informowanie rodziny lub innych osób powinno być uzgodnione z chorym. 
12. W przypadku chorego nieprzytomnego lekarz może udzielić dla dobra chorego, niezbędnych informacji osobie, co do której jest przekonany, że działa ona w interesie chorego. 
13. W przypadku pacjenta niepełnoletniego lekarz ma obowiązek informowania jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. 
14. W razie niepomyślnej dla chorego prognozy lekarz powinien poinformować chorego o niej z taktem i ostrożnością. Wiadomość o rozpoznaniu i złym rokowaniu może nie zostać choremu przekazana tylko w przypadku, jeśli lekarz jest głęboko przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego lub inne niekorzystne dla zdrowia następstwa; jednak na wyraźne żądanie pacjenta lekarz powinien udzielić pełnej informacji. 
15. Lekarz leczący nie może sprzeciwiać się, by chory zasięgał opinii o stanie swego zdrowia i postępowaniu lekarskim u innego lekarza. Na życzenie pacjenta powinien ułatwić mu taką konsultację. 
16. Chory w trakcie leczenia ma prawo do korzystania z opieki rodziny lub przyjaciół a także do kontaktów z duchownym. Lekarz powinien odnosić się ze zrozumieniem do osób bliskich choremu wyrażających wobec lekarza obawy o zdrowie i życie chorego. 
17. Lekarz podejmujący się opieki nad chorym powinien starać się zapewnić mu ciągłość leczenia, a w razie potrzeby także pomoc innych lekarzy. 
18. W przypadku popełnienia przez lekarza poważnej pomyłki lub wystąpienia nieprzewidzianych powikłań w trakcie leczenia, lekarz powinien poinformować o tym chorego oraz podjąć działania dla naprawy ich następstw. 
19. W przypadkach wymagających szczególnych form diagnostyki, terapii lub działań zapobiegawczych, które nie mogą być zastosowane równocześnie u wszystkich potrzebujących, lekarz ustalający kolejność pacjentów powinien opierać się na kryteriach medycznych. 

Obowiązek własnego rozwoju

Ambicją każdego pracownika Obwodu jest własny wszechstronny rozwój, dąży on do stałego poszerzania wiedzy ogólnej, niezbędnych w pracy przepisów prawa oraz znajomości procedur związanych z jego stanowiskiem.

Zachowania niedozwolone, mające charakter molestowania seksualnego

Molestowanie seksualne – zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność, nieakceptowane przez społeczeństwo jako sprzeczne z normami społecznymi. Molestowaniem seksualnym jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Zachowania niedozwolone, mające charakter mobbingu

Długotrwałe, systematyczne prześladowanie psychiczne jednostki przez jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie lub obojętności pozostałych członków grupy bywa nazywane mobbingiem lub psychoterrorem. Mobbing zazwyczaj nie ma charakteru otwartej, jawnej agresji, atak na ofiarę przeprowadzany jest środkami manipulacji psychicznej, przy zachowaniu pozorów poprawności relacji, często bez przekraczania formalnych zasad funkcjonowania społecznego w obwodzie.

Taktyki lobbingu: 

1. taktyka upokorzenia
 - nieuzasadniona krytyka
 - zniesławienie
 - wyśmiewanie
 - nieodpowiednie żarty
 - obraźliwe gesty
 - sarkazm
 - publiczne krytykowanie wyglądu

2. taktyka zastraszenia
 - zakaz robienia przerw pod groźbą utraty pracy
 - groźby ustne
 - używanie wulgaryzmów
 - stosowanie przemocy fizycznej
 - przymusowe zostawanie po godzinach pracy
 - zastraszanie zwolnieniem z pracy

3. taktyka pomniejszenia kompetencji

4. taktyka izolacji

5. taktyka poniżania

6. taktyka utrudniania wykonywania pracy

Mobbing może być działaniem bezpośrednim lub niebezpośrednim, tj. takim, w którym ofiara nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą stosującą mobbing, a jedynie jest narażona na skutki jej zamierzonych nieetycznych działań.

Zasady rozdziału spraw prywatnych od zawodowych

1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji.

2. Pracownik w szczególności:

1) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom;
2) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;
3) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu;
4) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;
5) od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;
6) nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.

3. W relacjach przełożony - podwładny należy zadbać o odpowiedni dobór współpracowników tak, aby
wyeliminować sytuację, gdy uczestnikami takiej relacji są osoby z najbliższej rodziny.

3. Pracownik w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność.


Dbałość o mienie obwodu i rozliczenie środków finansowych

1. Wszystkie transakcje handlowe muszą być dokumentowane w sposób kompletny i nienaganny, zgodnie z przepisami prawnymi i wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w obwodzie. Nie należy prowadzić żadnych dodatkowych ksiąg ani zapisów. Ponadto wszyscy pracownicy zajmujący się księgowością finansową i rachunkiem kosztów zobowiązani są do przejrzystego sporządzania dokumentów księgowych zgodnie ze stanem rzeczywistym i z uwzględnieniem zasady prawdy kosztowej.

2. Pracownik obwodu jest staranny, gospodarny i oszczędny, wykazuje szczególną troskę o racjonalne i celowe gospodarowanie środkami i majątkiem publicznym mając na względzie potrzeby pacjentów.


Zachowanie tolerancji dla różnorodności, w tym zakaz dyskryminacji

Oznacza, że pracownik Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej w prowadzonych sprawach i kontaktach z pacjentami równo traktuje wszystkich uczestników, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności.

Uregulowanie stosunków ze światem polityki

1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie i wyznaniowo.

2. Pracownik w szczególności:
1) nie manifestuje publicznie, w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych oraz wyznaniowych;
2) rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania religijne i polityczne poglądy;
3) dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych;
4) nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć ugrupowaniom politycznym;
5) zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne;
6) nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu w obwodzie.

Zasady przyjmowania upominków

1. Przez korzyść majątkową lub osobistą rozumie się w szczególności wartości pieniężne, prezenty, usługi, przejawy gościnności, zaproszenia na wszelkiego typu imprezy, szkolenia, wyjazdy, sympozja i seminaria. 
2. Pracownik obwodu oraz bliskie mu osoby nie mogą przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych od podmiotów współpracujących z obwodem lub ubiegających się o współpracę, chyba że Pracownik lub bliska mu osoba otrzyma zgodę od Dyrektora Obwodu. 
3. Wyjątek stanowią drobne, okolicznościowe prezenty, których wartość nie przekracza jednorazowo 100 zł brutto. Łączna suma prezentów otrzymanych w ciągu roku nie może przekroczyć 500 zł brutto. 
4. W przypadku sytuacji niejednoznacznych dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych lub osobistych, które są oferowane Pracownikowi, ma on obowiązek powiadamiania o nich swojego bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora Obwodu, w celu uzyskania rekomendacji postępowania.

Zasady informowania o nieprzestrzeganiu norm

1. Nasza reputacja, która opiera się na uczciwości i właściwym sposobie postępowania, stanowi dla nas wartość nadrzędną. Zgodnie z polityką naszego obwodu pracownicy są zobligowani do zgłaszania przypadków naruszenia przepisów, wytycznych i zasad Kodeksu Etycznego, tak, aby można było w odpowiednim czasie przedsięwziąć stosowne kroki. Należy przy tym przestrzegać przepisów prawnych dotyczących ochrony danych oraz przepisów z zakresu prawa pracy.
2. Aby zachęcić pracowników do ujawniania negatywnych procederów i tym samym ograniczyć ryzyko powstawania szkód nimi spowodowanych, istnieje możliwość zwalniania pracowników z ponoszenia konsekwencji dyscyplinarnych w ramach obowiązujących przepisów, o ile same zgłoszą się do osoby zaufanej i tylko wtedy, gdy ich uczestnictwo w danym procederze było nieznaczne.
3. Osoby zaufane w obwodzie to Dyrektor, właściwy przełożony oraz Przewodniczący Związków Zawodowych reprezentujących sprawy pracowników.

Zasady postępowania w przypadku ujawnienia nieprzestrzegania norm

1. Może powodować odpowiedzialność regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem konsekwencje a także:

2. znajduje odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacji pracownika. 
 
Jak postanowienia kodeksu są wdrażane i egzekwowane

Wszelkie niejasności, problemy związane z interpretacją treści Kodeksu Etycznego rozwiązuje Dyrektor Obwodu w porozumieniu z organizacją związkową. Pracownicy obwodu są zachęcani do zgłaszania wszelkich uwag i modyfikacji związanych z treścią niniejszego Kodeksu Etycznego.

Do obowiązków kadry kierowniczej obwodu należy:

1. wspieranie pracowników w przestrzeganiu kodeksu etycznego,
2. promowanie idei kodeksu wewnątrz obwodu,
3. aktualizacja treści kodeksu,
4. odpowiadanie stosownymi przedsięwzięciami na bieżące problemy pracowników związane z etyką podejmowanych przez nich działań.


