„Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego
człowiek może się poprawić i mądrości
nauczyć”(….)

Adam Mickiewicz

Kodeks Etyczny
Pracowników Inspektoratu Uzbrojenia
Kodeks etyczny pracowników Inspektoratu Uzbrojenia, zwany w
dalszej części „kodeksem”, jest to zbiór zasad, reguł
postępowania i określonych wartości etyczno- moralnych oraz
zawodowych, jakimi powinien się kierować każdy pracownik
Inspektoratu Uzbrojenia w codziennej pracy.

§1
Cel wprowadzenia kodeksu etycznego
Celem kodeksu etycznego jest kształtowanie właściwej kultury pracy
wewnątrz organizacji, oraz jej otoczenia. Promowanie wartości
etycznych pracowników Inspektoratu Uzbrojenia poprzez wskazanie
kluczowych wartości stanowiących drogowskaz postępowania podczas
wypełniania powierzonych obowiązków.

Zasady określone w kodeksie obowiązują wszystkich pracowników
zatrudnionych w Inspektoracie Uzbrojenia. Pracownik realizując swoje
zadania w sposób powszechnie uznany za etyczny swoją postawą
wzbudza zaufanie, wzmacnia pozytywny odbiór przez innych
pracowników oraz społeczeństwo.

§2
Podstawowe normy postepowania
1) Uczciwość,
2) Obiektywizm,
3) Profesjonalizm,
4) Kultura osobista,
5) Uprzejmość wobec interesanta,
6) Godne reprezentowanie instytucji,
7) Odpowiedzialność,
8) Lojalność,
9) Efektywność.

§3
Zasady postepowania etycznego
pracowników Inspektoratu Uzbrojenia.
1. W stosunku do koleżanek i kolegów z pracy jesteśmy koleżeńscy i
bezkonfliktowi,
2. Przestrzegamy zasady lojalności zawodowej,

3. Współpracujemy z innymi pracownikami Inspektoratu Uzbrojenia w
celu szybkiego i sprawnego wykonania obowiązków służbowych,
4. Dbamy o dobro i wizerunek Inspektoratu Uzbrojenia, a swoim
zachowaniem godnie go reprezentujemy,
5. W sytuacjach konfliktowych dążymy do kompromisu i
przeciwdziałania eskalacji sporu,
6. Jesteśmy życzliwi i taktowni w stosunku do wszystkich
pracowników,
7. W miejscu pracy nie używamy wulgarnych słów,
8. Nie spożywamy alkoholu w miejscu pracy, jak również nie
przebywamy w miejscu pracy pod jego wpływem,
9. Dbamy o stosowny i schludny ubiór w miejscu pracy,
10. Uzyskanych w pracy informacji nie przekazujemy osobom trzecim.
Nie wykorzystujemy ich do osiągnięcia własnych korzyści,
11. Zobowiązani jesteśmy do zachowania poufności w kontaktach z
podmiotami zewnętrznymi i na ich temat,
12. Nie wykorzystujemy zasobów Inspektoratu Uzbrojenia dla celów
prywatnych,
13. Nie przyjmujemy jakichkolwiek korzyści osobistych lub
majątkowych związanych z wykonywanymi czynnościami, poza
wynagrodzeniem ustalonym w umowie,
14. Obowiązani jesteśmy wykonywać swoją pracę zgodnie z
obowiązującymi przepisami, według najlepszej woli i wiedzy,
uczciwie, rzetelnie, z należytą starannością,
15. Swoją pracą dążymy do usprawnienia funkcjonowania
Inspektoratu Uzbrojenia.

Pracownicy Inspektoratu Uzbrojenia

