
 

 

ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRĘBÓW  

OCENA FUNKCJONOWANIA KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW 

SAMORZĄDOWYCH 

Szanowni Państwo!  

W Urzędzie Gminy Grębów został wprowadzony Kodeks Etyczny Pracowników Samorządowych mający 

na celu pogłębianie zaufania mieszkańców i klientów do pracowników Urzędu, a także wsparcie pracowników w 

realizacji standardów etycznego postępowania i zachowania wynikającego z pełnionych obowiązków.  

Jednym z działań z tym zakresie jest zbadanie, czy dokument ten jest znany wśród pracowników oraz czy 

pomaga w kształtowaniu naszych postaw etycznych. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o 

wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety. 

Z Kodeksem Etyki pracownika samorządowego Urzędu Gminy Grębów mogą się Państwo zapoznać na 

stronie www.grebow.un.pl/bip/ 

Prosimy zaznaczyć swoją odpowiedź znakiem X oraz uszczegółowić jeśli odpowiedź tego wymaga.  1. Czy akceptujesz wszystkie zapisy Kodeksu Etycznego?  

□TAK — prosimy przejść do pyt. 2 

□ NIE — prosimy o podanie, które zapisy nie są akceptowane 

 

□ NIE prosimy o podanie, które zapisy nie są akceptowane:  

 

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

 
□TAK -prosimy przejść do pyt. 3 
 
□ NIE — prosimy o podanie dlaczego? 
 

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

□ TAK 

dlaczego? ............................................................................................................................................................................  

□ NIE 

dlaczego? ........................................................................................................................................................................... 

4.  Czy Twoim zdaniem wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Grębów  przestrzegają  

zapisów Kodeksu Etycznego?  

□ TAK □ RACZEJ TAK □ NIE □ RACZEJ NIE 

□ NIE MAM ZDANIA 

5. Czy uważasz, że zapisy Kodeksu Etycznego są wystarczające?  
 
□ TAK -prosimy przejść do pyt. 6  
 
□  NIE - prosimy o uszczegółowienie  
 

wykreśliłbym/wykreśliłabym:  

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

 

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

 

dodałbym/dodałabym:.......................................................................................................... ........................................... 

 

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



 

 

6.  W swojej pracy:  

□ zawsze bezwzględnie przestrzegasz Kodeksu Etycznego  

□ starasz się przestrzegać zasad Kodeksu Etycznego  

□ nie myślisz o Kodeksie Etycznym, kierujesz się przepisami prawa i swoim własnym  

sumieniem — prosimy przejść do pyt. 8 

 

7.  Jak oceniłbyś przestrzeganie przez s iebie postanowień Kodeksu Etycznego.  

(ocena w skali 1 - 5 gdzie 1 oznacza słabe przestrzeganie, 5 oznacza zdecydowane przestrzeganie)  

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4  □5 
 

8.  Czy uważasz, że raport z przeglądu Kodeksu Etycznego powinien być udostępniony  

opinii publicznej?  

□ TAK w jakiej formie? 
 

□ Internet □ tablica ogłoszeń CD prasa 
 

□ inne (jakie?) ...........................................................................  

□ NIE - prosimy o podanie dlaczego? 

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

 

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

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

Grębów  zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etycznego jest wystarczający?  

 

□ TAK 

□ NIE — prosimy o podanie dlaczego? 
 
........................................................................................................................................................................................ .................... 
 
............................................................................................................. ...............................................................................................  

 

Dziękujemy za poświęcenie nam swojego czasu i wypełnienie ankiety  ! 

 
Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do urny, znajdującej się na parterze Urzędu Gminy Grębów lub przesłać mailem na 

adres: ug@grebow.com.pl 


