
 

 

 

                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr  11 Dyrektora  

                                                                      Zespołu Szkół Sportowych z dnia 20.12.2011 

 

Procedura postępowania w  razie naruszenia zasad Kodeksu Etyki przez nauczycieli                                

oraz pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie 

 
 
 

Procedura reguluje postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etycznych zapisanych                             

w Kodeksie  Etyki  

 

§ 1 

1.        W sprawie naruszenia zasad zawartych w Kodeksie Etyki mogą wnioskować wszyscy 

nauczyciele   i    pracownicy szkoły, wypełniając formularz dostępny w sekretariacie szkoły i 

składając go do Dyrektora Szkoły. 

 
 

§ 2 

1.  Przypadki naruszania przepisów Kodeksu  Etyki przez pracowników rozpatruje  Komisja 

Etyki. 

2.  Dyrektor Szkoły powołuje  doraźnie Komisję Etyki. 

3.  Sposób powoływania i organizacji określa Regulamin Komisji Etyki, stanowiący załącznik 

do  niniejszej procedury. 

 
 

§ 3 

Postępowanie w razie naruszenia zasad kodeksu etyki: 

1.     W ciągu 14 dni Komisja Etyki przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu wyjaśnienia 

zajścia      i  przekazuje wnioski na piśmie Dyrektorowi Szkoły. 

2.      Dyrektor Szkoły przekazuje w ciągu 7 dni uwagi Komisji Etyki osobom naruszającym zasady 

zawarte w Kodeksie, obligując osoby naruszające Kodeks Etyki do ich przestrzegania. 

3.     W przypadku drastycznych lub powtarzających się zdarzeń naruszających Kodeks Etyki Dyrektor 

Szkoły  wyciągnie konsekwencje dyscyplinarne, zgodnie z Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy                                  

i Regulaminem Pracy obowiązującym w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie. 

 

 



 

                                                                  Załącznik Nr 1  Procedury … 

                                              

 

                                                            REGULAMIN KOMISJI ETYKI 

 

§ 1 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje doraźnie Komisję Etyki w ciągu 7 dni od uzyskania informacji                             

o naruszeniu przez pracowników Szkoły zasad Kodeksu Etyki. 

2. Komisja składa się z 3 osób wyłonionych z nauczycieli i pracowników administracji                              

i obsługi. 

3. Przewodniczącego Komisji Etyki wyznacza Dyrektor spośród członków Komisji. 

4. Członek Komisji Etyki podlega wyłączeniu, gdy postępowanie dotyczy jego lub 

bezpośredniego przełożonego. 

 

 

§ 2 

1. Do zadań Komisji Etyki należy: 

1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku powzięcia informacji  

o naruszeniu norm etycznych przez pracowników Szkoły; 

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków o  zastosowanie sankcji dyscyplinujących wobec 

naruszających normy etyczne pracowników Szkoły w celu przywrócenia zachowania 

zgodnego z normami. 

 

 

§ 3 

 

1. Komisja Etyki obraduje na posiedzeniach, z których sporządzany jest protokół. 

2. Dla prawomocności obrad niezbędny jest udział przynajmniej połowy członków Komisji 

Etyki. 

3. Komisja rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów „za”                          

i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji Etyki. 

 

§ 4 

 

1. Komisja Etyki wszczyna postępowanie wyjaśniające w sytuacjach nie budzących wątpliwości                             

i możliwych do zweryfikowania informacji o naruszeniu norm etycznych przez pracownika 

Szkoły. 

2. Przed powzięciem decyzji o przedstawieniu Dyrektorowi wniosku o zastosowaniu sankcji 

dyscyplinujących Komisja jest obowiązana umożliwić pracownikowi złożenie wyjaśnień. 

 

 

 

 



                                               

                                                Załącznik Nr 2  Procedury  … 

 

…………....................                                                             ……………………………….. 

imię i nazwisko                                                                                                 data 

 

……………………………………. 

adres zamieszkania 

 

 

…………………………………… 

telefon 

 

                                                                                              Dyrektor 

                                                                                              Zespołu Szkół Sportowych 

                                                                                              w Szczecinie 

OPIS ZDARZENIA  : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….......... 

 

                                                                                            ………………………………………… 

                                                                                                    podpis osoby składającej 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Zarządzenie Nr  4   

Dyrektora Zespołu  Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej 

 w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie  Nr 11  Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych  im Sportowców Ziemi 

Szczecińskiej  z dnia  20 grudnia 2011 r.  w sprawie  wprowadzenia  procedury postępowania w  razie 

naruszenia zasad  Kodeksu Etyki przez nauczycieli  oraz  pracowników administracji i obsługi 

Zespołu Szkół  Sportowych   im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie 

 

 

Na podstawie :  art. 69 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.:                    

Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.)  oraz w związku  z zarządzeniem  Nr  21  Dyrektora Zespołu  

Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej  w Szczecinie z dnia  07.12.2010 r  w sprawie                          

wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników  Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi                         

Szczecińskiej w Szczecinie zarządzam,  co następuje:   

 

§ 1 

 

W  zarządzeniu  Nr  11 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych  im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej  z 

dnia 20.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia  procedury postępowania w  razie naruszenia zasad 

Kodeksu Etyki przez nauczycieli  oraz  pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół 

Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, zmienionym Zarządzeniem Nr 14 

Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych   w Szczecinie z dnia 31.03.2016 r. zmianie ulega zapis w 

podstawie prawnej  w sposób następujący : 

 
1)art.69 ust.1 pkt.3 Ustawy z 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885                                     

z późn.zm.) zastępuje się nowym zapisem o brzmieniu „ art. 69 ust.1 pkt.3 Ustawy z 27 sierpnia 2009  

o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.)”. 

 

§ 2 

Pozostałe zapisy  zarządzenia pozostają bez zmian. 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 Dyrektor 

    / mgr Jarosław Duda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Zarządzenie Nr  14   

Dyrektora Zespołu  Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej 

 w Szczecinie z dnia 31 marca 2016 r. 

 

zmieniające zarządzenie  Nr 11  Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych  im Sportowców Ziemi 

Szczecińskiej   z dnia  20 grudnia 2011 r.  w sprawie  wprowadzenia  procedury postępowania w  razie 

naruszenia zasad    Kodeksu Etyki przez nauczycieli  oraz  pracowników administracji i obsługi 

Zespołu Szkół  Sportowych       im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie 

 

 

Na podstawie :  art. 69 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.:                    

Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)  oraz w związku  z zarządzeniem  Nr  21  Dyrektora Zespołu  

Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej  w Szczecinie z dnia  07.12.2010 r  w sprawie                          

wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników  Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi                         

Szczecińskiej w Szczecinie zarządzam,  co następuje:   

 

§ 1 

 

W  zarządzeniu  Nr  11 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych  im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej  z 

dnia 20.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia  procedury postępowania w  razie naruszenia zasad 

Kodeksu Etyki przez nauczycieli  oraz  pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół 

Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie zmianie ulega zapis w podstawie 

prawnej  w sposób następujący : 

 
1)art.69 ust.1 pkt.3 Ustawy z 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 

poz.1240  z późn.zm.) zastępuje się nowym zapisem o brzmieniu „ art. 69 ust.1 pkt.3 Ustawy z 27 

sierpnia 2009 r.     o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)”. 

 

 

 

§ 2 

Pozostałe zapisy  zarządzenia pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

Dyrektor 

    / mgr Jarosław Duda/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 11 

Dyrektora Zespołu  Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie 

z dnia  20 grudnia 2011 r. 

 

 

w sprawie  wprowadzenia  procedury postępowania w  razie naruszenia zasad Kodeksu Etyki 

przez nauczycieli  oraz  pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Sportowych im. 

Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie 

 
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009  

Nr 157, poz. 1240 z  póź.zm.)  oraz w związku  z zarządzeniem  Nr  21  Dyrektora Zespołu  Szkół 

Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej  w Szczecinie z dnia  07.12.2010 r  w sprawie 

wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników  Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi 

Szczecińskiej w Szczecinie zarządzam,  co następuje:   

§ 1 

Wprowadzam  w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie  

procedurę postępowania w  razie naruszenia zasad Kodeksu Etyki przez nauczycieli  oraz  

pracowników administracji  i obsługi Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej 

w Szczecinie,    w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

                                                                               §  2 

W ramach procedury wprowadzam  następujące załączniki : 

1)  Nr 1  Regulamin Komisji Etyki 

2)  Nr 2 Formularz 

 

                                                                              §  3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Dyrektor 

     / mgr Jarosław Duda/ 

 



 

 

 

 


