
Społeczna Rada Strażników Standardów Samorządowych 
Działanie Rady Strażników Standardów Samorządowych oparte jest na Statucie opracowanym przez 

Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej i Organie Nadzorczym - Staroście powiatu ........................................................ 

Karta Standardów Samorządowych  
Standardy samorządowe, których złamanie podlegać będzie odebraniu radnemu przez Społeczną 

Radę Strażników Standardów Samorządowych Statutu „Działacz społeczny – Człowiek Honoru” i 

publicznemu napiętnowaniu, określamy w sposób następujący:   

1. Dotrzymuj zasad Karty Standardów Samorządowych. Wykonuj swoje obowiązki publiczne zawsze postępując 
zgodnie z: Konstytucją, prawem i normami ustanowionymi w Karcie.  

2. Dotrzymuj słowa, obietnic wyborczych i umów. Traktuj poważnie i zobowiązująco składane przez siebie 
deklaracje i realizuj zapowiedziane działania. Twórz programy, które jesteś w stanie wykonać. Dotrzymuj 
wszelkich umów, które zawierasz w toku swojej samorządowej działalności.  

3. Prowadź swoją działalność publiczną w sposób jawny. Informuj opinię publiczną o wszystkich 
podejmowanych działaniach, które wykonujesz w ramach powierzonego ci mandatu. Zrób wszystko aby w Radzie 
głosowania były imienne, tak jak w Sejmie. 

4. Działaj odpowiedzialnie i bezinteresownie. Stawiaj interes społeczny w Powiecie, Mieście lub Gminie ponad 
politycznymi interesami własnej partii oraz środowiska społeczno-zawodowego, które reprezentujesz. Na okres 
Kadencji Rady zawieś swoje członkostwo w partii Sprawy publiczne lokuj zawsze ponad prywatnymi.  

5. Bądź rzetelny. Kieruj się w publicznej działalności względami merytorycznymi. Przed podjęciem każdej decyzji 
bierz pod uwagę argumenty jej zwolenników i przeciwników.  

6. Bądź uczciwy. Nie pozwól, by powstał konflikt między Twoimi prywatnymi interesami (finansowymi i innymi) lub 
politycznymi, a Twoimi zobowiązaniami publicznymi. Nie pozwól, by powstało nawet podejrzenie istnienia takiego 
konfliktu. Postępuj zawsze w sposób etyczny i moralny. 

7. Bądź rozważny. Podejmuj decyzje samorządowe i administracyjne zawsze zgodnie z literą obowiązującego 
prawa, obiektywnymi przesłankami merytorycznymi i własnym sumieniem.  

8. Nie używaj pieniędzy publicznych do osiągania korzyści politycznych dla własnej partii. Szanuj pieniądze 
wyborców. Spraw, by Twój mandat kosztował Powiat, Miasto lub Gminę i jego podatników możliwie jak najmniej.  

9. Nie korumpuj, nie pozwól, by próbowano korumpować Ciebie, zdecydowanie reaguj na wszelkie objawy 
korupcji - tak materialnej, jak i pozamaterialnej. Nie przyjmuj darowizn, prezentów ponad symboliczną wartość, 
nie korzystaj z propozycji darmowych usług, które mogą narażać na szwank dobre imię instytucji, którą 
reprezentujesz.  

10. Nie okłamuj. Po prostu - nie kłam.  
11. Sprzeciwiaj się nepotyzmowi. Angażuj swoich najbliższych do prowadzonej przez Ciebie działalności 

samorządowe na zasadach wolontariatu, a nie umów o charakterze komercyjnym. Zwracaj publicznie uwagę na 
wszystkie przypadki nepotyzmu i publicznie je piętnuj.  

12. Dobieraj kadry w podległych Ci sektorach i dziedzinach życia społecznego i gospodarczego w sposób 
przejrzysty i jawny, w oparciu o zasady konkursowe i kompetencje, a nie wyłącznie o formułę politycznego 
koleżeństwa.  

13. Nie wykorzystuj majątku państwowego i samorządowego oraz publicznych pieniędzy do prowadzenia 
agitacji partyjnej lub wyborczej na rzecz jakiejkolwiek partii lub koalicji partyjnych.  

14. Nie angażuj podległych Ci urzędników do działalności, która mogłaby poddać w wątpliwość ich 
apolityczność lub dawać podstawę do sądów, że są oni wykorzystywani do celów politycznych Twojej partii, 
będąc opłacanymi ze środków publicznych.  

15. Nie pomawiaj, szanuj godność innych osób, nie oskarżaj bez dowodów, nie rozpowszechniaj oszczerstw i 
plotek. Używaj języka godnego funkcji, którą sprawujesz. 

16. Wyłącz się. Jeśli rozważana sprawa wiąże się w jakikolwiek sposób z Twoimi prywatnymi interesami. Postępuj 
tak nawet wówczas, gdy istnieje tylko przypuszczenie zaistnienia takiego konfliktu interesów.  

17. Miej honor.   Postępuj zawsze z zasadami: etyki, uczciwości, moralności, lojalności, prawdomówności i nie kłam. 
Dotrzymuj słowa, obietnic wyborczych i umów. Ustąp, jeśli dostrzegasz, że fala merytorycznej krytyki jest 
silniejsza od Twojej argumentacji. Broń swojego honoru przed sądami powszechnymi i w dyskusjach publicznych, 
a nie w zakulisowych działaniach 

Oświadczenie 

Ja ........................................................................................  mój nr PESEL ...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|, zobowiązuję się do 
dotrzymywania Standardów Samorządowych i podporządkowania się Orzeczeniom Społecznej Rady 
Strażników Standardów Samorządowych. 
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