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Realizując służebną rolę administracji publicznej oraz
troszcząc się o otwartość, przejrzystość i zachowanie
pełnej bezstronności w wypełnianiu swoich
obowiązków stosujemy niniejsze Dobre Praktyki
w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi:
Otwartość na kontakty z obywatelami i administracją

Adresatem oraz inspiracją działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, zgodnie
ze strategią Urzędu są obywatele i administracja. Dlatego też Kierownictwo i
pracownicy Urzędu są otwarci na wszelkie kontakty, a kiedy jest to wskazane,
mogą z własnej inicjatywy nawiązywać je zarówno wewnątrz administracji
publicznej, jak i z podmiotami spoza sektora finansów publicznych.

GUGiK

Przejrzystość i
zewnętrznych

bezstronność

w

kontaktach

W swojej działalności Kierownictwo i pracownicy GUGiK są świadomi, że
ich obowiązkiem jest działanie na rzecz dobra wspólnego i że podmioty w
ramach własnych interesów mogą starać się wpływać na podejmowane
rozstrzygnięcia. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji lub
opiniowaniu spraw, w których występuje większe ryzyko wywierania
wpływu (czyli np.: przy zawieraniu umów w wyniku przeprowadzanych
przetargów, tworzeniu regulacji i podejmowaniu innych decyzji, na
których skorzystać lub stracić mogliby nasi rozmówcy, a także tam gdzie
stykamy się z przedstawicielami grup o mocnych interesach),
Kierownictwo i pracownicy przyjmują w kontaktach zewnętrznych reguły
zapewniające przejrzystość i bezstronność, w tym:
• umawiają się na spotkanie po pisemnym lub mailowym wniosku
instytucji/osoby zewnętrznej, w którym ustalona zostaje agenda
spotkania: dotyczy to w szczególności spotkań z przedsiębiorcami,
przedstawicielami przedsiębiorców lub korporacji biznesowych,
• zapewniają uczestnictwo w spotkaniach minimum dwóch osób ze strony
Urzędu,
• z przebiegu spotkania sporządzają notatkę, a w przypadkach, kiedy jest to
wskazane nagrywają spotkanie,
• w przypadku włączania do rozmowy wątków, które mogłyby naruszać
neutralność i bezinteresowność przedstawicieli Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii, przerywają rozmowę.
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Niedopuszczanie do konfliktu
prywatnym i publicznym

między

interesem

W realizacji zasady bezstronności wyrażanej w szczególności w niedopuszczaniu
do podejrzeń o konflikt między interesem publicznym i prywatnym pracownicy
GUGiK nie podejmują żadnych prac ani zajęć, które kolidowałyby z obowiązkami
służbowymi.

Z wiedzy i doświadczenia kadry GUGiK mogą korzystać wszyscy obywatele.
Dlatego też pracownicy unikają prelekcji na konferencjach, seminariach,
wydarzeniach naukowych i edukacyjnych, w których uczestnictwo jest płatne.
Nie przyjmują również żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają
one związek z zajmowanym stanowiskiem.
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Wyjazdy i konferencje

Dbając o bezstronność oraz przejrzystość swoich działań przedstawiciele GUGiK

nie uczestniczą w wyjazdach sponsorowanych przez instytucje nienależące
do sektora publicznego.

Przepływ informacji w GUGiK

Raz w tygodniu w GUGiK odbywa się posiedzenie kolegium Urzędu, w skład którego
wchodzą: Kierownictwo Urzędu oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych i główny
księgowy. Podobne spotkania po spotkaniu kolegium, dyrektorzy komórek
organizacyjnych organizują w ramach departamentów. Ten sposób komunikowania się
Kierownictwa Urzędu z pracownikami Urzędu gwarantuje systematyczny i pełny
przepływ informacji w Urzędzie.
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