
Zarządzenie Nr 4 / 2005
Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 10 lutego 2005r.

w sprawie: określenia zadań do wykonywania w ramach ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta 
Polska” oraz powołania Zespołu do ich realizacji.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz 1592 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1

W związku z przystąpieniem Urzędu Starostwa do ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska”
określam do wykonania niżej wymienione zadania:

I. W ramach zadań obligatoryjnych:

1) Opracowanie opisu usług świadczonych przez Urząd,
2) Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu,
3) Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4) Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno–ekonomicznego

Powiatu oraz krótki materiał przybliżający strategię mieszkańcom,
5) Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie. Procedura musi zawierać

wymóg konkursów na stanowiska kierownicze,
6) Przygotowanie i rozpropagowanie książeczki tzw. corocznego informatora budżetowego dla

mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

II. W ramach zadań fakultatywnych:

1) Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie,
2) Utworzenie punktu informacyjnego,
3) Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego,
4) Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego

pracowników Urzędu,
5) Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w

Urzędzie Starostwa,
6) Stworzenie „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Powiatu -

wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności,
7) Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego

(WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom,
8) Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników,
9) Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i

samokształcenie.



§ 2

Powołuję Zespół do opracowania, wdrożeni i nadzorowania realizacji zadań w ramach akcji,
w następującym składzie:

1) Justyna Rytel – Kuc,
2) Aneta Porębska.

§ 3

Zobowiązuję Zespół do bieżącego informowania Starosty z wykonania każdego zadania, o
którym mowa w § 1 Zarządzenia.

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Wicestaroście.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


