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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Zasady etyki członków SITPNiG wynikają z ogólnych norm etycznych i moralnych 

w społeczeństwie oraz z zasad współżycia społecznego. 
2. Wskazane w ust. 1 zasady ogólne obowiązują każdego człowieka i SITPNiG stoi na 

straży ich przestrzegania przez członków Stowarzyszenia.

§ 2
1. Członkowie SITPNiG, realizując cele SITPNiG określone w Statucie SITPNiG zobo-

wiązani są przestrzegać zasad ogólnych określonych w § 1 oraz zasad szczegółowych 
zawartych w niniejszym kodeksie, przepisów statutu SITPNiG oraz uchwał organów 
SITPNiG, organów oddziałów i kół SITPNiG a także przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, a w swoim postępowaniu kierować się zasadami słuszności, dąże-
niem do prawdy i dobra społeczeństwa.

2. Członkowie SITPNiG zobowiązani są do dbałości o godność wykonywanego zawodu 
nie tylko przy wykonywaniu czynności zawodowych, ale również w działalności pu-
blicznej i w życiu prywatnym, zaś zachowaniem naruszającym godność jest w szcze-
gólności takie postępowanie, które mogłoby zdyskredytować go w opinii publicznej 
lub podważyć zaufanie do jego zawodu i pracy.

§ 3
1. Członkowie SITPNiG zobowiązani są do dbania o dobre imię SITPNiG.
2. Naruszeniem dobrego imienia SITPNiG jest w szczególności każde zachowanie członka 

SITPNiG, które podważa zaufanie do SITPNiG, jego organów, organów oddziałów lub 
kół oraz innych jednostek SITPNiG i członków SITPNiG.

3. Członkowie SITPNiG zobowiązani są przeciwdziałać nieprawdziwej krytyce i rozpo-
wszechnianiu nieprawdziwych informacji o SITPNiG, jego organach i członkach.

4. Członkowie SITPNiG zachowują szacunek i lojalność wobec SITPNiG, jego organów,  
organów oddziałów lub kół oraz innych jednostek SITPNiG i członków SITPNiG.

§ 4
1. Główny Sąd Koleżeński SITPNiG oraz Sądy Koleżeńskie Oddziałów SITPNiG czuwają nad 

przestrzeganiem zasad etyki przez członków SITPNiG.
2. Postępowanie członka SITPNiG sprzeczne z zasadami etyki, w szczególności naruszają-

ce postanowienia niniejszego Kodeksu, pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną,  
w tym możliwość orzeczenia kar określonych w Statucie SITPNiG.
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Rozdział II
Postanowienia szczegółowe

§ 5
Członkowie SITPNiG zobowiązani są w szczególności do:

1) stałego podnoszenia poziomu własnej wiedzy i umiejętności zawodowych,
2) wykonywania czynności zawodowych sumiennie, rzetelnie i uczciwie, zgodnie z pra-

wem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami i przy zachowaniu należytej 
staranności, mając na uwadze profesjonalny charakter swojego działania,

3) kierowania się przy realizowaniu powierzonych im zadań uczciwością, pracowitością, 
odpowiedzialnością, dążeniem do prawdy, 

4) realizowania swoich zadań zawodowych w sposób twórczy i innowacyjny, w szczegól-
ności do inspirowania i wprowadzania w życie nowoczesnych rozwiązań technicznych 
w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego, 

5) dawania swoim zachowaniem, w tym jakością świadczonej pracy, przykładu wysokiej 
jakości i powodów dla szacunku do przemysłu naftowego i gazowniczego,

6) udzielania rzetelnych i prawdziwych informacji związanych z realizacją powierzonych 
im zadań,

7) zachowania obiektywizmu w podejmowanych działaniach, w szczególności opiera-
niu wydawanych opinii i orzeczeń na wiedzy i rzeczywistym stanie faktycznym, któ-
ry ustalać należy z najwyższą starannością, w swej działalności orzeczniczej członek 
SITPNiG powinien być niezależny od wszelkich wpływów, w tym także wynikających 
z jego osobistych interesów, nacisków z zewnątrz oraz ingerencji z jakiejkolwiek strony 
i z jakiegokolwiek powodu;

8) podejmowania się realizacji prac odpowiadających ich wiedzy fachowej, doświadcze-
niu oraz możliwościom rzetelnego wykonania, przy unikaniu konfliktu interesów; nie-
podejmowania się zadań, do których wykonania nie posiada wystarczającej wiedzy lub 
doświadczenia,

9) aktywnego uczestnictwa w działaniach społecznych w miarę swych możliwości i zain-
teresowań, rzetelnego wypełniania przyjętych na siebie obowiązków w takiej działal-
ności,

10) rzetelnego uczestnictwa w debatach społecznych, zawodowych i naukowych, przy po-
szanowaniu argumentów drugiej strony; w tym także do rzeczowej krytyki rozwiązań, 
działań i poglądów niezgodnych z aktualnym stanem wiedzy lub mogących przynieść 
szkodliwe skutki dla społeczeństwa,

11) dbałości o środowisko naturalne,
12) szacunku i kultywowania tradycji i dbania o zabytki historii przemysłu naftowego  

i gazowniczego,
13) podejmowania działań na rzecz popularyzacji techniki;
14) szanowania współpracowników, zarówno podwładnych jak i przełożonych, traktowa-

nia ich z poszanowaniem zasad równego traktowania i bez jakiejkolwiek dyskryminacji,
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15) dbałości o koleżeńską atmosferę w miejscu pracy, w tym przestrzegania zasad równe-
go traktowania, udzielania rad i pomocy,

16) lojalnego zachowania wobec swoich przełożonych i pracodawców, 
17) poszanowania praw i dóbr innych osób, w tym także kontrahentów, współpracy z nimi 

na zasadach lojalności, 
18)  opierania swoich ocen innych pracowników na kryteriach obiektywnych, rzeczowych 

i sprawdzonych, a przy doborze i awansowaniu pracowników kierowania się ich kwali-
fikacjami i osiągnięciami w pracy zawodowej, a przed dokonaniem oceny obowiązany 
jest wysłuchać opiniowanego,

19) rzetelnego podziału pracy uwzględniającego możliwości zawodowe, umiejętności 
i inne zadania powierzone podwładnym lub współpracownikom, niestawiania im wy-
magań, których spełnienie wymagałoby działań niezgodnych z prawem, zasadami 
współżycia społecznego lub zasadami etyki;

20) nieprzypisywania sobie cudzych osiągnięć,

§ 6
W odniesieniu do innych członków SITPNiG, członkowie SITPNiG, przestrzegając zasad 
wskazanych powyżej, zobowiązani są również do:

1) poszanowania innych członków SITPNiG, ich dóbr, interesów i praw,
2) powstrzymywania się od jakiejkolwiek dyskryminacji, 
3) przestrzegania zasad równego traktowania, 
4) budowania poczucia koleżeńskiej współpracy, 
5) służenia radą i doświadczeniem, 
6) powstrzymania się od wypowiedzi naruszających dobre imię innych członków  

SITPNiG.
§ 7

1. W odniesieniu do SITPNiG członkowie SITPNiG przestrzegając zasad wskazanych po-
wyżej, zobowiązani są również do:
a) dbania o dobre imię i prestiż SITPNiG,
b) przedkładania dobrego imienia SITPNiG nad własne korzyści,
c) brania aktywnego udziału w realizacji celów SITPNiG,
d) prezentowania poglądów wypracowanych wspólnie przez SITPNiG,
e) współpracy z władzami i organami SITPNiG, jego oddziałami, kołami i innymi jed-

nostkami, w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem i zadaniami;
f) powstrzymywania się od wykorzystywania nazwy SITPNIG w sposób mogący 

szkodzić dobremu imieniu SITPNiG,
g) powstrzymywania się od wypowiedzi w imieniu SITPNiG, o ile nie zostali do tego 

upoważnieni przez władze SITPNiG,
h) terminowej zapłaty składki członkowskiej.



5

2. Członek SITPNiG wezwany przez organ SITPNiG lub jego oddziału, koła lub innej jed-
nostki SITPNiG ma obowiązek stawić się w wyznaczonym terminie, a w razie zaistnie-
nia przeszkody usprawiedliwić niestawiennictwo. Postanowienie powyższe dotyczy 
obowiązku złożenia wyjaśnień, o ile takowy zostanie na członka SITPNiG nałożony 
przez organ SITPNiG lub jego oddziału, koła lub innej jednostki SITPNiG.

§ 8
1. Pełnienie funkcji w SITPNiG, jego organach, oddziałach, kołach lub innych jednostkach 

jest prawem i obowiązkiem członka SITPNiG.
2. Pełniąc funkcje w SITPNiG, jego organach, oddziałach, kołach lub innych jednost-

kach, członek SITPNIG, przestrzegając zasad wskazanych powyżej, zobowiązany jest 
również:
a) kierować się celami, zadaniami i interesami SITPNiG, 
b) przyjęte obowiązki wypełniać rzetelnie i z najwyższą starannością, 
c) nie wykorzystywania pełnionej funkcji we własnych sprawach, dla korzyści osobi-

stej lub majątkowej własnej lub osób mu bliskich lub jego kontrahentów, 
d) traktować wszystkich członków SITPNiG równoprawnie; 
e) służyć członkom SITPNiG informacją, pomocą i radą;
f) być wolny od wszelkich wpływów wynikających z jego osobistych interesów, naci-

sków z zewnątrz oraz ingerencji z jakiejkolwiek strony lub z jakiegokolwiek powodu 
w jego działalność w SITPNiG.

3. Składając rezygnację z funkcji w SITPNiG, członek SITPNiG powinien przedstawić jej 
powody.

§ 9
1. Członek SITPNiG ma obowiązek przeciwstawiania się naruszeniom zasad niniejszego 

Kodeksu etyki, przepisów uchwał SITPNiG oraz przepisów prawa powszechnie obo-
wiązującego.

2. Członek SITPNiG może zwracać uwagę innemu członkowi SITPNiG postępującemu 
niezgodnie z zasadami etyki.

3. Niedopuszczalne jest wypowiadanie przez członka SITPNiG wobec osób trzecich 
negatywnej opinii o działalności SITPNiG, jego organów, organów oddziałów, kół  
i innych jednostek organizacyjnych SITPNiG, chyba że potrzeba albo obowiązek takiej 
oceny wynikają z zadań lub uprawnień służbowych bądź upoważnienia władz SITPNiG. 

4. W razie związanego z wykonywaniem zawodu lub działalnością w SITPNiG sporu po-
między członkami SITPNiG są oni obowiązani przed skierowaniem sprawy do sądu lub 
innego właściwego organu podjąć próbę polubownego jego rozstrzygnięcia.

§ 10
1. W swoich wystąpieniach i wypowiedziach publicznych, w tym także w publikacjach, 

członkowie SITPNiG zobowiązani są w szczególności zachować umiar i takt, nie poda-
wać informacji nieprawdziwych, a korzystając z wolności słowa i pisma, nie przekra-
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czać granic określonych przepisami prawa i etyki oraz rzeczową potrzebą. 
2. Członek SITPNiG odpowiada za formę i treść swoich wypowiedzi i publikacji.

§ 11
1. Niniejszy Kodeks wchodzi w życie w dniu 9.06.2017 r. zastępując w całości kodeks 

uchwalony przez XXXIV WZD w dniu 15.10.2004 r.
2. Do zdarzeń mających miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszego Kodeksu zastoso-

wanie mają przepisy dotychczasowe. 


