Dekalog
Zasady etycznego post powania cz onków SEP
Cz onkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wiadomi znaczenia technologii stosowanych w
ró nych dziedzinach elektryki oraz ich wp ywu na jako
rodowiska naturalnego, bior c osobist

odpowiedzialno

ycia, rozwój gospodarki i ochron
za skutki swej dzia alno ci wobec

kolegów, wspó pracowników i spo ecze stwa, zobowi zuj si :
1. Wykorzystywa sw wiedz i umiej tno ci dla powi kszania dobrobytu spo ecze stwa,
tworz c dobra materialne, rozwijaj c nauk , kultur i inne warto ci wy szego rz du.
2. Wywi zywa si

ze swych obowi zków, w tym równie w stosunku do stowarzyszenia,

którego s dobrowolnymi cz onkami.
3. Przestrzega , aby podejmowane decyzje spe nia y wymogi bezpiecze stwa, zdrowia i dobra
publicznego, a tak e ujawnia

czynniki mog ce zagra

spo ecze stwu lub

rodowisku

naturalnemu.
4. Umacnia autorytet zawodu i stowarzyszenia poprzez wysoki poziom wykonywanej pracy,
ceni sw godno

osobist , odrzuca przekupstwo w ka dej formie.

5. Nie ulega wp ywom lub naciskom zewn trznym, przeciwstawia si wadliwym koncepcjom
oraz realizacji z ych rozwi za technicznych i b dnych decyzji gospodarczych.
6. Podnosi

swe umiej tno ci zawodowe i podejmowa

prace stosownie do posiadanych

kwalifikacji, wiedzy fachowej i do wiadczenia.
7. Sprawdza

i opiniowa

rzetelnie rozwi zania techniczne, przyjmowa

uwagi krytyczne,

uznawa i poprawia zaistnia e b dy.
8. Sprawiedliwie i obiektywnie ocenia
przypisuj c sobie cudzych osi gni
9. Db

ka

prac , tak e kolegów i podw adnych, nie

i zas ug.

o wysoki poziom kultury i etyki w yciu codziennym w wypowiedziach, artyku ach i

korespondencji.
10. Stwarza

atmosfer

kole

skiej wspó pracy, szanowa

wspó pracowników, niezale nie od ich przekona

czy te

prze

onych, kolegów i

pozycji sp ecznej, pomaga

im w

zawodowym rozwoju i wspiera ich w post powaniu zgodnym z zasadami etycznego post powania.

