Zasady Etyki Cz onków SIMP
opracowane na podstawie Zasad Etyki FEANI,
przyj te Uchwa XXX. WZD SIMP w dniu 19 pa dziernika 2002 r.
Motto:
„Ka dy, kto chce w ada pa stwem, narodem, czy rodzin , musi naprzód nauczy si w ada sob .
Tym wi ksze mamy prawo stawia wymagania innym, im bardziej sami je urzeczywistniamy.
Szacunek ... dla innych narodów ale wierno ... naszej polskiej Ojczy nie."
(Kard. Stefan Wyszy ski)

I. Zasady ogólne
W yciu prywatnym i zawodowym cz onkowie SIMP kieruj si zasad yczliwo ci do
innych osób oraz zasad prawo ci, rzetelno ci i godno ci w ocenie osób i zjawisk.
Stale dbaj o poziom kultury osobistej i zasób wiedzy ogólnej. Podejmuj starania o dobro
ogólne i stowarzyszeniowe, okazuj szacunek dla tradycji i kultury narodowej, jak te kultury
i tradycji innych osób odmiennej narodowo ci oraz krajów ich pochodzenia.

II. Zasady zwi zane z wykonywaniem zawodu
Cz onek SIMP jest zobowi zany:
1. Stale doskonali swoj wiedz zawodow , aby utrzymywa j na najwy szym poziomie.
Towarzystwa, sekcje naukowo-techniczne i agendy gospodarcze SIMP zobowi zane s do
udzielania mu pomocy w tym zakresie.
2. Rzetelnie, z wykorzystaniem ca ej swojej wiedzy i umiej tno ci, rozwi zywa problemy
techniczne, dokonywa analiz i ocen zjawisk oraz podejmowa zgodnie ze swoimi
kompetencjami fachowymi optymalne dzia ania i decyzje. Decyzje winny by niezawis e,
przy podejmowaniu ich nie mo na ulega naciskom osób i instytucji, gdyby by y one
sprzeczne z obowi zuj cym prawem lub zasadami sztuki zawodowej i etyki.
3. U ywa jedynie tych tytu ów, do których u ywania posiada prawo.
4. Zwraca si do w ciwych ekspertów o wspó udzia w rozwi zywaniu problemów, je li
oka e si , e podj te zadania przekraczaj granice jego kompetencji.
5. Stale pami ta , przy realizacji swych zada – zarówno w sferze tworzenia, jak i
eksploatacji – o bezpiecze stwie ludzi i mienia oraz o ochronie rodowiska i dóbr kultury.
Podejmowa niezb dne rodki, zapobiegaj ce gro cym niepowodzeniom.
6. Pobiera wynagrodzenie odpowiednie do rzeczywi cie wykonanej pracy i stopnia
ponoszonej odpowiedzialno ci. Dba równie o to, by wynagrodzenie osób z nim
wspó pracuj cych by o adekwatne do wk adu ich pracy i ponoszonej odpowiedzialno ci.
7. Respektowa prawa osobiste swych zwierzchników, kolegów i podw adnych przez
wychodzenie naprzeciw ich potrzebom i aspiracjom, pod warunkiem, e s one zgodne z
obowi zuj cym prawem i zasadami etycznymi.
8. Dostarcza poprzez dzia alno w SIMP ogó owi spo ecze stwa rzetelnych i klarownych
informacji, le cych w sferze jego kompetencji fachowych, w celu umo liwienia temu
spo ecze stwu w ciwego zrozumienia problemów technicznych zwi zanych z interesem
publicznym, przyczyniaj c si tym samym do podnoszenia presti u i pozycji spo ecznej
SIMP.

