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ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ CZŁONKÓW
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WARSZAWA, 2016

Zasady Etyki Zawodowej Członków
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

§1
Podstawą opracowania niniejszych ZASAD jest treść wniosku nr 2 ppkt. a) Protokołu z XXVI
Zebrania Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w dniu 12
października 2012 r. w Częstochowie.
§2
Projekt Zasad Etyki Zawodowej Członków PZITS został przyjęty przez Prezydium Zarządu
Głównego Uchwałą nr 19/PZG/14 z dnia 26 maja 2014 r. (§ 2 tej Uchwały mówi
o konieczności przyjęcia ich przez najbliższy Zjazd Delegatów). Uchwała ta została
zatwierdzona Uchwałą Zarządu Głównego nr 18/ZG/14 z dnia 9 czerwca 2014 r.
§3
Członkowie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, niezależnej
i dobrowolnej organizacji naukowo-technicznej, której celem jest rozwijanie techniki i myśli
technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych
oraz stała troska o rozwój gospodarczy i społeczny kraju zobowiązują się kierować
następującymi zasadami.
§4
W pracy zawodowej członek PZITS:
1. podejmuje się wykonywania prac, których cele są zgodne z dobrem społecznym i etyką,
2. podejmuje się wykonywania prac odpowiadającym posiadanym kwalifikacjom,
przyjmując pełną odpowiedzialność za powierzone zadanie,
3. stale aktualizuje swoją wiedzę fachową,
4. jest uczciwy, odpowiedzialny i przestrzega w swojej pracy zasad zdrowej konkurencji,
5. w pracy stosuje nowoczesną myśl techniczną, zapewniając wysoką jej jakość,
6. nie uchyla się od trudnych i niepopularnych decyzji oraz rzetelnych ocen pracy
zawodowej swoich kolegów,
7. dba o rozwój kultury technicznej oraz chroni środowisko naturalne,
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8. swoim postępowaniem daje przykład wysokiej moralnej i społecznej rangi zawodu,
9. godność osobistą i zawodowa ceni wyżej niż korzyści materialne.
§5
W odniesieniu do współpracowników członek PZITS:
1. szanuje swoich współpracowników niezależnie od ich przekonań i pozycji społecznej,
2. dba o koleżeńską atmosferę w swoim zespole,
3. jest odpowiedzialny za prace własne,
4. służy radą i doświadczeniem swoim współpracownikom,
5. jest lojalny w stosunku do swoich przełożonych,
6. w pracy zawodowej stosuje zasady etyki zawodowej,
§6
W pracy w stowarzyszeniu członek PZITS:
1. podejmuje działania w celu realizacji założonych celów stowarzyszenia,
2. dba o prestiż Stowarzyszenia i oto aby członkowstwo w nim opierało się na zasadach
zaufania, życzliwości i lojalności,
3. kieruje się dobrem społecznym,
4. współpracuje z władzami stowarzyszenia,
5. podejmuje się pełnienia funkcji w stowarzyszeniu, stara się jak najlepiej wywiązywać
z przyjętych obowiązków
6. uczestniczy czynnie w opiniowaniu aktów prawnych związanych z procesem
inwestycyjnym i budownictwem w reprezentowanej przez stowarzyszenie specjalności.
§7
Zasady Etyki Zawodowej Członków Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników
Sanitarnych zatwierdził do stosowania XXVII Zjazd Delegatów w dniu 21.10.2016 r.
w Ustroniu-Jaszowcu.
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