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§1 

1. Niniejsze zasady etyki regulują postępowanie Członków i Kandydatów Stowarzyszenia na rzecz 

Gospodarki Energetycznej Polski. 

2. Niniejsze zasady obowiązują Członków i Kandydatów Stowarzyszenia zarówno wówczas, gdy 

działają na własny rachunek, jak i w ramach instytucji i przedsiębiorstw. 

3. Nieprzestrzeganie zasad etyki dyskwalifikuje jakąkolwiek działalność Członka lub Kandydata 

Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski.  

4. Postępowanie Członka lub Kandydata, które sprzeniewierza się niniejszym zasadom, a w 

szczególności poniża go w opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywanych przez niego 

czynności, stanowi naruszenie norm etycznych.  

§2 

Członek i Kandydat Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski obowiązany jest do 

przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.  

§3 

Obowiązkiem Członka i Kandydata jest godne reprezentowanie środowiska Stowarzyszenia wobec 

innych osób, instytucji lub środowisk zgodnie z jego umiejętnościami i wysokim poziomem 

merytorycznym i etycznym. 

§4 

Członek Stowarzyszenia lub Kandydat obowiązany jest do respektowania norm współżycia 

społecznego, poszanowania swojej godności, honoru oraz przestrzegania zasad kultury osobistej. 

§5 

Członek Stowarzyszenia lub Kandydat obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich wypowiedzi, 

działań, zachowań, które mogłyby narazić na szwank dobrą opinię o innych Członkach i Kandydatach 

Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski. 

§6 

Stosunki między Członkami i Kandydatami Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski 

powinno cechować koleżeństwo, wzajemna lojalność i współpraca. 

§7 

Członek Stowarzyszenia i Kandydat obowiązany jest do zachowania zasady poufności i nie ujawniania 

osobom trzecim informacji wrażliwych i cennych, które uzyskał z ramienia Stowarzyszenia chyba, że z 

tego obowiązku zwolnił go sąd lub inny właściwy organ. 

§8 

Członek Stowarzyszenia i Kandydat obowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących 

nieuczciwą promocję lub reklamę własnej osoby. 

§9 

Nad przestrzeganiem Zasad etycznych Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski czuwa 

Komisja Etyki. 

§10 

Do zadań Komisji Etyki należy: 



3 

 

1) rozstrzyganie sporów dotyczących działalności Stowarzyszenia pomiędzy poszczególnymi 

Członkami i Kandydatami oraz rozpatrywanie skarg i wniosków osób trzecich,  

2) stawianie wniosków o pozbawienie członkostwa i skreślenie z list Stowarzyszenia, 

3) opiniowanie kandydatur na członków Stowarzyszenia. 

4) opiniowanie – w miarę potrzeb – publicznych wystąpień członków Stowarzyszenia, 

5) informowanie Zarządu i Walnego Zebrania o zaistnieniu konkretnych problemów etycznych. 

§11 

Komisja Etyki może wystąpić o pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu na rzecz Gospodarki 

Energetycznej Polski członka Stowarzyszenia, w przypadku: 

1) zalegania ze składkami przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

2) działalności na szkodę Stowarzyszenia,  

3) rażącego naruszenia pozostałych przepisów niniejszego Kodeksu i/lub Statutu 

Stowarzyszenia. 

 


