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Kodeks Etyki europejskich inżynierów dyplomowanych 

wydany przez Europejską Radę Izb Inżynierskich (ECEC): 
 

(przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne w Hamburgu,  
w dniu 3 października 2008 roku) 

 
 

Preambuła 
 

Termin „Europejscy inżynierowie dyplomowani” oznacza inżynierów w Europie, 
którzy są członkami krajowych izb oraz posiadają uprawnienia zawodowe zgodne 
z przepisami prawnymi obowiązującymi w ich kraju.  
 

Europejscy inżynierowie dyplomowani dbają o utrzymanie odpowiedniej jakości 
życia i chronią interes publiczny, a także interesy konsumentów. Ponoszą 
odpowiedzialność za funkcjonowanie skomplikowanych jak i prostych procesów 
życia codziennego. Poprzez zawodowe świadczenie usług intelektualnych, 
wnoszą wkład w ochronę dobrobytu, ochronę środowiska, postępu technicznego 
oraz zrównoważonego rozwoju, podnosząc tym samym warunki życia zarówno 
obecnych jak i przyszłych pokoleń. Są orędownikami kultury i postępu. 
 

Połączenie wiedzy, doświadczenia i know-how z wysokimi standardami etycznymi 
i moralnymi, gwarantuje najwyższy poziom usług inżynieryjnych. Przestrzeganie 
powyższych zasad jest zagwarantowane przez uprawnienia i przepisy o 
odpowiedzialności dyscyplinarnej izb krajowych.  
 
 

Artykuł 1  
Wstęp  

 
1. Zgodnie z Art. 37 Dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym 
(2006/123/WE), ECEC wydaje niniejszy Kodeks Etyki, w celu usprawnienia 
transgranicznego świadczenia usług inżynierskich oraz swobodnego prowadzenia 
działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim.  
 
Kodeks uwzględnia dokument roboczy Komisji Europejskiej pt. „Podnoszenie 
jakości usług na rynku wewnętrznym: Rola europejskich kodeksów etyki" 
opublikowany przez Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego i Usług w 
2007 roku. 
 
2. Celem niniejszego kodeksu jest zapewnienie najwyższych standardów 
postępowania zawodowego europejskich inżynierów dyplomowanych. Europejscy 
inżynierowie dyplomowani są zobowiązani do postępowania zgodnie z niniejszym 
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Kodeksem Etyki niezależnie od tego, czy świadczone przez nich usługi mają 
charakter tymczasowy czy też stały. 
 
 

Artykuł 2  
Zasady ogólne 

 
1. Europejscy inżynierowie dyplomowani oraz ich pracownicy mają obowiązek 
przestrzegać i prawidłowo stosować wszystkie europejskie i krajowe ustawy, a 
także przepisy prawne, zasady techniczne, przyjęte standardy, normy i kodeksy 
praktyk odpowiednie dla ich zawodu lub specjalizacji oraz usług, których 
wykonanie im powierzono.  
 
2. Europejscy inżynierowie dyplomowani ponoszą osobistą odpowiedzialność za 
wykonywaną przez siebie pracę.  
 
3. Europejscy inżynierowie dyplomowani są świadomi swojej odpowiedzialności w 
stosunku do ogółu społeczeństwa i za środowisko. 
 
 
4. Europejscy inżynierowie dyplomowani mają obowiązek wykonywać swoje 
zadania w sposób rzetelny oraz z należytą starannością. Ponadto mają 
obowiązek uwzględniać postęp i rozwój techniczny w swojej specjalności, 
wykorzystując efekty postępu i rozwoju w czasie świadczenia usług 
intelektualnych.  Są gotowi przodować we wprowadzaniu innowacji oraz w 
poszukiwaniu nowych rozwiązań i metod. 
 
5. Europejscy inżynierowie dyplomowani mogą świadczyć usługi jedynie w 
zakresie swoich kompetencji. Mają obowiązek upewnić się, że ich firmy oraz firmy 
z nimi współpracujące posiadają niezbędne kompetencje do świadczenia 
zleconych usług.  
 
 

Artykuł 3 
Zachowanie wobec klientów 

 
1. Zachowanie poufności jest podstawą zaufania pomiędzy specjalistami a ich 
klientami. 
 
2. Europejscy inżynierowie dyplomowani mają obowiązek poszanowania i 
ochrony poufności informacji otrzymanych w czasie świadczenia usług oraz 
dopilnowania, aby informacje dotyczące klienta nie zostały ujawnione innym 
osobom, z wyłączeniem określonych okoliczności, i o ile to możliwe - po 
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uzyskaniu świadomej zgody klienta. Członkowie personelu oraz współpracownicy 
również mają obowiązek przestrzegać tych zasad. 
 
3. Europejscy inżynierowie dyplomowani zapewnią, że każdy członek personelu, 
któremu zlecono wykonanie zadania, posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do 
skutecznego i sprawnego wykonania powierzonego mu zadania.  Należy również 
zapewnić odpowiedni nadzór. 
 
4. Europejskim inżynierom dyplomowanym nie wolno przyjmować żadnych 
korzyści majątkowych, bezpośrednich lub pośrednich, dla siebie lub innych osób 
od strony trzeciej, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich obowiązek ochrony 
interesu klienta.  
 
5. Klient ma prawo oczekiwać dokonania oceny okoliczności oraz bezstronnego i 
obiektywnego podejmowania decyzji, wolnych od nacisków zewnętrznych oraz 
konfliktu interesów. 
 
6. Europejscy inżynierowie dyplomowani poinformują klienta o posiadanym 
ubezpieczeniu, lub innej równorzędnej lub porównywalnej formie zabezpieczenia, 
w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej tytułem strat poniesionych w 
wyniku błędów lub zaniechań w związku z wykonywanymi usługami inżynierskimi. 
 
7. Reklama stanowi dla klienta istotny środek przekazu informacji, dlatego też nie 
może być kłamliwa. 
 
8. Europejscy inżynierowie dyplomowani mają obowiązek określić lub zlecić 
określenie ich usług, warunków oraz wysokości wynagrodzenia w sposób 
możliwie najbardziej przejrzysty, rzetelny i kompletny. Powinni zagwarantować, że 
sposób obliczania wynagrodzenia jest zrozumiały dla klienta, w celu ochrony 
informacji z nim związanych oraz uniknięcia wszelkich przypadków konkurencji 
uznawanych za nieuczciwe. 

 
 

Artykuł 4   
Zachowanie wobec współpracowników 

 
1. W kontaktach zawodowych ze współpracownikami, europejscy inżynierowie 
dyplomowani powinni być jak najbardziej lojalni i szczerzy, aby zapewnić wspólną 
kulturę i tożsamość zawodową we wszystkich dziedzinach zawodowych, którymi 
się zajmują. 
 
2. Europejscy inżynierowie dyplomowani mogą przyjmować zlecenia wykonywane 
wcześniej przez ich współpracowników, wyłącznie w przypadku gdy poprzednie 
umowy zostały rozwiązane lub wypowiedziane. 
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3. Europejscy inżynierowie dyplomowani mają obowiązek wykazywać 
poszanowanie praw autorskich innych osób. 

 
Artykuł 5 

Kwalifikacje / rozwój zawodowy 
 
1. Europejscy inżynierowie dyplomowani mają obowiązek ustawicznego 
kształcenia się w swojej dziedzinie oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie z 
pojawiającym się zapotrzebowaniem na nowe usługi. 
 
2. Dlatego też przez cały okres aktywności zawodowej powinni uczestniczyć w 
programie Ustawicznego Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych (Continuous 
Professional Development - CPD).  
 
3. Europejscy inżynierowie dyplomowani mają obowiązek pomagać swoim 
młodszym współpracownikom w ich rozwoju zawodowym, w szczególności 
poprzez dzielenie się z nimi swoimi doświadczeniami. 
 
 

Artykuł 6 
Nadzór i wdrożenie zasad kodeksu 

 
1. Wszystkie organizacje członkowskie ECEC mają obowiązek wdrożenia zasad 
niniejszego kodeksu do swoich krajowych systemów.  Zagwarantują - w ramach 
krajowego systemu dyscyplinarnego - nadzór nad przestrzeganiem niniejszych 
zasad przez ich członków.  
 
2. W przypadku, gdy europejski inżynier dyplomowany popełni wykroczenie w 
postaci złamania zasad Kodeksu Etyki ECEC w trakcie transgranicznego 
wykonywania usług, Izba kraju przyjmującego poinformuje Izbę kraju pochodzenia 
o wszystkich istotnych okolicznościach. 
 
3. Po otrzymaniu wystarczającej ilości informacji, Izba kraju pochodzenia zbada 
sprawę oraz zastosuje odpowiednie procedury dyscyplinarne zgodne z krajowymi 
wymogami prawnymi i ustawowymi. Następnie poinformuje Izbę kraju 
przyjmującego o podjętych działaniach. 
 

 
Artykuł 7  

Dostępność 
 

Niniejszy Kodeks Etyki jest dostępny na stronie internetowej ECEC oraz 
organizacji będących jej członkami. 


