
 
Kodeks etyki członka Stowarzyszenia „Polska Obywatelska Cyberobrona”  

przyjęty przez Zebranie Członków w dniu 9 maja 2016 roku 
 ze zmianą dokonaną w dniu 24 października 2016 roku 

 

Preambuła 

Uznając, iż podstawowymi wartościami decydującymi o wstąpieniu i działalności w Polskiej 
Obywatelskiej Cyberobronie są patriotyzm, bezinteresowność i chęć wniesienia własnego 
wkładu w rozwój i umocnienie cyberbezpieczeństwa Ojczyzny, a także uważając, iż jednym z 
najważniejszych i podstawowych obowiązków jest działanie zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa,  

osoby będące członkami POC jednocześnie deklarują i przyjmują, że etyczne i uczciwe 
postępowanie jest istotne i niezbędne dla zachowania dobrego imienia, wizerunku, prestiżu i 
poczucia jedności środowiska Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony.  

Stowarzyszenie Polska Obywatelska Cyberobrona, mając świadomość znaczenia 
przestrzegania najwyższych standardów etycznych w działalności związanej ze sferą 
cyberobronności i cyberbezpieczeństwa państwa, działając na podstawie Regulaminu 
Stowarzyszenia, określa poniższy zbiór zasad etyki dla członków Stowarzyszenia Polskiej 
Obywatelskiej Cyberobrony, określanej dalej „POC”. 

Wartości uniwersalne: 
1. Członek POC kieruje się przede wszystkim interesem Państwa Polskiego i postępuje 

zgodnie z obowiązującym prawem. 
2. Członek POC kieruje się swoją najlepszą wolą, a  zadania wykonuje z najwyższą jakością i 

należytą starannością.  
3. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną; każdy członek akceptuje ten fakt i 

przestrzega go w relacjach z innymi członkami oraz – występując jako członek 
Stowarzyszenia – ze stronami trzecimi. 

4. Relacje między Członkami POC oparte są na współodpowiedzialności, współpracy, 
dzieleniu się wiedzą, równości, koleżeństwie i wzajemnym szacunku.  

5. Członek POC daje rękojmię zaufania i dotrzymania tajemnic. 
6. Członek POC dba o prestiż i najlepsze imię POC. 
7. Członek POC  to osoba o nieposzlakowanej opinii i uczciwości. 
8. Działalność w ramach POC ma charakter non profit. 

 
Zasady działalności 

1. W celu dochowania najwyższej jakości i należytej staranności w wypełnianiu obowiązków 
Członek POC powinien posiadać kwalifikacje rozumiane jako umiejętności i wiedzę w 



zakresie wykonywanej pracy oraz dbać o rozwój kompetencji w obszarach związanych z 
cyberbezpieczeństwem. 

2. Członek POC ma obowiązek przestrzegać poufności informacji uzyskanych w ramach 
działalności w POC, chyba że Członkowie POC postanowią inaczej, np.: w przypadku 
projektów nastawionych na dzielenie się wiedzą z innymi. 

3. Dane osobowe Członków POC podlegają ochronie, dlatego też Członek POC może 
rozpowszechniać informacje wyłącznie o własnej przynależności do POC, chyba że zakres 
jego działalności wymagał będzie utrzymania tej informacji w tajemnicy.  

4. Członek POC nie wykorzystuje informacji, które uzyskał podczas pełnienia swoich 
obowiązków do osiągnięcia osobistych korzyści, również po zaprzestaniu działalności w 
ramach POC. 

5. Członek POC deklaruje gotowość przeznaczenia na działalność w POC od 1 do 3 dni w 
miesiącu, w czasie wolnym od innych swoich zajęć, w szczególności uczestniczy w 
zebraniach członków. Brak aktywności, w tym 3-krotna nieobecność na kolejnych 
zebraniach, może być podstawą do skreślenia z listy członków Stowarzyszenia. 

6. Członek POC dba o wizerunek POC poprzez swoją kulturę osobistą, szacunek dla innych i 
postawę etyczną. 

 


