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Zagadnienia: 
1. Co to jest kodeks etyki informatyka? 
2. Zasady pracy informatyka. 
3. „10 przykazań informatyka” 
 
 
Etyka zawodowa: 

 zespół norm wyznaczających określone obowiązki moralne związane z wykonywanym 
zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi; 

 to spisane normy odpowiadające na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele 
danego zawodu powinni, a jak nie powinni postępować. 

 
Podstawowe zasady pracy informatyka : 

 informatyk powinien kierować się pewnymi zasadami etycznymi i moralnymi, kodeksem.  
 
1) przyczynianie się do dobra społeczeństwa i człowieka: 

− ochrona podstawowych praw człowieka; 
− minimalizacja negatywnego oddziaływania systemów komputerowych, w tym zagrożeń dla 

zdrowia i bezpieczeństwa. 
2) unikanie szkodzenia innym ludziom: 

− niezmierzona utrata informacji, utrata własności, zniszczenie własności lub niepożądany 
wpływ na środowisko; 

− celowe zniszczenie lub modyfikacja plików i programów, prowadzące do poważnej utraty 
danych lub do niepotrzebnego wydatkowania zasobów ludzkich, takich jak czas i wysiłek 
potrzebny do oczyszczenia systemów z "wirusów komputerowych".  

3) sprawiedliwość i działanie bez dyskryminowania ludzi: 
− zasada równości, tolerancji, szacunku dla innych i jednakowej sprawiedliwości dla każdego; 
− zakaz dyskryminacji z powodu rasy, religii, wieku, kalectwa, narodowości lub podobnych. 

4) honorowanie praw własności, w tym praw autorskich i patentów; 
5) respektowanie własności intelektualnej oraz respektowanie prywatności: 

− informatycy są zobowiązani chronić integralność własności intelektualnej; 
− nie wolno zwłaszcza korzystać z pomysłów czy pracy innych, nawet wtedy, gdy nie są one 

wyraźnie chronione przez prawa autorskie czy patenty.  
6) respektowanie poufności informacji: 

− zasada poufności informacji w przypadku, gdy ktoś wyraźnie przyrzekł to robić, jak również 
w sytuacji przypadkowego dotarcia do prywatnych informacji, niezwiązanych bezpośrednio 
z wykonywanymi obowiązkami.  
 
 

Powyższe zasady doskonale przedstawia, co prawda dość w skrótowy sposób: 
„10 Przykazań Informatyka”. 

 
1. Nie będziesz używał komputera, by szkodzić bliźnim. 
2. Nie będziesz przeszkadzał bliźnim w pracy z komputerem.  
3. Nie będziesz grzebał w plikach bliźniego.  
4. Nie będziesz używał komputera do kradzieży.  
5. Nie będziesz używał komputera do składania fałszywych świadectw.  
6. Nie będziesz używał lub kopiował programów, za które nie zapłaciłeś.  
7. Nie będziesz używał zasobów komputerowych bliźnich bez zezwolenia.  
8. Nie będziesz przywłaszczał sobie własności intelektualnej bliźnich.  
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9. Będziesz rozważał społeczne konsekwencje programów, które napiszesz.  
10. Będziesz używał komputera z rozwagą i szacunkiem.  
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