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Kodeks etyczny społeczności akademickiej  

Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie 

Podstawa prawna 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz.1365 z późn. zm.), Kodeks etyki pracownika naukowego 

(Uchwała nr 3/2016 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 1 grudnia 2016 r.)1. 

Preambuła  

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu tworzy wspólnotę akademicką, działającą w oparciu o 

fundamentalne wartości etyczne, rzutujące na postawy i zachowania jej członków, tj. studentów, 

pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w ich wzajemnych relacjach oraz wobec 

interesariuszy zewnętrznych, współpracujących z uczelnią. Wartości i zasady postępowania zostały 

ujęte w poniższym kodeksie etycznym, jako obowiązujące wszystkich członków wspólnoty 

akademickiej.  

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne  

 

1. Do fundamentalnych wartości etycznych, obowiązujących społeczność akademicką należą: 

zasada poszanowania godności, zasada praworządności, zasada uczciwości, zasada rzetelności, 

zasada dbałości o dobre imię Uczelni i jej wizerunek, zasada poszanowania dóbr materialnych, 

zasada przeciwdziałania patologiom życia akademickiego, zasada dbałości o kulturę osobistą. 

2. Na straży przestrzegania zasad i wartości etycznych, zawartych w niniejszym kodeksie stoją 

Władze Uczelni (Rektor, Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani). 

 

 

Rozdział II. 

Zasady postępowania władz Uczelni 

 

1. Władze Uczelni ponoszą szczególną odpowiedzialność za respektowanie zasad etycznego 

postępowania przez pozostałych członków społeczności akademickiej, dając swoją postawą i 

zachowaniem wzór do naśladowania.  

2. Mając na względzie interes społeczny i dobre imię Uczelni, Władze Uczelni powinny: 

a) dbać o rozwój Uczelni, zgodnie z przyjętą misją i strategią Uczelni,  

                                                           
1 Kodeks etyki pracownika naukowego, PAN, Warszawa 2017, Wydanie II, Komisja ds. Etyki w Nauce, 

https://instytucja.pan.pl/images/2016/komisja_etyki/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_-_wydanie_II_-

_2016_r.pdf 
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b) wprowadzać standardy i procedury w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, 

c) dbać o respektowanie zasady równego traktowania w zakresie zatrudniania, 

awansowania i doskonalenia zawodowego kadry naukowo-dydaktycznej i 

administracyjnej, unikając jakiejkolwiek dyskryminacji, szczególnie ze względu na 

płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, 

orientację seksualną, 

d) tworzyć przyjazne środowisko pracy, oparte na wzajemnym szacunku i podmiotowym 

traktowaniu pracowników, 

e) zapewniać godne warunki pracy i płacy, stwarzać możliwości rozwoju zawodowego, 

f) udzielać wsparcia Samorządowi Studentów i innym studenckim organizacjom, 

g) troszczyć się o mienie Uczelni. 

3.  Władze Uczelni mają obowiązek przeciwstawiania się i reagowania w przypadku wystąpienia 

patologicznych form życia akademickiego i społecznego, jak np. mobbing, molestowanie 

seksualne, korupcja, łapownictwo i inne.  

 

Rozdział III. 

Zasady postępowania i powinności pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni 

 

1. Pracownik naukowo-dydaktyczny w relacjach z pozostałymi członkami społeczności jest 

zobowiązany do uczciwości, wzajemnego poszanowania i współdziałania, jak również do 

unikania zachowań, nie licujących z dobrymi obyczajami i kulturą osobistą nauczyciela 

akademickiego.  

2. Pracownik naukowo-dydaktyczny powinien wykonywać swoje obowiązki zawodowe z 

zachowaniem należytej staranności i rzetelności.  

3. Nauczyciel akademicki powinien przestrzegać zasad uczciwości naukowej w badaniach 

naukowych, nie dopuszczając się plagiatu lub autoplagiatu, jak również fałszowania wyników 

badań naukowych. Jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawa autorskiego i prawa 

własności intelektualnej.  

4. W procesie oceniania prac zaliczeniowych lub egzaminacyjnych studentów, pracownik 

naukowo-dydaktyczny powinien kierować się obiektywizmem, terminowością oraz zasadą 

kompetentności, a przy udostępnianiu ocen, respektować prawo ochrony danych osobowych. 

Niedopuszczalne jest przyjmowanie przez nauczyciela korzyści materialnych, mogących 

naruszyć niezależność oceny.  

5. Niedopuszczalne jest wypowiadanie negatywnych opinii o studentach, innych nauczycielach 

poza Uczelnią, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę.  

6. Naganne jest udzielanie odpłatnych korepetycji lub konsultacji własnym studentom. 

7. Pracownik naukowo-dydaktyczny, powinien reagować w sytuacji zauważenia łamania 

obowiązujących zasad etycznych lub niewłaściwego zachowania swoich koleżanek i kolegów 

oraz studentów.  

8. Nauczyciel akademicki nie powinien publicznie krytykować działalności zawodowej innego 

nauczyciela, ani bezzasadnie przedstawiać go w złym świetle, narażając go na utratę szacunku 

i inne konsekwencje służbowe.  

9. Nauczyciele akademiccy nie powinni brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających 

ich godności, szkodzących wizerunkowi innych osób i Uczelni.  


