
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr R–66/2011 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 16 grudnia 2011 r. 
 

 
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników  

Politechniki Lubelskiej  
 

 
Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)  z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 

Wprowadza się Kodeks Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
 

§ 2. 
 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Politechniki Lubelskiej  
do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Pracowników  
Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

   
   R e k t o r 

 
 

 
                  Prof. dr hab. inż. Marek Opielak  

 
 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr R-66/2011 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 16 grudnia 2011 r. 

 
 

Kodeks Etyki Pracowników 
Politechniki Lubelskiej 

 
 

Zasady ogólne 
 

§ 1. 
 

Kodeks Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej, zwany dalej 
„Kodeksem Etyki”, określa standardy postępowania, których przestrzeganie 
jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów 
moralnych pracowników Politechniki Lubelskiej, zwanej dalej „Politechniką” 
lub „Uczelnią”, w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków. 

 
§ 2. 

 
Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne obowiązują 

pracowników Politechniki podczas wypełniania przez nich codziennych 
obowiązków zawodowych oraz w życiu osobistym.  

 
Zasady postępowania 

 
§ 3. 

 
1. Pracownik Politechniki, poza przestrzeganiem norm prawnych 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 
aktów prawa wewnętrznego obowiązujących na Uczelni, zobowiązany jest 
swoim postępowaniem oraz poprzez wysoką jakość wykonywanej pracy 
tworzyć i dbać o dobry wizerunek, dobre imię i prestiż Uczelni. 

2. Pracownik  Politechniki zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w życiu 
Uczelni, pielęgnować etos akademicki oraz stosować się do dobrych 
obyczajów i praktyk życia akademickiego. 

3. Pracownik Politechniki zobowiązany jest zachowywać wysoką kulturę 
osobistą, uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze studentami, 
przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami oraz osobami 
postronnymi. 

4. Pracownik Politechniki zobowiązany jest swoim postępowaniem  
nie podważać autorytetu innych pracowników Uczelni,  kierować się 



szacunkiem oraz obiektywizmem i sprawiedliwością wobec każdego 
członka społeczności akademickiej. 

5. Pracownik Politechniki zobowiązany jest powstrzymywać się  
od wydawania ocen na temat innych pracowników Uczelni w obecności 
osób postronnych.  

6. Pracownik Politechniki zobowiązany jest unikać zachowań konfliktowych 
i skłócających środowisko akademickie, jak również unikać zachowań 
podważających dobry wizerunek organów i jednostek organizacyjnych 
Uczelni oraz osób zatrudnionych na Uczelni. 

7. Pracownik Politechniki zobowiązany jest oceniać wiedzę, umiejętności  
i postawę studentów Uczelni obiektywnie i rzetelnie, nie kierując się 
własnymi sympatiami lub antypatiami, oraz nie ulegając wpływom osób 
trzecich. 

8. Pracownik Politechniki zobowiązany jest szanować godność osobistą 
każdego człowieka bez względu na rasę, narodowość, religię, płeć, 
sytuację materialną, niepełnosprawność, pochodzenie czy pozycję 
społeczną.    

9. Pracownik Politechniki zobowiązany jest nie narzucać własnych 
poglądów, wartości i sympatii politycznych osobom trzecim, zachowując 
jednocześnie prawo do posiadania i obrony własnych poglądów, wartości  
i sympatii politycznych. 

10. Pracownik Politechniki zobowiązany jest nie prowadzić na Uczelni 
działań, których celem jest promowanie określonej partii politycznej.   

 
Wykonywanie obowiązków pracowniczych 

 

§ 4. 
 
 

1. Pracownik Politechniki zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki 
rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę  
i umiejętności. Pracownik  Politechniki zobowiązany jest dbać również 
o pogłębianie wiedzy, rozwój naukowy i podnoszenie swoich kwalifikacji 
zawodowych. 

2. Pracownik  Politechniki zobowiązany jest dbać o terminowe i prawidłowe 
pod względem formalnym i merytorycznym wykonywanie zadań 
wynikających z zakresu jego obowiązków.  

3. Pracownik Politechniki zobowiązany jest racjonalnie, oszczędnie  
i efektywnie gospodarować powierzonym mu mieniem Uczelni.  

4. Pracownik Politechniki jest przygotowany do racjonalnego, 
merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu 
postępowania.  

5. Pracownik Politechniki zobowiązany jest nie wykorzystywać mienia 
Uczelni do innych celów niż te, które wynikają ze Statutu i misji Uczelni. 



6. Podejmowane przez pracownika Politechniki poza Uczelnią obowiązki lub 
zatrudnienie nie powinno kolidować z obowiązkami pracownika 
wykonywanymi na Uczelni. 

7. Pracownik Politechniki, który jest członkiem organu kolegialnego Uczelni 
lub pełni funkcję organu jednoosobowego Uczelni, nie powinien być 
członkiem organów kolegialnych lub pełnić funkcji organu 
jednoosobowego w innych uczelniach wyższych. 

 
Postawa i postępowanie 

 

§ 5. 
 

 

1. Pracownik  Politechniki zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, 
aby jego postępowanie było przejrzyste, zrozumiałe i nie budziło 
podejrzeń o konflikt między interesem Uczelni a interesem prywatnym 
pracownika. 

2. Pracownik Politechniki zobowiązany jest do nieprzyjmowania korzyści 
materialnych i osobistych albo ich obietnic w związku z wykonywanymi 
obowiązkami służbowymi, i sprzeciwiać się wszelkim próbom udzielenia 
korzyści majątkowych lub osobistych albo ich obietnic. Ponadto pracownik 
Politechniki zobowiązuje się nie ulegać bezprawnym naciskom lub 
groźbom i nie podejmować się pośrednictwa w załatwieniu jakiejkolwiek 
sprawy na Uczelni w związku z istnieniem stosunku wynikającego 
z pokrewieństwa, znajomości lub innych źródeł.  

3. Pracownik Politechniki zobowiązany jest do nienaruszania cudzych praw 
autorskich oraz praw pokrewnych. Korzystając z cudzych badań, dorobku 
naukowego, publikacji lub utworu, pracownik Politechniki zobowiązany 
jest zawsze przywoływać autora oraz źródło, z którego dana informacja  
pochodzi.  

4. Pracownik Politechniki zobowiązany jest do przestrzegania zasad 
uczciwości naukowej oraz powstrzymywania się przed fałszowaniem prac 
i wyników badań naukowych, nierzetelności w ich upowszechnianiu  
czy w prowadzeniu i recenzowaniu badań naukowych.  

5. Pracownik Politechniki zobowiązany jest postępować w sposób 
obiektywny, bezstronny i uczciwy zarówno w życiu osobistym, jak  
i zawodowym.  

6. Pracownik Politechniki zobowiązany jest dochowywać tajemnicy 
służbowej oraz nie ujawniać informacji stanowiących informacje prawnie 
chronione, ani nie wykorzystywać ich dla korzyści materialnych  
lub osobistych.   

7. Pracownik Politechniki zobowiązany jest adekwatnie reagować  
w sytuacjach, gdy na Uczelni lub poza nią, zagrożone są istotne zasady  
i normy społeczne. 



8. Pracownik Politechniki zobowiązany jest nie pozostawać obojętnym  
na odstępstwa od zasad Kodeksu Etyki ze strony innych pracowników 
Uczelni. 

 
 

Postępowanie w przypadku naruszenia zasad Kodeksu Etyki 
 

§ 6. 
 

W sprawach dotyczących Kodeksu Etyki organem rozstrzygającym jest 
Komisja Dyscyplinarna. W sprawach nieobjętych treścią Kodeksu Etyki 
obowiązują przepisy zawarte w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz inne 
przepisy obowiązujące w Politechnice Lubelskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


