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KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ  

IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE 

 

 

Preambuła 

 

Mając na uwadze: 

 pełną realizację najwyższych standardów etycznych w postępowaniu zarówno 

nauczycieli akademickich jak i pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi w publicznej uczelni jaką jest Politechnika Rzeszowska, w której 

społeczność w swojej działalności kieruje się wartościami etycznymi, 

 dobro kultury i nauki oraz troskę o dobre imię Politechniki Rzeszowskiej, 

 potrzebę zdefiniowania szczególnych zasad etycznych do pracy badawczej, 

dydaktycznej i organizacyjnej, 

 uniwersalne i oczywiste wartości moralne, 

 pomoc w kształtowaniu obywatelskich i etycznych postaw poprzez działalność 

dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą 

oraz kierując się najlepszymi wzorcami etyki pracownika uczelni wyższej i ustalonych 

kanonów etyki akademickiej ustanawia się niniejszy Kodeks Etyki Pracowników 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Kodeks Etyki Pracowników Politechniki Rzeszowskiej, zwany dalej Kodeksem, określa 

wartości etyczne oraz wynikające z nich zasady postępowania nauczyciela akademickiego 

jako dydaktyka i badacza oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim. Celem 



niniejszego Kodeksu jest również promowanie godnego postępowania osób wykonujących 

na Uczelni zadania nauczyciela akademickiego na podstawie umowy zlecenia albo umowy 

o dzieło. 

2. Kodeks Etyki pełni funkcję doradczą i edukacyjną. 

 

Rozdział II 

Zasady ogólne 

 

§ 2 

1. Kluczowymi wartościami wszystkich pracowników Politechniki Rzeszowskiej są lojalność, 

uczciwość, odpowiedzialność, profesjonalizm, szacunek, współpraca, prawda a także 

sprawiedliwość. 

2. Pracownicy dbają o wizerunek Politechniki i realizują jej misję poprzez stosowanie wartości 

etycznych wskazanych powyżej. 

3. Pracownicy zobowiązani są do propagowania wszystkich wartości etycznych i moralnych, 

a także budowania i wzmacniania więzi pracowniczych. 

4. Wszyscy pracownicy powinni stanowić wzór do naśladowania, nie tylko dla siebie 

nawzajem, ale także dla studentów i doktorantów. 

5. Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej w swojej działalności kierują się zasadą 

poszanowania godności i tolerancji w stosunku do każdego człowieka. Równo traktują 

wszystkich współpracowników bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 

przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie i inne aspekty różnicujące. 

 

§ 3 

1. Realizując zasadę lojalności, pracownicy powinni powstrzymywać się  

od jakichkolwiek działań, które są szkodą dla Uczelni. Zasada ta dotyczy również 

współpracy w całej społeczności akademickiej, która dotyczy rzetelności, szczerości  

i poszanowania siebie nawzajem. Zasada lojalności objawia się także budowaniem prestiżu 

przede wszystkim Politechniki Rzeszowskiej. 

2. Realizując zasadę uczciwości i sprawiedliwości pracownicy dążą do poszanowania pracy 

innych i podejmowania decyzji, które nie są krzywdzące dla innych współpracowników  

ani dla Uczelni. Każdy pracownik przy tym powinien kierować się powszechnie przyjętymi 

w społeczeństwie zasadami współżycia społecznego. 



3. Realizując zasadę odpowiedzialności oznacza, że pracownicy odpowiedzialni za decyzje  

i działania wobec uczelni jak i jej otoczenia. 

4. Realizując zasadę profesjonalizmu pracownicy zobowiązani są dążyć w swojej pracy  

do najwyższej jakości jednocześnie aktywnie poszukując wiedzy i stale podnosić swoje 

kompetencje i doskonalić umiejętności i warsztat pracy. 

5. Realizując zasadę szacunku pracownicy zobowiązani są do przeciwdziałania wszelkim 

objawom dyskryminacji, mobbingu czy molestowania. W swoich działaniach respektują 

prawo innych osób do swoich działań jednocześnie dbając o wysoką kulturę osobistą  

i przyjazną atmosferę na Uczelni. 

6. Realizując zasadę współpracy pracownicy budują wspólnotę akademicką w poszanowaniu 

podstawowych zasad etycznych. Pracownicy we wszelkich działaniach powinni w pierwszej 

kolejności dążyć do dialogu służącemu osiąganiu satysfakcjonującego porozumienia  

i budowaniu wzajemnego zaufania. 

7. Realizując zasadę prawdy pracownicy zobowiązani są do szczerego i odważnego 

postępowania w zgodzie z faktami. Postępowanie to nie może jednak naruszać poglądów 

innych osób.  

 

Rozdział III 

Ogólne powinności pracowników 

 

§ 4 

1. Każdy pracownik zarówno nauczyciel akademicki jak i osoba nie będąca nauczycielem 

akademickim powinien wykazywać lojalność wobec Uczelni a także budować jej prestiż. 

2. Pracownik Politechniki uczestniczy w pracach organizacyjnych stanowiących część 

wykonywanych obowiązków.  

3. Pracownik Politechniki systematycznie dba o podnoszenie własnych kwalifikacji 

zawodowych, niezbędnych do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków 

zawodowych. 

4. Pracownik Politechniki szanuje mienie Uczelni i wykorzystuje go zgodnie  

z przeznaczeniem. 

5. Pracownik Politechniki pełniący w Uczelni funkcje kierownicze winien stanowić wzór 

zachowania dla innych członków społeczności akademickiej, w tym nauczycieli 

akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów  

i doktorantów i innych osób przebywających na Uczelni. 



6. Wszyscy członkowie społeczności akademickiej mają obowiązek kierować się dobrem 

Uczelni i działania na jej rzecz. 

 

 

 

Rozdział IV 

Nauczyciel akademicki jako pracownik 

 

§ 5 

1. Nauczyciel akademicki zgodnie z dobrymi praktykami, dba o to aby wyniki jego badań 

naukowych służyły społeczeństwu nie tylko akademickiemu i przestrzega uczciwości oraz 

wysokich standardów prowadzenia badań naukowych. 

2. Nauczyciel akademicki popularyzuje naukę, dbając jednocześnie o dobre imię Politechniki 

Rzeszowskiej. 

3. Nauczyciela akademickiego cechuje postawa życzliwego krytycyzmu wobec siebie i innych 

autorów, a także uczy kultury dyskusji naukowej studentów i doktorantów. 

4. Nauczyciel akademicki aktywnie i twórczo powinien wykonywać zadania Uczelni a także 

uczestniczyć w pracach organizacyjnych Politechniki jako swój obowiązek pracowniczy. 

5. Nauczyciel akademicki dąży do rozwoju swojej wiedzy zawodowej w celu coraz lepszego 

wykonywania pracy naukowej i dydaktycznej. 

6. Wypowiedzi nauczyciela jako uczonego, powinna cechować dbałość o wiarygodność nauki.  

7. Nauczyciel akademicki unika wszelkich konfliktów osobistych i zawodowych z innymi 

nauczycielami a także wszystkimi członkami społeczności akademickiej. Nauczyciel 

zawsze dąży do polubownego zakończenia wszelkich sporów. 

8. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest sumiennie i rzetelnie wykonywać swoje 

obowiązki pracownicze, przestrzegając przy tym ustalonego zakresu, wymiaru i terminu 

zajęć dydaktycznych oraz terminów konsultacji dla studentów. 

9. Nauczyciel akademicki w badaniach naukowych przestrzega wysokich standardów 

prowadzenia twórczej pracy artystycznej. 

10. Nauczyciel akademicki nie dopuszcza do plagiatów, fałszowania wyników badań 

naukowych, naruszenia cudzej własności intelektualnej czy fabrykowaniu innych wyników 

badań. 

11. Nauczyciel akademicki nie podważa autorytetu innych nauczycieli akademickich. 



12. Nauczyciel akademicki sprzyja osiągnięciom naukowym, pomaga studentom  

i doktorantom w badaniach naukowych, w rozwijaniu samodzielności i twórczości ich 

myślenia  zaprasza ich do udziały w tych badaniach i do partycypowania w korzyściach  

z tego płynących. 

13. Nauczyciel akademicki odnosi się do studentów i doktorantów z życzliwością, powagą 

i taktem, unika niestosowności w słowach i zachowaniu, nie kieruje się negatywnymi 

emocjami, jest bezstronny i sprawiedliwy. 

14. Nauczyciel akademicki nie rezygnując z tradycyjnych wolności akademickich, w tym 

wolności słowa, dokłada starań, aby kwestie drażliwe społecznie bądź budzące spory  

i kontrowersje, dotyczące wyznania, światopoglądu, przynależności etnicznej, orientacji 

seksualnej lub poglądów politycznych innych ludzi, referować w oparciu o aktualny stan 

badań naukowych, unikając sformułowań które mogą być odebrane przez studentów i inne 

osoby jako poniżające lub obraźliwe. 

15. Nauczyciel akademicki pełniący funkcje publiczne na stanowiskach państwowych lub 

samorządowych oraz w innych instytucjach i organizacjach polskich i międzynarodowych 

nie może uchybiać godności zawodu nauczycielskiego ani sprzeniewierzać się wartościom 

i zasadom etycznego postępowania nauczyciela akademickiego. 

 

Rozdział V 

Przepisy końcowe 

 

§ 6 

1. W sytuacjach nieokreślonych postanowieniami niniejszego Kodeksu etyki, pracownicy 

Politechniki Rzeszowskiej powinni postępować zgodnie z przepisami ustawy, statutem 

Politechniki Rzeszowskiej, uchwałami i zarządzeniami odpowiednich organów, 

poleceniami przełożonych ale także z zasadami współżycia społecznego, dobrymi 

obyczajami społecznymi jak i akademickimi. 

2. Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej powinni przestrzegać wszystkich postanowień 

Kodeksu etyki. Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane w Kodeksie rozstrzyga rektor,  

a także rektor podejmuje decyzję w sprawie pracowników nieprzestrzegających Kodeksu 

etyki. 

3. Niniejszy kodeks wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

 


