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Zarządzenie Nr 92/16 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 22 września 2016 roku 
 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia 
Kodeksu Etyki Pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu,  
 
Na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki 

Pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dokonuje 

się następującej zmiany:   

po § 14 dodaje się § 15 w następującym brzmieniu: 

„§ 15 

(Doradca do Spraw Etyki) 

1. W Uczelni ustanowiony jest Doradca do Spraw Etyki. 

2. Do zadań Doradcy do Spraw Etyki należy propagowanie właściwych postaw etycznych 

oraz służenie pracownikom Uczelni w rozwiązywaniu dylematów natury etycznej. 

3. Doradca do Spraw Etyki działa zgodnie z zasadą praworządności, a przy prowadzeniu 

wszelkiego rodzaju spraw, w których zwróci się do niego pracownik Uczelni, przestrzega 

zasady równego traktowania. 

4. Informacje uzyskane w związku z prowadzonymi sprawami Doradca do Spraw Etyki 

wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych. 

5. Doradca do Spraw Etyki raz w roku przedstawia Rektorowi informację o zakresie 

podjętych działań. 

6. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 Doradca do Spraw Etyki w szczególności: 



a) wspiera radą bądź wydaje opinie w kwestiach dotyczących problemów natury etycznej 

zgłoszonych przez pracowników Uczelni - opinia jest każdorazowo przekazywana 

osobie zgłaszającej, 

b) podejmuje inne działania zmierzające do propagowania właściwych postaw 

etycznych. 

7. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 Doradca do Spraw Etyki jest uprawniony do: 

a) analizy dokumentacji w zakresie zgłoszonego problemu, 

b) wysłuchania zainteresowanych stron w sprawie, 

c) uzyskania wyjaśnień od innych pracowników Uczelni w zakresie niezbędnym  

do zajęcia stanowiska, bądź wydania opinii w sprawie.” 

 

§ 2 

Ustala się tekst jednolity Kodeksu Etyki Pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                   Rektor 
 
 
                                                                                                   prof. dr hab. Andrzej Tykarski 
 
 
 
 
 


