Uchwała nr 166
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia do stosowania przez nauczycieli akademickich zasad etyki

Na podstawie § 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, po zasięgnięciu opinii
Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej, Senat uchwala co następuje:
§1
Nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach powinna
cechować nienaganna postawa etyczna. Powinien on przestrzegać uznanych praktyk
etycznych oraz fundamentalnych zasad etycznych odnoszących się do dyscyplin, którymi się
zajmuje, a także norm etycznych ujętych w kodeksach etyki.
§2
1. Przyjmuje się za obowiązujące do stosowania przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach powszechnie uznawanych kodeksów etycznych, takich jak:
1) Kodeks etyki pracownika naukowego (załącznik do uchwały nr 3/2016 Zgromadzenia
Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 grudnia 2016 r.);
2) Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych
i starania o fundusze na badania (załącznik do uchwały nr 20/2016 Rady Narodowego
Centrum Nauki z dnia 3 marca 2016 r.);
3) Kodeks — Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych (opracowany przez Fundację Rektorów
Polskich, uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 r.).
2. Kodeksy etyczne, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załączniki nr 1-3 do
niniejszej uchwały i stanowią jej integralną część.
3. Tłumaczenie na język polski przykładowego tekstu Porozumienia dotyczącego rzetelności
naukowej przy podejmowaniu międzynarodowych badań, sugerowanego przez Komisję
Koordynującą Globalnego Forum Nauki OECD, zawartego w Kodeksie etyki pracownika
naukowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.
§3
Senat uznaje uniwersalność tych zasad i uważa je za powszechnie obowiązujące. Za podstawowe
zasady etyki uznaje się poszanowanie godności człowieka oraz życia we wszystkich jego
przejawach, prawdomówność, uczciwość, obowiązek przestrzegania przyjętych zobowiązań
oraz uznanie prawa do wolności przekonań i prawa własności.

§4
Poszanowanie obowiązującego prawa oraz przestrzeganie wartości i zasad postępowania
etycznego jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego. Naruszenie tego obowiązku może
stanowić uchybienie godności zawodu nauczyciela akademickiego i podlegać odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
§5
Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie również do osób wykonujących
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zawód nauczyciela akademickiego na podstawie umowy
cywilnoprawnej. Nieprzestrzeganie tych postanowień może skutkować rozwiązaniem umowy.
§6
1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach są zobowiązani
do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym
ze zbiorem zasad etyki obowiązujących nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Oświadczenia osób, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne przechowywane
będą w jednostkach organizacyjnych wraz z kopią umowy.
4. Wypełnione i podpisane oświadczenia nauczyciele akademiccy składają w formie papierowej
w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w terminie
14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
5. Oświadczenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w ramach stosunku pracy będzie
włączane do akt osobowych pracownika.
6. W przypadku nowo przyjmowanych pracowników, oświadczenie należy złożyć w terminie
14 dni od dnia nawiązania stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
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