PISMO OKÓLNE
Nr 1/2013
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie przestrzegania przez pracowników Uniwersytetu, uniwersyteckich norm
etycznych – Kodeks Dobre Praktyki w Szkołach WyŜszych
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
Elementem systemu kontroli zarządczej w ramach środowiska wewnętrznego jest
przestrzeganie wartości etycznych. W Uniwersytecie w tym zakresie obowiązuje Kodeks
Dobre Praktyki w Szkołach WyŜszych opracowany przez Fundację Rektorów Polskich
uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich 26 kwietnia 2007 r., a wprowadzony na Uniwersytecie uchwałą Senatu UMCS
Nr XXI – 20.1/07 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 28 listopada 2007 r., w związku z powyŜszym,

określam, co następuje:

1.

2.
3.
4.

§1
Pracownicy Uniwersytetu mają obowiązek przestrzegania wartości etycznych
obowiązujących na Uniwersytecie, a w szczególności Kodeksu Dobre Praktyki
w Szkołach WyŜszych, zwanego dalej „Kodeksem”.
Bezpośredni przełoŜeni mają obowiązek przedstawienia pracownikom Kodeksu celem
zapoznania się z jego postanowieniami.
Pracownicy zapoznanie się z postanowieniami Kodeksu potwierdzają na piśmie
i przekazują je bezpośredniemu przełoŜonemu.
Bezpośredni przełoŜeni przechowują potwierdzenia, o których mowa w ust. 3 w jednostce
organizacyjnej.

§2
1. Pracownicy Uniwersytetu aktualnie zatrudnieni są zobowiązani do złoŜenia potwierdzeń
zapoznania się z postanowieniami Kodeksu w terminie do dnia 31 maja 2013 r.

2. Pracownicy Uniwersytetu przebywający na urlopach, staŜach, wyjazdach zagranicznych,
trwających dłuŜej niŜ do dnia 31 maja 2013 r. potwierdzenia zapoznania się
z postanowieniami Kodeksu składają bezpośrednio po powrocie do pracy.
3. W przypadku pracowników nowozatrudnionych, bezpośredni przełoŜeni mają obowiązek
przedstawienia Kodeksu niezwłocznie po podjęciu pracy.
§3
Osobami odpowiedzialnymi za znajomość przez pracowników wartości etycznych
obwiązujących na Uniwersytecie – Kodeksu są ich bezpośredni przełoŜeni.
§4
Pismo okólne wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.

