
Uniwersytet  Medyczny 

im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

 

DOP- 333/17 

 

 

Zarządzenie Nr  144/17 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 5 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie powołania Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w Uniwersytecie 

Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

Na podstawie § 46 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Komisję ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w Uniwersytecie Medycznym im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w następującym składzie: 

 

Przewodniczący  prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak 

Członkowie   prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz 

prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska 

prof. dr hab. Romuald Ochotny 

prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz 

prof. dr hab. Anna Jankowska 

prof.  dr hab. Jacek Wysocki 

prof. dr hab. Marzena Gajęcka 

dr hab. Wiesław Markwitz 

 

§ 2 

Zadaniem Komisji jest propagowanie Zbioru zasad i wytycznych pt. „Dobre obyczaje  

w nauce”, opracowany przez Komitet Etyki  PAN, a także wydawanie opinii na prośbę Rektora i 

Dziekanów. 

 

§ 3 

Komisja działa w oparciu o Regulamin Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w 

Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.  

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, jednocześnie traci moc zarządzenie Nr  31/09 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009 

roku w sprawie powołania Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w Uniwersytecie 

Medycznym im. KarolaMarcinkowskiego w Poznaniu, zmienione zarządzeniem Nr  13/10 z dnia 10 

marca 2010 roku. 

 

          R e k t o r 

 

 

         prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 
 



       Załącznik do zarządzenia nr 144/17 

      z dnia 5 grudnia 2017 roku 

 

REGULAMIN 
 

Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w Uniwersytecie Medycznym  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

 

§ 1 
 

Zadania Komisji 

 

1. Zadaniem Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce jest propagowanie Zbioru 

zasad i wytycznych pt. „Dobre obyczaje w nauce”, opracowanego przez Komitet Etyki 

PAN, a także wydawanie opinii na prośbę Rektora i Dziekanów. 

 

2. Działania Komisji podejmowane są w oparciu o Zbiór zasad i wytycznych pt. „Dobre 

obyczaje w nauce”, opracowanego przez Komitet Etyki PAN i Kodeks „Dobre Praktyki w 

Szkołach Wyższych” opracowany przez Fundację Rektorów Polskich i KRASP. 

 

3. Komisja zamierza realizować zadania poprzez: 

 

1) Podejmowanie działań edukacyjnych w środowisku Uczelni dla podkreślenia wagi 

zagadnień etycznych i dobrych obyczajów w nauce (w ramach Rad Wydziałowych, 

STN, Studium Doktoranckiego, Faktów UM, strony internetowej UM). 

 

2) Rozpatrywanie i opiniowanie na wniosek Rektora i Dziekanów ujawnionych konfliktów 

na tle etycznym i łamania zasad dobrych obyczajów w nauce, z zachowaniem dóbr 

osobistych osób w nim uczestniczących oraz ochrony danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, 

poz. 926 ze zm.). 

 

 

§ 2 
 

Procedury działania Komisji 

 

1. Naczelną zasadą działania Komisji jest przejrzystość postępowania, jej członkowie są 

zobowiązani do zachowania poufności. 

 

2. Komisja przekazuje swe opinie i wnioski w rozpatrywanych sprawach Rektorowi Uczelni  

i Dziekanom. 

 

3. Komisji wyraża opinie i wnioski w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy członków. 

 

4. Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej raz na kwartał. 

 

5. Komisja przedstawia Rektorowi roczne sprawozdanie ze swej działalności do dnia  

30 czerwca każdego roku. 

 

 


