
Zarządzenie Nr 200/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

z dnia 22 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Etyki i Profesjonalizmu  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zarządza się, 

co następuje: 
 

 

§ 1 

W celu zapewnienia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przestrzegania standardów życia 

społecznego w oparciu o zasady etyki, równości i wzajemnego szacunku, powołuje się 

Uczelniany Zespół ds. Etyki i Profesjonalizmu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zwany 

dalej Zespołem.  

 

§ 2 

1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący: dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński – Dziekan Wydziału Nauk 

o Zdrowiu; 

2) Członkowie: 

a) dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn, prof. Uczelni, 

b) dr hab. n. med. Witold Zgodziński, 

c) dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, prof. Uczelni, 

d) dr n. farm. Aleksandra Józefczyk, prof. Uczelni, 

e) dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. Uczelni, 

f) prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka, 

g) dr n. med. Agnieszka Bogut, 

h) dr n. med. Małgorzata Strycharz-Dudziak, 

i) dr n. med. Dariusz Juchnowicz, 

j) dr n. med. Andrzej Ochal, 

k) przedstawiciel studentów wyznaczony przez Samorząd Studentów – Kacper 

Michta, 

l) przedstawiciel doktorantów wyznaczony przez Samorządu Doktorantów – Paulina 

Kwaśnik, 

m) sekretarz: Katarzyna Paśnik – CEM.  

2.  Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu inne osoby, których kwalifikacje, 

wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu. 

 

§3 

W ramach Zespołu działają stałe trzyosobowe komisje: 

1) Komisja ds. Dobrostanu Studentów i Pracowników Dydaktycznych; 

2) Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa Pacjenta i Współpracy z Jednostkami 

Klinicznymi; 

3) Komisja ds. Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu. 

 

 

 



§ 4 

Celem powołania Zespołu jest w szczególności: 

1) opracowanie zasad w zakresie respektowania praw studentów, nauczycieli 

akademickich i pacjentów – Kodeks Etyki i Profesjonalizmu; 

2) ustalenie dobrych praktyk w zakresie etyki i profesjonalizmu w UML w obszarach 

dydaktyki, klinicznym, badań naukowych i ogólnoakademickim; 

3) opracowanie kodeksu etyki w badaniach naukowych; 

4) ustalenie zasad higieny pracy zdalnej w UML; 

5) przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności ze względu na 

płeć, wiek, rasę, wyznanie, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną. 

 

§5 

Do zadań Zespołu należy:  

1) identyfikowanie zagrożeń; 

2) identyfikowanie potrzeb w obszarze warunków pracy i studiowania oraz organizacji 

szkoleń; 

3) prowadzenie polityki informacyjnej; 

4) określenie i proponowanie tematyki szkoleń; 

5) formułowanie rekomendacji dotyczących profesjonalnego i etycznego funkcjonowania 

w przestrzeni UML dla studentów, nauczycieli oraz pozostałych członków społeczności 

akademickiej; 

6) formułowanie rekomendacji dla wszystkich grup UML dotyczących postępowania 

etycznego zgodnie z aktualnym światowym standardem dla Pracowników Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie oraz informacje zgromadzone przez Zespół. 

 

§ 6 

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności:  

1) zwołuje posiedzenia Zespołu i je prowadzi; 

2) określa kolejność wykonywanych zadań. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go wyznaczony członek Zespołu.  

 

§ 7 

Wnioski i ustalenia z prac Zespołu wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Zespołu przekazuje 

w formie pisemnej Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Prorektorowi ds. 

Kształcenia i Dydaktyki. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


