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KODEKS ETYKI 

WSPÓLNOTY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH 

IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 
 

Preambuła  

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zapewnia ochronę praw i bezpieczeństwo 

wszystkim, którzy tworzą Wspólnotę Uczelni, a w szczególności: Osobom Studiującym i Osobom 

Zatrudnionym (bez względu na formę zatrudnienia i wymiar czasu pracy).   

Budujemy środowisko równych szans i dobrej współpracy opartej na wzajemnym szacunku, akceptacji 

i poszanowania różnorodności. Środowisko, które jest miejscem, w którym każdy i każda może czuć się 

jak u siebie. Miejscem, do którego przynależymy. 

Niniejszy Kodeks Etyki został spisany przez nas, dla nas. Tworzyły go wspólnie i konsultowały wszystkie 

grupy wchodzące w skład społeczności akademickiej. Niech będzie naszym drogowskazem, który 

w połączeniu z dbałością o zachowanie dziedzictwa narodowego i tradycji Uczelni kreować będzie 

kulturę życia całej Społeczności Akademickiej oraz pozytywnie oddziaływać na jej otoczenie. 

Cz. I  

Zasady etyczne Wspólnoty Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

1. Szacunek do drugiego człowieka 

Szanujemy godność każdej osoby, bez względu na cechy, jakie posiada i jakie ma przekonania. 

Jesteśmy otwarci na różnorodność - dostrzegamy i uznajemy wyjątkowość każdego i każdej z nas. 

Chronimy nietykalność cielesną. 

 

2. Równe traktowanie 

Kierujemy się zasadami równego traktowania. Oznacza to bezwzględny zakaz dyskryminacji, 

w tym dyskryminacji pozytywnej, w szczególności ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, 

narodowość, sprawność fizyczną i stan zdrowia, orientację seksualną, religię lub wyznanie, 

światopogląd, poglądy polityczne, stan cywilny czy rodzinny.  

 

3. Bezpieczeństwo i wsparcie 

We Wspólnocie Uczelni jesteśmy odpowiedzialni za innych. Dbamy o życie i zdrowie drugiego 

człowieka. Budujemy wspólnie atmosferę empatii i wsparcia, w której każda osoba czuje się 

akceptowana. Jesteśmy otwarci na potrzeby drugiej osoby i wzajemnie się wspieramy.  
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4. Dialog i dobra komunikacja 

Szanujemy wolność wypowiedzi. Aktywnie słuchamy - jesteśmy otwarci na zdanie innych osób. 

Doceniamy wartość szczerej rozmowy, nawet na najtrudniejsze tematy. Z kulturą i szacunkiem dla 

drugiej osoby udzielamy informacji zwrotnej i zwracamy uwagę na zachowania niepożądane. 

W konfliktach poszukujemy ścieżek porozumienia. Jesteśmy dla siebie życzliwi, we wzajemnych 

relacjach obowiązuje nas kultura osobista. 

5. Profesjonalizm 

Bezwzględnie szanujemy prawa własności intelektualnej. Uczciwie weryfikujemy swoje dokonania 

i umiemy przyznać się do błędu. W ocenach osiągnięć artystycznych i dokonań zawodowych 

innych osób zachowujemy bezstronność i kierujemy się merytorycznymi kryteriami. Nie 

przekraczamy zakresów kompetencji i stosujemy zasadę adekwatności i współmierności obciążeń 

do celów.  

6. Doskonalenie i rozwój 

Zdobywamy wiedzę i rozwijamy nasze kompetencje. W pracy akademickiej stale doskonalimy 

warsztat artystyczny, projektowy, konserwatorski, badawczy, dydaktyczny. W pracy 

administracyjnej poszukujemy rozwiązań usprawniających działanie Uczelni. Wspieramy 

kreatywność oraz stymulujemy osoby studiujące do rozwoju. Szanujemy i wspieramy wolność 

ekspresji w sztuce, dydaktyce i badaniach. 

7. Dbałość o dobro i rozwój Akademii Sztuk Pięknych 

Przestrzegamy prawa i regulacji wewnętrznych ASP. Aktywnie uczestniczymy w życiu Akademii 

i inicjujemy działania sprzyjające jej rozwojowi. Szanujemy mienie i zasoby materialne 

i niematerialne Uczelni. Swoją postawą i działaniami dbamy o dobre imię ASP. 

 

Cz. II  

Ochrona zasad etycznych 

 

1. Wspólnotę Uczelni tworzą Osoby Studiujące i Osoby Zatrudnione na Uczelni, bez względu na 
formę zatrudnienia i wymiar czasu pracy.   

2. Każda osoba tworząca Wspólnotę Uczelni jest odpowiedzialna za realizację i ochronę zasad 

przyjętych w niniejszym Kodeksie Etyki.  

3. Osoby naruszające zasady etyczne przewidziane niniejszym Kodeksem ponoszą 

odpowiedzialność przewidzianą właściwymi przepisami prawa.  

4. Każda osoba tworząca Wspólnotę Uczelni powinna reagować na zdarzenia, które stoją 

w sprzeczności z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki, bez względu na to, czy doświadcza 

takich zdarzeń, czy jest ich świadkiem, bądź ma o nich wiedzę. Reakcja na naruszenia Kodeksu 

Etyki i związane z nimi zachowania niepożądane nie może łączyć się z negatywnymi 

konsekwencjami dla  osoby reagującej. 

5. Wszelkie przypadki naruszeń zasad Kodeksu Etyki powinny być zgłaszane. Zgłoszeń należy 

dokonywać do Rzecznika ds. Etyki ASP lub do Osób Zaufania.   
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6. Sposoby zgłaszania naruszeń oraz tryb postępowania w konkretnych sprawach określa 

Procedura przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i naruszeniom Kodeksu Etyki 

Wspólnoty Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

7. Akademia Sztuk Pięknych zapewnia ochronę osób zgłaszających przypadki naruszeń Kodeksu 

Etyki. 

8. Akademia Sztuk Pięknych zapewnia wsparcie osobom, które doświadczyły zachowań 

stanowiących naruszenie zasad Kodeksu Etyki, co najmniej w zakresie przewidzianym 

procedurą postępowania określoną dla danej kategorii spraw.  

9. Rzecznictwo w sprawach dotyczących zasad etycznych określonych niniejszym Kodeksem 

Etyki, monitorowanie zgłoszeń w sprawie naruszeń oraz działania edukacyjne i informacyjne 

w zakresie zasad etycznych prowadzi Rzecznik ds. Etyki ASP. 

 

Kraków, 9 lutego 2022 r. 

 

 

JM prof. Andrzej Bednarczyk 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 

 


