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My, studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, mając na uwadze doniosły wpływ 
nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez 
wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze 
względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne.  

Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy.  Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód 
naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej 
wynika. Charakter medyczny uczelni nadaje jej szczególną rolę w społeczeństwie, wynikającą z 
troski o ochronę życia i zdrowia ludzkiego niezależnie od rasy, narodowości, światopoglądu, 
statusu społecznego i innych podobnych uwarunkowań. 

Biorąc to pod uwagę, studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego świadomi 
wyjątkowej misji społecznej Uczelni oraz ciężaru odpowiedzialności za jej wypełnianie, przyjmują 
niniejszy kodeks, w którym wyszczególniono podstawowe wartości, zasady i powinności 
etyczne, mające dopomóc im w konsekwentnym czynieniu dobra. 

 

I. WARTOŚCI 
Wartości uznawane przez studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przenikają się 
wzajemnie, tworząc przestrzeń, w której rozwija sie nauka i kształtują zdrowe postawy moralne. 
Do wartości tych należą: Dobro, Prawda, Godność, Wolność, Poszanowanie Życia Ludzkiego 
oraz Sprawiedliwość. Faktyczne urzeczywistnianie tych wartości stanowi nie tylko o roli, ale i o 
pozycji społecznej Uczelni, albowiem im znaczniejszą pozycję w społeczeństwie zajmują jej 
przedstawiciele, tym wyższe winni spełniać wymagania etyczne. 
 
1. DOBRO 
Dobro jest podstawową wartością, która w relacjach międzyludzkich przejawia sie zawsze 
zwróceniem się ku potrzebom drugiego człowieka. Czynienie dobra prowadzi do doskonalenia 
człowieka. Ważne jest nie tylko dobro indywidualne każdej osoby, lecz również dobro wspólne 
całej społeczności akademickiej oraz społeczeństwa, któremu Uczelnia służy. 
 
2. PRAWDA 
Prawda jest to zgodność sądów z rzeczywistością. Jest ona odkrywana częściowo 
i stopniowo, a docieranie do niej jest przedmiotem wszelkich dociekań naukowych. Pełni ona 
również kluczową rolę w życiu moralnym każdego człowieka, bo tylko żyjąc w prawdzie może 
on spełniać sie osobowo i afirmować godność ludzkiej natury. 
 
3. GODNOŚĆ 



Godność jest to wartość osoby decydująca o tym, jak człowiek powinien być traktowany i jak 
sam powinien postępować. Godność osoby jest wartością niezbywalną niezależnie od rasy, 
płci, wyznania, zajmowanej pozycji społecznej, posiadanych umiejętności, prezentowanych 
poglądów itp. 
 
4. WOLNOŚĆ 
Wolność oznacza możliwość podejmowania i realizowania decyzji. Jest ona elementarną 
wartością, przysługującą każdej osobie. W obrębie środowiska akademickiego szczególnego 
wymiaru nabiera wolność słowa oraz wolność sumienia. Przysługująca człowiekowi wolność 
pociąga jednak za sobą odpowiedzialność za dokonane wybory i czyny. 
 
5. POSZANOWANIE ŻYCIA LUDZKIEGO 
Życie jest wartością niezbywalną, przynależną z natury każdemu człowiekowi. Wartość ta ma 
szczególne znaczenie w uczelniach medycznych, których misją jest służba życiu i zdrowiu 
ludzkiemu. Dlatego wszelkie przejawy lekceważenia tej wartości winny być potępiane. 
 
6. SPRAWIEDLIWOŚĆ 
Sprawiedliwość jest stałym i konsekwentnym dążeniem do tego, aby oddawać każdemu, co 
mu się należy. Odgrywa ona ogromną rolę w dokonywaniu ocen oraz przy podziałach dóbr, 
zarówno materialnych, jak i niematerialnych poprzez respektowanie prawa do równego i 
uczciwego traktowania wszystkich ludzi. 
 

II. ZASADY 
Na przyjętych wartościach opierają się ogólne zasady funkcjonowania Uczelni. 
 
1. ZASADA SŁUŻBY PUBLICZNEJ 
Uczelnia medyczna działa pro publico bono. Wszystkie działania studentów podejmowane w jej 
ramach skierowane są na potrzeby całego społeczeństwa. Świadomość takiej roli winna 
kształtować postawy środowiska akademickiego uczelni medycznej. 
 
2. ZASADA UCZCIWOŚCI 
Społeczność akademicka uznaje sumienne i przyzwoite zachowanie, wynikające z podjętych 
zobowiązań za elementarną zasadę etyczną w życiu społeczności. 
 
3. ZASADA POSZANOWANIA GODNOŚCI 
Społeczność akademicka przestrzega zasady poszanowania godności każdego człowieka. 
Zasada ta jest podstawą kształtowania wszelkich relacji międzyludzkich. 
 
4. ZASADA TOLERANCJI 
Społeczność akademicka, respektując godność i wolność każdej osoby, wyraża poszanowanie 
dla wszelkich poglądów oraz tych działań, które są zgodne z uniwersalnymi wartościami. Zasada 
tolerancji daje w szczególności prawo do swobodnego prezentowania własnego punktu widzenia 
przez każdego członka społeczności akademickiej. 
 



III. POWINNOŚCI 
Dla realizacji wymienionych zasad określa się powinności, których przestrzeganie winno 
budować wizerunek etyczny studenta Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
 
1. Dążenie do prawdy. 
2. Przestrzeganie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni. 
3. Szanowanie podstawowych wartości i przestrzeganie zasad etycznych w działaniu, 
formułowaniu sądów i ich głoszeniu. 
4. Zachowanie zasad uczciwości, rzetelności i należytej staranności oraz odpowiedzialności. 
5. Stałe pogłębianie wiedzy i umiejętności. 
6. Dbanie o dobre imię, wizerunek i prestiż Uczelni. 
7. Wzajemne poszanowanie, życzliwość i takt w relacjach pomiędzy członkami społeczności 
akademickiej. 
8. Podejmowanie odpowiedzialnych funkcji zgodnych z posiadanymi kompetencjami 
i nie uchylanie sie od prac w organach kolegialnych. 
9. Inspirowanie i rozwijanie kreatywności oraz stwarzanie atmosfery harmonijnego rozwoju 
całej społeczności akademickiej. 
10. Sprawowanie w sposób jawny i przejrzysty władzy nadanej przez społeczność 
akademicką. 
11. Unikanie rzeczywistych i potencjalnych konfliktów interesów, czyli zobowiązań 
do podwójnej lojalności. 
12. Lojalne i solidarne postępowanie wobec macierzystej wspólnoty akademickiej, 
nie przekraczające granic poszanowania godności i autonomii człowieka. 
13. Unikanie głoszenia krytycznych, a niesprawdzonych informacji, które mogłyby 
kształtować niewłaściwe i niezgodne ze stanem faktycznym opinie. 
14. Zdecydowane sprzeciwianie sie każdej formie patologii życia moralnego. W związku 
z tym uznaje się za nieetyczne korupcje, nepotyzm, kumoterstwo, defraudacje i inne 
przejawy nieuczciwości. 
15. Niewykorzystywanie swojej roli publicznej dla uzyskania korzyści własnych, stojących 
w sprzeczności z interesem publicznym. 
16. Uznanie dobra pacjenta za wartość podstawową, której podporządkowane 
są ostatecznie wszelkie działania prowadzone w obrębie Uczelni. 
17. W swoim postępowaniu przestrzeganie zasad zawartych w odpowiednich kodeksach 
zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta. 

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Każdy student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: 
1. Zobowiązuje się w swoim sumieniu do rzetelnego przestrzegania zasad niniejszego Kodeksu 
Etyki Studenta GUMed, jak również do rozpowszechniania ich w środowisku akademickim. 
2. W przypadku pogwałcenia zasad Kodeksu Etyki Studenta godzi się honorowo na poddanie 
się ocenie etycznej. 


