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Zasady przeciwdziałania przejawom nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktu 

interesów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu  

 

1. Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest Uczelnią sprzeciwiającą się 

wszelkim przejawom nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktu interesów. 

2. Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w ramach realizowanych zadań 

zobowiązuje się do: 

• promowania kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji,  

• zapobiegania nadużyciom finansowym i korupcji, 

• wykrywania nadużyć finansowych i korupcji,  

• reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego                        

i korupcji (zidentyfikowania symptomu wystąpienia nadużycia finansowego/ korupcji),  

• przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych oraz zasad rzetelności, 

obiektywizmu i uczciwości. 

3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi i nauczyciele akademiccy Państwowej  

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, zwani dalej Pracownikami Uczelni, świadomi 

zagrożeń, jakie niesie za sobą zjawisko nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu 

interesów, realizując zasadę służby publicznej i bezinteresowności oraz mając na uwadze 

budowanie pozytywnego wizerunku swojej Uczelni, są zobowiązani do zapobiegania 

oszustwom, nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów w zakresie 

wynikającym z obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy. 

4. Pracownicy Uczelni zobowiązani są do wykonywania swoich zadań z zachowaniem norm 

prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie oraz stosowania zasad 

rzetelności, obiektywizmu i uczciwości. 

5. Pracownik Uczelni, do którego w związku z realizacją obowiązków służbowych,                             

jest kierowana propozycja wręczenia jakiejkolwiek korzyści ma obowiązek  w przypadku 

powzięcia wątpliwości co do zachowania zasad bezstronności, bezinteresowności, 

jawności i przejrzystości działań wręczającego: 

1) stanowczo odmówić przyjęcia korzyści, a następnie poinformować osobę składającą 

propozycję o niedopuszczalności i bezprawności jej zachowania, 

2) niezwłocznie przekazać informację o tej propozycji Rektorowi, za pośrednictwem 

kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony, 

3) w miarę możliwości zabezpieczyć dowody potwierdzające złożenie propozycji. 
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6. Korzyścią jest każdy przyrost majątku lub zmniejszenie zobowiązań majątkowych,                           

z równoczesnym uznaniem od strony negatywnej, że nie stanowi korzyści majątkowej 

świadczenie takich przedmiotów, które tylko symbolicznie wyrażają wdzięczność 

ofiarodawcy i mają wartość pieniężną nie przekraczającą takiego symbolu. 

 

7. Każdy, kto stwierdzi wystąpienie w Uczelni zagrożenia korupcyjnego, był świadkiem 

zachowania o znamionach korupcji w Uczelni lub otrzyma informację o wystąpieniu                        

w Uczelni zagrożenia korupcyjnego lub zachowania o znamionach korupcji, proszony jest                 

o zgłoszenie takiego faktu wykorzystując anonimowe kanały: 

 wysłania informacji drogą e-mail na adres: rektor@pwsz.elblag.pl (zalecane jest 

szyfrowanie pliku *.zip, hasło należy przesłać SMS-em na tel. +48 691-464-803), 

 wysłania listu pocztą tradycyjną na adres: Rektor PWSZ w Elblągu, ul. Wojska 

Polskiego 1, 82-300  Elbląg z dopiskiem na kopercie: „Do rąk własnych Rektora”, 

 przedłożenia listu na portierni budynku ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg                           

z dopiskiem na kopercie: Rektor PWSZ w Elblągu – do rąk własnych. 

 

Zgłaszającemu zapewniona jest anonimowość. 

8. Wszyscy pracownicy Uczelni w przypadku przenikania się interesów własnych                                

i służbowych mają obowiązek zgłosić Rektorowi PWSZ faktyczny lub potencjalny konflikt 

interesów. 

 

                                                                            

 

 

 

 


