
Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania  
i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.

Mając na uwadze dobro szkolnictwa wyższego w Polsce, świadomi swojej roli w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnianiu 
wysokiej jakości badań i edukacji oraz dbaniu o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej zobowiązujemy się:  

1) Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. 
w „Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego”, w szczególności: 
sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość 
i przejrzystość.

2) Kształtować  społeczne i obywatelskie postawy przyszłych 
elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, kreatywności, 
otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej 
i kultury pracy.

3) Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji  
oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu 
do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.

4) Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki 
i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego 
rozwoju i innowacji społecznych.

5) Realizować projekty wdrażające zasady społecznej 
odpowiedzialności, w szczególności dotyczące 
zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wolontariatu 
pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy 
międzysektorowej, marketingu społecznie zaangażowanego.

6) Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które 
w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi 
z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją 
publiczną i organizacjami pozarządowymi przyczyniać się 
mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.

7) Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową 
i międzynarodową, umożliwiającą adaptację i wzmacnianie 
najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności 
uczelni.

8) Dbać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie 
uczelnią na fundamentach społecznej odpowiedzialności, 
zarówno w dokumentach strategicznych, jak i wynikających 
z nich działaniach służących wszechstronnemu rozwojowi 
społeczności akademickiej i skutecznej realizacji misji uczelni.

9) Zapewniać przejrzystość prowadzonej przez uczelnię 
działalności poprzez m.in. mierzenie rezultatów, promowanie 
i upowszechnianie dorobku oraz wskazanie osoby lub zespołu 
koordynującego te działania. 

10) Prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować 
negatywny wpływ aktywności realizowanych przez 
społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko 
przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach.

11) Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów 
polityki społecznej odpowiedzialności uczelni oraz 
informować o jej rezultatach.

12) Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie 
nauczania i prowadzenia badań naukowych dla zapewniania 
interesariuszom optymalnych warunków do korzystania 
z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku uczelni.

Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia im. Jakuba z Paradyża Akademia Kaliska Akademia Medycznych  
i Społecznych Nauk Stosowanych

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Muzyczna  
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna  
im. Ignacego Jana Paderewskiego 

Akademia Muzyczna  
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 

Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie Akademia Nauk Stosowanych  
w Wałczu 

Akademia Pedagogiki Specjalnej  
im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Sztuk Pięknych  
im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Zamojska Collegium Humanum Collegium Mazovia

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna  
im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Kolegium Jagiellońskie Toruńska  
Szkoła Wyższa w Toruniu

Krakowska Akademia 
 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa  
w Bydgoszczy

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki  
i Transportu we Wrocławiu

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna 
i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Raciborzu

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych 
w Warszawie

Politechnika Częstochowska Politechnika Koszalińska
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Politechnika Lubelska Politechnika Poznańska Politechnika Rzeszowska Sopocka Akademia Nauk Stosowanych Staropolska Akademia Nauk Stosowanych  
w Kielcach

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej  
w Warszawie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego  
w Warszawie  

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica  
w Płocku

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży Uczelnia Korczaka w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego Uczelnia Łukaszewski Uczelnia Nauk Społecznych Uczelnia Państwowa 
im. Jana Grodka w Sanoku

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Opolski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  
w Krakowie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie

Uniwersytet Zielonogórski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Wszechnica Polska Szkoła Wyższa  
w Warszawie

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych  
im. prof. Michała Iwaszkiewicza
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Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Wyższa Szkoła bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  
z siedzibą w Poznaniu

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu  
w Łodzi

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Wyższa Szkoła Ekonomiczna  
w Białymstoku

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna  
w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki  
w Krakowie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  
w Lublinie

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa  
w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej  
im. Alcide De Gasperi

Wyższa Szkoła Handlowa  
we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia  
w Warszawie

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Wyższa Szkoła Medyczna  
w Białymstoku

Wyższa Szkoła Prawa Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  
i Administracji w Lublinie  

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji  
w Opolu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości  
w Krakowie


