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• Jeśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki 
wypadek zachowaj się przyzwoicie... 

Antoni Słonimski

• Publish or Perish (Publikuj albo giń)

Autor nieznany

• Ctrl C, ctrl V – piękną pracę będę miał











Nauka jest nastawiona na zdobywanie prawdy, 
do której trudno jest dotrzeć. Ma wymiar 
teoretyczny i praktyczny. 



Nauka służy wyjaśnianiu i zrozumieniu zjawisk 
oraz procesów zachodzących w świecie 
(aspekt teoretyczny), a także przewidywaniu 
zachodzenia i przebiegu tych zjawisk (aspekt 
praktyczny). 



Przewidywanie jest z kolei niezbędne do 
przekształcania i budowania nowej 
rzeczywistości zgodnie z potrzebami 
człowieka. Specyficzna funkcja nauki polega 
zatem na dostarczaniu wiedzy i umiejętności, 
zapewniających bardziej efektywne 
funkcjonowanie w świecie.







Zasady ogólne

Wiedza i rozum są dzisiaj tak zagrożone, jak to 
się niegdyś rzadko zdarzało, a wraz z nimi 
zagrożone jest także to, co ludzkie po prostu: 
być może samo człowieczeństwo

(J.M. Bocheński, 1992)



Pracownik nauki jest osobą zaufania społecznego



Etyka ogólnoludzka obowiązuje pracownika nauki 
tak jak każdego człowieka, ale odpowiedzialność 
jest jego większa ze względu na wyższy stopień 
świadomości, a także dlatego, że pracownikom 
nauki przypisuje się wysoką rangę w społecznej 
hierarchii i postrzega ich jako autorytety w życiu 
społecznym.



Pracownika nauki obowiązują przede wszystkim 
normy prawdomówności i bezinteresowności. 
Zasady etyki i dobrych obyczajów obowiązują 
pracownika nauki we wszystkich jego 
zachowaniach, a nie tylko w ramach działalności 
profesjonalnej.



Pracownik nauki powinien bronić prawa do badania 
każdego zagadnienia naukowego niezależnie od 
jego doraźnej użyteczności w przeświadczeniu, 
że:
– w skali historycznej rozwój nauki prowadzi do 

ogólnego postępu cywilizacyjnego i poprawy ludzkiego 
bytu, 

– nauka zaspokaja naturalne potrzeby poznawcze 
człowieka, 

– upowszechnienie wiedzy o świecie ulepsza ludzkie 
obyczaje.



Pracownika nauki obowiązuje postawa krytyczna. W 
swojej działalności profesjonalnej pracownik 
nauki szanuje poglądy autorytetów naukowych, 
ale wyżej niż autorytety stawia rzeczowe 
argumenty.



Pracownik nauki powinien bronić jej wolności.

Wolność nauki sprowadza się do wolności wyboru 
problematyki, wolności wyboru metody 
rozwiązania, a przede wszystkim wolności myśli i 
wolności głoszonego słowa. 

Pracownik nauki godzi się na ograniczenie wolności 
słowa i wyboru tematyki, jeśli ograniczenia te są 
niezbędne w świetle nadrzędnych racji (na 
przykład tajemnicy państwowej) i są dokonywane 
przez kompetentne gremia naukowe.



Pracownika nauki powinna cechować bezstronność i 
postawa sprzeciwu wobec wszelkich form 
dyskryminacji w świecie nauki. Ocenianie 
osiągnięć naukowych w zależności od kryteriów 
personalnych, narodowościowych, rasowych czy 
światopoglądowych jest niegodne pracownika 
nauki.



Pracownik nauki nie działa złośliwie na szkodę 
reputacji zawodowej innego kolegi. Jeżeli jednak 
ma dowody lub uzasadnione podejrzenia 
sprzecznego z prawem albo dobrymi obyczajami 
postępowania w sferze nauki, w szczególności 
fałszywych lub nierzetelnych wyników badań, to 
nie powinien tego ukrywać.

Pracownik nauki nie uzależnia jakości swej pracy od 
wynagrodzenia, ale ma prawo domagać się 
godziwego wynagrodzenia za swą pracę.



Pracownik nauki jako twórca

Pracownik nauki uznaje wyniki twórczości naukowej 
zarówno za osobiste dobro twórcy, jak i dobro 
wspólne.

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie jest 
istotnym końcowym punktem procesu 
naukowego. Z chwilą publikacji treść jej staje się 
częścią własności publicznej, jaką jest wiedza 
naukowa i otwarta zostaje droga do jej 
wykorzystywania.



Pracownik nauki przestrzega przyjętych w skali 
międzynarodowej i krajowej przepisów prawa, w 
tym zwłaszcza prawa autorskiego. 



Z prac opublikowanych drukiem może korzystać pod 
warunkiem wskazania źródła i wyraźnego 
rozgraniczenia osiągnięć własnych i cudzych. 

Dosłowne zaczerpnięcie fotografii, rysunków, 
wykresów, tablic wymaga uprzedniej zgody 
autora lub wydawcy. 

Przytaczanie cytatów z cudzych dzieł naukowych 
jest dopuszczalne tylko w granicach 
wyznaczonych potrzebą dokładnego i zwięzłego 
poinformowania o cudzym autorstwie.





Art.1 

2. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób 
wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, 
procedury, metody i zasady działania oraz 
koncepcje matematyczne. 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)



Art. 115.
3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z 

urzędu, w szczególności w przypadku gdy nauczycielowi 
akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu polegającego na: 

1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do 
autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego 
wykonania; 

2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 
cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; 

3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 
cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu 
takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu 
lub nadania; 

4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny 
sposób; 

5) sfałszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu 
innego oszustwa naukowego; 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)



Art. 115.

5. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec 
nauczyciela akademickiego, któremu zarzuca się 
popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1–
5. 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)



Pracownik nauki dba o to, aby uznanie za 
osiągnięcia naukowe przypadło temu, komu 
uznanie to rzeczywiście się należy.

Zaofiarowanie nie uzasadnionego współautorstwa 
czy odstąpienie autorstwa pracy naukowej innej 
osobie, przyjęcie odstąpionego autorstwa, a 
zwłaszcza żądanie odstąpienia autorstwa są 
niedopuszczalne. Tylko rzeczywisty autor dzieła 
ma prawo figurować jako taki i prawo to jest 
niezbywalne.





Pracownika nauki obowiązuje uczciwość wobec 
sponsora lub zleceniodawcy.

Pracownik nauki podejmuje się tylko takich zadań, 
zwłaszcza zleconych, do których wykonania ma 
odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Pracownik nauki powinien dążyć do wykonania 
zadań, zwłaszcza sponsorowanych, w sposób 
najprostszy i najoszczędniejszy. Zakres 
przeprowadzonych badań należy ograniczyć do 
rozmiarów podyktowanych niezbędną potrzebą.



Pracownik nauki nie mnoży publikacji naukowych w 
celu upozorowanego wzbogacenia swego 
dorobku.

Pracownik nauki unika używania tytułów i stopni 
naukowych w wypowiedziach wykraczających poza 
obszar jego kompetencji naukowej i oddziela swe 
naukowe opinie od innych sądów, a zwłaszcza nie 
używa nauki do propagandy.





Pracownik nauki jako ekspert

Pracownik nauki wyraża swą opinię o cudzej pracy i 
dorobku naukowym wnikliwie, bezstronnie i 
konkretnie (np. recenzowanie prac naukowych, 
grantów badawczych).

Opinie zdawkowe, grzecznościowe opinie 
przychylne, jak też złośliwe opinie negatywne są 
niedopuszczalne. Takie opinie nie tylko krzywdzą, 
ale i wysoce podrywają autorytet nauki w 
społeczeństwie i podważają prawo do 
samorządności środowiska.



Pracownik nauki podejmuje się opracowania 
ekspertyzy lub jej części tylko w zakresie swojej 
specjalności i tylko wtedy, kiedy może ją oprzeć 
na odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu.

Przy opracowaniu ekspertyzy pracownik naukowy 
nie sugeruje się oczekiwaniami zleceniodawcy i 
nie dopuszcza, aby presja zleceniodawcy wywarła 
wpływ na merytoryczną zawartość ekspertyzy.







W miarę swoich zainteresowań i możliwości 
pracownik nauki powinien wykorzystywać swą 
wiedzę, intelekt i autorytet w praktycznej 
działalności dla dobra społecznego i 
międzynarodowego. 

Nauka ma charakter uniwersalny i w tym sensie nie 
można mówić o "nauce polskiej". Można tylko 
mówić o nauce w Polsce. Powoływanie się na 
priorytet badań w kraju ma wątpliwą wartość. 
Jest to przyczynek, a nie osiągnięcie naukowe.



Jeśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki 
wypadek zachowaj się przyzwoicie... 


