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Abstract. A complex theoretical description of the phenomenon of violation of intellectual property is 

provided. The article is also presenting results of an empirical research of this phenomenon among the 

young staff members in the Faculty of Economics and Organization of Food Economy in Agricultural 

Academy in Stettin.  
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Synopsis. W artykule przedstawiono kompleksowa teoretyczn  analiz  zjawiska naruszania w asno ci 

intelektualnej przez m odych pracowników naukowych Wydzia u Ekonomiki i Organizacji 

Gospodarki ywno ciowej Akademii Rolniczej w Szczecinie. W opracowaniu zaprezentowano tak e 

wybrane wyniki bada  dotycz cych wspomnianego zagadnienia. 

S owa kluczowe: pracownicy naukowi, w asno  intelektualna, naruszenia w asno ci intelektualnej 

Wst p 

„Gospodarka europejska powinna sta  si  najbardziej konkurencyjn  i dynamiczn  

gospodark  w wiecie – gospodark  opart  na wiedzy, zdoln  do trwa ego wzrostu, 

tworz c  coraz wi ksz  liczb  miejsc pracy i zapewniaj c  wi ksz  spójno  spo eczn ” 

[Edukacja... 2003]. Konsekwencj  przyj cia (na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie 

w marcu 2000 roku) tak sformu owanego ogólnego celu strategicznego, dotycz cego 

rozwoju spo eczno-gospodarczego naszego kontynentu, by a mi dzy innymi próba 

identyfikacji g ównych problemów edukacyjnych z jakimi borykaj  si  kraje Unii 

Europejskiej. Za o ono bowiem, e do realizacji wspomnianego celu konieczne s , oprócz 

transformacji natury gospodarczej, zmiany w zakresie szeroko rozumianej edukacji. 

Wyodr bniono zatem nast puj ce priorytetowe problemy edukacyjne (por. np. 

[Strategia... 2003]): 

- utrzymuj ca si  niska jako  kszta cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

- niedostatki w zakresie kwalifikacji i kompetencji potrzebnych w spo ecze stwie 

wiedzy, 
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- brak powszechnego dost pu do technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

- niski poziom rekrutacji na studia w zakresie nauk cis ych i technicznych, 

- nieatrakcyjny proces kszta cenia, 

- s aba integracja systemów edukacyjnych z ich otoczeniem zewn trznym, 

- ma e nak ady na edukacj  (zw aszcza w Polsce). 

W przedstawionym wy ej wykazie problemów2 zabrak o tego, który na przyk ad 

prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych dr Leszek Pawelski okre la 

„niebezpiecznym robakiem” tocz cym szko  od podstawowej do wy szej (por. 

http://scholaris.pl 05.03.2000), a który sta  si  na tyle wstydliwy i przybra  takie rozmiary3, 

e zaj y si  nim media. Chodzi mianowicie o coraz powszechniejsze zjawisko naruszania 

w asno ci intelektualnej, czyli chronionych prawem wytworów ludzkiej dzia alno ci 

umys owej (twórczo ci intelektualnej) (por. praca Czekalskiej [2005]).  

Zdaniem autorki niniejszego opracowania jest to problem wymagaj cy szczególnej 

uwagi równie  (a mo e przede wszystkim) ze wzgl du na to, e: 

- po pierwsze, wszystkie wiadome dziedziny aktywno ci cz owieka XXI wieku (a wi c 

tak e i twórczo  intelektualn ) cechuj  „ekonomizacja post powania”4 i koncepcja 

dba o ci o w asny interes „self-interest”; mo e to tworzy  sprzyjaj ce warunki ku 

temu, e wa ne etyczne motywacje dzia ania, na przyk ad troska o dobro innych lub 

interes publiczny, b d  ignorowane; 

- po drugie dotyka on pracowników naukowych, a wi c ludzi, którzy z definicji5, a 

tak e z racji pe nienia bardzo odpowiedzialnej, wysoce poch aniaj cej i presti owej 

funkcji spo ecznej, zwi zanej z wysokim poziomem wiedzy i kwalifikacji, powinni 

w swoim post powaniu w szczególno ci przestrzega  zasad etyki ogólnoludzkiej 

(por. tab. 3 niniejszego opracowania); 

- po trzecie, jest to problem ma o poznany, zw aszcza empirycznie.6  

W powy szym kontek cie uznano, i  interesuj ce (ze wzgl dów poznawczych) b dzie 

przedstawienie zjawiska w jego dwóch aspektach, teoretycznym i empirycznym. 

Wspomniane za o enie implikuje form  niniejszego opracowania oraz jego g ówne 

cele. Artyku  sk ada si  zatem, od strony merytorycznej, z dwóch cz ci. 

Celem pierwszej cz ci jest kompleksowa teoretyczna egzemplifikacja podstawowych 

form, jakie przybiera zjawisko naruszania w asno ci intelektualnej. Za  celem drugiej 

cz ci jest zaprezentowanie wybranych wyników przeprowadzonych bada  empirycznych. 

 

                                                 
2 Wed ug autorki niniejszego opracowania 
3 O skali zjawiska wiadczy  mo e równie  fakt, i  znalaz o ono swoje odbicie mi dzy innymi w Ustawie z dnia 

27 lipca 2005  roku „Prawo o szkolnictwie wy szym” [Ustawa… 2005]. 
4 W niniejszym artykule przyj to rozumienie terminu ekonomizacja za Wilkinem [2005], wed ug którego jest to 

postawa i proces „polegaj cy na tym, e […] przy okre lonych preferencjach dokonuje si  racjonalnego wyboru, 

dotycz cego zastosowania dost pnych rodków, aby preferowane cele osi gn  w jak najwy szym stopniu”. 
5 Adept nauki, tzn. pracownik naukowy to osoba o nast puj cych cechach: „Musi posiada  sprawno  my lenia 

[…]. Musi go znamionowa  ciekawo  intelektualna, która staje si  ród em niepokoju i bod cem poszukiwania 

odpowiedzi […]. Ma w nim by  gor ce umi owanie do pracy naukowej, wytrwa o  i upór badawczy. […] Musi 

go o ywia  i podnieca  zdrowa i szlachetna ambicja dobijania si  uczciw  prac  poczesnego miejsca w nauce. A 

pasja bezinteresownej twórczo ci naukowej musi w nim pokonywa  zrozumia e ludzkie pokusy i pon ty 

materialnego dobrobytu, który w krytycznych chwilach rozterki i wyboru po wi ca si , byle wytrwa  w s u bie 

prawdy naukowej” (cyt. za Klemensiewiczem [1964]). 
6 Jak dot d, jedyn  wiarygodn  polsk  publikacj  na temat plagiatu w szkolnictwie wy szym jest raport 

sporz dzony przez znawców prawa autorskiego na polecenie Fundacji Rektorów Polskich. Por. 

http://www.o wiata.org.pl/news. 
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Materia  i metody 

Zagadnienie naruszania w asno ci intelektualnej w ród m odych pracowników 

naukowych Wydzia u Ekonomiki i Organizacji Gospodarki ywno ciowej Akademii 

Rolniczej w Szczecinie to jedynie element szerokiego problemu badawczego (którym 

aktualnie zajmuje si  autorka tego tekstu) dotycz cego spo ecznych warunków pracy 

twórczej na uczelniach rolniczych. Z tego wzgl du niniejsze opracowanie (zw aszcza od 

strony empirycznej) nale y traktowa  jedynie jako sprawozdanie, którego podstaw  

stanowi : 

- analiza danych pochodz cych z wtórnych materia ów ród owych (opracowania, 

publikacje, strony internetowe)7; 

- wybrane wyniki bada  w asnych przeprowadzonych w listopadzie 2006 roku.  

Grup  badawcz 8 stanowi o dziewi tnastu (63,6%) m odych pracowników 

naukowych9 Wydzia u Ekonomiki i Organizacji Gospodarki ywno ciowej Akademii 

Rolniczej w Szczecinie. Za o ono bowiem, i  m odzi pracownicy naukowi10 nale  do 

ludzi najbardziej podatnych (nara onych) na zjawisko naruszania cudzej w asno ci 

intelektualnej, gdy  pozostaj  oni pod ci g  presj  czasu przeznaczanego im odgórnie na 

napisanie rozprawy habilitacyjnej, czy te  okre lonej liczby publikacji. Ponadto 

niejednokrotnie musz  zajmowa  si  tematami, które ich zdaniem s  ma o interesuj ce lub 

b ahe, s  niedostatecznie wys uchiwani i szanowani, a tak e op aca si  ich niewspó miernie 

nisko, w porównaniu z innymi pracownikami o podobnych kwalifikacjach, ale zajmuj cych 

stanowiska poza systemem edukacji. Wybór grupy badawczej mia  charakter celowy 

(niepropabilistyczny). Zdecydowano si  na taki sposób dzia ania ze wzgl du na charakter 

problemu badawczego, który zdaniem Brzezi skiego [1999] nale y zaliczy  do takich, w 

których „z konieczno ci nale y stosowa  dobór celowy” pomimo pe nej wiadomo ci tego, 

e: 

- próba utworzona t  metod  jest najmniej godna zaufania, 

- próba taka nie zawsze jest dostatecznie reprezentatywna (mo e ona nieadekwatnie   

odzwierciedla  struktur  ca ej populacji), 

- w tak dobranej próbie mog  wyst pi  mniej lub bardziej wiadome zniekszta cenia 

i formu owane na jej podstawie diagnozy czy te  wnioski mog  by  dalekie od 

jednoznaczno ci i precyzji. 

 Badania empiryczne zdeterminowane by y metod  sonda u diagnostycznego, 

poniewa  zaleca si  jej stosowanie wtedy, gdy bada si  zjawiska spo eczne, opinie 

respondentów o badanym procesie i zdarzeniu, czy wtedy, gdy badania dotycz : zagadnie  

wymagaj cych osobistych wynurze  respondentów, spraw dra liwych czy wr cz 

intymnych, a tak e postaw, motywów, stosunku okre lonych osób lub zbiorowo ci [por. 

                                                 
7   Mo na odnie  wra enie, i  cz  teoretyczna opracowania jest  nadmiernie rozbudowana w stosunku do cz ci 

empirycznej, jednak e by  to zabieg celowy wynikaj cy faktu , e brakuje ca o ciowych opracowa  teoretycznych 

dotycz cych tego, czym jest w istocie w asno  intelektualna i na czym polega jej naruszanie. Zatem intencj  

autorki opracowania by o przedstawienie pracownikom naukowym mo liwie pe nego zestawu podstawowych 

informacji dotycz cych twórczo ci intelektualnej i zjawiska plagiatu, by mogli ich unikn . Odby o si  to kosztem 

cz ci empirycznej, która ma jedynie charakter przyczynkowy. 
8  Obok doktorantów i samodzielnych pracowników. 
9 W niniejszej pracy termin ten oznacza osob  w wieku od 30 do 40 lat z tytu em naukowym doktora. 
10 Obok uczniów, studentów, doktorantów i samodzielnych pracowników naukowych. 
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obocki 2000], a to w a nie stanowi o przedmiot bada , gdy  szukano odpowiedzi mi dzy 

innymi na nast puj ce pytania: 

- jaki jest zakres badanego zjawiska? 

- jaki jest stosunek respondentów do badanego zjawiska? 

- w jaki sposób respondenci uzasadniaj  swoje nieuczciwe post powanie ? 

Jako technik  badawcz  (w obr bie przyj tej metody badawczej) zastosowano wywiad 

kwestionariuszowy standaryzowany. Zdecydowano si  na t  technik , poniewa  umo liwia 

ona, oprócz policzalno ci wyników, tak e bezpo redni kontakt mi dzy badanym a 

badaj cym. Na tym szczególnie zale a o autorce niniejszego, poniewa  badanie wymaga o 

naruszenia jednej z kardynalnych norm metodologicznych, zgodnie z któr  osoba badana 

powinna by  w pe ni u wiadomiona co do charakteru, celu i skutków bada , ale tak e 

dlatego, e pozwala to unikn  lub zmniejszy  g ówne czynniki zak ócaj ce proces 

badawczy czyli m.in. l k przed ujawnieniem w asnych pogl dów i skr powanie 

respondentów. 

Narz dzie badawcze stanowi  autorski kwestionariusz wywiadu o wysokim stopniu 

standaryzacji. 

Definicja twórczo ci intelektualnej: co to jest twórczo   

Chc c unikn  naruszania cudzej w asno ci intelektualnej, która jest poj ciem 

to samym z twórczo ci  intelektualn , nale y dok adnie wiedzie , co stanowi jej istot  i 

zakres. W literaturze przedmiotu najcz ciej [Pieter 1963; Psychologia... 1997] stwierdza  

si , e podstaw  twórczo ci intelektualnej jest tak zwana fantazja twórcza, czyli atwo  

tworzenia skojarze  nienawykowych, nieoczekiwanych. Zatem mo na przyj  za 

Pietrasi skim [1961], e „twórczo  intelektualna jest przeciwie stwem aktywno ci 

szablonowej, stereotypowej, polegaj cej na ponownym wykonywaniu rzeczy znanych …. 

Natomiast istota procesu twórczego polega g ównie na reorganizacji poprzedniego 

do wiadczenia (my leniu) i stwarzaniu w oparciu o jego elementy nowych kombinacji, 

nowych zestawie  …. Twórczo  ró ni si  od oryginalno ci. Warto  pierwszej mierzy 

otoczenie, a miar  drugiej jest rzadko  wyst powania. Co twórcze jest zarazem 

oryginalne, ale niekoniecznie odwrotnie”. 

Niektórzy autorzy [Ghiselin 1963] podkre laj  nawet, i  konieczne jest rozró nienia 

dwóch odmiennych poziomów twórczo ci, ni szego i wy szego. Pierwszy polega na 

wykorzystaniu istniej cej ju  koncepcji i rozci gni ciu jej na nowe pole zastosowania. 

Drugi opiera si  na koncepcji zupe nie nowej, rewolucjonizuj cej (mniej lub bardziej) 

istniej cy dorobek wiedzy. 

 Powy sze rozwa ania implikuj  nast puj ce ogólne stwierdzenie: twórczo  

intelektualna (w pracy naukowej) jest typem my lenia, którego produkt mo e przejawia  

si  w dwóch sferach:  

- w sferze pozatekstowej, na któr  sk adaj  si : odkrycia, czyli pomys  badawczy, 

idee, czyli koncepcje badawcze, sposób generalizacji naukowej (dobór faktów, 

teorii oraz metod naukowych, zasad dzia ania, interpretacji danych);  

- w sferze tekstowej, na któr  sk ada si : tekst, plan wyra ania, plan znaczenia, 

forma dzie a; ca o  tworzy tak zwan  oryginaln  publikacj  naukow  (czyli prac  

przyczyniaj c  si  do zwi kszenia zakresu poznania, opisuj c  (konkretnymi 

s owami, schematami, rysunkami, fotografiami itp.) badania naukowe lub nowy 
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przyrz d, ponadto umo liwiaj c  powtórzenie do wiadczenia lub obserwacji 

autora (por. www.sen.viamedica.pl; www.amg.gda.pl/uczelnia/ 05.03.2000). 

Twórczo  intelektualna nie powstaje jednak, jak pisze Grzeszczak, „w oderwaniu od 

twórczo ci poprzedników”, dlatego pod wzgl dem prawnym kwestie te (w Polsce) 

regulowane s  mi dzy innymi Ustaw  z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych [Ustawa... 1994]. 

Chc c korzysta  z obcych my li i róde  i pozostawa  w zgodzie z liter  prawa, nale y 

stosowa  mi dzy innymi nast puj ce zasady metodologiczne [Mendel 1996; 

www.kostera.pl 2000]: 

- przepisuj c fragment tekstu, nale y poda  jego ród o (korzystaj c z 

mi dzynarodowych referencji cytowania), 

- mówi c o cudzych pomys ach i wnioskach, nale y powo a  si  na autora i miejsce 

publikacji, 

- je li praca powsta a pod wp ywem cudzej inspiracji, nale y powo a  si  na jej 

autora, podaj c w przypisie: komunikacja osobista i rok, w którym ta komunikacja 

mia a miejsce oraz okoliczno ci, w jakich wyst pi a, 

- korzystaj c z fragmentów w asnych tekstów lub materia ów empirycznych, nale y 

powo a  si  na ich ród o, podobnie jak w przypadku korzystania z cudzego 

tekstu.  

Formy, jakie mo e przybra  zjawisko naruszenia w asno ci 
intelektualnej 

Ka de odst pstwo od wymienionych zasad prowadzi do naruszenia cudzej w asno ci 

intelektualnej. Najbardziej znacz c  i niechlubn  manipulacj  jest plagiat.11
 Znane s  dwie 

jego formy: plagiat jawny i plagiat ukryty. Przez pierwsze z podanych poj  najcz ciej 

rozumie si : „celowe przej cie do w asnego utworu idei, tre ci, formy (wewn trznej lub 

zewn trznej) poszczególnego fragmentu, a nawet ca o ci cudzego utworu bez podania 

ród a” [Bo  1994]. 

Drugi termin oznacza wprowadzenie do utworu g bszych zmian, co ma na celu 

ukrycie przyw aszczenia autorstwa (www.amg.gda.pl/uczelnia/ 2000). Plagiat mo e 

przybiera  dwie szczególne formy. Pierwsz  jest autoplagiat, czyli zjawisko polegaj ce na 

recypowaniu w asnej twórczo ci do powsta ych pó niej dzie  [Pieter 1967]. Istniej  cztery 

podstawowe odmiany autoplagiatu, których celem jest sztuczne zwi kszenie liczby 

publikacji: 

- autoplagiat ca o ciowy jednego autorstwa; manipulacja ta polega na 

przepisywaniu i publikowaniu jednej w asnej tre ci (np. tych samych wyników 

bada ) pod nieco zmienionym tytu em w innym czasopi mie,  

-  autoplagiat cz ciowy jednego autorstwa; polega na opublikowaniu w innym 

czasopi mie cz ci pracy ju  raz opublikowanej w jednym czasopi mie, 

- autoplagiat kompilacyjny; polega na tworzeniu z kilku opublikowanych prac 

w asnych jednej nowej pracy, 

                                                 
11 Przy czym przez termin ten w niniejszym opracowaniu rozumie si  ’przyw aszczenie cudzego utworu lub 

pomys u twórczego‘. 
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- autoplagiat zbiorowy; zasada manipulacji podobna do trzech poprzednich, z t  

ró nic , e dokonuje jej zespó  wspó autorów. 

Drug  specyficzn  form  plagiatu jest zjawisko reminiscencji. Reminiscencja polega 

na utrwaleniu w pami ci autora utworu innego twórcy w taki sposób, i  nabiera on 

przekonania, e jest to jego w asny utwór (por. prac  Pietrasi skiego [1962] i 

www.amg.gda.pl/uczelnia/ 2000). 

Do bardzo trudnych do udowodnienia (ale tak e haniebnych i nielicuj cych z 

kodeksem etycznym naukowca) narusze  cudzej w asno ci intelektualnej nale y zaliczy  

(por. www.nil.org.pl/2002): 

- na ladownictwo12 cudzych publikacji oryginalnych, w pe nym lub cz ciowym 

zakresie; jest to manipulacja polegaj ca na wykonywaniu bada  w oparciu o 

opublikowan  przez kogo  innego autorsk  procedur  badawcz , a wi c na 

przyk ad: odwzorowanie konstrukcji wewn trznego planowania, czyli doboru 

faktów, teorii oraz metod naukowych, a tak e zasad dzia ania i sposobu 

interpretacji danych,  

- fa szowanie lub ulepszanie (czasem nawet wymy lanie) wyników bada ; jest to 

manipulacja polegaj ca na napisaniu pracy o charakterze empirycznym, bez 

wykonania bada  lub na celowym zwi kszaniu liczby wykonanych prób 

badawczych itp., 

- nieuzasadnione dopisywanie si  do publikacji osób, które nie bra y udzia u w jej 

tworzeniu. 

Wspomniane naruszenia, je li dotycz  pracowników naukowych, s  pochodn  cech, 

które nabyli oni jako uczniowie. Ich stosowanie jest tym gro niejsze, e wskazuje na 

„receptywne nastawienie na gotowe prawdy, intelektualn  pasywno , my low  

niesamodzielno , nieumiej tno  stawiania pyta  i problemowego my lenia” [Dudek i 

Kopel 2002]. 

Wyniki 

Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdzono, mi dzy innymi, e wi kszo  

respondentów pot pia zachowania nieetyczne, gdy  na pytanie: czy zgadzasz si  z tez , e 

cz owiek, aby wygra , musi czasem sk ama  lub oszuka ? pi tnastu spo ród dziewi tnastu 

badanych wyrazi o zdecydowany brak zgody, za  tylko czterech wyrazi o poparcie dla 

wspomnianej tezy. Ponadto z przeprowadzonych bada  wynika, e w opinii respondentów 

najbardziej nieetycznym i szkodliwym post powaniem w zakresie korzystania z w asno ci 

intelektualnej jest wykorzystywanie fragmentu lub ca o ci cudzego tekstu bez podania 

ród a, a w dalszej kolejno ci dopisywanie si  do publikacji osób, które nie bra y udzia u w 

jej powstawaniu. Natomiast za najmniej nieuczciwe badani uznali na ladownictwo i 

niepodawanie autora inspiracji badawczej. Szczegó owe wyniki bada  przedstawiono w 

tabeli 1. 

 

 

                                                 
12 Za na ladownictwo nie uwa a si  jedynie na ladownictwa uk adu prac magisterskich i doktorskich; 

na ladownictwem jest na  przyk ad odwzorowanie pe nego planu i konstrukcji cudzej monografii czy podr cznika.
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Tabela 1. Stopie  nieuczciwo ci podstawowych wariantów zjawiska naruszania w asno ci intelektualnej w opinii 

m odych pracowników  naukowych Akademii Rolniczej w Szczecinie 

Table 1. Degree of dishonesty of the basic cases of infringement of intellectual property in opinion of young staff 

members in the Agricultural Academy in Stettin 

Rodzaj naruszenia cudzej twórczo ci intelektualnej 

Liczba 

twierdz cych  

odpowiedzi 

Powtórne wykorzystanie fragmentu lub ca o ci w asnego tekstu ju  raz 

opublikowanego 
5 

Wykorzystanie fragmentu lub ca o ci cudzego tekstu bez podania jego ród a 12 

Zmiany w zakresie wewn trznej struktury tekstu w celu ukrycia jego autorstwa 7 

Fa szowanie lub ulepszanie wyników bada  9 

Dopisywanie si  do publikacji osób, które nie bra y udzia u w jej powstawaniu 11 

Na ladownictwo w zakresie: pomys u na rozwi zanie problemu badawczego, 

sposobu rozumowania (doboru teorii naukowej, generalizacji faktów i metody 

badawczej) i  procedury badawczej 

1 

Niepodawanie róde  inspiracji badawczej 3 

ród o: badania w asne 

Stwierdzono tak e, e wi kszo ci badanych osób „zdarzy o si ” naruszenie 

twórczo ci intelektualnej. Poniewa  na pytanie: czy podczas swojej pracy naukowej 

dopu ci e  si  naruszenia w asno ci intelektualnej? pozytywnej odpowiedzi udzieli o 

dwunastu spo ród dziewi tnastu respondentów. Sze  osób stwierdzi o, e nie jest tego 

pewna, za  tylko jedna zdecydowanie zaprzeczy a. Osoby, które stwierdzi y, e dopu ci y 

si  naruszenia w asno ci intelektualnej, poproszono dodatkowo o wskazanie przyczyn tego 

nieuczciwego post powania. Okaza o si , i  w opinii wi kszo ci badanych g ównym 

powodem naruszania w asno ci intelektualnej jest presja otoczenia, a w dalszej kolejno ci: 

brak czasu i przekonanie o tym, i  uczciwo  nie pop aca. Natomiast najrzadziej 

wskazywanym powodem nieetycznych zachowa  jest lenistwo. Szczegó owe wyniki bada  

przedstawiono w tabeli 2.  

Chc c pozna  bardziej szczegó owo uwarunkowania badanego zjawiska, zapytano 

respondentów, którzy przyznali si  do narusze  w zakresie w asno ci intelektualnej: czy 

fakt nieuczciwego post powania wp ywa na ich emocje (samopoczucie)? Wi kszo  

badanych (dziewi  osób spo ród dwunastu) na tak sformu owane pytanie odpowiedzia a 

twierdz co, pozostali (trzy osoby) nie udzielili odpowiedzi. Nast pnie (w celu ustalenia, 

jaki znak: dodatni b d  ujemny maj  emocje towarzysz ce nieuczciwemu post powaniu) 

respondentom, którzy stwierdzili, e nieuczciwe post powanie wp ywa na zmiany ich 

samopoczucia, zadano dodatkowo pytanie: jak czuj  si  w zwi zku z faktem nieuczciwego 

post powania? Spo ród czterech mo liwych wariantów odpowiedzi badani wskazali dwa: 

czuj  si  raczej le, mam w tpliwo ci co do s uszno ci mojego post powania (pi  osób), 

czuj  si  raczej dobrze, bo wiem, e inni te  tak robi  (cztery osoby). adna z badanych 
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osób nie wskaza a dwóch pozosta ych wariantów odpowiedzi: czuj  si  zdecydowanie 

dobrze, bo nie robi  nic z ego (brak odpowiedzi), czuj  si  zdecydowanie le, bowiem mam 

pe n  wiadomo , e jestem nieuczciwy (brak odpowiedzi). 

Tabela 2. Powody naruszenia w zakresie twórczo ci intelektualnej w opinii m odych pracowników naukowych 

Akademii Rolniczej w Szczecinie 

Table 2. Causes for infringement of the intellectual property in opinion of the young staff members in the 

Agricultural Academy in Stettin 

Powód 
Liczba udzielonych 

odpowiedzi twierdz cych 

Brak czasu 9 

Stres wywo any wp ywem otoczenia 11 

Zjawisko reminiscencji 3 

Aby mie  pewno , e praca jest dobra i zostanie opublikowana 5 

Lenistwo 2 

Uczciwo  nie pop aca 7 

Wnioski 

1. Wi kszo  m odych pracowników naukowych Akademii Rolniczej w Szczecinie 

pot pia zachowania nieetyczne, takie jak k amstwo i oszustwo. Jednak e wielu z nich 

przyznaje, e najcz ciej pod wp ywem presji otoczenia i braku czasu dopuszcza si  

nieuczciwo ci. Uznano, i  takie post powanie mo e stanowi  przejaw „ekonomizacji” 

zachowania, jednak e charakter podanych uwarunkowa  (emocjonalnych o pod o u 

ambicjonalnym, a nie osobowo ciowych czy kompetencyjnych) wiadczy o tym, i  jest 

to zjawisko stosunkowo atwe do wyeliminowania. 

2. Nieuczciwemu post powaniu towarzysz  emocje i zmiany samopoczucia, ale ich znak 

nie jest zdecydowanie ujemny. Uznano, i  objaw ten mo e wskazywa  na istnienie 

patologii w zakresie warto ci moralnych m odych pracowników naukowych. 

3. Najbardziej nieetycznymi i szkodliwymi naruszeniami w asno ci intelektualnej s  

wykorzystanie fragmentu lub ca o ci cudzego tekstu bez podania ród a i dopisywanie 

si  do publikacji przez osoby, które nie bra y udzia u w jej powstawaniu. Za  najmniej 

nieetyczne jest na ladownictwo. Uznano wi c, e przekonania tego typu mog  by  

pochodn  wadliwego systemu edukacyjnego i zwi zanych z tym b dów 

edukacyjnych, polegaj cych na: 

a) dostarczaniu niedostatecznej wiedzy z zakresu metodologii,  

b) niedostatecznie rozwijanych w procesie wychowawczo-socjalizacyjnym, 

kompetencji etyczno-moralnych. 

Podsumowanie  

Istot  zawodu nauczyciela akademickiego stanowi  cztery podstawowe zadania: 

uczy , prowadzi  badania, doskonali  teori , koncepcje i metody ich zastosowa , 

publikowa . Dla ka dego zadania istniej  ustalone dyrektywy ( cznie jest ich pi dziesi t 
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sze ), tworz ce swoisty kodeks etyczny (por. tab. 3 niniejszego opracowania) wskazuj cy, 

na czym polega dobry sposób pracy, a na czym wadliwy.  

Tabela 3. Wybrane wymiary dzia alno ci, normy post powania i g ówne cechy osobowo ci pracownika nauki 

Table 3. Selected characteristics, standards and personality features of intellectuals  

 

Wymiar Normy post powania Cechy osobowo ci 

Ludzki Przestrzeganie zasad etyki ogólnoludzkiej, w szczególno ci zasady 

dobrych obyczajów w nauce, czyli: 

- przeciwdzia anie z emu wykorzystaniu osi gni  naukowych 

poprzez odmow  wspó pracy, informowanie i mobilizowanie opinii 

publicznej i rodowisk naukowych; 

- ustawiczne doskonalenie wiedzy i umiej tno ci; 

- przejawianie postawy krytycznej, czyli stawianie rzeczowych 

argumentów ponad pogl dy autorytetów naukowych, je li s  one 

nieuzasadnione; 

- gotowo  do kwestionowania, rewidowania i odrzucania teorii, 

je li nie wytrzymuje ona próby racjonalnej krytyki lub konfrontacji z 

faktami; 

- sprzeciwianie si  ograniczaniu wolno ci s owa i wyboru 

tematyki, ograniczaniu dost pu do materia ów ród owych, u atwianie 

swobodnego przep ywu informacji naukowych i osobistych kontaktów 

mi dzy lud mi nauki; 

- t pienie nieuczciwo ci naukowej i przejawów amania dobrych 

obyczajów. 

Twórczy Przestrzeganie, przyj tych w skali mi dzynarodowej i 

skategoryzowanych w prawie pa stwowym przepisów prawa, a 

zw aszcza prawa autorskiego, czyli mi dzy innymi: 

- dba o  o to, by uznanie za osi gni cia naukowe przypad o 

temu, komu uznanie to rzeczywi cie si  nale y; 

- korzystanie z prac opublikowanych tylko pod warunkiem 

wskazania ich ród a i wyra nego rozgraniczenia osi gni  w asnych i 

cudzych; 

- korzystanie z sugestii i rad s ownych a tak e z materia ów 

ród owych na prawach r kopisu wy cznie za pisemn  zgod  autora i 

pod warunkiem wskazania pochodzenia; 

- niemno enie publikacji naukowych w celu upozorowanego 

wzbogacenia w asnego dorobku; 

- powstrzymanie si  od samochwalczej reklamy, unikanie 

u ywania tytu ów i stopni naukowych w wypowiedziach 

wykraczaj cych poza obszar kompetencji. 

Mistrzowski 

(kierowniczy) 

- grupowanie wokó  siebie adeptów nauki jedynie na podstawie 

bezstronnej oceny ich kwalifikacji intelektualnych, etycznych i 

charakterologicznych; 

- zwalczanie przejawów protekcjonizmu, korupcji i 

dyskryminacji; 

- wyszukiwanie i otaczanie szczególn  opiek  ludzi wybitnie 

uzdolnionych, twórczych; 

- rozdzielanie wniosków awansowych, funduszy i nagród 

jedynie na podstawie osi gni . 

profesjonalizm, 

prawdomówno , 

uczciwo , 

prostolinijno , 

odpowiedzialno , 

bezinteresowno , 

stanowczo , 

sumienno , 

pracowito , 

skromno , 

odporno  na 

chwilowe 

niepowodzenia, 

lojalno , 

zaanga owanie, 

gotowo  do 

yczliwej 

wspó pracy, 

altruizm, 

bezstronno , 

wnikliwo , 

kreatywno , 

innowacyjno , 

 wiara, 

odwaga. 
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Tabela 3. cd. 

Table 3. continued 

Pedagogiczny - prowadzenie zaj  zgodnie z planem, z zastosowaniem 

nowoczesnych form i metod nauczania; 

- unikanie rutyny, nastawienie na rozwijanie samodzielno ci 

my lenia; 

- dba o  oto, by tre  zaj  by a zgodna z aktualnym stanem 

nauki wiatowej; 

- nienadu ywanie pozycji. 

Opiniodawczy - wyra anie opinii o cudzej pracy i dorobku naukowym 

bezstronnie i konkretnie; 

- nie anga owanie si  w opracowywanie tre ci prac 

promocyjnych w stopniu uprawniaj cym do wspó autorstwa; 

- zwracanie uwagi na to, by w dzia alno ci opiniodawczej 

kierowa  si  zaleceniami sumienia, normami prawa oraz zbiorem 

dobrych obyczajów w nauce. 

Ekspercki - podejmowanie si  opracowania ekspertyz tylko w zakresie 

swojej specjalno ci; 

- niedopuszczanie do tego, by presja zleceniodawcy i jego 

oczekiwania wywiera y wp yw na merytoryczn  zawarto  

ekspertyzy; 

-  odmawianie wykonania ekspertyz zgodnych z interesem 

osobistym po to, by unikn  podejrze  o stronniczo . 

Propagatorski 

(krzewienie 

wiedzy) 

- generowanie i transfer rzetelnych wiadomo ci o nauce, jej 

osi gni ciach i ograniczeniach; 

- pi tnowanie pseudonaukowo ci; 

- przeciwstawianie si  wszelkim próbom blokowania, 

zniekszta cania lub opó niania informacji. 

Spo eczny Wykorzystywanie wiedzy, intelektu i autorytetu w praktycznej 

dzia alno ci dla dobra i rozwoju spo ecze stwa w aspekcie lokalnym i 

mi dzynarodowym. 

 

ród o: na podstawie [Dobre… 2001] 

Jak pisze Mendel [1996], wyra one w kodeksie „Normy etyczne … powinny by  

respektowane przez ka dego pracownika nauki”. Akceptowanie jakichkolwiek odst pstw 

od kodeksu etycznego mo e bowiem doprowadzi  do zaistnienia dwóch rodzajów patologii 

w polskiej nauce [por. Szapiro 2002]: 

- edukacyjnej republiki bananowej, czyli systemu charakteryzuj cego si : 

zachwianiem racjonalno ci, oderwaniem przyczyn od skutków, wieloetatowo ci  

w pogoni za korzy ciami materialnymi (efektem której jest brak czasu na 

przygotowanie zaj ), rozchwianie i niejednoznaczno  procedur, a w 

konsekwencji pojawienie si  i lawinowy wzrost korupcji oraz spadek nobilitacji 

rodowiska, 

- stagnacja systemu edukacji, której konsekwencj  b dzie przede wszystkim 

utrwalenie i wzrost istniej cych ju  dzisiaj gro nych zjawisk do których nale : 

emigracja specjalistów, niska innowacyjno  procesów edukacyjnych itp. 
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