
Szanowni Państwo,

Numer „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”, który trafia w Państwa ręce, 
powstał dzięki współpracy wielu osób i środowisk. Jest bezpośrednim efek-
tem konferencji zatytułowanej Przyszłość badań naukowych w świetle pra-
wa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców oraz kryteriów oceny jakości 
badań, która odbyła się w dniach 31 stycznia–1 lutego 2020 r. w Katowicach. 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zainicjowała to wydarzenie, 
ponieważ pracując na co dzień z naukowcami dostrzegamy potrzebę szerszej 
i bardziej pogłębionej dyskusji środowiska akademickiego na temat praw au-
torskich, a także standardów etycznych prowadzenia badań i publikowania 
ich wyników. 

Jeśli zetknęli się Państwo z nami wcześniej – zapewne było to w kontek-
ście programów stypendialnych. Istotnie, naszym głównym sposobem dzia-
łania są stypendia przyznawane polskim i amerykańskim studentom, dok-
torantom i pracownikom naukowym na pobyt naukowy czy dydaktyczny w 
kraju partnerskim. Przez ponad 60 lat działania Programu Fulbrighta w Pol-
sce z naszej oferty skorzystało ponad 2000 Amerykanów i niemal 3000 Po-
laków. Każdego roku gościmy w Polsce około 50 Amerykanów i wysyłamy 
do USA na studia II lub III stopnia, badania lub do pracy dydaktycznej po-
nad 60 Polaków. 

Zrealizowana we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego konferencja obfitowała w burzliwe dyskusje i liczne py-
tania do prelegentów. Obecność gości z zagranicy, prezentujących stosowane 
w innych krajach europejskich oraz w USA modele kryteriów oceny badań 
naukowych, pozwoliła spojrzeć na te zagadnienia z szerszej perspektywy, nie 
tylko poprzez pryzmat modelowych rozwiązań, ale także wyzwań stojących 
przed każdym z nich.

Zarówno w programach stypendialnych jak i w działaniach dot. popu-
laryzacji nauki jakość jest dla nas kluczowa. Wierzymy, że rzetelność w po-
dejściu do praw autorskich, w tym absolutne respektowanie praw innych au-
torów, to konieczna składowa pojęcia doskonałości naukowej. Przy tym, w 
dynamicznie zmieniającym się świecie, autorzy i autorki stają przed coraz to 
nowymi wyzwaniami - dostępne są nowe sposoby i formaty publikowania 
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wyników badań (jak choćby platformy otwartych zasobów), zmienia się do-
stępność utworów naukowych a także sposoby ich tworzenia - odkrycia po-
wstają dziś często w złożonych i umiędzynarodowionych zespołach badaw-
czych. Tym samym, to jak prawo autorskie jest uregulowane, kogo i dlaczego 
chroni, powinno być tematem otwartej i ciągłej debaty.

Zapraszamy Państwa do włączenia się do niej, dzieląc się z Państwem wy-
nikami konferencji. 

Z wyrazami szacunku,
Justyna Janiszewska

Dyrektor Wykonawcza
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

*

This issue of “Constitutional Law Review” is a result of cooperation among 
many people across different disciplines and communities. It is a direct out-
come of the conference entitled “The future of scientific research in light of 
authorship laws, researcher’s ethical codes and government evaluations of 
the quality of research” that took place on January 31-February 1, 2020 in 
Katowice, Poland. 

The Polish-U.S. Fulbright Commission organized this meeting because 
we work with scientists on an everyday basis and we had noticed an emerg-
ing need for a deeper and wider discussion about authorship rights and eth-
ical standards of conducting research and publishing the results. 

If you have come across us before, it was probably related to our grants 
program. Indeed, our main focus is awarding grants to Polish and Ameri-
can students, doctoral candidates and researchers to either conduct research 
or teach in a partner country. For over 60 years, the Fulbright Program in 
Poland has awarded grants to over 2.000 Americans and almost 3.000 Poles. 
Each year, we invite around 50 Americans to Poland and send over 60 Poles 
to the U.S. for graduate studies (M.A. and Ph.D.), and research and teach-
ing purposes.
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The conference, organized in cooperation with the Faculty of Law and 
Administration of the University of Silesia, was rich in heated debates and 
numerous questions directed to the speakers. Guests from abroad, who pre-
sented the criteria of scientific research evaluation based on data from vari-
ous European countries and the U.S., let us explore the topic from a broad-
er perspective – they talked about both model solutions, and the challenges 
they face.

When it comes to our grants and activities aimed at popularizing sci-
ence, it is quality that is of key importance to us. We believe that academic 
integrity in terms of authorship rights, including fully respecting the rights 
of other authors, is a necessary ingredient of scientific excellence. It is worth 
mentioning that in a dynamically changing world, authors are facing new 
challenges all the time because there are new ways and forms of publish-
ing research results (such as open-access platforms). Also, ways in which one 
conducts and accesses research have been developing rapidly, i.e. today, sci-
entific discoveries tend to happen in compound, international teams. This is 
why authorship rights, in terms of their regulation as well as whom they are 
supposed to protect and why, should be a subject of an ongoing and open de-
bate.

We would like to share with you the outcomes of the conference and thus 
invite you to join the debate.

Yours sincerely,
Justyna Janiszewska

Executive Director
The Polish-U.S. Fulbright Commission


