
Warto publikować negatywne recenzje

Negative reviews are worth publishing 

Das Veröff entlichen negativer Rezensionen macht Sinn

Nie ten ptak swoje gniazdo kala, co je kala

Lecz ten, co mówić o tym nie pozwala.

Cyprian Kamil Norwid

W  tomie XIII „Studiów z  Dziejów Państwa i  Prawa Polskiego”1 Redakcja 

zdecydowała się zamieścić krytyczną recenzję dorobku ubiegającego się o na-

ukowy awans ks. Stanisława Tymosza. Jej autor, Wacław Uruszczak, powołany 

do udziału w procedurze nadania tytułu naukowego profesora nauk prawnych, 

mimo zajęcia zdecydowanie negatywnego stanowiska, nie doczekał się jakiej-

kolwiek reakcji uczelni, w której postępowanie było prowadzone. Zaniepoko-

jony tym milczeniem, a także pogłoskami o wszczęciu nowego postępowania 

w tej samej sprawie, postanowił negatywną charakterystykę dorobku S. Tymo-

sza przedstawić na forum publicznym. 

O skutkach, jakie przyniósł umieszczony w Studiach... tekst Wacława Urusz-

czaka można się przekonać dzięki publikacji Marka Wrońskiego, Uczelniane 

miłosierdzie („Forum Akademickie”, 07–08/2012)2. 

Postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników nauki, zgodnie z Rozpo-

rządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. 

w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarne-

go wobec nauczycieli akademickich nie jest jawne (nie jest w pełni jawne)3, zaś 

1 SDPiPP, t. 13 (2010), s. 265–284. 
2 http://forumakademickie.pl/fa/2012/07-08/uczelniane-milosierdzie/
3 § 17. 1. Rozprawa dyscyplinarna jest jawna tylko dla pracowników danej uczelni, osoby po-

krzywdzonej, przedstawicieli Rady i właściwego ministra, osoby, na żądanie której prowadzi się 

postępowanie w przypadku wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 3, obrońcy z wyboru oraz, za zgo-
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informacja, którą uzyskaliśmy od Jego Magnifi cencji ks. prof. dra hab. Stani-

sława Wilka, Rektora KUL, sprowadza się jedynie do wskazania treści orze-

czenia4. W tej sytuacji wydaje się w pełni zasadne, że ograniczymy się jedynie 

do przytoczenia fragmentów ogłoszonego już tekstu, zawierającego podane do 

publicznej wiadomości informacje o  losach i  konsekwencjach postępowania 

o nadanie tytułu profesora nauk prawnych Stanisławowi Tymoszowi5.

»W  połowie 2011 roku ukazał się XIII tom prestiżowego wydawnictwa 

prawnego „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, wydawanego w Kra-

kowie, Lublinie i Łodzi. W roczniku tym, na stronach 265–284 prof. dr hab. 

Wacław Uruszczak, kierownik Historii Prawa Polskiego i jednocześnie kierow-

nik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskie-

go opublikował artykuł Z takim sposobem uprawniania nauki zgodzić się nie 

można! Twórczość historyczno-prawna ks. dr hab. Stanisława Tymosza z  lat 

2003–2008.

 We wstępie do artykułu napisano: „Szczególnie bulwersujące stało się od-

krycie, że ktoś należący do grona szacownych uczonych historyków prawa, 

o długim stażu, zajmujący stanowisko profesora i kierownika uniwersyteckiej

katedry, może w  swoich publikacjach zasad tych [prawidłowego cytowania 

i wyraźnego wskazania autorstwa – MW] nie przestrzegać i w sposób jawny, 

bezwstydny wielokrotnie je naruszać. Ponieważ prace tego autora są publiko-

wane, a przez to znajdują się w obiegu naukowym, zachodzi potrzeba ujaw-

nienia niniejszym ich krytycznej pod względem przede wszystkim formalnym 

– samodzielności zawartych w nich dokonań – oceny, którą zamieszczam po-

niżej6.

W artykule jest analiza 14 prac opublikowanych przez ks. dr hab. Stanisława 

Tymosza, w owym czasie dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego KUL. To na 

ich podstawie prof. Wacław Uruszczak stawia zarzut wielokrotnego narusze-

nia prawa autorskiego i zasad dobrych obyczajów w nauce przez ks. Tymosza, 

który obecnie jest profesorem uczelnianym KUL oraz pełni funkcję kierowni-

ka Katedry Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego w  Instytucie Prawa 

dą obwinionego, dla przedstawiciela związku zawodowego, którego obwiniony jest członkiem 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 58, poz. 391). 
4  „(…) uprzejmie informuję, że wobec ks. dr. hab. Stanisława Tymosza, prof. KUL w  2011 r. 

toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Komisja dyscyplinarna Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego Jana Pawła II na podstawie art. 144 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym w orzeczeniu z dnia 18 marca 2011 r. uznała ks. Tymosza za winnego

zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego i wymierzyła mu karę nagany”. 
5  Warto przy okazji zauważyć, jak bardzo wzrasta liczba cytowań publikacji S. Tymosza.
6 M. Wroński, Uczelniane miłosierdzie, Forum Akademickie, [on line:] http://forumakademickie.

pl/fa/2012/07-08/uczelniane-milosierdzie/.
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Kanonicznego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Zarzu-

tom prof. Uruszczaka (na marginesie: wybitnego znawcy historii prawa) na 17 

stronach towarzyszą liczne przykłady konkordancji, ilustrujące „grabienie” nie 

swoich tekstów.

Podobnie ostro skomentowano inną sześciorozdziałową monografi ę ks. dr. 

hab. Stanisława Tymosza Ewolucja kościelnego prawa polskiego w  świetle ko-

dyfi kacji do XIX wieku (Wyd. KUL, Lublin 2008, 241 s.), która zapewne miała 

służyć jako tzw. książka profesorska. Każdemu rozdziałowi postawiono liczne 

zarzuty przepisywania z tekstów innych autorów, którzy są dokładnie wskaza-

ni. Praktyka taka narusza prawa autorskie. Podano też wiele zarzutów meryto-

rycznych, jak również wyszczególniono obszerne fragmenty autoplagiatu, co 

powoduje, że pozycja ta powinna zostać wycofana przez Wydawnictwo KUL 

z obiegu księgarskiego. Co więcej, egzemplarze dotąd sprzedane powinny w bi-

bliotekach dostać tzw. wklejkę z objaśnieniem odkrytych w książce nierzetel-

ności i odesłaniem do artykułu prof. Wacława Uruszczaka.

Artykuł kończy się następującym stwierdzeniem: „Powyżej przedstawiona 

krytyczna ocena pochodzących z  lat 2003–2008 prac historyczno-prawnych 

Stanisława Tymosza ma na celu ukazanie niedopuszczalności pewnych praktyk 

uprawiania nauki czy raczej jej pozorowania. Praca naukowa jest działalnością 

poważną, której zasady są od dawna ustalone. Uczony jest kapłanem prawdy, 

a jego działalność ma być uczciwa. Sprzeniewierza się temu powołaniu każdy, 

kto cudzą twórczość podaje za własną. Ujawnienie tego rodzaju działalności 

jest obowiązkiem moralnym uczonego”.

Postępowanie dyscyplinarne

W czerwcu 2010 r. rektor KUL, ks. prof. Stanisław Wilk, otrzymał obszerne 

dossier z Krakowa, w którym oprócz recenzji z 6 marca 2009 r. w przewodzie 

profesorskim, omawiającej dokładnie nierzetelny dorobek ks. dr. hab. Stani-

sława Tymosza, znalazły się kserokopie kilku prac autorów polskich, z których 

przejęto i odpisano tekst. Rzecznikiem dyscyplinarnym, któremu rektor Wilk 

polecił wszcząć wyjaśniające postępowanie dyscyplinarne, był dr hab. Krzysztof 

Motyka, socjolog i prawnik, kierownik Katedry Socjologii Prawa i Praw Czło-

wieka Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL. Profesor Motyka 

nie zasięgnął opinii z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie 

i 20 grudnia 2010 r. złożył wniosek dyscyplinarny do Komisji Dyscyplinarnej 

KUL, zarzucając obwinionemu, że „w  szeregu swoich publikacji z  lat 2003–

2008 w sposób uwłaczający godności nauczyciela akademickiego i naruszając 

cudze prawa autorskie, odpisywał obszerne fragmenty wykorzystywanych pu-

blikacji naukowych, zwykle z niewielkimi modyfi kacjami, ale niejednokrotnie 

dosłownie, włączając w  to przypisy”. Jak stwierdził rzecznik: „W  trakcie po-

stępowania wyjaśniającego ks. dr hab. S. Tymosz nie kwestionował zarzutów 
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występowania w jego publikacjach fragmentów bardzo podobnych, a niekiedy 

wręcz identycznych z fragmentami prac, z których korzystał. Wyjaśniał, że czę-

ściowo zbieżność ta była niezamierzona (sic!) oraz podkreślał, że nie można – 

jak to uczynił prof. Uruszczak – całkowicie negować waloru naukowego jego 

dorobku z lat 2003–2008”.

Jako rzecznik dyscyplinarny prof. Krzysztof Motyka zażądał wymierzenia 

obwinionemu ks. Stanisławowi Tymoszowi kary dyscyplinarnej w postaci na-

gany (!). W uzasadnieniu stwierdził, że wszystkie zarzuty podjęte w  recenzji 

prof. Uruszczaka potwierdzono. Podkreślił, że zostały one upublicznione w po-

staci artykułu, umieszczonego jako preprint na stronie internetowej Katedry 

Historii Prawa Polskiego (patrz: http://www.law.uj.edu.pl/~khpp/site/images/

adm/Image/Uruszczak_-_Tymosz_recenzja.pdf ). Rzecznik odnotował też, że 

ks. dr hab. S. Tymosz złożył 6 grudnia 2010 r. rezygnację ze stanowiska dyrek-

tora Instytutu Prawa Kanonicznego KUL oraz z członka Uczelnianej Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Pracowników KUL (sic!).

Rzecznik nie umotywował, dlaczego za kilkanaście niewątpliwych przypad-

ków naruszeń praw autorskich zażądał praktycznie najniższej kary dyscypli-

narnej i nawet nie wystąpił o zakaz pełnienia funkcji kierowniczych.

Rozprawa dyscyplinarna odbyła się 18 marca 2011 r. Przewodniczącym Ze-

społu Orzekającego był ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, kierownik Kate-

dry Literatury Wczesnochrześcijańskiej, członkami: dr hab. Stanisław Steuden, 

kierownik Katedry Psychologii Klinicznej oraz Mateusz Grosicki, student kie-

runku administracja.

Jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy Komisja Dyscyplinarna dla oce-

ny wagi podnoszonych zarzutów (mimo że obwiniony ich nie kwestionował) 

powołała dwóch biegłych spośród nauczycieli akademickich KUL. Prof. dr 

hab. Mirosława Ołdakowska-Kufl owa, literaturoznawca, po przeprowadzeniu 

szczegółowej analizy zarzutów, w opinii z 21 lutego 2011 r. stwierdziła jedno-

znacznie, że w badanych pracach ks. prof. Stanisław Tymosz „wielokrotnie do-

puścił się plagiatu”.

Z kolei ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, emerytowany wybitny historyk 

Kościoła katolickiego, po porównaniu prac stwierdził w  swojej opinii z  16 

lutego 2011 r., „iż teksty są od siebie zależne”, „całe zdania, a nawet akapity, 

są tożsame słownie”, zaś porównywane teksty „zawierają te same informa-

cje faktografi czne, osobowe, operują tymi samymi danymi chronologiczny-

mi, powołują się na te same źródła i  dokumenty”, dochodząc do wniosku, 

że opiniowane teksty ks. Tymosza nie zawierają żadnych nowych myśli, fak-

tów i ustaleń. Nie są także autonomiczne pod względem metodologicznym. 

Wszystko łącznie spełnia defi nicję plagiatu jako „kradzieży myśli i sposobów 

jej wyrażania”.
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Niespotykana łagodność

Komisja Dyscyplinarna uznała, że ks. dr hab. Stanisław Tymosz w swoich 

pracach wyczerpał znamiona czynu zabronionego, określonego w art. 115 ust. 

1 Ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim, która stanowi, iż ten, kto przy-

właszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub 

części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Istotą przypisanego przewinienia jest umyślność działania. Zdaniem Komi-

sji, „samodzielny nauczyciel akademicki, w stopniu doktora habilitowanego i na 

stanowisku profesora uczelnianego, zajmujący się historią prawa powinien być 

świadomy konieczności rzetelnego udokumentowania informacji zamieszcza-

nych w pisanych przez siebie pracach. Mając na uwadze sposób i zakres przy-

toczenia cudzych utworów, nie budzi wątpliwości Komisji, że obwiniony co 

najmniej godził się z możliwością popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, 

polegającego na przywłaszczeniu sobie autorstwa cudzego utworu. W związku 

z powyższymi okolicznościami Komisja Dyscyplinarna wymierzyła karę naga-

ny, biorąc pod uwagę dotychczas nienaganną postawę obwinionego oraz kon-

sekwencje osobiste, jakie poniósł”.

Po wpłynięciu w  połowie marca 2009 r. miażdżącej recenzji prof. Urusz-

czaka, ujawniającej mnogość naruszeń prawa autorskiego w  kilkunastu pra-

cach, w tym książce profesorskiej, ks. dr hab. Stanisław Tymosz złożył wniosek 

o umorzenie postępowania o nadanie profesury tytularnej. Zgodziła się na to 

Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na posiedze-

niu 21 kwietnia 2009 r. Trzeba tutaj podkreślić, że mimo pełnej świadomości 

członków Rady Wydziału co do poważnego naruszenia praw autorskich i do-

brych obyczajów naukowych ks. Stanisław Tymosz jeszcze przez ponad półtora 

roku, do grudnia 2010 r., wykładał i był członkiem Senackiej Komisji Dyscypli-

narnej dla Pracowników KUL.

Co ciekawsze, w dniach 17–18 maja 2009 r. (czyli osiem tygodni po wpłynię-

ciu na ręce dziekana, ks. Dębińskiego, krytycznej recenzji prof. Uruszczaka do-

tyczącej licznych nierzetelności w dorobku i w książce profesorskiej) ks. prof. 

Tymosz prowadził w uczelni międzynarodową konferencję na temat „Kościół 

a prawa autorskie”, w której zarówno dziekan, jak i rektor brali czynny udział. 

Nie znalazł się nikt, kto by w takiej sytuacji – gdy na temat konieczności prze-

strzegania praw autorskich wypowiada się notoryczny plagiator – z  oburze-

niem zaprotestował.

Uczelnia – jest to przede wszystkim obowiązek rady wydziału – powinna 

z własnej inicjatywy dokładnie sprawdzić (albo zlecić sprawdzenie osobie zna-

jącej bibliografi ę i mającej do niej dostęp – jak np. prof. Uruszczakowi) całość 

publikacji ks. prof. Tymosza – w tym doktorat i habilitację. Tego do dziś nie 

zrobiono. Co więcej – stwierdzono niezbicie plagiat, który przecież jest prze-
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stępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, co nakłada na władze uczelni 

obowiązek powiadomienia prokuratora rejonowego. Obowiązek powiadomie-

nia rektora o  podejrzeniu popełnienia przestępstwa miał zarówno rzecznik 

dyscyplinarny, dr hab. Krzysztof Motyka, jak i dziekan Wydziału Prawa. Wyda-

je się, że tutaj po prostu celowo „ukręcono łeb” sprawie.

Niespotykana łagodność kary z kolei rzuca cień na rzetelność instytucjonal-

ną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jak to możliwe, że po udowodnieniu 

poważnego, wieloletniego procederu plagiatowania, które stało się publiczne 

dzięki recenzji i artykułowi prof. Uruszczaka, zarówno rzecznik dyscyplinarny, 

jak i Komisja Dyscyplinarna nie widzieli konieczności wyeliminowania nierze-

telnego profesora z pracy na uczelni?

Na koniec chciałbym jasno stwierdzić, że zgoda władz i członków rady wy-

działu, jak również władz rektorskich uczelni, aby profesor, któremu udowod-

niono kilkanaście plagiatów, jak gdyby nigdy nic dalej pracował na prestiżowej 

uczelni i  piastował stanowisko kierownika katedry, w  mojej opinii świadczy 

o zbyt łagodnym traktowaniu osób popełniających naukową nierzetelność«.

Przywołany obszerny fragment tekstu Marka Wrońskiego, zdecydowa-

nie eksponujący niepożądane aspekty życia akademickiego, przekonuje, jak 

ogromne znaczenie dla rozwoju nauki i ochrony jej przed wynaturzeniami ma 

rzetelna, gruntowna, choć niekiedy bolesna krytyka. I w tym widzimy rację dla 

tytułu niniejszego tekstu.
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