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NARUSZENIA PRAWA AUTORSKIEGO 
W NAUCE

W niniejszym artykule poruszam kwestię naruszania prawa autorskiego i do-
brych obyczajów w nauce. W szczególności skupiam się na takich pojęciach, 
jak plagiat, autoplagiat, ghostwriting i guest authorship – honorowe autorstwo. 
O ile nie wszystkie z tych zjawisk są nielegalne jako takie, o tyle jednak naru-
szają one zaufanie publiczne do ludzi nauki, badań i ich wyników. Celem ni-
niejszego artykułu jest omówienie wymienionych wybranych naruszeń w kon-
tekście nauki, a także rozważenie możliwych do podjęcia działań mogących 
zapobiec tego typu praktykom.

UTWÓR

W odniesieniu do prawa autorskiego i ochrony rezultatów działalności na-
ukowo-badawczej pod względem prawnym niezbędne jest zdefi niowanie po-
jęcia utworu. Art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
4 lutego 1994 roku defi niuje utwór jako „każdy przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie 
od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”, natomiast „nie są objęte 
ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje 
matematyczne”. Ochrona odnosi się jedynie do sposobów wyrażenia, a nie po-
mysłów czy koncepcji. Autorem utworu może być jedynie człowiek, a utwór 
musi zostać ustalony – uzewnętrzniony w jakiejkolwiek postaci i spełniać 
przesłankę cechy indywidualnej twórczości. Ostatni wymóg jest rozumiany 
jako oryginalność, indywidualne piętno autora odciśnięte w dziele (utworze). 
Oznacza to, że utwór taki pochodzi od tej konkretnej osoby, chociaż oczywiście 
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nie wyklucza twórczości paralelnej. Nie jest określony minimalny próg twór-
czości, a wręcz obserwuje się tendencję do obniżania progu uznania wytworów 
za utwory1. Wśród nich można znaleźć rozkłady jazdy, przepisy kulinarne czy 
instrukcje BHP. Należy jednak dodać, że ochronie podlegają tylko twórcze ele-
menty utworu, a nie jego całość.

Własność intelektualna jest chroniona nie tylko na podstawie ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa przemysłowego2, lecz także 
w kodeksie cywilnym3, którego art. 23 wśród katalogu dóbr osobistych wy-
mienia twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską oraz 
zapewnia im kumulatywną ochronę wraz z innymi aktami prawnymi.

PLAGIAT

Pojęcie plagiatu jest powszechnie używane na określenie naruszenia prawa au-
torskiego, nie zawsze jednak poprawnie. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, 
że nie jest defi niowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych ani 
w innych aktach prawnych. W odniesieniu do prawa autorskiego najbardziej ade-
kwatny wydaje się tutaj art. 115 ust. 1 przedmiotowej ustawy, który brzmi: „Kto 
przywłaszcza sobie autorstwo lub wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub 
części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”4. Pod pojęciem pla-
giatu rozumie się przede wszystkim przywłaszczenie autorstwa, przywłaszczenie 
wyników naukowych, lecz także niewłaściwe opisanie zapożyczeń w tekście. Na-
leży jednoznacznie wskazywać nie tylko bezpośrednie zapożyczenia – cytaty, ale 
również referowane poglądy. Przypis powinien obejmować autora i źródło w tak 
dokładny sposób, aby dla każdego było możliwe zweryfi kowanie jego położe-
nia5. Sybilla Stanisławska-Kloc wskazuje na silne związki pomiędzy cytowaniem 
a etycznym pisaniem6. Autor powinien być fair zarówno wobec innych autorów, 
jak i wobec swoich czytelników. To bardzo celna uwaga, ponieważ zwykle jako 
osobę poszkodowaną w wyniku plagiatu wskazuje się autora pierwotnego utwo-
ru. Tymczasem, moim zdaniem, konsekwencje nierzetelnego wykorzystywania 

1 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011, s. 21–27.
2 Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemy-

słowej.
3 Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
4 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 

Nr 24, poz. 83.
5 Zob. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, red. Ze-

spół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, Warszawa 2012, s. 18–23.
6 Zob. S. Stanisławska-Kloc, Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i do-

bre obyczaje (etyka cytatu), „Diametros”, marzec 2009, nr 19, s. 162.
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utworów są w znacznej części szkodliwe społecznie. Wprowadzanie odbiorców 
w błąd co do autorstwa nie tylko daje fałszywą wiedzę co do pochodzenia infor-
macji, lecz także niesie ryzyko, że osoba, która przywłaszczyła utwór, otrzyma 
na jego podstawie uprawnienia, które faktycznie jej się nie należą. Tak się dzieje 
chociażby w przypadku zawodów, w których otrzymanie tytułu wiąże się z pra-
wem do wykonywania zawodu.

Pada oczywiste pytanie o dopuszczalną liczbę zapożyczeń w utworze. Kwe-
stia dopuszczalnej liczby zapożyczeń w utworze nie została prawnie rozstrzyg-
nięta, ale należy wskazać, iż art. 29 prawa autorskiego mówi, że cytat zawsze 
powinien być uzasadniony wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub 
prawami gatunku twórczości. Wyklucza to, poza szczególnymi gatunkami 
twórczości, tworzenie utworów będących kolażami cytatów i zapożyczeń. Wy-
korzystanie cudzego utworu wymaga uzasadnienia takiego działania.

Plagiat, chociaż to jedno z najcięższych akademickich przestępstw, często 
spotyka się ze zrozumieniem, kryciem winnego przez rady wydziałów i uspra-
wiedliwianiem. Stygmatyzacja plagiatorów właściwie nie istnieje7. Naruszeń 
prawa cytatu dokonują zarówno profesorowie, politycy, jak i studenci. Temu 
procederowi sprzeciwia się między innymi prof. Marek Wroński, który na ła-
mach czasopisma „Forum Akademickie” demaskuje plagiaty, nierzetelności 
i nieuczciwości naukowe. W lutym8 opisał sprawę doktorantki fi lozofi i z Wroc-
ławia, która w złożonej do recenzji 253-stronnicowej pracy doktorskiej prze-
pisała 151 z publikacji swoich recenzentek. W jej dorobku znalazło się rów-
nież 14 publikowanych, splagiatowanych artykułów. Doktorantka broniła się, 
twierdząc, że „przesiąknęła metodą stosowaną w średniowieczu na tyle, że sto-
sowała przepisywanie fragmentów tekstów innych autorów, co w tamtej epoce 
było powszechnie stosowane w nauce”9. Sprawa budzi niepokój, ponieważ rada 
instytutu nie dążyła do wyjaśnienia spornych kwestii, a recenzentki, które wy-
kryły plagiat – jedna z nich była jednocześnie poszkodowaną – nie zostały za-
proszone na jej zebranie. Co więcej, w obronie fałszywej autorki stanęła jej pro-
motorka, twierdząc, że nie dostrzega niedozwolonych zapożyczeń. Dziwi mnie 
postawa pracowników naukowych, ale przede wszystkim opiekunki naukowej, 
która powinna być specjalistką w dziedzinie, w której sprawuje swój nadzór, 
i dobrze znać literaturę przedmiotu. Niebywałe jest również to, że tak wiele 
artykułów przeszło pozytywnie proces recenzyjny i wydawniczy, co prowadzi 
do pytania o rzetelność i wiedzę osób recenzujących. Te uchybienia spowodo-
wały, że między innymi na podstawie dorobku naukowego, który składał się 
z artykułów tak ewidentnie naruszających prawo autorskie i dobre obyczaje, 

7 Zob. T. Machała, Marek Wroński – łowca plagiatów. Naukowiec, który walczy z nieuczciwoś-
cią we własnym środowisku, http://natemat.pl/73017,marek-wronski-lowca-plagiatow-naukowiec-
-ktory-walczy-z-nieuczciwoscia-we-wlasnym-srodowisku [dostęp: 23.09.2013].

8 Zob. M. Wroński, Piratka wśród fi lozofów, „Forum Akademickie”, 2013, nr 1, http://forum-
akademickie.pl/fa/2013/01/piratka-wsrod-fi lozofow/ [dostęp: 5.06.2013].

9 Ibidem.
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Magdalenie Otlewskiej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyzna-
ło grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Brak kompetencji 
promotorki i niestaranność recenzentów publikacji sprawiły, że plagiat został 
wykryty bardzo późno, a doktorantka przez kilka lat odnosiła korzyści z fał-
szywego dorobku.

Plagiatorzy niekiedy odwołują się od decyzji Rady Wydziału i Centralnej 
Komisji do spraw Stopni i Tytułów, zawieszających bądź wydających negatyw-
ne decyzje dotyczące nadania stopnia czy tytułu naukowego do sądów admi-
nistracyjnych, wskazując na uchybienia formalne i proceduralne, pomijając 
wady merytoryczne, jednak czynności te okazują się bezskuteczne10. Pomimo 
udowodnionych win plagiatorzy są często nastawieni roszczeniowo i nie wyra-
żają skruchy, co burzy etos człowieka nauki.

Przestępstwo plagiatu, zgodnie z art. 144 prawa o szkolnictwie wyższym11, 
nie przedawnia się. Autorzy ministerialnego poradnika na temat rzetelności 
naukowej wskazują, że każda instytucja, która dowiedziała się o plagiacie, ma 
ustawowy obowiązek powiadomienia prokuratury lub policji12. Z kolei Roman 
Hauser wskazuje na odpowiedzialność nie tylko samego plagiatora, lecz tak-
że opiekuna naukowego, zarzucając mu nierzetelność w wykonywaniu obo-
wiązków. Konsekwencje zależałyby jednak od kontekstu sytuacji i odpowiedzi 
na pytanie, czy możliwe było zapobieżenie plagiatowi. Hauser uważa, że z pra-
cownikami naukowymi, którzy dopuszczą się naruszeń prawa autorskiego, na-
leży rozwiązywać umowy o pracę13.

Poza odpowiedzialnością pracowniczą i karną właściwy autor może do-
chodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego. Chodzi tutaj prze-
de wszystkim o zaprzestanie naruszania, naprawienie skutków naruszenia 
na przykład poprzez opublikowanie przeprosin oraz ewentualne zadośćuczy-
nienie, gdy naruszenie było zawinione. 

Dyskusyjna jest jednak kwestia odbierania tytułów i stopni naukowych 
otrzymanych na podstawie prac, w których dopuszczono się plagiatu. Należy 
jednakowoż zwrócić uwagę, że z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjne-
go z dnia 22 grudnia 1999 roku (sygn. I SA 841/9914) wynika, że praca z ob-

10 Zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 
2012 roku, sygnatura akt II SA/Wa 618/12 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 4 czerwca 2007 roku, sygnatura akt I SA/Wa 325/07. Treść tych i innych wyro-
ków jest dostępna również poprzez stronę internetową Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Admini-
stracyjnych pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query.

11 Zob. Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym.

12 Zob. Rzetelność w badaniach naukowych..., s. 20.
13 Zob. R. Hauser, Odpowiedzialność pracownicza i administracyjnoprawna, [w:] Raport o za-

sadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademic-
kich i naukowych, red. E. Wosik, Warszawa 2005 s. 28.

14 Podaję za: J. Barta, R. Markiewicz, Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktor-
skich, [w:] Raport o zasadach poszanowania..., s. 16.
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szernymi przepisanymi fragmentami z innych utworów nie spełnia wyma-
gań co do samodzielności opracowania tematu, więc nie może być podstawą 
do nadania tytułu magistra. Jednak Janusz Barta i Ryszard Markiewicz wska-
zują, że takie rozumowanie jest do przyjęcia tylko wówczas, gdy reszta pracy 
czy też reszta dorobku byłyby niewystarczające do nadania tytułu/stopnia15. 
Powstaje również pytanie o podstawę nadawania tytułu lub stopnia naukowe-
go: czy jest nią jedynie końcowa praca, czy też powinien być brany pod uwagę 
cały dorobek. Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na odebranie 
tytułu czy stopnia za sam akt nierzetelności czy plagiatu, dotyczy to również 
prac pisanych na zamówienie. Sprzeczne są też zdania dotyczące możliwości 
odbierania tytułów – czy nie sprawiłoby to, że ich odwołalność wpłynęłaby 
negatywnie na społeczne zaufanie do osób posługujących się tytułami nauko-
wymi. Znacznie lepiej byłoby zapobiec nieuczciwym pracom i weryfi kować 
ich oryginalność i samodzielność już od wczesnych etapów ich powstawania, 
o czym piszę w dalszej części artykułu.

AUTOPLAGIAT 

Wraz z plagiatem i fałszywym współautorstwem autoplagiat znalazł się wśród 
potępianych praktyk środowiska akademickiego w Akademickim Kodek-
sie Wartości przyjętym przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego16. Podobne 
dokumenty zostały później przyjęte na Politechnice Wrocławskiej, Akademii 
Górniczo-Hutniczej i Politechnice Krakowskiej.

Pod pojęciem autoplagiatu rozumie się nieinformowanie o włączaniu frag-
mentów lub całości uprzednio publikowanych utworów własnego autorstwa 
do nowych publikacji tego samego autora. Takie postępowanie może naruszać 
prawa majątkowe wydawcy powielanego artykułu, jeśli zostały one przeniesio-
ne w zawartej umowie. Nie można tutaj mówić o naruszeniu autorskich praw 
osobistych, lecz proceder ten jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i może pro-
wadzić do oszustwa. 

W stosunku do opublikowanych treści w formie tekstu ministerialny Ze-
spół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich nakazuje zaznaczać wcześniej 
publikowane fragmenty, także podczas odczytów, co miałoby formę podob-
ną do oznaczeń cytatów i referencji. Nie jest autoplagiatem (wedle Zespołu 
do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich) wielokrotne wygłaszanie tych sa-
mych bądź podobnych treści podczas wykładów czy konferencji, jeśli wcześniej 

15 Ibidem, s. 16–17.
16 Zob. Akademicki Kodeks Wartości UJ, http://www.uj.edu.pl/c/document_library/get_

fi le?uuid=d63b4be0–5eee–4d94-bd32–3b1ccef396f6&groupId=10172 [dostęp: 5.06.2013].
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te dane nie zostały opublikowane, jednak kwestie powtórnych odczytów nale-
żałoby konsultować z organizatorami sympozjów i konferencji17. 

Za autoplagiat mogłoby być również uznane publikowanie tłumaczenia 
na język obcy wcześniej ogłoszonej drukiem pracy jako nowej, a także nie-
usunięcie z procesu wydawniczego artykułu wysłanego do kilku czasopism/
wydawnictw, po akceptacji jednego z nich.

Autoplagiat nie jest wprawdzie tak szkodliwy jak plagiat, istnieje bowiem 
tylko ryzyko „sprzedania” starych treści jako nowych, a nie wprowadzenie 
w błąd co do autorstwa, nosi on jednak znamiona oszustwa. Za nieuczci-
we należy uznać wpisywanie do swojego dorobku służącego za podstawę 
awansu pracowniczego lub naukowego utworów, które zostały wielokrotnie 
opublikowane18.

GHOSTWRITING

Ghostwriting to pisanie na zamówienie prac, przemówień i artykułów, które póź-
niej są publikowane, wygłaszane bądź służą za podstawę nadania stopni i tytu-
łów trzeciej osobie. O ile zjawisko jest powszechnie przyjętym zwyczajem w po-
lityce19, o tyle na obszarze nauki taka praktyka budzi jednoznaczny sprzeciw.

Kupowanie prac jest zwykle poprzedzone zawarciem umowy cywilnopraw-
nej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zdaniem J. Barty i R. Markiewicza 
umowa taka składa się z trzech części: umowy o dzieło, o przeniesienie au-
torskich praw majątkowych oraz o przeniesienie praw autorskich osobistych 
wraz ze zgodą na inne niż prawdziwe oznaczenie autorstwa. Zdaniem auto-
rów ostatni zapis czyni całą umowę nieważną w świetle art. 58.1, 58.2 lub 58.3 
kodeksu cywilnego, co jest uzasadnione tym, że nieważne są umowy obcho-
dzące prawo, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego20. Krzysztof Czub 
przypomina jednak, że powołując się na treść art. 58 § 3 kodeksu cywilnego, 
właściwy twórca byłby zobowiązany do zwrotu świadczenia spełnionego przez 
zamawiającego w wykonaniu bezwzględnie nieważnej umowy, co jest kolej-
nym utrudnieniem w wykrywaniu fałszywych autorów21.

Ze stron internetowych wykonawców prac możemy się dowiedzieć, że cały 
proceder jest legalny, co najwyżej może łamać wewnętrzne przepisy uczelni, 

17 Zob. Rzetelność w badaniach naukowych..., s. 24.
18 Ibidem.
19 Obrońcy pisania przemówień na zamówienie powołują się zwykle na zwyczaj i tradycję, 

jednak w moim przekonaniu zjawisko ghostwritingu w polityce powinno być wartościowane nega-
tywnie ze względu na odejście od etosu polityka oraz wprowadzanie publiki/społeczeństwa w błąd. 

20 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, [w:] 
Raport o zasadach poszanowania..., s. 15.

21 Zob. K. Czub, Ghostwriting jako zjawisko prawne, „W Państwie i Prawie”, 2012, nr 11, s. 43.
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a nawet możemy znaleźć fałszywą informację o tym, że prokuratura w Lubli-
nie orzekła, iż wymyślenie tematu pracy jest wystarczającym wkładem do pra-
cy magisterskiej, musi bowiem on jedynie zaistnieć, lecz nie jest to kwestia 
ilościowa22. Poza tym ghostwriterzy chwalą się legalnością swojej działalności 
i możliwością uzyskania faktury VAT, co daje odliczenia dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Zamówienie pracy magisterskiej o objętości 
około 80 stron kosztuje, w zależności od zleceniobiorcy, od 1200 do 6000 zł, 
praca może być napisana przez magistra, „szczególnie zdolnego magistra” bądź 
doktora, a termin realizacji waha się od kilku miesięcy do nawet 5 dni. Istnieje 
możliwość systematycznego pisania pracy, rozdział po rozdziale, z uwzględ-
nieniem uwag promotora, opracowywanie spisów treści i literatury, a także 
jednorazowa większa umowa23. Pokazuje to, jak bardzo rozwinięty jest rynek 
pisania prac na zamówienie i jak trudne może być wykrycie sprawcy.

Postępowanie wymierzone przeciwko ghostwriterowi i jego klientowi jest 
bardzo utrudnione. Iluzoryczna wydaje się kwestia wystąpienia wykonawcy 
przeciwko nabywcy. Właściwe wówczas byłoby cywilne wystąpienie prokura-
tora o ograniczenie swobody dysponowania roszczeniem wynikającym z pra-
wa podmiotowego ze względu na interes społeczny na podstawie artykułów 
55–57 oraz 203 § 4 kodeksu postępowania cywilnego. Do przepisów karnych 
w prawie autorskim można zaliczyć także art. 115 § 1 prawa autorskiego, ale 
dyskusyjna pozostaje tutaj kwestia, czy doszło do przywłaszczenia autorstwa. 
Zdaniem Barty i Markiewicza, gdy właściwy autor wyraził zgodę na fałszywe 
oznaczenie utworu, nie można mówić o przywłaszczeniu; druga możliwość 
wynikająca z tej ustawy – wprowadzenie w błąd co do autorstwa – może być 
ścigane tylko na wniosek pokrzywdzonego, co wynika z art. 122 tejże ustawy24. 
Tezę tę właściwie potwierdza wcześniej przywołany wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2007 roku, wedle któ-
rego „w sytuacji kiedy autor pracy zezwoli innemu doktorantowi na przepisanie 
jego pracy, być może nie mamy do czynienia z naruszeniem praw autorskich, 
ale mamy już do czynienia z naruszeniem dobrych obyczajów w nauce”25.

Zdaniem Jana Błeszyńskiego prawa osobiste są niezbywalne i stawia on tezę 
o jednorodności przywłaszczeń opierającej się na kwestii prawdy wynikającej 
z pojęcia autorstwa i autora oraz tego, kto nim jest (autorstwo jest kwestią fak-
tu, a nie umowy, konieczność twórczego wkładu), a także kwestii bezwzględnej 

22 Zob. strona internetowa poświęcona pisaniu prac na zlecenie, podstrona dotycząca legalno-
ści ghostwritingu, http://magisterskapraca.republika.pl/legalne.html [dostęp: 5.06.2013].

23 Zob. strony internetowe ghostwriterów prac naukowych, http://www.magisterka.pl/cennik.
html; http://www.prace-dyplomowe.com.pl/; http://www.pisaniedlaciebie.pl/; http://magisterka-
online.pl/pisanie_prac.php oraz warta szczególnej uwagi http://www.e-pisanie.org/Cennik-online 
[dostęp: 5.06.2013].

24 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Autorskoprawne problemy..., s. 14.
25 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2007 roku, 

sygnatura akt I SA/Wa 325/07.
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ochrony autorstwa. Twórczość w jego opinii jest nierozerwalnie związana z au-
torem, a samo autorstwo nie może być przedmiotem umów o jego przenie-
sienie czy zrzeczenie. Błeszyński stoi na stanowisku, że poprzez ghostwriting 
dochodzi do naruszenia dóbr osobistych oraz autorskich praw osobistych, po-
nieważ czynność przenoszenia praw autorskich osobistych jest bezprawna na-
wet wtedy, gdy autor wyraża zgodę na naruszenie26. Opinię tę podziela Aurelia 
Nowicka, która pisze, że zgoda na naruszenie praw autorskich osobistych nie 
ma mocy prawnej i zawsze dochodzi do przywłaszczenia autorstwa, ponieważ 
nawet gdy jest ono przedmiotem umowy pomiędzy rzeczywistym autorem 
a zlecającym, to pozostaje sprzeczne z prawem i/lub z zasadami współżycia 
społecznego na postawie art. 58 kodeksu cywilnego. Autorka wskazuje jed-
nak, że w prawie autorskim w przeciwieństwie do kodeksu cywilnego nie ma 
domniemania bezprawności, a ciężar dowodu spoczywa na pokrzywdzonym, 
choć wątpliwe, aby dochodził on swoich praw27. 

Właściwe wydaje się dochodzenie ukarania uczestników procederu kupna –
sprzedaży prac – przepis 272 kodeksu karnego28 o podstępnym wprowadze-
niu w błąd funkcjonariusza publicznego, które to podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. Roman Hauser dodaje do tego przepis 273 k.k. i wskazuje, 
że również posługiwanie się dokumentem, dyplomem wydanym na podstawie 
pracy, której posługujący się nie był autorem, jest przestępstwem. W jego opi-
nii nawet przed oddaniem komisji pracy dochodzi do usiłowania popełnienia 
„przestępstwa (art. 13 § 1 k.k.), a właściwy autor pomaga w usiłowaniu po-
pełnienia przestępstwa przez samo pisanie prac (art. 18 k.k.)”29. Barta i Mar-
kiewicz nie zgadzają się ze stanowiskiem Hausera, twierdząc, że działalność 
ghostwritingowa nie jest karana jako taka, a każdorazowo należałoby wykazać, 
że był to czyn zmierzający do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy poprzez 
wprowadzenie w błąd30. 

GUEST AUTORSHIP 

Innym przykładem nierzetelności naukowej jest guest authorship. Pod tym po-
jęciem (inaczej zwanym „honorowym autorstwem”) rozumie się dopisywanie 
rzekomych autorów do utworów, w które nie mieli twórczego wkładu. Niekiedy 
dopisuje się promotorów, opiekunów naukowych i przełożonych do publikacji 

26 Zob. J.  Błeszyński, Podstawy prawne i możliwości przeciwdziałania przywłaszczaniu sobie 
autorstwa cudzej twórczości w pracach dyplomowych i doktorskich, [w:] Raport na temat..., s. 18–21.

27 Zob. A. Nowicka, Odpowiedzialność gruncie prawa cywilnego oraz Ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych, [w:] Raport na temat..., s. 24.

28 Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny.
29 Zob. R. Hauser, op.cit., s. 28–29.
30 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Autorskoprawne problemy..., s. 16.
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w formie „honorowej”31. Osoby te nie miały bezpośredniego wpływu na pub-
likację, ale jest to zwyczaj „dziękowania” za okazaną pomoc. Sytuacja, gdy 
wymienione w nagłówku osoby w rzeczywistości nie były autorami danego 
utworu, jest prawnie niedopuszczalna i sprzeczna z dobrymi praktykami. Jest 
to warunek naukowej rzetelności, a społeczność ma prawo wiedzieć, kto od-
powiada za dane badanie32. Autorstwo jest kwestią faktu, a nie umowy, więc 
dopisywanie bądź pomijanie osób tworzących dany utwór narusza autorskie 
prawa osobiste i majątkowe, a także dobre obyczaje. Dość ciekawym zagad-
nieniem jest kwestia współautorstwa opiekuna naukowego. W szczególnych 
przypadkach promotor może być współautorem pracy, ale do tego koniecz-
ne jest spełnienie ustawowych wymogów współautorstwa: wkłady autorów są 
możliwe do oznaczenia i mają twórczy charakter, a razem tworzą jedno dzieło 
powstałe przy ich współpracy33. Dodatkowo musi zostać spełniony warunek, 
że wkład studenta jest wystarczający do uzyskania stopnia/tytułu34.

Oddzielną kwestią jest dopisywanie jako autorów osób, które pełniły rolę 
pomocniczą – szczególnie w naukach przyrodniczych i technicznych – tech-
ników, analityków, którzy nie mieli twórczego wkładu w utwór. Takim oso-
bom nie przysługują prawa autorskie do utworów, a wymienianie ich wynika 
z przyjętego zwyczaju. Lepszym rozwiązaniem wydaje się wymienienie ich 
w podziękowaniach.

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM 

W Raporcie o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz 
doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Ryszard Skubisz wska-
zuje na możliwe działania zmierzające do ograniczenia plagiatów, pisania prac 
na zamówienie i innych nadużyć prawa autorskiego i łamania dobrych oby-
czajów w nauce35. Wśród sześciu propozycji pięć odnosi się do utworzenia 
skutecznego programu komputerowego, który będzie sprawdzał autentycz-
ność prac i byłby stosowany na wszystkich uczelniach. Tylko jeden postulat 
dotyczy zmiany mentalności środowiska akademickiego, ażeby bardziej styg-
matyzowało takie nierzetelne zachowania. Autor uznał obowiązujące przepi-
sy za wystarczające. W mojej opinii informatyzacja procesu pisania prac zali-
czeniowych czy na stopień bądź tytuł nie jest skutecznym rozwiązaniem. Nie 
istnieją mechaniczne metody sprawdzania rzetelności, które są efektywniejsze 

31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie..., s. 28–29.
34 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Rzetelność w badaniach naukowych..., s. 10–11.
35 Zob. J. Skubisz, Wnioski, [w:] Rzetelność w badaniach naukowych..., s. 33–34.
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niż rzetelna opieka merytoryczna. Sposoby obchodzenia systemów antypla-
giatowych bardzo szybko się popularyzują, a baza musiałaby być nieustan-
nie aktualizowana, co również jest kosztowne. Moim zdaniem lepsza byłaby 
zmiana relacji pomiędzy studentem a opiekunem naukowym, którego liczba 
podopiecznych byłaby limitowana. Dobry kontakt, bieżące czytanie pracy, 
znajomość zainteresowań, sposobu wyrażania się skuteczniej wykrywałyby 
nadużycia niż system komputerowy. Słuszna wydaje się jednak uwaga o ko-
nieczności zmiany mentalności społeczności akademickiej, która zbyt łatwo 
przechodzi do porządku nad nadużyciami, tolerując plagiatorów, zamawianie 
prac, wielokrotne publikowanie utworów i przedstawianie ich jako nowych czy 
dopisywanie się jako współautorów osób, które nie miały twórczego wkładu 
w utwór. Wydaje się też, że zbyt małą wagę w procesie edukacji przykłada się 
do etyki i poszanowania własności intelektualnej. Nadużycia prawa autorskie-
go i nierespektowanie dobrych obyczajów świadczy nie tylko o demoralizacji, 
lecz także dewaluuje wyższe wykształcenie. Osoby uzyskujące tytuł magistra 
często otrzymują wraz z nim prawo do wykonywania danego zawodu. Akcep-
tując fałszywe autorstwo, ściąganie i plagiaty, obniżamy prestiż tych zawodów, 
a także dajemy podstawę do podważania kompetencji zwłaszcza tych, którzy 
są uczciwi.
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