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Z problematyki prawnych konsekwencji plagiatu
naukowego

Streszczenie Przedmiotem niniejszego opracowania będzie próba przedstawienia kon-
sekwencji plagiatu naukowego w prawie polskim. Polski system prawny przewiduje
bowiem z tego tytułu szereg sankcji, począwszy od sankcji cywilnoprawnych, admini-
stracyjnoprawnych, skończywszy na sankcjach karnoprawnych. Przedstawione zostaną
również podstawowe kwestie terminologiczne, takie jak „utwór”, „utwór naukowy”,
„plagiat” i „autoplagiat”. Będą one stanowić punkt wyjścia dla rozważań w tym opra-
cowaniu.

1. Uwagi wstępne.

1.1. Plagiat naukowy. Problematyka plagiatu naukowego nie jest zagadnie-
niem często poruszanym w literaturze fachowej. Nie oznacza to jednak, że zachowania
wykraczające poza tzw. prawo cytatu, czy stanowiące wprost „przepisanie” cudzego
tekstu i opatrzenie go własnym nazwiskiem są w świecie naukowym obce1.Aktywność
naukowa, niezależnie od tego czy jest ona prowadzona w obszarze nauk społecznych,
ścisłych, humanistycznych, czy też innych, jest działalnością, której zasadniczym
celem jest dążenie do prawdy. Jak wskazuje A.F. Chalmers we wstępie do znanej
publikacji z zakresu filozofii nauki2 : Science is highly esteemed. Apparently it is a
widely held belief that there is something special about science and its methods. The
naming of some claim or line of reasoning or piece of research “scientific” is done
in a way that is intended to imply some kind of merit or special kind of reliability.

1.2. Znaczenie popełnienia plagiatu naukowego. Dopuszczenie się przez
naukowca plagiatu stawia pod znakiem zapytania nie tylko jego kwalifikacje moralno-
etyczne, ale przede wszystkim jego zdatność do prowadzenia pracy naukowej jako

1Przypadki takie na łamach Forum Akademickiego opisuje od lat Marek Wroński, zob.
www.forumakademickie.pl.
2A.F. Chalmers [7]
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takiej, jak również. Wszak bowiem miarą „naukowości” nie powinna być ilość publi-
kowanych, czy też wygłaszanych prac, lecz ich jakość. Niezależnie od takiej moralno-
-etycznej oceny plagiatu naukowego jego dopuszczenie się spowodować może szereg
konsekwencji o charakterze prawnym o różnym charakterze i stopniu dolegliwości.

1.3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie
próba przedstawienia konsekwencji plagiatu naukowego w prawie polskim. Polski sys-
tem prawny przewiduje bowiem z tego tytułu szereg sankcji, począwszy od sankcji
cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, skończywszy na sankcjach karnopraw-
nych. Dla osiągnięcia głównego celu opracowania, jak również oczyszczenia przedpola
dla dalszych rozważań, przedstawione zostaną również podstawowe kwestie termino-
logiczne, takie jak „utwór”, „utwór naukowy”, „plagiat” i „autoplagiat”. Będą one
stanowić punkt wyjścia dla dalszych rozważań3.

2. Utwór jako centralne pojęcie polskiego prawa autorskiego.

2.1. Utwór. Centralnym pojęciem polskiego prawa autorskiego jest utwór4. Po-
jęcie to należy do języka prawnego5. Posługuje się nim expressis verbis przepis art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych6.
Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 PrAut [13] przedmiotem prawa autorskiego jest
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiej-
kolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory7:

a) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie,
publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

b) plastyczne,

c) fotograficzne,

d) lutnicze,

e) wzornictwa przemysłowego,

f) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

g) muzyczne i słowno-muzyczne,

h) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

3Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe opracowanie adresowane jest do czytelników „Mathematica
Applicanda”, a więc co do zasady osób, których zainteresowania badawcze z nauką prawa karnego
nie są na co dzień związane, czytelników zainteresowanych problematyką prezentowaną w niniejszym
artykule, należy odesłać do publikacji fachowych, z których autor niniejszego opracowania korzystał
w jego przygotowaniu.
4Golat [14] s. 27
5Próby ustalenia, jakim rodzajem języka posługuje się ustawodawca, sięgają drugiej połowy lat

40-tych ubiegłego stulecia. Zapoczątkował je w polskiej nauce prawa Wróblewski [34]. Język prawny
stanowi język wypowiedzi prawodawcy (język aktów normatywnych), natomiast język prawniczy
to swoisty metajęzyk, czyli język wypowiedzi o prawie.
6Dz. U. [13], zwana dalej „PrAut”.
7Przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego może być

także opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, czy też adaptacja.
Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autor-
skiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zesta-
wienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.
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i) audiowizualne (w tym filmowe).

Utwór stanowi przedmiot prawa autorskiego i podlega ochronie od chwili ustalenia,
chociażby miał postać nieukończoną. Co istotne, ochroną objęty może być wyłącznie
sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady
działania oraz koncepcje matematyczne. Podmiotem ochrony jest twórca utworu,
niezależnie od spełnienia przez niego jakichkolwiek formalności.

2.2. Co nie jest przedmiotem prawa autorskiego? Nie stanowią przed-
miotu prawa autorskiego:

a) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

b) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,

c) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

d) proste informacje prasowe.

Jak wskazuje się w literaturze8, powyższe wyliczenie jest zupełne i zawiera dwie
grupy wyłączeń określonych dóbr spod ochrony prawnoautorskiej (dobra, które z
„natury rzeczy nie zasługują na ochronę” – np. proste informacje prasowe — oraz
takie wytwory, które, gdyby nie przedmiotowe wyłączenie, stanowiłyby przedmiot
prawa autorskiego — np. opublikowane opisy patentowe).

2.3. Utwór jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony stanowi więc emana-
cję twórczości człowieka oraz musi posiadać oryginalny i indywidualny charakter9.
Dany przejaw działalności twórczej człowieka przybiera postać „utworu” niezależnie
od woli autora (kwalifikacja normatywna), a także, jak już wspomniano, od jego
wartości, przeznaczenia oraz sposobu wyrażenia.

2.4. Rezultatem określonej aktywności naukowej badacza mogą być: opis inte-
resującego go zagadnienia szczegółowego, jego wyjaśnienie lub prognoza dotycząca
przyszłego stanu rzeczy10. Efekty wysiłku badawczego naukowca „materializować”
się zazwyczaj będą w postaci zbioru twierdzeń publikowanych na łamach czaso-
pism fachowych, czy też w publikacjach książkowych. W literaturze z zakresu prawa
autorskiego wyrażany jest pogląd, że rezultat prac badawczych nie może stanowić
„utworu”, jako że nie jest on „wytworzony” przez badacza, a jedynie przez niego
„odkryty”11. Wydaje się jednak, że z uwagi na funkcje dzieł naukowych zasadnym
jest wyróżnienie dodatkowej kategorii „utworu naukowego”, tak jak to zresztą czyni
przepis art. 1 ust. 1 lit. a PrAut. Nie podaje on jednak jego definicji, wskazując
tylko, że taki „utwór naukowy” może być wyrażony słowem, symbolami matema-
tycznymi, czy też znakami graficznymi. Podstawowym problemem dotyczącym tak
ujętych utworów naukowych będzie rozróżnienie w nich elementów, które podle-
gają ochronie od tych, które tej ochronie nie podlegają12. Brak jest wątpliwości
co do tego, że z ochrony prawnoautorskiej nie korzystają temat, pomysł badawczy,
fakt, ustalenie naukowe z uwagi na to, że brak w tych elementach podstawowej dla

8 Barta & Markiewicz [2], s. 54–55
9Poźniak-Niedzielska [23], s. 10
10O celach nauki zob. Such [26] s. 16–25.
11Poźniak-Niedzielska [23], s. 11.
12Barta & Markiewicz [3], s. 24
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utworu cechy jaką jest indywidualny charakter13. Natomiast od okoliczności kon-
kretnego przypadku zależeć będzie możliwość kwalifikowania jako utworu takich ele-
mentów utworu naukowego jak jego treść, teoria naukowa, poglądy autora, sposób
przeprowadzenia wywodu14. Mając na uwadze powyższe „utwory naukowe” stano-
wić będą swoisty „rezultat naukowego procesu poznawczego i które równocześnie, w
swej podstawowej funkcji komunikacyjnej, są zorientowane nie na siebie, jak utwory
artystyczne, lecz na przedstawienie obiektywnie istniejącej rzeczywistości”15.

2.5. Z punktu widzenia kwalifikacji danego przejawu działalności twórczej jako
„utworu naukowego” zasadniczym wydaje się ustalenie w nim cechy „indywidualno-
ści”. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 czerwca 2005 roku, sygn. IV
CK 763/0416 „Indywidualny charakter dzieła wyraża się w tym, że odbiega ono od
innych przejawów podobnego działania w sposób świadczący o jego swoistości i nie-
powtarzalności. Ta cecha — niepowtarzalność — bywa rozumiana w sposób rygory-
styczny jako rezultat statystycznie jednorazowy. Częściej jednak przyjmuje się, (. . . )
że możliwość uzyskania analogicznego rezultatu przez różnych autorów nie stanowi
samodzielnej przesłanki wykluczającej przypisanie danemu przejawowi działalności
twórczej charakteru indywidualnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 PrAut. Nawet wtedy,
gdy możliwe jest, że różne osoby zdołają osiągnąć taki sam rezultat, cecha indywidu-
alnego charakteru dzieła nie powinna być zanegowana, jeżeli poszczególne elementy
twórczego wyboru i przedstawienia nie są tożsame, zwłaszcza gdy przy kształto-
waniu treści i formy dzieła twórca korzystał z obszaru swobody, a niezależnie od
pewnych wymogów z góry postawionych, rezultat pracy nie był przez te wymagania
całkowicie zdeterminowany i występują w nim elementy, których kształt zależał od
osobistego ujęcia. Te aspekty zagadnienia odgrywają szczególną rolę przy analizie
prawnoautorskiego charakteru tzw. utworów „niefikcjonalnych”, do których — przy
ich zróżnicowaniu — zalicza się dzieła naukowe, dzieła będące rezultatem działal-
ności technicznej oraz tzw. drobne przedmioty prawa autorskiego. Wątpliwości co
do twórczego i indywidualnego charakteru wymienionych dzieł wynikają z tego, że
dotyczą one obiektywnie istniejącego (a więc nie „tworzonego”) stanu rzeczy, przed-
miot i temat pracy są z góry ustalone, metody badawcze z reguły są znane i takie
same, nieuniknione jest oparcie się na wcześniejszym dorobku. Przy tych zastrzeże-
niach nie budzi wątpliwości, że dopuszczona jest ochrona prawnoautorska w obrę-
bie wymienionych kategorii utworów „niefikcjonalnych”; przyznanie takiej ochrony
uzależnione jest od stwierdzenia specyficznych, będących wynikiem indywidualnej
kreacji autora, elementów wyrażających się w sposobie doboru i prezentacji danych
oraz ich interpretacji, a także w formie osobistego i swobodnego (w pewnym chociaż
zakresie) ich ujęcia”. Przytoczone wyżej in extenso orzeczenie Sądu Najwyższego
zasługuje w całości na aprobatę. Stanowisko w nim zaprezentowane uwzględnia bo-
wiem realia prowadzonych badań naukowych, a w szczególności możliwość uzyskania
takich samych rezultatów działalności badawczej przy zastosowaniu tożsamych me-
tod badawczych, zgodnych z istniejącym paradygmatem w danej dziedzinie nauki.
Pozwala ono na objęcie ochroną autorskoprawną rezultatów twórczości stanowiących

13Ibidem, s. 24
14Ibidem, s. 24–25
15Barta & Markiewicz [4], Komentarz do art. 14, teza 2.
16 [20]
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emanację indywidualności badacza17.

3. Pojęcie i rodzaje plagiatu.

3.1. Termin „plagiat” nie należy do języka prawnego. Również w języku praw-
niczym brak jest jednej zadowalającej wszystkich definicji tego pojęcia18. PrAut
posługuje się za to terminem „przywłaszczenia autorstwa” (art. 115 ust. 1), pod
którym rozumie się „przypisanie sobie autorstwa”19 przez osobę nie będącą twórcą
danego dzieła. Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia
15 września 1995 roku sygn. I ACr 620/95 „Z istoty plagiatu wynika, że dochodzi
do niego wówczas, gdy następuje wykorzystanie elementów cudzego utworu w takim
stopniu, iż brak jest twórczej działalności plagiatora i jego utwór nie nosi cech ory-
ginalności. Niezbędne jest zatem zapoznanie się przez niego z treścią i formą utworu
stanowiącego źródło materiału przejętego do utworu własnego”20. Chodzić zatem
będzie w szczególności o takie sytuacje, w których autor utworu naukowego „przej-
mie” efekty wysiłku intelektualnego innego (niekoniecznie znanego mu) autora jako
własnych21.

3.2. W zależności od relacji pomiędzy pracą oryginalną a pracą stanowiącą
„przywłaszczenie autorstwa” wyróżnia się plagiat „jawny” oraz plagiat „ukryty”22.
Plagiat jawny charakteryzuje się niejako mechanicznym wykorzystaniu w całości lub
w znacznej części cudzego utworu (dopuszczalne są niewielkie zmiany tego utworu).
Znacznie bardziej utrudnione jest wykrycie plagiatu ukrytego, którego cechami cha-
rakterystycznymi są wykorzystanie cudzego utworu (jego treści) jednak w sposób
przekształcony, a więc nie odzwierciedlający wiernie oryginału.

3.3. Plagiat stanowi naruszenie prawa do autorstwa (ojcostwa) utworu23. Dla
przyjęcia, iż mamy do czynienia z przypisaniem sobie cudzego autorstwa utworu wy-
magane jest działanie intencjonalne. Jak wskazał bowiem Sąd Apelacyjny w cytowa-
nym wyżej wyroku „Nie jest bowiem plagiatem dzieło, które powstaje w wyniku zu-
pełnie odrębnego, niezależnego procesu twórczego, nawet jeżeli posiada treść i formę
bardzo zbliżoną do innego utworu. Możliwe są sytuacje, w których dwóch twórców,
niezależnie od siebie, wykorzystuje w utworze ten sam pomysł i opracowuje go przy
użyciu bardzo zbliżonych środków artystycznych, zwłaszcza, jeżeli dzieła dotyczą
tego samego tematu albo tematów bardzo zbliżonych”. Istnieje zatem możliwość, że
dwóch niezależnie działających twórców wykorzystując tożsamą metodologię badań
dojdzie do tych samych wniosków. W takim przypadku oczywiście o plagiacie nie
może być mowy.

3.4. Termin „autoplagiat” również nie stanowi pojęcia języka prawnego24. Do-
datkowo, w języku prawniczym brak jest jednej, uniwersalnej definicji tego terminu.
Spotkać się można z poglądami, że już samo pojęcie „autoplagiat” zawiera w isto-
cie błąd logiczny, jako że nie sposób „przywłaszczyć” sobie autorstwa utworu wła-

17Zwrócić jednak należy uwagę na niejednolitość orzecznictwa sądowego w tym zakresie, zob.
Barta & Markiewicz [3] , s. 25.
18Barta [1] s. 41.
19Szewc [28], s. 45, cyt. za Ćwiąkalskim [31], Komentarz do art. 115, teza 5.
20 [21]
21Barta [1] s. 44; Szaciński [27]
22Barta [1] s. 47–48; Sieńczyło-Chlabicz [24] s. 136.
23Barta [1] s. 45, Szaciński [27], s. 27–28.
24Sieńczyło-Chlabicz [25], s. 10.
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snego25. Ze względów praktycznych zasadnym wydaje się być wyróżnianie i tej ka-
tegorii pojęciowej. Z autoplagiatem będziemy mieli do czynienia w tych wszystkich
przypadkach, w których autor danego dzieła naukowego powtarzać będzie fragmenty
dzieł już uprzednio przez siebie opublikowanych bez wskazania odniesienia do miejsca
publikacji. J. Sieńczyło-Chlabicz analizując wnikliwie literaturę przedmiotu, podaje
następujące występujące w praktyce rodzaje autoplagiatu26:

— zbyteczna publikacja (w tym publikacja duplikatowa — stanowiąca najczęstszą
postać autoplagiatu),

— ponowne wykorzystanie fragmentów własnego utworu oraz

— fragmentacja publikacji.

3.5. Niestety, obserwuje się szereg przykładów plagiatów oraz autoplagiatów
występujących w polskiej rzeczywistości naukowej27. Do najbardziej rażących za-
liczyć należy przywłaszczanie w pracach doktorskich znacznych fragmentów prac
doktorskich lub habilitacyjnych promotora, czy też zmarłego profesora, przywłasz-
czenie przez profesorów znacznych fragmentów pisanych pod ich kierunkiem prac
magisterskich, czy też obronionych rozpraw doktorskich, tłumaczenie zagranicznych
prac naukowych na język polski i wydawanie ich jako rozprawy doktorskie, czy też
„przejmowanie” do rozpraw habilitacyjnych wyników badań zawartych we własnej
pracy magisterskiej!

3.6. Słusznie wskazuje się, że do zachowań noszących znamiona autoplagiatu
prowadzą28:

— brak świadomości negatywnych konsekwencji tych zachowań,

— przekonanie, że ilość publikacji (a nie ich jakość) decyduje o wadze dorobku
naukowego uczonego,

— presja uczelni,

— brak negatywnej reakcji wydawców oraz środowiska naukowego.

Powyższe nie oznacza wcale, że zachowania stanowiące autoplagiat powinny być
powszechnie akceptowane. Co oczywiste, prawem twórcy prowadzącego działalność
naukową jest jak najszersze rozpowszechnienie wyników prowadzonych przez niego
badań naukowych i dotarcie do jak najszerszego audytorium. Prawo to jednak nie
powinno być nadużywane poprzez publikowanie pod tym samym lub zmienionym
nieznacznie tytułem wyników badań uprzednio już przez twórcę rozpowszechnionych.
Oczywistym jest, że niekiedy wskutek różnych zawirowań na linii twórca — wydawca
może dojść do podwójnego opublikowania wyników prac naukowych, zachowania

25Ibidem, s. 11; Doliński [10], s. 35.
26Sieńczyło-Chlabicz [25], s. 14.
27Śledzi je od lat M. Wroński zamieszczając swoje obserwacje na łamach Forum Akademickiego.

Zestawienia tych obserwacji dokonała J. Sieńczyło-Chlabicz w pracy Sieńczyło-Chlabicz [24] s.
138–140 oraz Sieńczyło-Chlabicz [25], s. 17–18. Własne obserwacje w tym zakresie podaje także
Cołoszyńska [9], s. 81.
28Sieńczyło-Chlabicz [25], s. 7.
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takie, o ile nie są przez twórców zamierzone, nie powinny jednak być rozpatrywane
jako autoplagiat, z uwagi na brak intencjonalności zachowania twórcy.

3.7. Dopuszczenie się plagiatu lub autoplagiatu powodować może konsekwencje
różnej natury prawnej29. Wśród nich wyróżnić można:

— odpowiedzialność cywilnoprawną,

— odpowiedzialność pracowniczą,

— odpowiedzialność administracyjnoprawną,

— odpowiedzialność dyscyplinarną oraz

— odpowiedzialność karnoprawną.

4. Odpowiedzialność cywilnoprawna za plagiat.

4.1. Odpowiedzialność cywilnoprawną za plagiat należy podzielić w zależności
od rodzaju praw autorskich stanowiących przedmiot naruszenia.

4.2. W przypadku naruszenia prawa do ojcostwa utworu (autorskie prawo
osobiste)30, twórca, którego autorskie prawa zostały zagrożone cudzym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także
żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych
do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o
odpowiedniej treści i formie. Dodatkowo, jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może
przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę lub — na żądanie twórcy — zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią
sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny31.

4.3. Plagiat, w tym także autoplagiat, może stanowić także naruszenie autor-
skich praw majątkowych32 (w tym w szczególności prawa do korzystania z utworu
i prawa do rozporządzania utworem). Do uprawnień podmiotu (nie tylko twórcy
utworu33), którego prawa zostały naruszone należy żądanie od osoby, która naru-
szyła prawa autorskie:
29Por. Sieńczyło-Chlabicz [24] s. 141 i nast.; Cołoszyńska [9] s. 77 i nast.; Jędrzejewska [16] s.

117 i nast.
30Środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych przewiduje expres-

sis verbis przepis art. 78 PrAut. Zob. więcej na ten temat Wojciechowska [32] s. 702–741, a także
Jędrzejewska [16] s. 126–130.
31Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw

osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo,
zstępni rodzeństwa, a także stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub
organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, która zarządzała
prawami autorskimi zmarłego twórcy.
32Środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych przewidują

expressis verbis przepisy art. 79–80 PrAut. Zob. więcej na ten temat Błeszyński [5], a także Jędrze-
jewska [16].
33Przykładowo, z uwagi na możliwość przenoszenia autorskich praw majątkowych, mimo trwania

autorskich praw osobistych twórcy, prawo do rozpowszechniania utworu i do korzystania z niego
może posiadać wydawca. Zwrócić należy także uwagę na treść przepisu art. 14 PrAut, który stanowi,
że jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej przysługuje pierwszeństwo
opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania
obowiązków ze stosunku pracy. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Pierwszeństwo opu-
blikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą
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— zaniechania naruszania majątkowych praw autorskich,

— usunięcia skutków naruszenia,

— naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę
sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności34 stosownego wy-
nagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udziele-
nia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu,

— wydania uzyskanych korzyści.

Ponadto, niezależnie od powyższych roszczeń uprawniony może się domagać:

— jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowied-
niej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części
albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w
zakresie określonym przez sąd,

— zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej
sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych
korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Fun-
duszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane
w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym
imieniu, choćby na cudzy rachunek35.

4.4. Twórczość naukowa stanowi jedno z dóbr osobistych człowieka i jako taka
pozostaje także pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony wyrażonej w
innych przepisach. Środkami prawnymi przysługującymi twórcy z tego tytułu będą
po myśli przepisu art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny36:
żądanie zaniechania działania zagrażającego dobru osobistemu twórcy, chyba że nie
jest ono bezprawne, a w razie dokonanego naruszenia także żądanie dopełnienia
czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności złożenia oświad-
czenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w
KC twórca może żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy
pieniężnej na wskazany cel społeczny. Natomiast w przypadku gdy wskutek narusze-
nia dobra osobistego twórcy została wyrządzona szkoda majątkowa, może on żądać
jej naprawienia na zasadach ogólnych.

4.5. Dopuszczenie się przez twórcę autoplagiatu nie będzie mogło być kwali-
fikowane jako naruszenie autorskich praw osobistych, jak również dóbr osobistych
twórcy utworu. Z tego też względu autoplagiat powodować będzie możliwość zasto-
sowania środków ochrony przewidzianych w razie naruszenia autorskich praw ma-
jątkowych, które wskazano powyżej (przykładowo, w przypadku ich przeniesienia na

umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został
opublikowany (ust. 1). Ponadto, instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać
z materiału naukowego zawartego w utworze, o którym mowa w ust. 1, oraz udostępniać ten utwór
osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione
w umowie.
34W przypadku gdy naruszenie jest zawinione — trzykrotności.
35Sąd może również nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek

i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy
pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia
byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.
36Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn.zm., zwana dalej „KC”.
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inny podmiot). W przypadku przekazania dzieła naukowego wydawcy, w grę wejść
może także zastosowanie przepisów o nienależytym wykonaniu zobowiązania przez
twórcę z uwagi na wady prawne takiego dzieła.

5. Odpowiedzialność pracownicza za plagiat.

5.1. Dopuszczenie się plagiatu lub autoplagiatu może także skutkować odpo-
wiedzialnością pracowniczą w przypadku zatrudnienia w jednostce naukowej danego
badacza. Nawiązanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego następuje na pod-
stawie umowy o pracę lub mianowania (art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005
roku — Prawo o szkolnictwie wyższym37). Na podstawie mianowania zatrudnia się
wyłącznie osoby posiadające tytuł profesora. Jak się wskazuje w literaturze, obec-
nie nie ma zasadniczych różnic w zakresie wskazanych wyżej dwóch podstaw ich
nawiązania38, pojawiają się one jednak, przykładowo w odniesieniu do kwestii doty-
czących rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Do stosunku pracy opartego na
mianowaniu podstawowe zastosowanie mają przepisy PrSzW, do których posiłkowo
stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy39 (art. 76).
Natomiast odwrotnie wygląda sytuacja w odniesieniu do stosunku pracy opartego
na umowie o pracę, gdzie podstawowymi są przepisy KP, a PrSzW stosowane jest w
wypadkach wyraźnie w niej wskazanych.

5.2. Popełnienie przez pracownika akademickiego zatrudnionego na podstawie
mianowania plagiatu lub autoplagiatu może stanowić podstawę rozwiązania z nim
stosunku pracy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 126 PrSzW Rektor może rozwiązać
stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia, w
szczególności w przypadku dopuszczenia się przez niego:

— czynu określonego w art. 115 PrAut stwierdzonego prawomocnym wyrokiem
sądowym,

— stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej:

i. przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autor-
stwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,

ii. rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cu-
dzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,

iii. rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cu-
dzego artystycznego wykonania albo publicznego zniekształcenia takiego
utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania,

iv. innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrew-
nych,

— fałszowania badań lub wyników badań naukowych lub innego oszustwa nauko-
wego,

— innego oszustwa naukowego.

37Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.zm., zwana dalej „PrSzW”.
38H. Izdebski, J. Zieliński, Komentarz do art. 118 [w:] [15], teza 2.
39Dz. U. [11], zwana dalej „KP”.
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5.3. W odniesieniu do pracownika akademickiego zatrudnionego na podstawie
umowy o pracę dopuszczenie się przez niego plagiatu lub autoplagiatu skutkować
może rozwiązaniem z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, ale także rozwiąza-
niem umowy umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie
przepisu art. 52 § 1 KP40. Zwrócić należy jednak uwagę, że w przypadku rozwiązania
z pracownikiem akademickim umowy o pracę za wypowiedzeniem, ustanie stosunku
pracy następuje z końcem semestru (art. 128 ust. 1 PrSzW).

6. Odpowiedzialność administracyjnoprawna za plagiat.

6.1. Przepisy zaliczane do prawa administracyjnego zawierają szereg różnych
regulacji dotyczących konsekwencji dopuszczenia się plagiatu pracy naukowej. Naj-
bardziej dotkliwe to takie, które powodują, że stopień lub tytuł naukowy zostają
„odebrane”.

6.2. Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego okre-
ślonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej41. Tytułem naukowym
jest natomiast tytuł profesora określonej dziedziny nauki42. Stopnie naukowe doktora
i doktora habilitowanego nadawane są po wyczerpaniu sformalizowanych procedur
(przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych) w drodze uchwał rad wła-
ściwych jednostek organizacyjnych (np. rady wydziału). Uchwały te są prawomocne
z chwilą ich podjęcia. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów43, który z kolei sta-
nowi konsekwencję przeprowadzeniu przez radę właściwej jednostki organizacyjnej
posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
postępowania o nadaniu tytułu naukowego profesora i podjęcia przez nią uchwały
popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora.

6.3. Zgodnie z przepisem art. 29a ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki44 rada wła-
ściwej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio Centralna Komisja do Spraw Stopni
i Tytułów, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania
tytułu lub stopnia, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu lub stop-
nia osoba ubiegająca się o tytuł lub stopień przypisała sobie autorstwo istotnego
fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. Wyda-
nie przedmiotowej decyzji nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i
cywilnoprawnej.

6.4. Dopuszczenie się plagiatu lub autoplagiatu powodować może także wzno-
wienie postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo
tytułu profesora. Zgodnie bowiem z przepisem art. 29 ust. 2 SNTNU przesłankami
do wznowienia postępowania o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo
tytułu profesora mogą być także, oprócz wymienionych w Kodeksie postępowania

40Zachowanie takie może być kwalifikowane jako dopuszczenie się ciężkiego naruszenia przez
pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych lub popełnienie przez pracownika w czasie
trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym
stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
41Odpowiednio, stopniami w zakresie sztuki są stopnie doktora i doktora habilitowanego okre-

ślonej dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej.
42Odpowiednio, tytułem w zakresie sztuki jest tytuł profesora określonej dziedziny sztuki.
43Wniosek ten jest rezultatem uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu.
44Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm., zwana dalej „SNTNU”.
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administracyjnego, ujawnione okoliczności wskazujące na to, że stopień doktora lub
doktora habilitowanego albo tytuł profesora został nadany na podstawie dorobku
powstałego z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajów
w nauce. Ogólne przesłanki wznowienia postępowania zawarte są w przepisie art.
145 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyj-
nego45. W odniesieniu do stwierdzenia, iż twórca dopuścił się plagiatu, w grę mogą
wejść przesłanki wymienione w pkt 2, 3 i 5 przedmiotowego przepisu46. Jak jednak
wyraźnie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27
kwietnia 2010 r., sygn. I OSK 1226/09 „Przepis art. 29 ust. 2 ustawy z 2003 r. o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie
sztuki wprowadza przesłankę szczególną wznowienia postępowania w sprawie nada-
nia stopnia naukowego, która ma pierwszeństwo w zastosowaniu przed przesłankami
wyliczonymi enumeratywnie w art. 145 § 1 KPA.”47.

6.5. Wskazane w art. 29 ust. 2 i 29a ust. 1 SNTNU przesłanki wznowienia
postępowania administracyjnego lub stwierdzenia nieważności tego postępowania są
przesłankami autonomicznymi względem regulacji KPA. Dodatkowo, w przeciwień-
stwie do przesłanek wymienionych w art. 145 KPA, regulacja przepisu art. 29 ust. 2
SNTNU nie jest ograniczona terminem przedawnienia (w odniesieniu do przesłanek
wznowienia postępowania określonych w przepisie art. 145 § 1 pkt 1 i 2 KPA, uchyle-
nie decyzji nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia decyzji upłynęło dziesięć lat,
natomiast z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 5 KPA, jeżeli od dnia doręczenia
decyzji upłynęło pięć lat), a ponadto najszerzej zakreśla ona podstawy wznowienia
jako „ujawnienie okoliczności wskazujących, że stopień doktora lub doktora habi-
litowanego albo tytuł profesora został nadany na podstawie dorobku powstałego
z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajów w nauce”.
Przykładem możliwości szerokiego zastosowania tej przesłanki jest judykat Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2007 r., sygn. I
SA/Wa 325/07, w którym Sąd ten wskazał, iż „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”48. Z uwagi na fakt, że przesłanka stwierdzenia nieważności po-
stępowania administracyjnego z art. 29a ust. 1 SNTNU jest przesłanką szczególną
(art. 156 § 1 pkt 7 KPA), termin przedawnienia w tym zakresie wynosi, zgodnie z
przepisem art. 156 § 2 KPA 10 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

6.6. Jak przedstawiono powyżej, dopuszczenie się plagiatu, oprócz implikacji
o charakterze etycznym, może wpłynąć także na uzyskany przez doktoranta stopień
naukowy doktora albo habilitanta stopnia naukowego doktora habilitowanego, czy
też tytułu naukowego profesora. Czy z podobną kwalifikacją zachowania doktoranta
lub habilitanta będziemy mieć do czynienia w odniesieniu do autoplagiatu? Z samej
bowiem definicji autoplagiatu wynika, że z całą pewnością nie stanowi on przestęp-
stwa, ani także naruszenia autorskich praw osobistych. Wydaje się jednak, że następ-

45Dz. U. [12]
46Przepis ten stanowi, iż w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie,

w szczególności, jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności fak-
tyczne, okazały się fałszywe (pkt 1), decyzja wydana została w wyniku przestępstwa (pkt 2), wyjdą
na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania
decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję (pkt 5).
47LEX nr 594971.
48LEX nr 352749.
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cze stwierdzenie autoplagiatu stanowić może podstawę do wznowienia postępowań
w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego na
podstawie przepisu art. 29 ust. 2 SNTNU. Niewątpliwie bowiem dopuszczanie się
przez autora dużej ilości autoplagiatów stanowi co najmniej naruszenie dobrych oby-
czajów w nauce, a na pewno stawia pod znakiem zapytania wartościowość dorobku
danego twórcy. Brak jest natomiast możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o
nadaniu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego, czy też tytułu na-
ukowego profesora.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna za plagiat.

7.1. Dopuszczenie się plagiatu naukowego przez nauczyciela akademickiego sta-
nowić może także podstawę wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinar-
nego. Możliwość taką przewidują przepisy art. 139–150 PrSzW. Podstawą odpowie-
dzialności dyscyplinarnej wobec nauczycieli akademickich jest postępowanie uchybia-
jące obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.
Dopuszczenie się plagiatu niewątpliwie uchybia godności zawodu nauczycielskiego.

7.2. W przypadku stwierdzenia, iż „przywłaszczenie autorstwa” wypełnia zna-
miona przewinienia dyscyplinarnego nauczycielowi akademickiemu mogą być wymie-
rzone następujące kary49:

— upomnienie,

— nagana,

— nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni na
okres do pięciu lat;

— pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na
stałe lub na czas określony.

7.3. Co bardzo istotne, odpowiedzialność dyscyplinarna przewidziana PrSzW
nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej przewidzianej w in-
nych przepisach50, np. przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną wobec ad-
wokatów, radców prawnych, czy też rzeczników patentowych.

7.4. Termin przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej w PrSzW zasad-
niczo wynosi sześć miesięcy od dnia powzięcia odpowiednio przez rektora lub mi-
nistra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wiadomości o popełnieniu czynu
uzasadniającego nałożenie kary dyscyplinarnej oraz po upływie pięciu lat od popeł-
nienia tego czynu. Jeżeli jednak przewinienie dyscyplinarne stanowi równocześnie
przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego
przestępstwa51. Zwrócić jednak należy uwagę na specjalną regulację przepisu art.
144 ust. 5 PrSzW, zgodnie z którym nie stosuje się przedawnienia dyscyplinarnego
w odniesieniu do nauczyciela akademickiego, któremu zarzuca się popełnienie czynu
polegającego na:

49Na temat przebiegu postępowania dyscyplinarnego zob. J. Sieńczyło-Chlabicz [24] s. 143–146.
50Por. [22].
51W przypadku przestępstwa plagiatu termin przedawnienia karalności wynosi 5 lat od czasu

jego popełnienia.
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— przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa
całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,

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

— rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego ar-
tystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, arty-
stycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania,

— naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób,

— fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu innego oszu-
stwa naukowego.

8. Karnoprawna odpowiedzialność za plagiat jako ultima ratio.

8.1. PrAutU w rozdziale 14 zatytułowanym „Odpowiedzialność karna” prze-
widuje 6 jednostek redakcyjnych rangi artykułowej typizujących przestępstwa pole-
gające na naruszeniu przepisów ustawy. Co istotne, odpowiedzialność karna nie jest
przewidziana za naruszenie wszystkich przepisów kreujących prawnoautorskie prawa
i obowiązki, lecz tylko tych, które w ocenie ustawodawcy zasługiwały na wzmożoną
ochronę. Związane jest to z istotą prawa karnego, w szczególności z zasadą subsy-
diarności prawa karnego, wskazującą że jeśli dane zachowanie nie jest sprzeczne z
normami prawnymi właściwymi dla danej dziedziny życia społecznego, nie może ono
być zabronione pod groźbą kary przez prawo karne52.

8.2. Przedmiotem ochrony przepisu art. 115 ust. 153 jest prawo do ojcostwa
utworu54, a zatem prawa do „bycia autorem” danego utworu, oznaczenia utworu
swoim imieniem i nazwiskiem, jak również decydowania o oznaczeniu takiego utworu
swoim imieniem i nazwiskiem.

8.3. Przestępstwo plagiatu jest przestępstwem powszechnym, jego sprawcą
może być każda osoba zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, a więc taka,
która osiągnęła odpowiedni wiek (17 lat — art. 10 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku — Kodeks karny55), jest poczytalna i nie działa w anormalnej sytuacji
motywacyjnej56.

8.4. Do istoty przestępstwa plagiatu należy „przywłaszczenie sobie autorstwa”
albo „wprowadzenie w błąd co do autorstwa” całości lub części cudzego utworu
albo artystycznego wykonania57. W rozumieniu karnoprawnym plagiat można więc
popełnić w dwojaki sposób: przywłaszczając sobie cudzy utwór (lub jego część) i

52 [33], s. 26.
53Przedmiotem rozważań w tej części artykułu będzie wyłącznie przestępstwo stypizowane w art.

115 ust. 1 PrAut.
54Ćwiąkalski [31], Komentarz do art. 115, teza 2. W literaturze z zakresu prawa karnego wskazuje

się, że chronione są tutaj prawa autorskie i prawa pokrewne (Kotowski i Kurzępa [18] s. 596), jednak
takie wyjaśnienie nie może być uznane za wystarczające, jako że nie wskazuje, jakie to wyraźnie
prawa autorskie i pokrewne doznają ochrony.
55Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm., zwana dalej „KK”.
56Zob. [33], s. 175–176.
57Z uwagi na charakter niniejszego opracowania, w jego dalszej części zostaną pominięte znamiona

przestępstwa z art. 115 odnoszące się do treści innych niż utwór.
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opatrując go swoim nazwiskiem lub wprowadzając w błąd odnośnie autorstwa utworu
(lub jego części), co już nie musi wyłącznie dotyczyć utworu własnego danego autora.

8.5. Zachowanie kwalifikowane jako przestępstwo plagiatu musi w szczególności
cechować bezprawność58, a więc sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa59.
Przykładowo, nie będzie realizował znamion przestępstwa plagiatu cytat z innego
utworu naukowego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 29 ust. 1 PrAut wolno przyta-
czać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utwo-
rów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą
krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Przepis ten wprowadza tzw.
prawo cytatu, które wyłącza bezprawność zachowania osoby cytującej pod warun-
kiem, że podany zostanie jego autor (imię i nazwisko), jak i źródło60. Jak wskazał
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 grudnia 1971 roku, sygn. I CR 191/71 — od-
noszącym się co prawda do nieaktualnego stanu prawnego, jednakże z powodzeniem
mogącym znaleźć zastosowanie i dziś „Zakres przedrukowywania fragmentów cu-
dzych prac autorskich i sposób wskazywania źródeł jest normowany przez przepisy
prawa autorskiego (. . . ), a nie przez stosowane w praktyce zwyczaje. Wymaganiu
wyraźnego wymienienia źródła, z którego pochodzi fragment cudzego dzieła (. . . ),
nie czyni zadość wymienienie tego dzieła w zestawieniu literatury, bez jakiegokolwiek
wyjaśnienia ani zasady, ani stopnia wykorzystania tego dzieła, a w szczególności bez
wskazania, że dokonano z niego przedruku określonej części”61. W tym kontekście
wskazać należy, że z karalnym przekroczeniem prawa cytatu mogącym powodować
odpowiedzialność karną z tytułu „wprowadzenia w błąd co do autorstwa utworu”
możemy mieć do czynienia przykładowo w odniesieniu do zaznaczenia danego frag-
mentu przez „cytat”, jednakże bez wskazania źródła takiego zaznaczenia62.

8.6. Za realizujące znamiona przestępstwa plagiatu, jednakże w postaci podże-
gania lub pomocnictwa do tego przestępstwa uważa się także oferowanie prac (dyplo-
mowych, magisterskich, doktorskich) „na sprzedaż”63. Wykorzystanie takich prac
pod fałszywym autorstwem „nabywcy” w pewnych warunkach64 może realizować
znamiona przestępstwa wyłudzenia poświadczenia nieprawdy (art. 272 KK).

8.7. W rozumieniu przepisu art. 115 ust. 1 PrAut nie będzie natomiast prze-

58Ćwiąkalski [31], Komentarz do art. 115, teza 3.
59Zob. Zoll [35], s. 44. W literaturze karnistycznej występują poglądy wskazujące na istnienie

specjalnego rodzaju tzw. bezprawności kryminalnej, obok bezprawności cywilnej, czy też admi-
nistracyjnej. Bezprawne kryminalnie (karnie) w świetle tych poglądów są zachowania człowieka
sprzeczne z zakazami karnymi (tak w szczególności Cieślak [8] s. 196–198, a także Warylewski [30],
s. 193–195). Pogląd taki polega jednak na nieporozumieniu. Po pierwsze, ustawy karne nie zawierają
nakazów/zakazów określonego zachowania skierowanych do konkretnych osób (norm sankcjonowa-
nych), lecz tylko nakaz skierowany do organów państwa, ażeby w przypadkach w nich wskazanych
wymierzyły określoną karę (Kaczmarek [17], s. 7–8 ), zatem dla ustalenia tego zakazu/nakazu ko-
nieczne jest sięgnięcie do innych (pozakarnych) regulacji prawnych. Ponadto brak jest dla tego
poglądu uzasadnienia normatywnego, jako że obowiązujący KK posługuje się pojęciem bezpraw-
ności w szerokim tego słowa znaczeniu, jako sprzeczności z całym porządkiem prawnym, natomiast
można i należy rozróżniać odpowiedzialność o charakterze karnym, cywilnym, administracyjnym.
Por. także argumenty przedstawiane przez Giezka [6], s. 129–130.
60Zob. E. Traple [29], Komentarz do art. 29, teza 2. Zob. także Szaciński [27], s. 29–30.
61 [19]
62Ćwiąkalski [31], Komentarz do art. 115, teza 18. Jak podaje cytowany autor brak wyodrębnienia

cudzego utworu w tekście, jednakże podanie po nim źródła pochodzenia w świetle przepisu art. 115
ust. 1 pozostaną bezkarne.
63Ibidem, teza 10.
64Ibidem.
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stępstwem dopuszczenie się przez twórcę autoplagiatu. Brak jest bowiem możliwości
zakwalifikowania takiego zachowania jako wprowadzenia w błąd odnośnie do autor-
stwa utworu (albowiem w przypadku autoplagiatu „naruszyciel” prawa do ojcostwa
utworu jest zarazem „ojcem” tego utworu), a tym bardziej przywłaszczenia autor-
stwa całości lub części cudzego utworu (wszak stanowiący przedmiot autoplagiatu
utwór „cudzy” nie jest).

8.8. Przestępstwo plagiatu jest przestępstwem formalnym, dla którego bytu nie
jest konieczne wystąpienie jakiegokolwiek skutku, w szczególności poniesienia przez
uprawnionego (autora) szkody majątkowej, czy też osobistej. Przestępstwo plagiatu
uważa się za popełnione w chwili, w której sprawca działał (w odniesieniu do obu
postaci czynu) lub zaniechał działania (w odniesieniu do „wprowadzenia w błąd co
do autorstwa”), do którego był obowiązany.

8.9. Przestępstwo plagiatu jest przestępstwem umyślnym. Może zostać ono
popełnione w formie zamiaru bezpośredniego, jeśli chodzi o jego realizację poprzez
„przywłaszczenie autorstwa”, bądź bezpośredniego albo ewentualnego – w postaci
„wprowadzenia w błąd co do autorstwa”65. W przypadku zamiaru bezpośredniego
sprawca musi posiadać świadomość, że nie jest autorem danego utworu lub że dany
utwór nie pochodzi od osoby oznaczanej jako autor, jednocześnie oznaczając go
swoim autorstwem. W przypadku zamiaru ewentualnego sprawca przypuszczając,
iż dana osoba z wysokim prawdopodobieństwem nie jest autorem danego utworu
opatruje ten utwór jej danymi osobowymi.

8.10. Przestępstwo plagiatu zagrożone jest alternatywnie karą grzywny od 10
do 540 stawek dziennych (jedna stawka dzienna kary grzywny wynosi od 10 złotych
do 2000 złotych), karą ograniczenia wolności (od miesiąca do 12 miesięcy) albo karą
pozbawienia wolności (od miesiąca) do lat 3.

8.11. Warto wskazać, że negatywne konsekwencje stwierdzenia popełnienia
plagiatu przez osobę fizyczną może odnieść także podmiot zbiorowy66 na podstawie
ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary67, której szersze omówienie przekraczałoby
jednak ramy niniejszego opracowania.

9. Zamiast podsumowania.

9.1. Zachowania wypełniające znamiona plagiatu naukowego (a także auto-
plagiatu) występowały, występują i występować będą w przyszłości. Jak wykazano,
istniejąca regulacja prawna przewiduje szereg prawnych konsekwencji dopuszczenia
się plagiatu naukowego: od konsekwencji cywilnoprawnych, prawnopracowniczych,
administracyjnych, poprzez dyscyplinarnych, na karnych skończywszy. Konsekwen-
cje te są wzajemnie autonomiczne w tym sensie, że wystąpienie jednej z nich nie
wyklucza wystąpienia kolejnej.

9.2. Przedstawione w niniejszym artykule tylko skrótowo możliwe prawne kon-

65Ibidem, teza 14 i 15. Kotowski i Kurzępa [18], s. 597.
66Zatem osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której od-

rębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków.
67Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn.zm.
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sekwencje dopuszczenia się plagiatu naukowego nie są wolne od wad i wątpliwości
interpretacyjnych. Ich treść oraz kształt była kreowana przez praktykę jako odpo-
wiedź na pojawiające się w niej wątpliwości.

9.3. Postawienie twórcy zarzutu plagiatu (a także autoplagiatu) jest jednym
z najcięższych zarzutów, dlatego też zarzuty takie należy formułować ostrożnie. Z
drugiej jednak strony konieczne jest podjęcie wysiłku mającego na celu kształtowanie
świadomości prawnej społeczeństwa tak, aby zachowania noszące znamiona plagiatu
lub autoplagiatu stawały się rzadkością.

9.4. Priorytetowe w zakresie przeciwdziałania zjawisku plagiatu i autoplagiatu
powinny być regulacje pozaprawne. Na pierwszy plan bowiem powinno wysuwać się
kształtowanie właściwych postaw etycznych twórców, ale także wśród studentów,
tak aby w sposób świadomy korzystali z dotychczasowego dorobku nauki.
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Consequences of scientific plagiarism in Polish law

Abstract. The subject of this paper is an attempt to present the consequences of
scientific plagiarism in Polish law. The Polish legal system provides a wide range of
sanctions. These are located in different branches of law, such as: civil law, admini-
strative law or criminal law. To achieve the main objective of the paper and to clean
the way for further consideration there will be presented the basic terminology issues
such as “work”, “scientific work”, “plagiarism” and “autoplagiarism”. This will be
an introduction for further studies on the penalties for infringement of copyrights
for scientific works, including the legal framework for academic teachers.
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