Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.
1668 ze zm.)

Preambuła
- każdy uczony ponosi odpowiedzialność za jakość i rzetelność prowadzonych badań oraz za
wychowanie młodego pokolenia.

Art. 3
2. System szkolnictwa wyższego i nauki funkcjonuje z poszanowaniem standardów
międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia i działalności
naukowej oraz z uwzględnieniem szczególnego znaczenia społecznej odpowiedzialności nauk.

Art. 230
3.W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia praw autorskich przez osobę,
której dotyczy wniosek, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do RDN o
dołączenie do wniosku opinii komisji do spraw etyki w nauce PAN.
4.W przypadku wydania opinii potwierdzającej możliwość naruszenia praw autorskich, RDN
wznawia postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora.

Art. 233
1. Członkiem RDN może być osoba, która:
1) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
2)nie popełniła czynu określonego w art.115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;

Art. 251
5. Członkiem PKA może być osoba, która:
1)ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;

Art. 258
1. Do zadań PKA należy:
5)prowadzenie działalności analitycznej, szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk
w zakresie jakości kształcenia;

Art. 272
1. Członkiem KEN może być osoba, która:
1)ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;

Art. 278
1. W postępowaniach dyscyplinarnych orzekają uczelniane komisje dyscyplinarne, komisja
dyscyplinarna przy RGNiSW oraz komisja dyscyplinarna przy ministrze.
2.Uczelniana komisja dyscyplinarna pochodzi z wyboru. Tryb wyboru i skład komisji określa
statut uczelni.
3. Komisję dyscyplinarną przy RGNiSW wybiera RGNiSW. Tryb wyboru i skład komisji
określa statut RGNiSW.
4.W skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej oraz komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW
wchodzi co najmniej 1 student.
5. Komisję dyscyplinarną przy ministrze powołuje minister spośród nauczycieli akademickich
reprezentujących wszystkie dziedziny i posiadających co najmniej stopień doktora.
6.Osoba pełniąca funkcję organu uczelni może być członkiem komisji dyscyplinarnej po
upływie 4 lat od zaprzestania pełnienia tej funkcji.
7. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania oraz niezależne od organów
władzy publicznej i organów uczelni. Komisje dyscyplinarne samodzielnie ustalają stan
faktyczny i rozstrzygają zagadnienia prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych
organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii
komisji do spraw etyki w nauce PAN.

Art. 287
2. Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu w przypadku czynu polegającego na:
1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości
lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;
2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w
wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;
3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego
artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, artystycznego
wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;
4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w sposób inny niż
określony w pkt 1-3;
5) sfałszowaniu badań naukowych lub ich wyników lub dokonaniu innego oszustwa
naukowego;

Art. 301
W sprawach przewinień dyscyplinarnych, które mogą stanowić naruszenie zasad etyki w nauce,
komisja dyscyplinarna może zwrócić się o wydanie opinii do komisji do spraw etyki w nauce
PAN. Opinia wiąże w zakresie ustalenia, czy czyn ma znamiona czynu, o którym mowa w
art.287 ust.2 pkt 1–5

Art. 316
1. Do stron postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 292.
2.Rozprawa przed komisją dyscyplinarną jest jawna.

3.Komisja dyscyplinarna wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli jawność
mogłaby naruszać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub
osób trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia.

Art. 332
1. Członkiem RGNiSW może być osoba, która:
1) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;

