
Art.  15.   

2.  Zgromadzenie Ogólne Akademii w szczególności: 

9) wybiera komisję do spraw etyki w nauce; 

10) uchwala kodeks etyki pracownika naukowego przedstawiony przez komisję do spraw 

etyki w nauce. 

 

Art.  27.   

Korporacja uczonych Akademii obejmuje: 

1) wydziały, w liczbie nie większej niż pięć; 

2) oddziały; 

3) komitety naukowe; 

4) komitety problemowe; 

5) akademię młodych uczonych; 

6) komisję do spraw etyki w nauce; 

7) komisję rewizyjną. 

 

Art.  39.   

1.  Komisja do spraw etyki w nauce wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad 

etyki w nauce przez pracownika uczelni, jednostki naukowej Akademii oraz instytutu 

badawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 736), w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez komisje 

dyscyplinarne. 

2.  Komisja do spraw etyki w nauce może z własnej inicjatywy kierować sprawy dotyczące 

naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników, o których mowa w ust. 1, do właściwych 

komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

Informację o wynikach takiego postępowania właściwa komisja dyscyplinarna przekazuje po 

jego zakończeniu, bez zbędnej zwłoki, do wiadomości komisji do spraw etyki w nauce. 

3.  Komisja do spraw etyki w nauce opracowuje kodeks etyki pracownika naukowego oraz 

prowadzi działalność mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań 

naukowych. 

4.  Kadencja komisji do spraw etyki w nauce trwa 4 lata i odpowiada kadencji organów 

Akademii. 

 

Art.  40.   

1.  W skład komisji do spraw etyki w nauce wchodzi nie więcej niż dziewięć osób 

reprezentujących środowisko nauki i szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.  Komisja do spraw etyki w nauce wybiera swojego przewodniczącego na pierwszym 

posiedzeniu. 

3.  Komisja do spraw etyki w nauce orzeka w zespołach trzyosobowych. 

4.  Skład zespołu orzekającego oraz przewodniczącego zespołu ustala przewodniczący komisji 

do spraw etyki w nauce. 

5.  Obsługę administracyjną komisji do spraw etyki w nauce sprawuje Kancelaria Akademii. 

6.   Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce oraz tryb jej prac i 



sposób wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposób finansowania, mając na uwadze 

zapewnienie jej sprawnego działania. 

 

Art.  101.   

3.  Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym bez wypowiedzenia 

może nastąpić w przypadku: 

3) dopuszczenia się przez niego: 

a) czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, 

b) stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej na podstawie 

orzeczenia komisji do spraw etyki w nauce: 

– przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości 

lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, 

– rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu 

w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, 

– rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego 

artystycznego wykonania albo publicznego zniekształcenia takiego utworu, 

artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania, 

– naruszenia w inny sposobu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych, 

– fałszowania badań lub wyników badań naukowych, 

– innego oszustwa naukowego; 

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 

 

 

Art.  110.   

1.  W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych 

orzekają: 

1) w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna w jednostce naukowej w składzie trzech 

członków; 

2) w drugiej instancji - komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i 

badawczo-technicznych jednostek naukowych przy Prezesie Akademii w składzie trzech 

członków. 

 

2.  W składzie orzekającym komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, co najmniej jeden z członków 

powinien posiadać tytuł zawodowy magistra na kierunku prawo. 

3.  Przewodniczącym składu orzekającego powinien być pracownik naukowy zatrudniony na 

stanowisku nie niższym niż obwiniony. 

 

Art.  111.   

1.  Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 110 ust. 1 pkt 1, pochodzi z wyboru. Tryb 

wyboru członków komisji określa statut jednostki naukowej Akademii. 

2.  Komisję dyscyplinarną, o której mowa w art. 110 ust. 1 pkt 2, powołuje Prezes Akademii. 

3.  Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 110 ust. 1, są niezawisłe w zakresie 

orzekania. 



4.  Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 110 ust. 1, rozstrzygają samodzielnie 

wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych 

organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii 

komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa w art. 39. 

5.  W sprawach naruszeń dyscyplinarnych, które stanowią jednocześnie naruszenie zasad etyki 

w nauce, w szczególności określonych w art. 112 ust. 3 pkt 1-4, komisja dyscyplinarna może 

zwrócić się o wydanie opinii do komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa w art. 39. 

Opinia komisji do spraw etyki w nauce wiąże komisję dyscyplinarną w ustaleniu treści 

naruszenia. 

 

Art.  112.   

3.  Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu w przypadku, gdy 

pracownikowi naukowemu lub badawczo-technicznemu zarzuca się popełnienie czynu 

polegającego na: 

1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub 

części cudzego utworu; 

2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w 

wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; 

3) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób; 

4) fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub dokonaniu 

innego oszustwa naukowego; 

 


