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Szanowni Panowie, 

Pozwalamy sobie przesłać na Panów ręce list, gdyż uznaliśmy za konieczne 
zabranie głosu w sprawie bolesnej i ważnej dla naszego środowiska. Tworzymy 
społeczny ruch dążący do naprawy stanu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. 
Wśród szczególnie dotkliwych bolączek nękających nasze środowisko bardzo 
martwią nas przypadki uchybiania zasadom etyki, które niestety widoczne są w wielu 
sferach działalności ludzi nauki. Jednym z nich jest zjawisko plagiatów, a zatem 
kradzieży własności intelektualnej, działanie na szkodę osób trzecich i wprowadzenie 
w błąd odbiorców prac naukowej. 

W związki z przypadkami umarzania spraw sądowych w postępowaniach 
przeciw osobom oskarżonym o plagiat w działalności naukowej, przy odwołaniu się 
do niskiej szkodliwości społecznej czynu, chcemy zaapelować – za Panów 
pośrednictwem – do instytucji odpowiedzialnych za postępowania sądowe o głębszą 
refleksją nad tą sprawą. 

 
Ludzie nauki winni kierować się dążeniem do prawdy. Prawda i poznanie, jako 

cel działalności naukowej wymagają stosownej drogi postępowania. Plagiat, a zatem 
kradzież i oszustwo, to oczywiste zejście z tej drogi. Stoimy na stanowisku, że nasze 
środowisko winno piętnować takie postawy. Zjawisko plagiatu, i jego tolerowanie, 
szkodzi nie tylko wizerunkowi nauki i uczelni w Polsce, ale podważa zaufanie, jakie 
pokłada się w nauce, jako zobiektywizowanym procesie poznania i dążenia do 
prawdy. Jest zatem działaniem wysoce szkodliwym społecznie. 

Apelujemy zatem, by sądy i wszystkie instytucje związane z prowadzeniem 
procesu sądowego nie bagatelizowały spraw o plagiat oraz stały się sojusznikami 
środowiska naukowego, w staraniach o utrwalanie zasad etyki w zawodzie, który 
mieści się w grupie profesji zaufania publicznego. Zwracamy przy tym uwagę, że 
orzecznictwo sądów publicznym ma wpływ na postępowania organów uczelnianych, 
co zwiększa w tej mierze odpowiedzialność sądów. 
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