
Kodeks Etyki Doktoranta Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 

Samorząd Doktorantów Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja uchwala niniejszy Kodeks Etyki 

Doktoranta 

Przedłożony Kodeks stanowi zbiór zasad oraz wartości etycznych wyznaczających standardy 

postępowania doktorantów Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk   (IF PAN 

lub Instytut). Podstawą jest poszanowanie pracy badawczej i dydaktycznej oraz wspólnoty 

doktoranckiej. 

Środowisko doktoranckie Instytutu zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad etycznych 

i obowiązujących przepisów.  

§1 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Doktorant zobowiązany jest do kierowania się podczas pracy badawczej ogólnie przyjętymi 

normami i zasadami etyki. 

2. Doktorant zobowiązany jest do współdziałania z organami Instytutu, a także z Samorządem 

Doktorantów, w zakresie przestrzegania niniejszego Kodeksu. 

3. Zasady zawarte w Kodeksie obowiązują doktoranta zarówno podczas prowadzonych przez 

niego prac badawczych, jak również w aspektach życia prywatnego i zawodowego 

powiązanych ze środowiskiem Instytutu. 

4. Doktorant powinien charakteryzować się: 

- rzetelnością, sumiennością oraz wiarygodnością w prowadzeniu i rozpowszechnianiu badań 

naukowych oraz starannością w ich przechowywaniu, aby uniemożliwić manipulowanie nimi,  

- odpowiedzialnością za podejmowane działania oraz wyrażane słowa w przestrzeni 

publicznej,  

- otwartością na współpracę z innymi uczestnikami studiów doktoranckich, jak                                               

i pracownikami, 

- traktowaniem władz, pracowników Instytutu oraz uczestników studiów doktoranckich                           

z należytym szacunkiem, 

- uczciwością i godnością podczas reprezentowania Instytutu na konferencjach naukowych, 

seminariach, wyjazdach, stażach oraz innych spotkaniach naukowych.  

§2 

PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

1. Badania naukowe powinny być prowadzone przez Doktoranta z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa w szczególności w stosunku do osób współpracujących z nim przy projekcie 

badawczym lub podczas rozwiązywania danego problemu badawczego. 

2. Doktorant zobowiązany jest do skrupulatnego zbierania i analizowania materiałów oraz 

starannego przechowywania ich, aby uniemożliwić ingerencję osób trzecich.  



3. Przy prowadzeniu badań karygodne jest naruszanie praw autorskich osób trzecich, zmyślanie 

lub fałszowanie wyników naukowych. 

4. Środki finansowe przeznaczone na badania powinny być rozdysponowane racjonalnie, 

zgodnie z przepisami prawa.   

5. Podczas ubiegania się o fundusze na badania powinno się formułować realne cele badawcze, 

a w trakcie badań dokładać starań w ich zrealizowanie. 

6. Obiekty badań, takie jak organizmy żywe czy środowisko naturalne, powinny być traktowane 

z należytą troską i poszanowaniem. 

7. Zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobro, zarówno współpracowników jak i osób niezwiązanych 

bezpośrednio z prowadzonymi badaniami, nie mogą być zagrożone. 

§3 

RAŻĄCE PRZEWINIENIA 

1. Do najważniejszych przewinień, godzących w etos badań naukowych należą: 

 fabrykowanie wyników - polega na zmyślaniu wyników badań i przedstawianiu ich, 

jako prawdziwych, 

 fałszowanie - polega na zmienianiu danych, przez co wyniki badań nie zostają 

prawdziwie zaprezentowane, 

 popełnianie plagiatów - polega na przywłaszczeniu cudzych idei, wyników badań lub 

słów bez poprawnego podania źródła, co stanowi naruszenie praw własności 

intelektualnej. 

2. Wysoce nieetyczne jest również:  

 publikowanie tych samych treści naukowych pod zmienionymi tytułami w różnych 

publikacjach czy podczas różnych konferencji,  

 przedstawianie fałszywych dokumentów konferencyjnych,  

 przedstawianie cudzej publikacji, jako własnej, 

 nieuprawnione działanie na szkodę innych osób w Instytucie.    

§4 

PROWADZENIE PRAC BADAWCZYCH, STOSUNEK DO DOKTORANTÓW, WŁADZ INSTYTUTU I INNYCH 

PODMIOTÓW, Z KTÓRYMI ZWIĄZANYMI JEST DOKTORANT 

1. Doktorant w ramach swojej dyscypliny powinien cechować się wiedzą oraz umiejętnościami 

niezbędnymi do prowadzenia prac badawczych, samodzielnie lub pod opieką opiekuna 

naukowego.  

2. Doktorant powinien czynić starania w celu urozmaicania form i sposobów przekazywania 

zdobytej wiedzy. 

3. Doktorant zobowiązany jest okazywać szacunek władzom oraz społeczności Instytutu. 

4. Doktorant zobowiązany jest stosować się do uchwał i zarządzeń wydawanych przez Instytut. 

5. Doktorant podejmujący działania w imieniu Instytutu i za zgodą opiekuna 

naukowego/promotora we współpracy z innymi jednostkami zobowiązany jest umieścić 

informacje o takiej reprezentacji we wszystkich materiałach i publikacjach. 



6. Doktorant może i powinien współpracować na rzecz społeczności doktorantów Instytutu. 

7. Wszelkie spory pomiędzy doktorantami lub Doktorantem i pracownikami Instytutu powinny 

być rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, przy pomocy Samorządu Doktorantów, 

Dyrekcji lub Męża Zaufania w Instytucie.  

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W przypadku złamania Kodeksu i/lub przekroczenia zasad etycznych przeciwko Doktorantowi może 

zostać wszczęte postępowanie przed organami Instytutu określonymi w Regulaminie studiów 

doktoranckich przy Instytucie lub Regulaminie Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Instytut lub przy 

jego współudziale.  

 

Niniejszy Kodeks został zatwierdzony przez Samorząd Doktorantów  Instytutu Farmakologii im. 

Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w dniu 11.02.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



................................................. 

(imię i nazwisko doktoranta) 

................................................. 

(promotor/promotor pomocniczy) 

………………………………………………… 

(zakład) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Kodeksu Etyki Doktoranta Instytutu Farmakologii im. 

Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk wprowadzonego Zarządzeniem Nr ………………….. z 

dnia……………...  

……………………………………..................................... 

 (data i podpis doktoranta) 

 


