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OSTRZEŻENIE 
UWAGA NA OSZUSTÓW INTERNETOWYCH (Hijacked by Online) 

DZIAŁAJĄ W POLSCE  
ICH OFIARAMI SĄ PRACOWNICY NAUKOWI NASZEJ UCZELNI? 

 
Uprzejmie proszę kolegów i koleżanki o rozwagę i ostrożność w podjęciu decyzji o 

lokowaniu swojego dorobku naukowego w wersji elektronicznej w Internecie (w sposób 

przestępczy i niezgodnych z prawem międzynarodowym) w quasi-duplikatach czasopism 

znajdujących się w bazie Institute for Scientific Information-ISI, nazywanej w Polsce Listą 

Filadelfijską. 

Grupa dotąd niezidentyfikowanych internautów, posiadających serwery prawdopodobnie w 

krajach arabskich lub w Stanach Zjednoczonych AP, a konta bankowe w Erewaniu (Armenia 

była republika ZSRR) dokonuje w skali 1/1 kopii w wersji elektronicznej oferty wydawniczej 

i publikowania dorobku naukowego, najczęściej w tych tytułach czasopism, które są 

wydawane tylko w wersji papierowej. Nie mają więc swojej strony internetowej. Niektóre z 

nich są bardzo zasłużone dla nauki, jak np. austriacka "Vulfenia Journal" szwajcarski 

„Archives des Sciences”, francuska "Pensee Journal", czy też „Bothalia” z RPA i "Jokul 

Journal”z Irlandii. Do końca 2014 roku zidentyfikowano około 50 sfałszowanych kopii 

renomowanych czasopism naukowych. 

Za usługę wydawniczą pobierana jest opłata w wysokości 500-550 dolarów amerykańskich. 

Ofiarami takiej przestępczej działalności są najczęściej młodzi, niedoświadczeni naukowy z 

krajów trzeciego świata (Azja, Ameryka Południowa, Afryka), mający trudny dostęp do 

publikacji indeksowanych przez Thomson Reuters (Institute for Scientific Information-ISI). 

Jest mi bardzo przykro, że do takiego grona można zaliczyć też grupę naszych pracowników 

naukowych. 

Pragnę zwrócić uwagę, że działalność oszustów internetowych (Hijacked by Online) czyni 

więcej szkody nauce niż plagiaty. W związku z tym lokowanie prac w takich pirackich 

publikacjach spotyka się z jednoznaczną negatywną oceną przez świat nauki i wystawia 

autorów korzystających oferowanych z ich usług przestępczej działalności jak najgorsze 

świadectwo. Istnieje uzasadnione domniemanie o próbie budowania reputacji naukowej w 

sposób niezgodny z Kodeksem dobrych obyczajów w nauce. Świadczyć o tym mogą dwie 

publikacje na ten temat zamieszczone w najpoważniejszym czasopiśmie naukowym NATURE 



oraz oświadczenie szefa Institute for Scientific Information-ISI w Filadelfii. Prowadzone jest 

też śledztwo (na razie bez wyraźnych skutków) przez policję w Austrii i Szwajcarii, 

zajmującą się przestępstwem internetowym. Walka z piractwem internetowym tego typu, jak 

również identyfikacja falsyfikatu jest trudna. Fałszerze dokonują w sposób bezbłędny kopii 

stron czasopisma, stopki wydawniczej, znaków doi, numerów identyfikacyjnych, składu 

redakcji, listy recenzentów itp..  

Liczba też chętnych do korzystania z usług Hijacked by Online przekracza wyobraźnię. W 

związku z tym falsyfikaty są wydawane, jako miesięczniki. Najczęściej źródłowe publikatory, 

to roczniki. Jak dotąd nie udało się ustalić miejsca redakcji i serwerów fałszowanych 

czasopism. W Austrii i w Szwajcarii zawieszono strony WULFEMII, nielegalnie wydawanego 

miesięcznika, skopiowanego austriackiego rocznika i stronę „Archives des Sciences”, 

periodyku wydawanego w Szwajcarii. W Polsce strona internetowa WULFEMII istnieje i 

sieje spustoszenie wśród naukowców zwabionych łatwym dostępem do publikowania na 

„Liście Filadelfijskiej”, jak można wyczytać z reklamy sfałszowanego czasopisma 

znajdującego się faktycznie w bazie Institute for Scientific Information-ISI w Filadelfii i 

umieszczonego na polskiej „Liście A czasopism punktowanych MNiSzW”. 

W związku zaistniałymi przypadkami nawiązywania kontaktów z nielegalnie działającymi 

wydawnictwami przez pracowników naukowych naszej Uczelni, JM Rektor AWF w 

Krakowie zamierza wkrótce wystosować pismo do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zawiadamiające, że Uczelnia nie dokumentuje w swoich bazach prac 

publikowanych w sfałszowanych wydawnictwach w wersji on line. Konsekwencje 

prawne, moralne wynikające z naruszenia kodeksu dobrych zwyczajów w nauce mogą 

ponieść tylko autorzy publikacji rozpowszechnianych w Internecie w sposób nielegalny.  

W razie wątpliwości, czy wysyłać publikację do czasopisma wydawanego w wersji 

elektronicznej i rejestrowanego w bazie Institute for Scientific Information-ISI, nazywanej w 

Polsce Listą Filadelfijską - proszę o ostrożność i kontakt z Panem mgr Tomaszem Rusinem, 

kierownikiem Działu Informacji Naukowej AWF w Krakowie, odpowiedzialnym za 

dokumentację i ewaluacje dorobku naukowego pracowników AWF w Krakowie. Do 

oświadczenia dołączam Jego informacje o sfałszowanych wydawnictwach i możliwości ich 

identyfikacji. 


