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tytułu rozprawy doktorskiej.
1) Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia; Uniwersytet Jagielloński; data nadania
stopnia: 17 marca 2011; tytuł rozprawy: Internalizm w metaetyce, czyli dlaczego postępować
moralnie; promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz; recenzenci: prof. dr hab. Paweł Łuków, prof.
dr hab. Jan Woleński.
2) Master of Science (MSc) in political theory; London School of Economics, Department of
Government, 2006; tytuł pracy: Internal Reasons and Objectivity; promotor: dr Katrin Flikschuh.
3) Magister filozofii; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, 2002; tytuł pracy: Antyrealizm
Dummetta; promotor: prof. dr hab. Adam Grobler.
4) Magister nauk politycznych: Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa: analiza i krytyka; Uniwersytet
Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, 2001; promotor: prof. dr
hab. Krystyna Chojnicka.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych.
Aktualne zatrudnienie:
1) Od 1 października 2014 – adiunkt, Instytut Filozofii UJ (od 2 września 2017 do 4 marca 2018 urlop
naukowy; od 1 lutego 2019 w wymiarze ¼ etatu).
2) Od 1 października 2016 – kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ na Wydziale
Filozoficznym UJ.
3) Od 1 lutego 2019 – ¾ etatu jako kierownik (Principal Investigator) projektu BIOUNCERTAINTY
finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council) w ramach
konkursu ERC Starting Grant 2018.
Poprzednie stanowiska:
4) Od 2 września 2017 do 4 marca 2018 – visiting fellow, Tilburg Center for Logic, Ethics, and
Philosophy of Science, Uniwersytet w Tilburgu.
5) Od 1 lutego 2012 do 31 stycznia 2014 – staż podoktorski w ramach projektu „Interdyscyplinarne
Studia Doktoranckie Społeczeństwo – Technologie – Środowisko”, Instytut Filozofii UJ.
6) Od 1 października 2011 do 30 września 2014 – asystent (1/2 etatu), Instytut Filozofii UJ (urlop
bezpłatny w okresie od 1 lutego 2012 do 31 stycznia 2014).
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7) Od 25 sierpnia 2010 do 26 czerwca 2011 – Yggdrasil fellow of the Research Council of Norway,
Centre for the Study of Mind in Nature, Uniwersytet w Oslo.
3a. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach pozanaukowych.
1) Od 2002 do 2009 redaktor w „Gazecie Wyborczej” w działach Nauka, Opinie, Zagranica, Agora SA,
Warszawa (urlop bezpłatny w okresie od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2006 w związku ze studiami
w London School of Economics).

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (wraz z późniejszymi
zmianami).
a) Tytuł osiągnięcia naukowego
Etyka a niepewność (cykl publikacji powiązanych tematycznie).
Na wskazane osiągnięcie składa się 11 artykułów naukowych, z czego 8 to artykuły w czasopismach
naukowych, a 3 to rozdziały w monografiach.

b) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (autor/autorzy, data wydania, tytuł,
wydawca lub czasopismo, tom, strony).
Bioetyka a niepewność
1) T. Żuradzki (2014), Moral uncertainty in bioethical argumentation: a new understanding of the prolife view on early human embryos, „Theoretical Medicine and Bioethics” 35(6): 441-457 (Web of
Science – SSCI; ERIH; Impact Factor 2014: 0,537; lista A MNiSW: 25 pkt);
2) T. Żuradzki (2013), Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, „Przegląd Filozoficzny"
85(1): 31-46 (ERIH; lista C MNiSW: 10 pkt);
3) T. Żuradzki (2014), Preimplantation genetic diagnosis and rational choice under risk and
uncertainty, „Journal of Medical Ethics" 40(11): 774-8 (IF 2014: 1,511; lista A MNiSW 35 pkt);
4) T. Żuradzki (2014), Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko
biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej, „Diametros" 42: 204–226
(Web of Science – ESCI; ERIH; lista C MNiSW 15 pkt);
5) T. Żuradzki (2016), Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi i żołnierze, „Diametros"
47: 98-128 (Web of Science – ESCI; ERIH; lista C MNiSW 15 pkt);
Etyka wojny a niepewność
6) T. Żuradzki (2014), Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu liczby ofiar konfliktów
zbrojnych, „Ethos" 2: 279-298 (lista B MNiSW – 12 pkt);
7) T. Żuradzki (2015), Targeted Killings: Legal and Ethical Justifications, w: M. Galuppo et al. (red.),
Human Rights, Rule of Law and the Contemporary Social Challenges in Complex Societies, Belo
Horizonte: 2909-23 (recenzowany rozdział w monografii);
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8) T. Żuradzki (2016), Meta-reasoning in making moral decisions under normative uncertainty, w: D.
Mohammed & M. Lewiński (red.), Argumentation and Reasoned Action, vol. II, College Publications,
London: 1093-1104 (recenzowany rozdział w monografii);
Racjonalność a niepewność
9) T. Żuradzki (2014), Trzeci rodzaj normatywności: wymóg reagowania na racje, „Filozofia Nauki"
22(4): 35-51 (Web of Science – AHCI; lista C MNiSW 15 pkt);
10) T. Żuradzki (2016), Time-biases and rationality: the philosophical perspective on empirical
research about time preferences, w: The Emergence of Normative Orders, J. Stelmach, B. Brożek, Ł.
Kurek (red.), Copernicus Center Press, Kraków: 149-187 (recenzowany rozdział w monografii);
11) T. Żuradzki (2018), The normative significance of identifiability, „Ethics and Information
Technology", First Online: 31 October 2018, DOI: https://doi.org/10.1007/s10676-018-9487-z (IF
2017: lista A MNiSW 30 pkt).

c) Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich
ewentualnego wykorzystania.
W publikacjach wchodzących w skład osiągnięcia naukowego analizuję filozoficzne problemy
związane z podejmowaniem decyzji przez osoby publiczne i prywatne w różnego rodzaju sytuacjach
niepewności lub ryzyka. Moje zamierzenie badawcze zakłada, że akademickie dyskusje z zakresu etyki
– jeśli aspirują do tego, by trafnie odnosić się do procesu podejmowania decyzji i treści osądów
normatywnych – powinny dotyczyć nie tylko wyidealizowanych sytuacji, które obecnie najczęściej są
dyskutowane przez etyków, ale także różnego rodzaju ograniczeń epistemicznych lub metafizycznych
charakterystycznych dla realnych sytuacji wyboru. Jest to szczególnie istotne w świetle obecnego
postępu nauki i techniki, w szczególności nowych odkryć z zakresu biomedycyny, z którymi związane
są nowe typy niepewności lub ryzyka – również takie, które mogą wywoływać specyficzne emocje lub
wiązać się ze specyficznym sposobem przetwarzania informacji – a także w wielu innych sytuacjach,
np. związanych z potencjalnym krzywdzeniem innych podmiotów. W artykułach naukowych
wchodzących w skład osiągnięcia naukowego staram się pokazać też, że niekiedy stanowiska
normatywne w etyce nie stanowią rozwinięcia klasycznych normatywnych doktryn czy teorii (takich
jak konsekwencjalizm, stanowiska deontologicze czy kontraktualistyczne), ale należy je interpretować
jako stanowiska wynikające z różnych podejść do podejmowania decyzji w sytuacjach niepewności.
Pokazuję też, że we współczesnych akademickich dyskusjach naukowych wiele normatywnych
stanowisk, które na pierwszy rzut oka nie dotyczą problemu niepewności, tak naprawdę wynika z
przyjęcia określonych założeń dotyczących kryteriów decyzji w sytuacjach niepewności. Moim
długofalowym celem naukowym – do którego realizacji niniejszy projekt habilitacyjny jest pierwszym
krokiem, kolejnym będzie mój nowy projekt finansowany przez Europejską Radę ds. Badań
Naukowych (European Research Council – ERC) – jest podważenie zasadności tradycyjnych podziałów
w etyce normatywnej i praktycznej, np. podziału na stanowiska konsekwencjalistyczne lub
niekonsekwencjalistyczne, i zastąpienie ich nowymi, trafniejszymi rozróżnieniami, które odwoływać
się będą do różnych kryteriów decyzji w różnego typu sytuacjach niepewności.
Do niedawna dyskusje akademickie dotyczące kwestii etycznych, w tym najważniejsze dyskusje z
zakresu bioetyki, prowadzone były bez odnoszenia się do sytuacji ryzyka czy niepewności. Kilkanaście
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lat temu Sven Ove Hansson opisał ten stan rzeczy następująco: „Etyka wciąż żyje w świecie
newtonowskim” (Hansson 2003). W szczególności argumentował, że akademickie dyskusje etyczne
bardzo często są oparte na niewiarygodnych naukowo założeniach na temat przyczynowości. W
nowo wydanym Oxford Handbook of Philosophy and Probability czytamy, że „główny nurt filozofii
moralności nie zajmował się prawdopodobieństwem”, przy czym „prawdopodobieństwo” jest tu
rozumiane jako „najlepiej znane narzędzie do myślenia o niepewności” (McCarthy 2016).
Współcześni etycy bardzo często posługują się eksperymentami myślowymi lub kazusami, w których
jednostka podejmuje jednorazową decyzję, a wszelkie możliwe konsekwencje są precyzyjnie
zdefiniowane i dotyczą wyłącznie najbliższej przyszłości (np. standardowe przypadki tramwaju, choć
warto zwrócić uwagę na interesującą ich wersję, w której niepewność dotycząca tożsamości osób
wpływa na ocenę normatywną, Hare 2016). Ta wyjątkowa skłonność do rozważania prostych sytuacji,
w których brak jest jakiejkolwiek niepewności w etyce jest zaskakująca, w szczególności jeśli ma się
na uwadze to, że zarówno osoby prywatne, jak i decydenci publiczni zdecydowaną większość swoich
osądów czy decyzji wydają w sytuacjach szeroko rozumianej niepewności, która obejmuje m.in.
przypadki niewiedzy (podmiot nie ma wystarczających informacji na temat: faktów lub możliwych
konsekwencji działań; tożsamości osób, których może dotyczyć dana decyzja; przyszłych preferencji
lub decyzji – zarówno swoich, jak i innych podmiotów), niezdeterminowania (procesy są rozumiane w
sposób indeterministyczny lub metafizycznie czy semantycznie nieokreślony), ryzyka (rozkład
prawdopodobieństw wśród możliwych konsekwencji jest znany decydentowi).
W ostatnich kilku latach zauważyć można wśród etyków rosnące zainteresowanie problemami
związanymi z podejmowaniem decyzji w rozmaitego typu sytuacjach niepewności. Na przykład w
dwóch ostatnich wydaniach Philosopher’s Annual (zbiory dziesięciu najlepszych artykułów
filozoficznych, które ukazały się w czasopismach filozoficznych w latach 2016 i 2017) prawie wszystkie
wyróżnione artykuły dotyczące kwestii etycznych nawiązują do problemów związanych z
niepewnością: Bovens (2016), Voorhoeve, Floeurbaey (2016), Buchak (2017), Enoch (2017). Pojawiają
się także nowe publikacje podkreślające istotność kwestii związanych z niepewnością w etyce,
zarówno na poziomie teoretycznym (patrz np. niedawne sympozjum na temat teorii decyzji w
czasopiśmie „Ethics” 127, April 2017) jak i bardziej praktycznym (patrz np. niedawne sympozjum
dotyczące rozumienia korzyści i ryzyka w badaniach klinicznych w czasopiśmie „Journal of Medical
Ethics” 43, February 2017). Warto w tym kontekście zauważyć także numer specjalny czasopisma
„Diametros” (wrzesień 2017 r.) pt. Ethics and Uncertainty pod moją redakcją jako redaktora
gościnnego z oryginalnymi pracami wybitnych naukowców (w numerze tym publikowali m.in.
Jonathan Baron, Sven Ove Hansson, Kristine Schrader-Frachette).
Istotną częścią mojego zamierzenia badawczego jest także analiza tego, w jaki sposób różnego typu
heurystyki i uprzedzenia, które są dokumentowane przez psychologów, wpływają na proces
wydawania i treść osądów normatywnych, w szczególności w kontekście sytuacji związanych z
niepewnością, a także w kontekście nowych odkryć z zakresu biomedycyny. W jednym z projektów,
którymi kierowałem (Laboratorium filozofii eksperymentalnej), przeprowadzaliśmy też własne
badania empiryczne (online i w laboratorium). Teksty będące ich wynikiem przechodzą obecnie
proces recenzji, jeden z nich dotyczy tzw. efektu zidentyfikowania (artykuł następujących autorów:
M. Kossowska, A. Czernatowicz-Kukuczka, E. Szumowska, M. Szwed), inny – różnicy w
rozumowaniach sędziowskich w zależności od tego, czy sprawy opisane są w sposób abstrakcyjny czy
konkretny (P. Bystranowski, B. Janik, M. Próchnicki).
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W swoim osiągnięciu naukowym podejmuję problem niepewności w etyce na kilku płaszczyznach:
praktycznej, w tym związanej z bioetyką (publikacje 1-5) i etyką wojny (6-8), a także teoretycznej,
związanej z racjonalnością (9-11).
W tekście pt. Moral uncertainty in bioethical argumentation: a new understanding of the pro-life view
on early human embryos opublikowanym w czasopiśmie „Theoretical Medicine and Bioethics”
przedstawiłem oryginalną interpretację stanowiska głoszącego, że embriony ludzkie należy traktować
tak, jak gdyby miały pełny status moralny od czasu zapłodnienia (wcześniejsza polska wersja tej pracy
została opublikowana pt. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych
wykorzystujących ludzkie embriony w czasopiśmie „Diametros” i nie wchodzi w skład osiągnięcia
naukowego). W tekście tym przedstawiłem dwa ważne wyniki moich badań: w mojej interpretacji
stanowiska typu „pro-life” (w tym aktualne stanowisko Kościoła katolickiego wyrażone w
dokumentach Kongregacji Nauki Wiary) opierają się nie tyle na założeniach ontologicznych
dotyczących embrionu i jego potencjalności – jak najczęściej bywają one rozumiane – ile na
specyficznych kryteriach racjonalnych decyzji w sytuacji niepewności na temat statusu
ontologicznego oraz na specyficznie rozumianej zasadzie ostrożności (nazwałem to argumentem z
niepewności normatywnej, czyli ANU od argument from normative uncertainty). ANU głosi, że nie
zawsze należy postępować na podstawie doktryn normatywnych, które uważa się za najlepiej
uzasadnione czy najbardziej wiarygodne: niekiedy – w sytuacjach, gdy „moralna stawka” jest duża –
powinniśmy z ostrożności postępować na podstawie takich doktryn, które uważamy za bardzo mało
wiarygodne. W interesującym mnie w tym tekście przypadku niszczenia wczesnych embrionów do
celów badawczych ANU zakładałby, że nawet jeśli mamy wysoki stopień przekonania, że nasze
normatywne osądy na ten temat są dobrze uzasadnione (czyli że wczesne zarodki mają tego typu
status moralny, że wolno nam poświęcać ich istnienie dla realizacji ważnych celów naukowych), to i
tak nie powinniśmy postępować na podstawie tego osądu. A to dlatego, że nie możemy wykluczyć, iż
mylimy się co do trafności akceptowanych przez nas osądów, w takiej zaś sytuacji stawka byłaby
bardzo wysoka, bo inne stanowiska mogą przypisywać wczesnym embrionom bardzo wysoki status
moralny. Odwołując się do najnowszych prac z zakresu niepewności normatywnej (Guerrero, Ross,
Sepielli, Weatherson, MacAskill) pokazałem ograniczenia tego modelu, który na pierwszy rzut oka
wydaje się mocniejszy niż standardowe interpretacje stanowisk przypisujących wczesnym
embrionom ludzkim szczególny status (ponieważ nie musi zakładać kontrowersyjnych tez
ontologicznych, np. dualistycznej metafizyki lub szczególnej roli potencjalności aktywnej w
przypisywaniu statusu ontologicznego). W szczególności zwróciłem uwagę na problem
międzyteoretycznego porównywania wartości, który uniemożliwia moim zdaniem zastosowanie ANU
do większości realnych sytuacji decyzyjnych.
Moje stanowisko wzbudziło duże zainteresowanie, przedstawiałem je podczas kilku
międzynarodowych konferencji, w tym na konferencji American Philosophical Association w San
Francisco, Aristotelian Societyi the Mind Association w Stirling czy na Uniwersytecie St Andrews
(wykład na zaproszenie), a tekst był cytowany m.in. w książce wydanej przez Oxford University Press
(K. Watson, The Ethics, Law, and Politics of Ordinary Abortion, OUP 2018).
W artykule pt. Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna opublikowanym w „Przeglądzie
Filozoficznym”, a następnie w artykule Preimplantation genetic diagnosis and rational choice under
risk or uncertainty opublikowanym w „Journal of Medical Ethics” przedstawiłem oryginalny argument
za tym, że preimplantacyjna diagnostyka genetyczna (PDG) zostałaby wybrana jako metoda selekcji
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przez racjonalne podmioty w hipotetycznej sytuacji wyboru, w której nie wszystkie embriony mogą
zostać implantowane podczas procedury zapłodnienia in vitro i w której istnieje niepewność co do ich
przyszłego stanu zdrowia. Argumentowałem, że nie znając konkretnych preferencji danej jednostki,
należałoby przyjąć, że podejmując decyzję w jej najlepiej pojętym interesie, powinniśmy kierować się
maksymalizacją oczekiwanych i dostępnych w jej sytuacji „dóbr pierwotnych” (Rawls 2009), czyli tego
rodzaju dóbr, o które zabiega każdy racjonalny podmiot, gdyż są one niezbędne do realizacji
wszelkich planów życiowych. Mój argument wskazuje więc, że powinniśmy uznać PDG (a
generalizując – wszelkie inne procedury) za pożądaną metodę selekcji ze względu na szacunek dla
hipotetycznych wyborów, których dokonałyby same zainteresowane strony w określonej sytuacji,
gdyby tylko miały taką możliwość. Co więcej, pokazałem, że nawet przyjmując bardzo
konserwatywne założenia dotyczące statusu moralnego embrionów, można by argumentować, że
ten, kto nie przeprowadziłby procedury PDG w sytuacji, w której nie jest możliwe implantowanie
wszystkich stworzonych embrionów oraz istnieje poważne ryzyko wystąpienia np. choroby
jednogenowej, nie wykazywałby należytego szacunku dla hipotetycznych wyborów zainteresowanych
(pacjentów/potomstwa). Wyniki badań przedstawione w tych tekstach wskazują, że PDG powinna
być prawnie dopuszczalna, ponieważ jej przeprowadzenie jest pożądane w niektórych sytuacjach
wyłącznie ze względu na niekontrowersyjne i powszechnie podzielane kryteria racjonalnych działań w
sytuacji niepewności lub niepełnej wiedzy. Główna teza stanowisk konserwatywnych odnosi się
przede wszystkim do moralnej oceny dopuszczalności kreowania sytuacji, w których zmuszeni
jesteśmy eliminować niektóre embriony. Dotyczy więc moralnej (a zapewne także prawnej)
dopuszczalności przeprowadzania standardowej procedury in vitro, w czasie której powstają
nadliczbowe zarodki. Stanowisko konserwatywne nie ma jednak zastosowania do moralnej oceny
samego procesu i wyboru kryteriów selekcji embrionów, czym w rzeczywistości jest procedura PDG.
Tym samym stanowiska konserwatywne w kwestii statusu embrionu mają znaczenie przy
regulowaniu dopuszczalności samej procedury in vitro, ale nie przy debatach o dopuszczalności PDG
w sytuacji, gdy procedura in vitro jest dopuszczalna prawnie i wykonywana, a także dopuszczalne jest
tworzenie nadliczbowych zarodków.
Mój argument wzbudził zainteresowanie i był też przedmiotem polemiki w „Journal of Medical
Ethics”, na którą odpowiedziałem (tekstu odpowiedzi na polemikę nie włączyłem do osiągnięcia
naukowego, ze względu na jej znikomą objętość), przedstawiałem go m.in. podczas konferencji
European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care w Bazylei.
W tym wypadku zdecydowałem się włączyć do osiągnięcia naukowego oba teksty (zarówno polską
wersję, jak i angielską), ponieważ znacząco różnią się one od siebie – mimo że centralny argument
jest w obu identyczny. Tekst w języku polskim był bowiem w dużej mierze zainspirowany
Stanowiskiem Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie
preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej, a także zdaniami odrębnymi zgłoszonymi do tego
dokumentu, oraz stanowił polemikę z tymi zdaniami (w szczególności ze zdaniem odrębnym Barbary
Chyrowicz). W przeciwieństwie do tego, tekst angielski bardziej precyzyjnie oddawał sam argument i
odpowiadał na możliwe kontrargumenty, tylko wspominając polską dyskusję na ten temat.
W artykule przeglądowym pt. Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko
biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej opublikowanym w
czasopiśmie „Diametros” omówiłem krytycznie kilka popularnych argumentów przeciwko
wykorzystywaniu współczesnych osiągnięć biomedycznych do poprawiania ludzkiej kondycji fizycznej
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lub umysłowej. Na przykładzie prac Habermasa, Sandela, Fukuyamy analizowałem trzy argumenty
tego typu odwołujące się do: 1) autonomii; 2) życia jako daru; 3) naturalnej równowagi. Dobór tych
autorów wynikał z tego, że ich prace zostały przetłumaczone na polski i są dość często przywoływane
w dyskursie publicznym, a także wywarły znaczny wpływ na kształt obecnej debaty na temat
udoskonalenia. W swoim tekście próbowałem jednak pokazać, jak słabe są te popularne argumenty.
Przeciwko stanowisku Habermasa podniosłem następujące argumenty: 1) nowa eugenika mogłaby
często poszerzać autonomię przyszłych ludzi, a nie – jak twierdzi Habermas – wyłącznie ją ograniczać;
2) wbrew Habermasowi przypadkowość uposażenia genetycznego nie jest niezbędnym elementem
autonomii jednostki; 3) Habermas w bezpodstawny sposób faworyzuje to, co „naturalne” w
porównaniu do tego, co „wyprodukowane”. Przeciwko stanowisko Sandela podniosłem następujące
zarzuty: 1) wprowadzanie terminologii zaczerpniętej z jednej z doktryn religijnych („dar, jakim jest
życie”) bez wyraźnego uzasadnienia i wbrew własnym założeniom; za niezrozumiałe na gruncie
niereligijnej etyki uznałem także powoływanie się na „wdzięczność za posiadane uposażenie
genetyczne” czy szerzej na wdzięczność wobec „natury”; 2) ponadto, nawet gdybyśmy się zgodzili z
Sandelem, że zamiar stosowania metod biomedycznych do udoskonalenia ludzi jest przejawem wady
charakteru udoskonalających, to wciąż nie byłby to wystarczający argument przeciwko
przeprowadzaniu udoskonalania, które mogłoby być po prostu korzystne dla przyszłych ludzi i chętnie
przez nich samych akceptowane. Przeciwko stanowisku Fukuyamy argumentuję, że 1) normalne
funkcjonowanie organizmów biologicznych jest przez niego utożsamione z funkcjonowaniem
optymalnym – czyli takim, które jest najlepsze wedle przyjętych przez nas samych kryteriów; 2)
podważam to, że biologiczne gatunki mają jakąś niezmienną istotę czy naturę, co jest
charakterystyczne dla arystotelesowskiej (predarwinowskiej) wizji przyrody. Na koniec odwołałem się
m.in. do prac Bostroma i Orda („test odwrócenia” i „test podwójnego odwrócenia”), którzy
zasugerowali, że sprzeciw względem niektórych propozycji biomedycznego polepszenia kondycji
ludzkiej może być wynikiem swoistego błędu poznawczego, który psychologowie określają jako efekt
status quo. Ich zdaniem przeciwnicy ulepszania muszą uznawać, iż obecne „parametry” związane z
biologicznym funkcjonowaniem człowieka są na optymalnym poziomie: nie jest pożądane ani ich
obniżanie, ani podwyższanie. Przeciwnicy ulepszania nie wyjaśniają jednak, dlaczego obecny poziom
danego parametru uznają za optymalny.
Tekst ten był cytowany w kilku polskich czasopismach naukowych: „Analiza i Egzystencja”,
„Principia”, „Problemy Profesjologii”, „Ethics in Progress”.
W tekście pt. Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi i żołnierze opublikowanym w
czasopiśmie „Diametros” argumentowałem (wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7
października 2015 r., sygn. akt K 12/14), że lekarze powołujący się na klauzulę sumienia mają prawny
obowiązek uzasadnienia racji leżących u podstaw odmowy wykonania danego świadczenia.
Pokazałem, że najbardziej wiarygodna interpretacja polskiego prawa głosi, iż odwołanie się do
klauzuli sumienia jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 1)
przedstawione uzasadnienie świadczy o autentyczności sądu sumienia, który 2) nie opiera się na
fałszywych przekonaniach oraz 3) wynika z normy moralnej o odpowiednio wysokiej randze.
Tymczasem przyjmowany niekiedy w polskiej doktrynie prawnej (w tym w uzasadnieniu do Wyroku
TK) dogmat głoszący, że racje stojące za odmową wykonania świadczenia medycznego nie podlegają
jakiejkolwiek ocenie, jest wynikiem albo przyjęcia niewiarygodnej koncepcji sumienia, albo błędnej
interpretacji Konstytucji. Argumentując za tymi tezami, odwołałem się do regulacji dotyczących
odmowy służby wojskowej, które nakładają na obdżektorów obowiązek publicznego ujawnienia i
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uzasadnienia światopoglądu, a następnie argumentowałem, że nie ma żadnych powodów, by lekarzy
prawo miało traktować łagodniej. Na koniec pokazałem też, że klauzula sumienia nie ma
zastosowania w sytuacjach, w których odmowa wykonania świadczenia zachodzi w sytuacji
niepewności i opiera się na specyficznie rozumianej zasadzie ostrożności (w tym wypadku nie spełnia
bowiem kryterium nr 3, czyli nie wynika z normy moralnej o odpowiednio wysokiej randze).
Artykuł był cytowany w czasopiśmie naukowym „Forum Prawnicze”.
W artykule pt. Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów
zbrojnych opublikowanym w czasopiśmie „Ethos” rozważałem następujące pytanie: jakie inne
czynniki oprócz minimalizowania oczekiwanych strat (ludzkich, materialnych) powinni uwzględniać
decydenci mający wpływ na rozpoczęcie konfliktów zbrojnych i ich przebieg. W pierwszej części
tekstu, odwołując się do wojny w Zatoce Perskiej z 1990 roku i reguł ius ad bellum (czyli dotyczących
rozpoczynania konfliktów zbrojnych) polemizowałem ze stanowiskiem (wyrażonym w literaturze
przez Lackeya i Kavkę), że dany konflikt zbrojny jest uzasadniony jedynie wtedy, gdy korzyści
wynikające z jego prowadzenia przeważają nad stratami wywołanymi jego przebiegiem, przy czym
miałyby być one oceniane z zewnętrznej względem tego konfliktu perspektywy. Argumentowałem, że
bez względu na to, czy akceptujemy tradycyjną doktrynę wojny sprawiedliwej, czy indywidualistyczne
podejście do etyki wojny (którego reprezentantem jest obecnie np. McMahan), uzasadnienie
rozpoczęcia konfliktu zbrojnego nie zawsze musi być związane wyłącznie z dążeniem do ograniczenia
całkowitej liczby ofiar. W drugiej części pracy, odwołując się do interwencji NATO w Kosowie w roku
1999 i reguł ius in bello (czyli dotyczących prowadzenia konfliktów zbrojnych), rozważałem, czy
usprawiedliwioną interwencję zbrojną należy prowadzić zawszew taki sposób, by – po tym jak wojna
została już rozpoczęta – ograniczyć całkowitą liczbę jej ofiar. Zwróciłem uwagę, że rozstrzygnięcie tej
kwestii zależy od tego, jakie specjalne obowiązki mają żołnierze zawodowi względem cywilów, także
tych, którzy mają inne obywatelstwo lub przynależą do innych grup narodowych. W części trzeciej,
odwołując się do interwencji Izraela w Strefie Gazy na przełomie lat 2008/09 i problemów
wynikających z konfliktów asymetrycznych i zwalczania terroryzmu rozważałem tzw. zasadę
priorytetu żołnierzy zaproponowaną przez Kashera i Yadlina, głoszącą, że walcząc z terroryzmem,
władze danego państwa mają prawo przedkładać bezpieczeństwo walczących, którzy są jego
obywatelami, ponad bezpieczeństwo „obcych” cywilów, którzy nie znajdują się na obszarze
efektywnej kontroli sprawowanej przez ten kraj. Zwróciłem uwagę, że w dłuższej perspektywie
akceptacja tej zasady może prowadzić do zwiększenia liczby ofiar cywilnych, ponieważ sprzyja erozji
dobrze utrwalonego wymogu rozróżniania walczących i niewalczących.
Artykuł był cytowany w czasopiśmie naukowym „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla
Bezpieczeństwa”.
W artykule Targeted Killings: Legal and Ethical Justifications rozważałem czy politykę namierzania i
zabijania należy rozumieć jako pozasądową egzekucję (czyli w paradygmacie prawa karnego), czy jako
jeden ze sposobów prowadzenia działań wojennych (czyli w paradygmacie prawa konfliktów
zbrojnych). Zarysowałem możliwość uzasadnienia prawnej i etycznej dopuszczalności stosowania
polityki namierzania i zabijania. W tym celu posłużyłem się zmodyfikowanym paradygmatem
konfliktu zbrojnego. Uznałem, że znacznie lepiej nadaje się on do uzasadnienia omawianej tu polityki
niż przywoływany niekiedy paradygmat egzekwowania prawa. Zarysowałem też możliwość
modyfikacji dotychczasowego paradygmatu konfliktu zbrojnego w taki sposób, by wolno było zabijać
tylko tych ludzi, którzy są przyczynowo odpowiedzialni za spowodowanie zagrożenia (np. przywódcy
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polityczni odpowiedzialni za konflikt) lub za zamiar spowodowania zagrożenia (np. szefowie
organizacji terrorystycznej planujący przeprowadzenie zamachu). Zaproponowana tu modyfikacja
miałaby istotne znaczenie dla oceny dopuszczalności polityki namierzania i zabijania: wolno by ją było
prowadzić tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, w których byłaby jedynym możliwym sposobem
powstrzymania istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa (np. planowanie ataku terrorystycznego,
konfliktu zbrojnego). Polityka ta nie dawałaby się natomiast uzasadniać względami sprawiedliwości
retrybutywnej, czyli szukaniem sprawiedliwej odpłaty za dotychczas wyrządzone czyny.
W tekście pt. Meta-Reasoning in Making Moral Decisions under Normative Uncertainty
opublikowanym w recenzowanym tomie pokonferencyjnym pt. Argumentation and Reasoned Action:
Proceedings of the 1stEuropean Conference on Argumentation (London: College Publications)
rozwijałem niektóre wątki z tekstu Moral uncertainty in bioethical argumentation…, w szczególności
teoriodecyzyjne podejście do sytuacji niepewności normatywnej, odwołując się także do przykładów
z zakresu etyki wojny. Na kilku przykładach analizowałem różne typy niepewności i kryteria decyzji z
nimi związane np. 1) możliwość narażenia kogoś na ryzyko w sytuacji, w której nasze działanie nie ma
specjalnej wartości (Przykład 1); 2) możliwość narażenia kogoś na ryzyko w sytuacji, w której nasze
działanie ma istotną wartość (Przykład 2); 3) możliwość narażenia kogoś na ryzyko w sytuacji, w
której wartość naszego działania się zmienia (Przykład 3); 4) możliwość narażenia na ryzyko bytu,
który może mieć wysoki status, gdyby zaakceptować pewną doktrynę normatywną (Przykład 4).
Następnie rozważałem różne typy decyzji w sytuacjach typu 4, czyli w sytuacjach niepewności
normatywnej („my favourite theory”, „weak comparativism”, „strong comparativism”). Pokazałem, w
jaki sposób różnią się one od wcześniej omawianych sytuacji decyzyjnych i dlaczego podejście
próbujące ważyć różnego typu ryzyka z korzyściami zazwyczaj nie da się zastosować w sytuacjach
tego ostatniego typu. Zwróciłem jednak uwagę na sytuacje niepewności normatywnej, w której
podmiot nie wie jak oceniać daną decyzję, ponieważ waha się, czy właściwa jest doktryna
normatywna, która uznaje dane działanie za moralnie wartościowe (czyli słuszne lub niesłuszne), czy
też taka doktryna, która w ogóle nie przypisuje wartości moralnej temu działaniu. Argumentowałem,
że w tego typu sytuacjach argument z niepewności normatywnej może mieć zastosowanie, czyli
podmiot powinien kierować się doktryną, która odwołuje się do racji moralnych, bez względu na to
jak mały stopień przekonania miałby na temat trafności tej doktryny.
Artykuł był cytowany w czasopismach „Minds and Machines” i „Studia Philosophiae Christianae”.
W tekście pt. Trzeci rodzaj normatywności - wymóg reagowania na racje opublikowanym w „Filozofii
Nauki” – który był rozwinięciem moich badań prowadzonych podczas doktoratu, rozważałem różne
typy normatywności: 1) normatywność w podstawowym sensie; 2) wymogi racjonalności; 3) wymogi
reagowania na racje. Punktem wyjścia była tu niejednoznaczność dotycząca pojęć „racjonalność" i
„racja” używanych w odniesieniu do przekonań i zamiarów, a swoją argumentację prowadziłem,
odwołując się do zmodyfikowanego przykładu zaproponowanego pierwotnie przez Bernarda
Williamsa w tekście Racje wewnętrzne i zewnętrzne (tekst ukazał się w moim przekładzie w
„Rocznikach Filozoficznych” w 2019). Argumentowałem, że wiele stanowisk we współczesnej
metaetyce (np. reprezentowane przez Parfita w jego późnych pracach) pomija ważny typ wymogów
normatywnych, a mianowicie reagowanie na racje rozumiane albo jako świadectwa za
przekonaniami, albo jako racje działania. Analizowałem różnice pomiędzy tymi dwoma typami racji,
odwołując się także do ważenia racji w zależności od kwestii pragmatycznych, czyli w zależności od
możliwości posiadania błędnych przekonań i wagi tego błędu w kontekście celów podmiotu.
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Rozważałem kwestię relacji pomiędzy przekonaniami a zamiarami oraz problem „dziedziczenia”
racjonalności (czy zamiary przejmują racjonalność od przekonań?). W tekście tym najważniejsze są
dwa wyniki. Po pierwsze, zaproponowałem oryginalną krytykę stanowiska Parfita (2011), który z
jednej strony głosił, że zamiary nie „dziedziczą” (nie)racjonalności przekonań na temat faktów,
wynikającej z niewłaściwego reagowania na świadectwa; z drugiej zaś twierdził, że zamiary
„dziedziczą” (nie)racjonalność przekonań normatywnych. Prowadzi to Parfita do akceptacji
„odpowiedzialności całkowitej”, jeśli chodzi o przekonania normatywne – wedle jego stanowiska, jeśli
mam fałszywe przekonania na temat świata (bo nie akceptuję dostępnych mi świadectw), to moje
przekonania są nieracjonalne, ale już zamiary wynikające z tych fałszywych przekonań – nie; jeśli
natomiast mam fałszywe przekonania na temat tego, co jest dla mnie dobre (bo nie dostrzegam
tego), to nieracjonalne są nie tylko moje przekonania, ale także zamiary wynikające z tych fałszywych
przekonań. Po drugie, zastosowałem rozważania dotyczące kwestii pragmatycznych do przekonań
normatywnych: rozważałem, czy niekiedy należy (a jeśli tak – to jakiego typu jest to wymóg)
uwzględniać kwestie pragmatyczne przy akceptacji doktryn normatywnych (czyli np. możliwość
pomyłki, szczególnie w sytuacjach, w których byłaby ona poważna – gdyby się okazało, że to jakaś
inna doktryna normatywna jest właściwa).
W tekście Time-biases and rationality: the philosophical perspective on empirical research about time
preferences opublikowanym w książce The Emergence of Normative Orders (Copernicus Center Press,
Kraków) analizowałem, czy tzw. preferencje czasowe naruszają wymogi racjonalności. Przez
preferencje czasowe rozumiałem dwa typy reakcji: 1) preferowanie tego, by przyjemności
doświadczać raczej wcześniej niż później i by nieprzyjemności doświadczać raczej później niż
wcześniej (the bias toward the near); 2) preferowanie tego, by przyjemności doświadczać w
przyszłości raczej niż w przeszłości i by nieprzyjemności doświadczać raczej w przeszłości niż w
przyszłości (the bias toward the future). Argumentowałem za tym, że wbrew wielu popularnym
stanowiskom ta pierwsza preferencja nie narusza wymogów racjonalności, a tak ta druga - tak.
Wymogi racjonalności (zgodnie ze swoim wcześniejszym stanowiskiem przedstawionym w tekście
Trzeci rodzaj normatywności…) rozumiałem albo jako wymogi dotyczące spójności pomiędzy dwoma
typami nastawień (przekonania i zamiary), albo jako wymogi dotyczące właściwego reagowania na
racje. Zwróciłem uwagę na to, że w tekstach z zakresu filozofii, psychologii czy ekonomii zazwyczaj
uznaje się preferencje czasowe za irracjonalne z dwóch powodów: 1) są niezgodne z innymi
preferencjami podmiotu; 2) są arbitralne, ponieważ podmiot preferuje taką a nie inną dystrybucję
dóbr w czasie wyłącznie ze względu na ich umiejscowienie w czasie (tzw. positional preferences), a
nie ze względu na żadną inną rację (tak np. Parfit). W tekście pokazałem jednak, dlaczego ten drugi
powód, by określać niektóre preferencje czasowe mianem irracjonalnych, nie jest właściwy, a
arbitralne decyzje (czyli podjęte bez żadnych racji lub w sytuacji równowagi siły racji) nie muszą być
irracjonalne. W ostatniej części tego tekstu pokazałem, jakie konsekwencje ma moje stanowisko na
temat (nie)racjonalności preferencji czasowych dla oceny różnego typu polityk (np. dotyczących
opieki zdrowotnej).
Artykuł był cytowany w książce Wolfganga Schwarza (Edynburg) pt. Belief, Desire, and Rational
Choice.
W artykule The normative significance of identifiability opublikowanym w czasopiśmie „Ethics and
Information Technology” (wcześniejsza wersja została opublikowana pod tytułem Normatywne
implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych w czasopiśmie „Diametros”) rozważałem
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normatywne znaczenie badań psychologicznych, które wskazują, że ludzie chętniej pomagają osobom
zidentyfikowanym niż niezidentyfikowanym. Przedstawiłem nowe definicje terminów „osoba
zidentyfikowana”, „niezidentyfikowana”, „statystyczna”, które w literaturze przedmiotu są
stosowane niekonsekwentnie. Przyjąłem, że „osoba statystyczna” to przynależąca do jakiejś grupy
osoba, której tożsamości nie da się poznać z przyczyn zasadniczych, ponieważ nie istnieje w świecie
żaden taki fakt, do którego odnosiłyby się zdania na temat tej osoby (tożsamość tej osoby dałoby się
poznać tylko wtedy, gdyby w jakimś wcześniejszym momencie podjęto inną decyzję); z kolei ofiara
lub beneficjent, którego tożsamości nie da się poznać jedynie ze względu na przygodne ograniczenia
poznawcze decydenta, to osoba niezidentyfikowana, ale nie statystyczna. W tekście założyłem, że
efekt zidentyfikowania przyjmuje dwie główne formy: 1) większa gotowość do pomocy osobom
zidentyfikowanym niż osobom niezidentyfikowanym; 2) większa gotowość do podejmowania działań,
które krzywdzą osoby niezidentyfikowane niż tego typu działań, które krzywdzą osoby
zidentyfikowane. Następnie dokonałem krytycznej analizy trzech argumentów filozoficznych
dotyczących normatywnego znaczenia tej preferencji, które odwołują się do 1) kontraktualizmu ex
ante (Frick); 2) sprawiedliwej dystrybucji szans i ryzyka (Daniels); 3) reguł zalecających rozpraszanie
złych rezultatów i koncentrowanie dobrych (Hare). Pokazałem, że te argumenty, które wiążą się z
interesującymi problemami filozoficznymi dotyczącymi m.in. kontrfaktycznych okresów warunków
lub prawdopodobieństwa, nie są przekonujące. Zwróciłem też uwagę na to, że preferencja ta ma
istotny wpływ na wiele ważnych decyzji indywidualnych i publicznych dotyczących m.in. alokacji
świadczeń zdrowotnych lub programów szczepień.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych.
Oprócz tekstów wchodzących w skład osiągnięcia naukowego po złożeniu doktoratu (maj 2010)
opublikowałem kilka prac naukowych na inne tematy: etyka wojny (2010), odpowiedzialność za
przyszłe pokolenia (2010), decyzje dotyczące pacjentów w stanie wegetatywnym (2011), a także
artykuł dotyczący polityki naukowej i punktacji czasopism (2014). Opublikowałem też dwie
odpowiedzi na polemiki z moimi innymi tekstami opublikowanymi w czasopismach „Etyka” i „Journal
of Medical Ethics”. Przygotowałem dwa numery specjalne czasopisma „Diametros”: jeden dotyczył
etyki wojny (jest to najczęściej cytowany numer w historii tego czasopisma: sześć tekstów było w
sumie cytowanych 60 razy, w tym przez najlepsze międzynarodowe czasopisma, np. „Philosophical
Studies”, „Journal of Social Philosophy”, „Ethical Theory Moral Practice”, „European Journal of
International Relations”, „Political Studies” i przez książki wydane przez Oksford University Press,
Cambridge University Press czy Taylor & Francis), a drugi nosi tytuł „Ethics and Uncertainty” I został
opublikowany we wrześniu 2017. Trzeci numer pt. The Normative Significance of Empirical Moral
Psychology właśnie przygotowuję (ukaże się zapewne w marcu 2020).
W latach 2015-2019 opublikowałem sześć recenzowanych komentarzy/polemik do tekstów innych
autorów w „American Journal of Bioethics” (w tym cztery wraz ze współautorami, w trzech
przypadkach mój wkład wynosił 50 proc., w jednym przypadku 70 proc.). Tematy komentarzy to:
efekt zidentyfikowania a obowiązki dotyczące ratowania pacjentów lub badanych, czyli tzw. rescue
duties (2015); sposoby regulacji dawstwa organów a problem autonomii (2016, wraz z K.
Marchewką); metafizyka rasy w kontekście badań naukowych, organizacji służby zdrowia i relacji
lekarz-pacjent (2017, wraz z J.K. Malinowską); rozróżnienie na ratowanie i współtworzenie w
kontekście dylematów w neonatologii (2017); sprzeciw sumienia odwołujący się do przekonań
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normatywnych, które są kontrowersyjne na gruncie danej doktryny moralnej czy religijnej (2018,
wraz z W. Ciszewskim); awersja względem zaprzestania leczenia (2019, wraz z P.G. Nowakiem).
Przetłumaczyłem dwa artykuły naukowe (N. Bostroma i B. Williamsa), jeden z nich ukazał się w
czasopiśmie „Analiza i Egzystencja” (2015), drugi w „Rocznikach Filozoficznych” (2019). W
szczególności na uwagę zasługuje tłumaczenie tekstu B. Williamsa pt. Internal and External Reasons,
ponieważ jest to tekst bardzo trudny, a zarazem jeden z najczęściej komentowanych tekstów
filozoficznych z drugiej połowy XX wieku.
Opublikowałem też dwa teksty po polsku, stanowiące wcześniejsze polskie wersje tekstów, które
weszły w skład cyklu habilitacyjnego (2012, 2017). Uważam, że publikowanie tekstów naukowych w
języku polskim jest bardzo ważne dla podtrzymania życia naukowego w naszym kraju. Przekonanie o
ważności komunikacji naukowej w języku polskim było też dla mnie jednym z głównych powodów do
założenia czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” (patrz niżej).
Kierowałem lub obecnie kieruję kilkoma projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł
zagranicznych (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) i krajowych (NCNx3, MNiSW NPRH, MNiSW
Iuventus Plus), a także kilkoma projektami wydawniczymi lub popularnonaukowymi (MNiSW NPRH,
FNP eNgage). Mam też doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami badawczymi, np. w moim
projekcie finansowanym ze środków MNiSW NPRH Rozwój 2.b wykonawcami merytorycznymi jest 11
osób, w tym dwóch profesorów zwyczajnych i dziesięcioro młodszych współpracowników (doktorów
lub doktorantów); w projekcie finansowanym ze środków NCN Opus mam 6 wykonawców
merytorycznych, w tym dwóch profesorów pracujących na zagranicznych uczelniach (Tennessee
Knoxville i Barcelona). Pełne zestawienie w załączniku pt. Wykaz opublikowanych prac naukowych
oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki, pkt II G.

Omówienie innych osiągnięć
a) działalność dydaktyczna
Od roku 2008 prowadzę regularne zajęcia dydaktyczne dla studentów, a od roku 2017 także dla
doktorantów (szczegółowy wykaz w części: „Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja
o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki”, pkt I). Od kilku lat
prowadzę kurs autorski pt. Etyka wojny, który niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem; od
2018 r. prowadzę zaawansowany kurs badawczy dla studentów studiów II stopnia pt. Początek i
koniec życia ludzkiego; prowadzę lub współprowadzę także kursy dla doktorantów na temat
aplikowania o granty badawcze i pisania prac naukowych. Byłem promotorem i recenzentem prac
licencjackich i magisterskich.
b) działalność organizacyjna i popularnonaukowa
Jestem członkiem redakcji czasopisma „Diametros”, które jest indeksowane przez Web of Science i
Scopus. Oprócz uczestnictwa w bieżącej pracy redakcyjnej i opiniowaniu tekstów nadesłanych,
zajmuje się głównie platformą internetową (Open Journal System 3.0) oraz poprawnością
indeksowania czasopisma przez różne bazy danych, przygotowuję także numery specjalne w
charakterze „redaktora gościnnego” (2010, 2017, 2020).
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Byłem członkiem komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej: Machine Ethics and
Machine Law w 2016 r. w Krakowie oraz współorganizowałem (wraz z dr hab. Adamem Dyrdą z
Katedry Teorii Prawa UJ) konferencję Evidence in Law and Ethics w kwietniu 2019 r. w Krakowie (ta
druga konferencja była organizowana w ramach mojego projektu ERC, a zaproszonymi gośćmi byli
Martin Smith z Edynburga i Christian Dahlman z Lundu).
Dzięki finansowaniu z programu Mentoring zorganizowałem w Krakowie wykład i dwa seminaria prof.
Jeffa McMahana z Uniwerstytetu w Oksfordzie w 2015 r. Od semestru letniego 2019 organizuję
cotygodniowe seminarium badawcze Interdyscyplinarnego Centrum Etyki, gdzie naukowcy z różnych
dyscyplin prezentują swoje nowe prace (na razie są to głównie osoby afiliowane w polskich
instytucjach, w przyszłości zamierzam zapraszać również ludzi z zagranicy), a także (w bardziej
nieregularnych terminach) Ethics Reading Group (w semestrze letnim 2019 czytamy głównie
najnowsze prace nawiązujące do psychologii moralności).
Jestem redaktorem naczelnym czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce”
(filozofiawpraktyce.pl), które założyłem w roku 2015 dzięki dofinansowaniu z programu eNgage
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W kolejnych latach „FwP” była finansowana także przez Fundację
PZU i Instytut Filozofii UJ. Opublikowaliśmy kilkadziesiąt tekstów popularnonaukowych. Prowadzę też
na Facebooku, wraz ze współpracownikami, fanpage „FwP”, który zyskał bardzo dużą popularność
(obserwuje go ponad 3700 osób, co sprawia, że jest drugim pod względem popularności polskim
fanpagem filozoficznym po dwumiesięczniku „Filozofuj!”). W ramach „FwP” zorganizowaliśmy
filozoficzny klub filmowy (10 spotkań), wykłady popularnonaukowe, konkursy dla studentów (2016,
2017, 2019), oraz – wraz z Polskim Towarzystwem Bioetycznym – przyznajemy Nagrodę Naukową
„Filozofii w Praktyce”. Pierwszą laureatką tej Nagrody została dr Joanna K. Malinowska (UAM) za
artykuł pt. Cultural neuroscience and the category of race: the case of the other-race effect,
opublikowany w czasopiśmie „Synthese” 193/12 (2016): 3865-87. Kolejna nagroda zostanie
przyznana w maju/czerwcu 2019 r. Głównym celem tego czasopisma popularnonaukowego jest
podtrzymanie komunikacji naukowej w języku polskim – zdecydowana większość dobrych artykułów
naukowych publikowana jest obecnie po angielsku, uważam jednak, że warto upowszechniać ich
popularnonaukowe wersje w języku polskim, a także popularyzować w języku polskim najważniejsze
dyskusje filozoficzne toczące w międzynarodowych czasopismach naukowych. Celem „Filozofii w
Praktyce” jest także pokazanie, że filozofia to fascynująca, żywa i atrakcyjna dyscyplina, a od
rozstrzygnięć filozoficznych zależą zarówno stanowiska zajmowane w najbardziej kontrowersyjnych
sporach współczesnych, jak i decyzje publiczne o olbrzymim znaczeniu finansowym.
Publikowałem także kilkanaście tekstów popularnonaukowych i publicystycznych w głównych
polskich gazetach i tygodnikach („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Tygodnik Powszechny”),
wywiady ze mną popularyzujące moje badania ukazywały się m.in. w serwisie Nauka w Polsce PAP
czy w miesięczniku „Polska Zbrojna”.
c) działalność ekspercka i recenzencka
W ostatnich latach biorę aktywny udział w działalności eksperckiej i recenzenckiej. Jestem autorem
tekstu pt. Nowa propozycja kategoryzowania międzynarodowych czasopism filozoficznych
opublikowanego w czasopiśmie „Nauka”, od stycznia 2019 r. jestem członkiem zespołu doradczego
do spraw wykazów czasopism naukowych MNiSW w dyscyplinie filozofia (powołanie na podstawie
Zarządzenia MNiSW z dnia 29 stycznia 2019 do dnia 30 kwietnia 2019).
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Biorę też aktywny udział w recenzowaniu projektów naukowych i prac naukowych. Byłem ekspertem
Komisji Europejskiej ds. etyki badań naukowych i opiniowałem kilkadziesiąt projektów pod kątem
przestrzegania norm etyki badań naukowych (konkursy H2020-MSCA-IF-2017 oraz H2020-MSCA-IF2018). Byłem też ekspertem NCN w panelu HS1 w roku 2016, recenzowałem projekty dla NAWA
(2018). Recenzowałem kilkadziesiąt artykułów naukowych dla czasopism zagranicznych (m.in.
„Journal of Social Philosophy”, „Medicine, Health Care and Philosophy”, „Journal of Military Ethics”),
jak krajowych („Diametros”, „Filozofia Nauki” i inne).
Jestem wiceprzewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale
Filozoficznym UJ (wcześniej byłem sekretarzem tej Komisji w latach 2014-18). Zadaniem komisji jest
opiniowanie projektów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przewidujących nieinwazyjne
badania na ludziach. Komisja opiniuje rocznie ok. kilkunastu projektów.
d) współpraca międzynarodowa
Jako pierwszy filozof afiliowany w polskiej instytucji naukowej otrzymałem grant z Europejskiej Rady
ds. Badań Naukowych (ERC – Starting Grant), choć warto zauważyć, że poprzednio dwoje filozofów absolwentów polskich uczelni otrzymało takie granty, choć aplikowali o nie w imieniu zagranicznych
jednostek naukowych: Agnieszka Wykowska (Genua), absolwentka Instytutu Filozofii UJ i Jakub
Szymanik (Amsterdam), absolwent Instytutu Filozofii UW. W projekcie finansowanym z ERC funkcję
senior advisors pełnią m.in. Włodek Rabinowicz z Lundu i Jan Sprenger z Turynu. W maju 2019 będę
ogłaszał międzynarodowe konkursy dla postdoków i doktorantów, stanowiska te będą finansowane
ze środków projektu. W ramach tego projektu zorganizowałem już jedną międzynarodową
konferencję (Evidence in Law and Ethics) w kwietniu 2019 r. (dwóch gości zaproszonych z zagranicy,
w sumie 11 prelegentów z zagraniczną afiliacją, a 10 z polską), w planach mam zorganizowanie kilku
kolejnych konferencji międzynarodowych.
Bardzo ważne dla mojej kariery naukowej było podjęcie w 2015 r. współpracy z prof. Jeffem
McMahanem z Uniwersytetu w Oksfordzie w ramach programu Mentoring finansowanego przez
Fundację na rzecz Nauki Polskiej (kilka spotkań w Krakowie, Oksfordzie i New Bruswick w stanie
Nowy Jork).
Dwukrotnie pracowałem przez dłuższy okres na zagranicznych uczelniach. Po skończeniu doktoratu w
maju 2010 roku wyjechałem na dziesięć miesięcy do Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN)
na Uniwersytecie w Oslo (sierpień 2010 – czerwiec 2011) w ramach stypendium z Research Council of
Norway – Yggdrasil. Z kolei w roku 2017 dzięki stypendium Uwertura z NCN wyjechałem na sześć
miesięcy do Tilburg Center for Logic, Ethics, and Philosophy of Science na Uniwersytecie w Tilburgu,
by przygotować wniosek w konkursie ERC pod kierunkiem Jana Sprengera (obecnie w Turynie). Byłem
też na wielu krótszych (dwa tygodnie – trzy miesiące) pobytach badawczych, w tym na Uniwersytecie
w Oslo (x 3 w latach 2009-11); Fundacja Brocher w Hermance pod Genewą (dwa miesiące w 2015 i
planowany wyjazd w 2020); Centre for Ethics, Philosophy and Public Affairs na Uniwersytecie St
Andrews (sześć tygodni w 2012); Kennedy Institute of Ethics na Uniwersytecie Georgetown w
Waszyngtonie (dwa tygodnie w 2012).
Biorę aktywny udział w konferencjach naukowych (w sumie od roku 2008 miałem ok. 50 wystąpień
na konferencjach lub w ośrodkach naukowych w 15 krajach, w tym kilkanaście wystąpień na
zaproszenie, szczegółowa lista znajduje się w załączniku: Wykaz opublikowanych prac naukowych
oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki, pkt I).
14

