
 

 

Założenia Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP  

przyjęte w  dniu 28 października 2020 r.  

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Fundacja Rektorów Polskich (FRP) w realizacji tej 

inicjatywy współdziała z partnerami: WN PWN i Wolters Kluwer oraz Polską Izbą Książki 

(PIK). 

 Zadania FRP obejmują: przedstawienie Prezydium KRASP wniosku w tej sprawie z 

uzasadnieniem, na początku kadencji KRASP 2020-2024 (co nastąpiło we wrześniu br.); 

formalne doprowadzenie do ustanowienia Komisji: określenie zasad i trybu jej działania; 

skierowanie przedstawicieli FRP do jej składu; wniesienie wkładu w opracowanie 

programu prac; podejmowanie działań wspierających.  

FRP będzie pełniła rolę koordynatora partnerstwa strategicznego z Wydawcami, ale 

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych będzie sama organizowała swoje prace. PIK staje 

się partnerem społecznym FRP. 

Od Partnerów oczekiwane jest: skierowanie swoich przedstawicieli do jej składu, 

przedstawienie propozycji Przewodniczącego i Sekretarza Komisji, udział merytoryczny w 

opracowaniu dokumentu “Misja, założenia, koncepcja, formuła organizacyjna i skład 

Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP w kadencji 2020-2024”, wspieranie 

działania Komisji, podejmowanie wspólnych działań na rzecz realizowania 

wnioskowanych postulatów. 

Wyróżnionym działaniem Komisji jest ustanowienie i organizowanie cyklicznej corocznej 

konferencji, poświęconej problematyce wydawnictw naukowych, we współpracy z FRP z 

udziałem przedstawicieli MNiSW i KRASP, przy wsparciu Polskiej Izby Książki, wraz z 

partnerami WN PWN i Wolters Kluwer. Pierwsza konferencja z cyklu odbędzie się online 

(w formule hybrydowej) w 2021 r. (z powodu epidemii) i będzie poświęcona diagnozie 

sytuacji i identyfikacji problemów w zakresie komunikacji naukowej i upowszechniania 

nauki, ze szczególnym uwzględnieniem wynikających z tego uwarunkowań działania 

wydawnictw naukowych, w tym akademickich. Działając wspólnie z FRP, Komisja 

przedłoży projekt programu oraz listę referentów zaproszonych do udziału w konferencji. 

Komisja stanie się komitetem programowym konferencji. 

Przykładowe szczegółowe kwestie do rozstrzygnięcia : 

• Włączenie przedstawicieli wydawnictw i liczba członków Komisji 

• Zaplecze merytoryczne i organizacyjne prac Komisji 

• Strona internetowa i zasady komunikacji 

• Raportowanie prac Komisji 

• Komunikowanie się z MNiSW oraz z uczelniami 

• Śledzenie trendów międzynarodowych  

• Formuła prac Komisji zapewniająca unikanie działań konkurencyjnych. 


