
 

 

Zasady i tryb działania Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP, 

 przyjęte w dniu 28 październiku 2020 r. 

 

Cel powołania Komisji: celem prac Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP jest 

stworzenie platformy współpracy pomiędzy wydawcami naukowymi i ekspertami oraz 

przedstawicielami uczelni, a także konsultowanie aktów prawnych i rozwiązań 

systemowych dot. funkcjonowania wydawnictw naukowych i rynku wydawniczego w 

Polsce. 

 

Zadania:  

• prowadzenie analiz perspektyw działania wydawnictw naukowych w Polsce, z 

uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań otwartej nauki 

• opracowywanie propozycji do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

dokumentów strategicznych, w tym polityki naukowej państwa, w zakresie 

wdrażania zasad otwartej nauki w wydawnictwach naukowych  

• udział przedstawicieli wydawnictw naukowych, w tym akademickich w debatach 

środowiskowych 

• organizowanie corocznej konferencji, poświęconej problematyce wydawnictw 

naukowych oraz diagnozie sytuacji i identyfikacji problemów w zakresie 

upowszechniania nauki, ze szczególnym uwzględnieniem wynikających z tego 

uwarunkowań działania wydawnictw naukowych 

• współpraca w obszarze komunikacji naukowej, otwartej nauki i otwartego  

dostępu do monografii naukowych, w tym w sprawach prawa autorskiego i jego 

naruszenia  

• opracowanie propozycji dot. polityki naukowej państwa w zakresie zadań 

wydawnictw naukowych oraz otwartej nauki 

• prowadzenie konsultacji z KRASP (Komisją ds. Nauki, Komisją ds. Strategicznych 

Problemów Szkolnictwa Wyższego, z przedstawicielami KRASP w inicjatywach 

EUA dot. otwartej nauki) 

• upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania publikacji 

naukowych, w tym podręczników akademickich  w procesie dydaktycznym 

 

Tryb działania: Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, przy wsparciu Sekretarza. 

Posiedzenia mogą być organizowane online lub przy obecności fizycznej w siedzibie 

Fundacji Rektorów Polskich. FRP będzie wspierać Komisję w jej działaniach. Jako pierwsze 

zadanie, Komisja powinna opracować i przyjąć dokument pt. “Misja, założenia, 

koncepcja, formuła organizacyjna i skład Komisji ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP 

w kadencji 2020-2024”. 

 

Skład: Przewodniczący, Sekretarz, członkowie ze strony wydawnictw zrzeszonych w 

Polskiej Izbie Książki, Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, wydawnictwa –

partnerzy strategiczni FRP, eksperci FRP1, przedstawiciele KRASP (przedstawiciel Komisji 

                                                           

1 Działający w zakresie, wynikającym z umów o partnerstwie strategicznym FRP i WN PWN oraz 
FRP i WK 



 

 

ds. Nauki, eksperci KRASP ds. otwartej nauki działający w EUA), przedstawiciele 

środowiska (np. przedstawiciele Zespołu Platformy Otwartej Nauki działającej w 

Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 

Uniwersytetu Warszawskiego, Koalicji  Otwartej Edukacji). Organizacje reprezentowane w 

Komisji mogą zapraszać ekspertów do udziału w posiedzeniu, w uzgodnieniu z 

Przewodniczącym. 

 

Program prac w 2021 roku będzie obejmował: 

• opracowanie koncepcji i zorganizowanie pierwszej corocznej konferencji, 

poświęconej problematyce komunikacji naukowej i wydawnictw naukowych oraz 

diagnozie sytuacji i identyfikacji problemów w zakresie upowszechniania nauki   

 

• przedstawienie propozycji zmian w aktach prawnych (np. poprawek do ustawy, 

rozporządzenia o ewaluacji działalności naukowej, polityki naukowej państwa) 

m.in. w zakresie upowszechniania nauki, w tym otwartej nauki  

 

Inne ustalenia niezbędne do efektywnego działania Komisji zostaną przyjęte przez 

Komisję w terminie późniejszym. 


