
Warszawa, dnia 8 marca 2022 r. 

Notatka z posiedzenia Komisji ds. wydawnictw naukowych  
przy KRASP 

8 marca 2022 r. godz. 15.00-16.30 

Spotkanie online na platformie Microsoft Teams 

Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Komisji (9 osób): 
Przewodniczący Andrzej Chrzanowski (PIK), Ewa Bluszcz (UŁ), dr Iryna 
Degtyarova (FRP, Sekretarz Komisji), Sonia Draga (PIK), Aurelia Grejner 
(SWSW), Monika Kulesza-Czupryn (Wolters Kluwer), dr Mariusz 
Luterek (FRP-UW), Natalia Wojciechowska (Wydawnictwo Naukowe 
PWN).  

Zaproszeni goście: prof. Jerzy Woźnicki (Fundacja Rektorów Polskich, 
Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa 
Wyższego KRASP, Członek Prezydium KRASP), Marzena Gembara (FRP).  

Porządek obrad zawierał następujące punkty: 

1. Powitanie przez Przewodniczącego i otwarcie obrad. 

2. Powitanie przez Prezesa FRP prof. J. Woźnickiego. 

3. Podsumowanie prac zespołu autorów Komisji nad Prognozą oraz 
dyskusja nt. sposobu wykorzystania wniosków i rekomendacji w dalszych 
pracach Komisji. Przedstawienie rekomendacji prezydium KRASP lub podczas 
posiedzenia plenarnego KRASP.  

4. Przedstawienie Planu prac Komisji w roku 2022 i na kadencję 
(zespoły): dyskusja, aktualizacja, harmonogram realizacji zadań oraz 
uchwalenie (plan w zał.). 

5. Powołanie grup zadaniowych. 

6. Plan prac nad aktualizacją Raportu pn. „Biała Księga”.  

7. Przygotowanie drugiej konferencji poświęconej tematyce 
wydawnictw i publikacji naukowych w Polsce w listopadzie 2022 r.  

8. Propozycje dot. daty kolejnego posiedzenia  

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Podziękowanie i zamknięcie obrad. 

 

1. W powitaniu Przewodniczący Komisji, przesyłając wyrazy 
solidarności Ukrainie, odnotował, że PIK wystosowała Apel i podjęła 
działania w kierunku wsparcia kolegów ze środowiska wydawniczego 
Ukrainy. W dyskusji nt. wojny Rosji przeciwko Ukrainie zostały 
zgłoszone następujące opinie: 

I. Degtyarova odnotowała, że być może należy uczynić kroki dot. apelu 
do międzynarodowych baz danych o wykluczenie wydawnictw 
rosyjskich z baz oraz stowarzyszeń wydawców. A także zadeklarowała 
gotowość podjęcia działań komunikacyjnych ws. kontaktów z 
wydawcami ukraińskimi i skontaktowania ich z Komisją oraz PIK. Może 
to także posłużyć nawiązaniu nowej współpracy pomiędzy 
wydawnictwami polskimi i ukraińskimi. 

A. Grejner podkreśliła, że wydawnictwa uczelniane są podmiotami 
związanymi z uczelniami, więc popierają Apel KRASP oraz oświadczenie 
środowiskowe.  

 

http://www.pik.org.pl/komunikaty/924/apel-polskiej-izby-ksiazki-i-stowarzyszenia-ksiegarzy-polskich
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E. Bluszcz odnotowała, że dotychczas polskie wydawnictwa uczelniane nie miały pola współpracy z 
wydawcami ukraińskimi.  

Prezes PIK Sonia Draga poinformowała, że decyzje o wykluczeniu podmiotów zbiorowych z Rosji już 
zostały podjęte przez organizatorów największych międzynarodowych targów książki w Europie. PIK 
zgłosiła do przedstawicieli FEP (Stowarzyszenia Wydawców Europejskich) potrzebę uruchomienia 
środków z funduszy UE w celu wsparcia wydawców ukraińskich oraz publikacji dla dzieci w języku 
ukraińskim w krajach uchodźczych. PIK uruchomiła bazę danych o miejscach pracy w branży dla 
uchodźców z Ukrainy. 

 

2. W powitaniu prof. J. Woźnicki poinformował o bieżących działaniach KRASP i FRP, w tym o kontynuacji 
prac w Projekcie Polsko-Ukraińskim, Jubileuszu KRASP planowanym na czerwiec 2022, organizacji 
kolejnej Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla rektorów i kanclerzy. 

 
3. Przewodniczący Komisji podsumował prace zespołu Komisji nad Prognozą i podziękował liderce p. E. 

Bluszcz i zespołowi Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego za organizację tych działań oraz wkład 
merytoryczny i organizacyjny. Wnioski i rekomendacje ekspertyzy zostaną wykorzystane w dalszych 
pracach Komisji, a także przedstawione właściwym organom KRASP. 

 
4. Plan prac Komisji w roku 2022 oraz zespoły na kadencję zostały przedyskutowane, zaktualizowane i  

uchwalone (plan w zał.).  
 
Prof. J. Woźnicki przedstawił ustalenia KRASP w kontekście zadań naszej Komisji: 
- wszystkie komisje/zespoły działające przy KRASP są powiązane z najbardziej tematycznie zbliżonymi 

komisjami stałymi KRASP. Taką Komisją dla Komisji ds. wydawnictw naukowych jest Komisja Nauki 
KRASP, której przewodniczy JM Rektor E. Żądzińska. Oznacza to, że „kuratorem”/komunikatorem 
wyników prac Komisji dla prezydium KRASP będzie Pani Rektor, równocześnie członkini KWN. 

- należy wystosować notatkę z postulatami/wnioskami do JM Rektor Żądzińskiej z prośba o ocenę i 
możliwością przedstawienia wniosków Komisji na jednym z posiedzeń Komisji Nauki.  

- Przewodniczący KWN może przedstawić główne wnioski i postulaty w czasie posiedzenia Prezydium lub 
Zgromadzenia Plenarnego  KRASP w listopadzie 2022 r. oraz w czasie Szkoły Rektorów w lipcu 2022 r. 

 
Dr M. Luterek podniósł kwestię braku działań strategicznych w odniesieniu do podręczników akademickich, 

m.in. nieuwzględnienie ich w systemie ewaluacji dorobku nauczycieli akademickich, wskazał na braki 
podręczników do wielu przedmiotów oraz zachęt finansowych dla polskich wydawców i autorów do 
przygotowywania polskich podręczników. Kwestie te powinny być także przedmiotem działań Komisji w 
aktualnej kadencji. Komisja ustaliła, że zagadnienia te wstępnie zostaną rozpatrzone w ramach grupy 
zadaniowej nr 1, a następnie być może zostanie powołana odrębna grupa dla realizacji tego zadania. 

 

5. Ustalono, że Komisja obecnie powoła 5 grup zadaniowych, które przedstawią propozycje szczegółowych 
zadań i harmonogram prac w horyzoncie obecnej kadencji Komisji: 

• Grupa 1. Model finansowania publikacji naukowych oraz zasady współpracy sektora publicznego i 
prywatnego (monografie i czasopisma naukowe oraz podręczniki akademickie): przygotowanie 
rekomendacji zmian/uzupełnienia obecnych rozwiązań;  

• Grupa 2. Ministerialne wykazy monografii i czasopism naukowych: przygotowanie postulatów zmian w 
obecnym modelu; 

• Grupa 3. Zagadnienia komunikacji cyfrowej – postulaty odnośnie finasowania infrastruktury i narzędzi 
oraz transformacji organizacji pracy wydawców, w tym stworzenie systemu informacji o publikacjach 
naukowych we współpracy z Biblioteką Narodową i Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich 
Szkół Polskich; 

• Grupa 4. Opracowanie zasad korzystania z materiałów i baz danych objętych ochroną prawa autorskiego 
w procesie dydaktycznym uczelni (we współpracy z Copyright Polska).   
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• Grupa 5. Współpraca i koordynacja prac związanych z pomocą Ukrainie w zakresie wydawnictw 
naukowych. 

Do składu grup zgłosili się następujące osoby: 

• G1: E. Bluszcz, E. Leśniewska, A. Chrzanowski, M. Luterek  
• G2: E. Bluszcz, N. Wojciechowska, J. Kossak 
• G3: N. Wojciechowska, M. Luterek (koordynator) 
• G4: do ustalenia 
• G5: I. Degtyarova (koordynator) 

Podmioty reprezentowane w  Komisji wystosują korespondencję do swoich członków zapraszającą do 
składu grup zadaniowych. Skład grup zadaniowych, ich zadania i harmonogram zostaną przedstawione na 
kolejnym posiedzeniu w kwietniu br. Każdy z zespołów przedstawi wstępny plan swych prac. 

 

6. E. Bluszcz przedstawiła główne kierunki dot. aktualizacji Raportu pn. „Biała Księga”: 

- przegląd dostępnych rozwiązań informatycznych dot. deponowania i komunikacji naukowej, którymi 
dysponują i z których korzystają się uczelnie, w jaki sposób odbywa się przejście od komunikacji tradycyjnej 
do komunikacji cyfrowej 

- uzupełnienie Raportu o zaktualizowane dane z nadzieją, że na ankietę odpowiedzą wydawnictwa, które 
nie uczyniły tego poprzednio. 

 

7. Dr M. Luterek przedstawił wstępne założenia przyszłej, drugiej konferencji poświęconej tematyce 
wydawnictw i publikacji naukowych w Polsce w listopadzie 2022 r.: „Krajowe i międzynarodowe bazy 
danych i platformy upowszechniania publikacji naukowych w formach komercyjnych i otwartego dostępu. 
Dostępne rozwiązania oraz finansowanie zmiany modelu organizacji pracy wydawców monografii i 
czasopism naukowych”: 

- konferencja odbędzie się w formie hybrydowej 

- M. Luterek przedstawił listę partnerów oraz ekspertów, których należy zaprosić do udziału w Konferencji 

- warto także nawiązać kontakt z Komitetem naukoznawstwa PAN. 

Ustalenie daty konferencji po 7 listopada br. 

Do spraw organizacyjnych i merytorycznych zostanie powołany zespół programowy pod kierownictwem dr 
M. Luterka. Dr Luterek zwoła spotkanie w marcu w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych i 
programowych w ramach przygotowania Konferencji. 

 

8. Kolejne posiedzenie odbędzie się w kwietniu br., data i czas zostaną ustalone w terminie późniejszym. 

 

 

Notatkę opracowała Sekretarz Komisji dr Iryna Degtyarova 


