
dnia 8 marca 2022 r. 

 
Plan prac Komisji w 2022 roku 

 
1. Opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów 

przygotowywanych przez MEiN dla KRASP - z własnej inicjatywy lub na wniosek 
KRASP – styczeń - grudzień 2022 r. 

2. Przygotowanie drugiej konferencji poświęconej tematyce wydawnictw i 
publikacji naukowych w Polsce. Propozycja tematu: „Krajowe i międzynarodowe 
bazy danych i platformy upowszechniania publikacji naukowych w formach 
komercyjnych i otwartego dostępu. Dostępne rozwiązania oraz finansowanie 
zmiany modelu organizacji pracy wydawcy monografii i czasopism naukowych” 
– listopad 2022 r. – koordynacja M.Luterek. 

3. Aktualizacja Raportu – Białej Księgi, we współpracy z SWAiN PIK –  koordynacja 
E.Bluszcz. 

4. Powołanie grup zadaniowych przygotowujących opracowanie poszczególnych 
zagadnień: 

• 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; 

• Grupa 4. Karta zasad korzystania przez pracowników i studentów uczelni 
z publikacji objętych ochroną prawnoautorską (we współpracy z 
Copyright Polska).   

• Grupa 5. Współpraca i koordynacja prac związanych z pomocą Ukrainie 
w zakresie wydawnictw naukowych. 

5. Współpraca z innymi Komisjami przy KRASP, w szczególności z Komisją ds. 
Nauki, w zakresie wynikającym z charakteru zadań własnych i innych Komisji 

6. Współpraca z Fundacją Rektorów Polskich, Polską Izbą Książki i innym 
organizacjami w sprawach wynikających z bieżących zadań oraz przy organizacji 
konferencji.  

 
 
 
 
 



dnia 8 marca 2022 r. 

Ramowe założenia harmonogramu posiedzeń w 2022 roku (4 posiedzenia) 
 

• 8 marca 2022 r. (przyjęcie planu prac na 2022 oraz planu i organizacji konferencji)  
• Kwiecień 
• Wrzesień  
• Początek grudnia – podsumowanie konferencji, przyjęcie sprawozdania dla KRASP 

 

 


