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Warszawa, dnia 12 września 2014 r. 

 

 

Dot.: Stanowisko Polskiej Izby Książki w sprawie Planu wdrożenia otwartego 

dostępu do treści naukowych w Polsce 

 

I. 

Polska Izba Książki (dalej: „PIK”) z niepokojem odnotowuje brak szerszej, otwartej na różne opcje 

rozwiązań, debaty publicznej z udziałem przedstawicieli wszystkich interesariuszy, poprzedzającej 

przygotowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: „MNiSzW”) Planu 

wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce (dalej: „Plan”). 

PIK pragnie podkreślić, że ma dobre doświadczenia w tego rodzaju merytorycznej kontrybucji, 

choćby poprzez aktywny udział w warsztatach, a następnie forach poświęconych kierunkom zmian 

przepisów prawa autorskiego, organizowanych w latach 2012-2014 przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego (dalej: „MKiDZN”). W tym ostatnim przypadku bowiem MKiDZN, zanim 

przystąpiło do opracowywania założeń zmian prawa autorskiego oraz przed odniesieniem się do zmian 

przygotowanych w tym obszarze przez instytucje Unii Europejskiej, zaproponowało moderowaną i 

zorientowaną na krytyczne zagadnienia, merytoryczną dyskusję, umożliwiając w niej udział 

przedstawicielom wszystkich interesariuszy. PIK może  wyrazić tylko żal, że tego typu wzorzec nie 

został zastosowany przez MNiSzW przed przygotowaniem Planu. 

 

Odnosimy bowiem wrażenie, być może i oby błędne, że wystosowane przez MNiSzW 

zaproszenie do zajęcia stanowiska w odniesieniu do Planu, ma wymiar polityczny, symboliczny, 

pozorny i stanowi tym samym akt uzupełnienia procesu zmiany prawa o - tak dobrze postrzegane w 

demokracjach - konsultacje społeczne.  

Innymi słowy PIK wyraża obawę, że niezależnie od tego, jak odniesie się do Planu, w tym 
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jak bardzo krytyczna będzie ocena tego dokumentu, a taka właśnie jest, i tak jego losy zostały 

już przesądzone na korzyść rozwiązań w nim zawartych. 

PIK może wyrazić tylko nadzieję, że powyższa ocena nie odpowiada rzeczywistym intencjom 

MNiSzW. 

Liczymy zatem, że MNiSzW  rozważy, o co niniejszym gorąco apelujemy, zorganizowanie, 

stosownie do przywołanego wyżej wzorca wdrożonego przez MKiDzN, debaty publicznej nad 

Planem w postaci warsztatów/forów/ konferencji z udziałem przedstawicieli wszystkich 

interesariuszy, w tym przede wszystkim, potraktowanych w Planie przedmiotowo, wydawców. 

Licząc na pozytywny odzew na ww. apel, PIK zapewnia, że będzie merytoryczne partycypować w 

takiej debacie, o ile do niej dojdzie.  

 

II.  

Sytuacja wydawców książek i czasopism naukowych z roku na rok ulega pogorszeniu. Taki stan rzeczy 

stanowi pochodną wielu czynników, w tym m. in. wynika: 

 z takiego a nie innego poziomu czytelnictwa,  

 panoszenia się piractwa polegającego na kopiowaniu i udostępnianiu on-line publikacji przy 

jednoczesnej niewydolności polskiego wymiaru sprawiedliwości, 

 sukcesywnego likwidowania (i tak ograniczonych) form wsparcia produkcji podręczników i 

monografii akademickich, 

jak i  

 przyjęcia przez polskiego ustawodawcę, bodajże najdalej idących wśród krajów UE, ograniczeń 

monopolu autorskiego w postaci dozwolonego użytku osobistego i publicznego. 

 

Lektura Planu skłania do refleksji, że przy formułowaniu tego dokumentu nie uwzględniono 

polskich realiów wydawniczych i miejsca wydawcy w procesie publikacyjnym, w tym wkładu pracy 

redakcji, merytorycznej wiedzy, którą wnosi do tego rodzaju procesu.  

Odnosimy wrażenie, że Autorzy Planu nie dostrzegli różnic pomiędzy tekstem publikacji 

naukowej przed i po opracowaniu redakcyjnym. Nie zauważyli też, że bardzo często w przypadku 

rozpraw doktorskich, wydawcy, kierując się potrzebami rynku, ustalają z autorem takiej rozprawy 
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zmiany, czasami daleko idące, w stosunku do oryginalnego tekstu.  

Plan w sposób diametralny zmienia rolę i model biznesowy wydawnictw akademickich 

i naukowych, nie licząc się z konsekwencjami stąd wynikającymi. Tym bardziej niepokoi brak 

debaty publicznej przed przystąpieniem do budowania założeń otwartego dostępu (dalej: „OD”). 

Tym bardziej zatem potrzeba przeprowadzenia takiej, debaty nad Planem wydaje się zasadna. 

W naszej ocenie dokument ten jest bardzo radykalny, antyrynkowy i de facto zakłada 

likwidację rynku książki naukowej w Polsce w obecnej formie, nie oferując nic pewnego 

(sprawdzonego) w zamian.  

Autorzy Planu zdają się nie dostrzegać efektu domina, który wywoła implementacja 

rozwiązań w nim zawartych. Wdrożenie Planu wpłynie bowiem negatywnie nie tylko na status 

wydawców akademickich, ale także innych wydawców dzieł naukowych, rozciągając się na 

dystrybutorów książek, to jest przede wszystkim księgarnie, hurtownie. Nadto będzie 

oddziaływać na znaczny spadek sprzedaży ebooków, funkcjonowanie komercyjnych czytelni 

online, a także status podmiotów dostarczających systemy informacji prawnej. Plan w sposób, 

naszym zdaniem, chybiony, gdyż „dwuwymiarowy”, postrzega interes publiczny. Wbrew 

deklaracjom o wspieraniu przez władze publiczne małych i średnich przedsiębiorstw implementacja 

tego planu będzie zagrażało istnieniu takich podmiotów. W szczególności nie uważamy, że w 

interesie publicznym leży pogłębianie poziomu bezrobocia w Polsce. 

W naszej ocenie bowiem Plan zaburzy naturalny rozwój rynku „książki” w różnych jego 

obszarach, oddalając Polskę od mechanizmów funkcjonujących na świecie i powiększając w tym 

zakresie dystans od światowego rynku książki. 

Jeżeli bowiem publikacje naukowe będą publicznie dostępne w ramach licencji Creative 

Commons Uznanie Autorstwa lub Creative Commons Uznanie Autorstwa Na tych samych 

warunkach, to de facto oznacza to, że przychody wydawców ze sprzedaży publikacji naukowych 

spadną w sposób krytyczny. W sytuacji bezpłatnego dostępu do nich, należy przyjąć, że rzadko kto, 

jeżeli w ogóle, zdecyduje się na ich zakup. Tym bardziej zaskakuje przyjęte w Planie rozwiązanie w 

odniesieniu do publikacji w części finansowanych ze środków publicznych. Plan wprost „zabrania” 

przenoszenia na wydawców praw autorskich majątkowych do prac naukowych w przypadku 

dofinansowania ich ze środków publicznych i dopuszcza jedynie ich sprzedaż przez okres 6-12 

miesięcy. Sytuacja, w której wydawca „inwestując” w proces wydawniczy własne środki, nie będzie 
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miał możliwości nabycia praw autorskich majątkowych lub uzyskania choćby licencji wyłącznej 

wydaje się za daleko idącą ingerencję w rynek wydawnictw akademickich i naukowych. Stawia też 

pytanie o to, czy tak daleka ingerencja Państwa w wolność ekonomiczną i gospodarkę rynkową, jest 

zgodna z Konstytucją RP, w tym przepisem art. 20 ust. 1 (społeczna gospodarka rynkowa oparta na 

wolności działalności gospodarczej/własności prywatnej, dialogu i współpracy partnerów 

społecznych) oraz art. 21 (Rzeczpospolita Polska chroni własność). Mamy poważne wątpliwości. 

Trudno zrozumieć racjonalność uzasadnienia dla iunctim między wspieraniem rozwoju 

naukowego młodych uczonych (dofinansowanie prac naukowych) i obligiem zrzeczenia się praw 

majątkowych autorskich do tak powstałych dzieł, efektu indywidulanej pracy i talentu.  

W naszej ocenie, opartej na doświadczeniach członków, partycypujących w rynku 

wydawnictw naukowych, Autorzy Planu nie dostrzegli różnicy pomiędzy  książkową i artykułową 

publikacją naukową, stosując do obu tych kategorii te same zasady finansowania i taką samą 

konstrukcję tzw. embarga dla OD (terminy). Tymczasem wg oceny praktyków i profesjonalistów, 

jakimi są członkowie naszej Izby, zasadą jest, że wartość komercyjna czasopisma po upływie 6 

miesięcy jest najczęściej bliska zeru. Książka, a szczególnie naukowa, dopiero zaczyna zaś istnieć. 

Po wielu miesiącach pojawiają się recenzje i omówienia i proces recepcji poważnej pracy naukowej 

trwa raczej lata niż miesiące. 

Należy podnieść nadto, że jeśli publikacje naukowe będą nadal przygotowywać do wydania 

profesjonalni wydawcy, to wzrosną, bo muszą wzrosnąć, dotacje. Zabraknie bowiem wpływów ze 

sprzedaży, które dotychczas je pomniejszały. Uwaga ta odnosi się do wszystkich kategorii dotacji (w 

tym pochodzących z programów MNiSzW, ze środków własnych uczelni i innych). Zwykle dotacja 

bowiem = koszty wydania publikacji – wartość sprzedaży, tj. nakładu handlowego w cenach zbytu. 

W świetle Planu pracownicy naukowi będą motywowani do umieszczania swoich prac 

naukowych na platformach OD zaraz po ich powstaniu, z uwzględnieniem uwag i sugestii 

recenzentów. Plan nie odpowiada jednak na pytanie, kto zweryfikuje, czy autor rzeczywiście 

uwzględnił uwagi recenzentów. Obecnie praca ta, wymagająca profesjonalnej wiedzy, jest 

wykonywana przez wydawcę.  

 

 

Można przypuszczać zatem, że w przypadku wdrożenia Planu w OD znajdą się: 
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 publikacje „surowe”, nieopracowane redakcyjnie, w tym także napisane niepoprawną 

polszczyzną (bo i takich wśród prac naukowych nie brakuje), a w konsekwencji doprowadzi 

do kaleczenia języka polskiego przez młodzież akademicką; nadto może skutkować błędną 

interpretacją lub błędnym zrozumieniem tekstu;   

 publikacje nieuporządkowane pod względem powołań wewnątrz tekstu np. na 

ilustracje, tabele, wzory itp., będą zawierały źle (na ogół) przygotowane przypisy, 

bibliografie itp.; 

 plagiaty - Plan nie zawiera procedury sprawdzania oryginalności dzieła; obecnie weryfikacji 

takiej dokonują wydawcy, posiadający odpowiednie, obeznane w prawie autorskim oraz 

metodach/sposobach i technikach weryfikacji tekstu pod kątem ew. zapożyczeń, 

profesjonalne kadry, mając na względzie daleko idącą odpowiedzialność prawną, która 

wiąże się z procesem wydania i rozpowszechniani plagiatów. W przypadku wdrożenia Planu 

to jednostka naukowa będzie narażona na odpowiedzialność prawną z tytułu naruszenia 

cudzych praw własności intelektualnej; nieuwzględnienie ww. ryzyka świadczyć może o 

braku znajomości realiów życia naukowego, w tym wcale nie rzadkich przypadków 

dopuszczania się plagiatów przez pracowników naukowych;  

 publikacje zawierające treści zapożyczone (teksty, ilustracje, tabele itd.); Autorzy Planu 

nie wskazali, kto będzie nabywał prawa autorskie/licencje do tych elementów tekstu; 

obecnie czynności prawne w tym zakresie podejmowane są przez wyspecjalizowane w 

prawie autorskim kadry wydawców. Ponownie należy zauważyć, że naruszenia praw 

własności intelektualnej będą zaś skutkować odpowiedzialnością prawną jednostek; 

 publikacje zawierające treści autorstwa osób trzecich (wstępy, posłowia, komentarze 

krytyczne itp.) z niejasną sytuacją prawną; kompleksowa obsługa wydania publikacji przez 

wydawcę powoduje, że tego rodzaju treści również są obecnie prawnie zaopatrzone przez 

wydawcę;  

 publikacje naukowe bez tak ważnych elementów warsztatu naukowca, jak indeksy 

nazwisk, indeksy rzeczowe itp., a jeśli już pojawią się, to istnieje duże, oparte na 

doświadczeniach PIK i skupionych w Izbie wydawców, prawdopodobieństwo, że okażą się 
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one niekompletne i błędnie sporządzone; zapewniamy, że brak ww. danych lub ich 

niekompletność stanowić będzie dużą stratę dla samych publikacji, a co za tym idzie i  dla 

środowiska akademickiego. Proszę nam wierzyć, doświadczenie wydawców akademickich i 

naukowych uczy, że autorzy nie są w stanie poprawnie przygotować tych elementów 

publikacji; często też, wiedząc, że mogą liczyć na wydawcę, nie przywiązują do nich wagi. 

 

Przechodząc do kolejnego zagadnienia, należy podkreślić, że w Planie punkt ciężkości i 

główna odpowiedzialność za umieszczenie publikacji w OD przeniesiony został na jednostki 

naukowe, zarówno finansujące naukę, jak i realizujące określone zadania (p. strony 24-25). W 

konsekwencji powinniśmy spodziewać się tego, że jednostki naukowe będą dążyły do nabywania 

praw autorskich majątkowych od autorów, a wydawcy, o ile podejmą się publikacji, zostaną 

zdegradowani wyłącznie do roli wykonawcy na z góry określonych, niekorzystnych warunkach. 

Warunki te w sposób naturalny będą dyktowały jednostki uczelni oraz autorzy.  

Ulegnie pogorszeniu zwłaszcza, choć nie tylko, sytuacja wydawców uczelnianych. Bez 

umieszczenia publikacji w OD libre nie otrzymają oni żadnego dofinansowania na działalność 

wydawniczą i to nie tylko z NCN, NCBIR czy MNiSzW, ale również z macierzystej uczelni. Te 

ograniczenia dotyczyć będą również środków na badania statutowe, z których głównie 

wydawnictwa te otrzymują dotacje (p. str. 8). 

Podobnie przedstawia się sytuacja z grantami. Za realizację polityki OD odpowiedzialni 

będą kierownicy grantów, a zatem szukając wykonawcy (=wydawcy), będą musieli kierować się 

następującymi kryteriami: 

a. zgody wydawcy na zamieszczenie publikacji w OD libre; 

b. zgody wydawcy na rezygnację z nabycia  majątkowych praw autorskich (str. 5).  

Powyższe stanowisko odnosi się także do wszelkich konferencji, sympozjów, zjazdów itp., 

które obecnie, z korzyścią dla wszystkich interesariuszy, obsługiwane są  przez wydawców.  

Zakaz przeniesienia przez autorów praw autorskich na wydawcę pociągnie za sobą ograniczenia 

w korzystaniu przez wydawcę również z prawa do dodruków i wznowień „papierowych” (o ile 

ktokolwiek jeszcze będzie tym zainteresowany) i odpowiedniej konstrukcji umowy licencyjnej z 

podmiotem praw autorskich. 

Już na marginesie tylko zauważamy, że proponowane rozwiązania  podważą sens istnienia 
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platform typu ibuk.pl. De facto bowiem utrzymywanie tego typu rozwiązań będzie ekonomicznie 

nieuzasadnione.  

Warto w tym miejscu podnieść, że premiowanie jednostek uczelnianych podwyższeniem 

punktacji za umieszczanie publikacji w OD (p. str. 14-15) grozi naciskiem na wydawnictwa 

uczelniane, by publikacje te były zamieszczane w OD natychmiast, bez dopuszczanego w projekcie 

okresu „karencji” (6 lub 12 miesięcy). To samo dotyczy wywierania ewentualnej presji na swoich 

pracowników, by nie wyrażali zgody na taką „karencję” oraz – w przypadku – prac doktorskich – 

rezygnowali z przysługującego im prawa do „embarga” na znalezienie wydawcy i wynegocjowanie 

umowy. Tego typu naciski są praktykowane już obecnie w wielu jednostkach uczelnianych (niektóre 

jednostki wprost zakazują swoim pracownikom zawierania umów wydawniczych innych niż 

licencyjne, nakazując ograniczenie czasowe licencji do np. dwóch lat). Znajdą one dodatkową 

motywację po implementacji Planu.  

Należy zauważyć, że ze strony autorów nacisk na bezzwłoczne i bezwarunkowe zamieszczanie 

ich prac w OD będzie potęgowany tzw. Indeksem Hirscha (czyli cytowalności prac). Stanowi on 

bowiem bardzo ważny miernik, stosowany w ocenie pracowników naukowych. Warto w tym miejscu 

powołać się na dane PAN jednoznacznie wskazujące na to, że cytowane są te prace, które są 

nieodpłatnie dostępne w sieci, a cytowalność prac również dostępnych on-line, ale np., odpłatnych, jest  

już znacząco mniejsza. Jakość i poziom pracy zdają się nie mieć tu specjalnego znaczenia, co winno 

pobudzać MNiSzW do refleksji w odniesieniu do tego kryterium oceny.  

Podkreślić należy, że już obecnie funkcjonuje praktyka polegająca na zezwalaniu przez autorów 

na zamieszczanie na własnych lub instytutowych portalach/stronach tzw. ostatecznej wersji autorskiej 

(„wersji uwzględniającej zmiany będące wynikiem recenzji naukowej, bez finalnego składu i korekt” – 

str. 8). Wdrożenie Planu z pewnością będzie sprzyjać ekspansji takiej praktyki, stanowiąc tym samym 

żywotne zagrożenie dla funkcjonowania wydawnictw uczelnianych, choć nie tylko, a także realną 

groźbę znacznego obniżenia poziomu zamieszczanych prac, w tym wprowadzeniem do obiegu prac na 

niskich poziomie edycyjnym i językowym.  

 

III.  
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Dodatkowo należy podnieść, że Autorzy Planu, bądź co bądź demontującego obecne systemy 

finansowania procesu twórczo-wydawniczego, bez tworzenia nowego źródła finansowania tego 

procesu, nie przedstawili żadnych, przekonujących dowodów (w tym przeprowadzonych badań 

naukowych, ani też nie powołali się na doświadczenia innych państw) dla wykazania słuszności 

przyjętych rozwiązań dla osiągnięcia założonego celu, jakim, jak rozumiemy, jest znacząca poprawa 

skuteczności rozpowszechnienia polskich publikacji naukowych. 

Plan nie zawiera informacji, jak jego Autorzy oceniają  wpływ wdrożenia założeń, w tym 

dokumencie zawartym , np. choć nie tylko , na rynek książki.  Nie wiemy w szczególności, czy był 

on poddany ocenie ekonomicznej. W oparciu o własne doświadczenia, przyjmujemy, że takiej oceny 

brak. 

Plan nie opiera się na żadnych sprawdzonych wzorach wdrożonych na świecie na skalę 

całego kraju, znacznie przekraczając tym samym dotychczas stosowane rozwiązania na świecie. Do 

tej pory takie rozwiązania stosowane są tylko przez pojedyncze instytucje i uczelnie (głównie 

dotyczy to publikacji wyników badań naukowych finansowanych w całości i publikowanych jako 

artykuły naukowe w czasopismach, głównie z nauk ścisłych i przyrodniczych). Plan w sposób dość 

swobodny powołuje się na zalecenia unijne (szczególnie finansowanie badań naukowych w ramach 

projektu Horyzont 2020) nie uwzględniając faktu, że w dokumentach UE mowa jest o dużych 

projektach badawczych finansowanych w całości ze środków UE, których efekty mają być 

powszechnie dostępne, a sama publikacja stanowi niewielki ich udział. Nie jest w nich wymuszana 

żadna formuła licencji czy też umów z autorami, a w naukach humanistycznych i społecznych mimo 

finansowania grantów w całości zachowane jest embargo 6-12 miesięcy na ich otwarcie. 

Dodatkowo w projektach unijnych jest bardzo silnie podkreślana konieczność ochrony wyników 

badań przez beneficjentów grantów i to w kilku punktach umowy.   

Zakres Planu jest więc bardzo szeroki, niespotykany na świecie i dotyczy, co jest najbardziej 

kontrowersyjne i co zostało już wyżej wzmiankowane, także projektów częściowego 

dofinansowania publikacji, a nie tylko pełnego finansowani (dotyczy wszystkich publikacji 

naukowych dofinansowanych ze środków MNISW, MNiSW, NCN, NCBiR). Nie zapewniając 

pełnego pokrycia finansowego oczekuje się bowiem udostępnienia bezpłatnego pliku z dziełem 

odbierając jednocześnie realne możliwości pozyskania  brakujących funduszy  z jego sprzedaży. 
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Plan uderza więc nie tylko w interesy wydawców, ale przede wszystkim autorów i 

twórców, których pozbawia się w dużej mierze prawa do swobodnego dysponowania efektami 

ich pracy ze względu na narzucanie jedynie słusznej licencji, która ogranicza do minimum 

prawa i możliwości decyzyjne twórców w stosunku do ich dzieł, co stawia pytanie, o 

konstytucyjność przyjętych rozwiązań. 

 

Co więcej w przypadku wydawców zagranicznych nie posiadających odpowiednich polityk, 

Plan zakłada wejście przez twórcę w proces negocjowania umowy. Rozwiązanie to wydaje się, w 

świetle wystandaryzowanych procesów wydawniczych i ubiegania się twórców o publikacje w 

czasopismach istotnych z perspektywy oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie odbiór pracy 

naukowej, całkowicie chybione.  

Co równie ważne w znaczący sposób Plan zwiększa ryzyko „kradzieży” własności 

intelektualnej, gdyż często unikatowe efekty badań będą musiały być umieszczone w OD i nie będą 

zabezpieczone odpowiednimi umowami, np. z wydawcami.  

 

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego Autorzy Planu nie przewidzieli racjonalnych z 

perspektywy wydawcy terminów, kilkuletnich komercyjnej eksploatacji prac naukowych, po których 

upływie praca mogłaby trafić do OD. Takie rozwiązanie są stosowane w wielu państwach. 

W ocenie PIK, opartej na doświadczeniach we współpracy i z uczelniami, i z pracownikami 

naukowymi w procesie wydawniczym, podmioty te nie są przygotowane na wdrożenie systemu OD. 

Naszym zdaniem wdrożenie go w takim kształcie, jak został przewidziany w Planie, grozi ryzykiem 

pociągnięcia jednostek naukowych, a także autorów do odpowiedzialności prawnej za naruszenie dóbr 

własności intelektualnej. Obecnie ryzyko tego rodzaju problemu mityguje wydawca, poprzez swoje 

profesjonalne służby. 

Zawarta w Planie propozycja nagradzania autorów za wprowadzenie utworu do obszaru OD 

dodatkowymi punktami niezbędnymi do uzyskania stopnia naukowego, stanowi, w naszej ocenie, 

pewien rodzaj swoistego szantażu, by zrzekli się honorarium autorskiego lub jego części w zamian 

za punkty. Mechanizm ten budzi wątpliwości co do zgodności z europejskim prawem własności 

intelektualnej, co w tym miejscu sygnalizujemy.  
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Zadajemy sobie też pytanie, mając na uwadze zagadnienia techniczne, technologiczne, 

koszty utrzymania infrastruktury systemu OD, czy rzeczywiście Polskę stać na wdrożenie tak 

drogiego rozwiązania. OD to bowiem nie  tyle problem kreowania nowych struktur (np. punktów), 

ale także i chyba przede wszystkim środków finansowych. Dotychczasowe doświadczenia 

przekonują, że środków tych zawsze, i bez potrzeby stworzenia i utrzymywania ww. infrastruktury, 

brakowało. 

Tym samym ponawiamy apel o przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej nad Planem.  


