
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTER NAUKI 

I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

                 IK: 957435 

 
 
Sz. P.  
dr Piotr Wojtulek 
Przewodniczący 
Rady Młodych Naukowców 
 
 

Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
Na wstępie pragnę podziękować za przekazanie Uchwały Rady Młodych Naukowców nr 

10/2020. Zapoznałem się z nią z zainteresowaniem i jestem przekonany, że podniesione 

przez Państwa postulaty są słuszne. Opłaty narzucane przez wydawców stanowią 

znaczący procent kosztów projektów badawczych. W mojej opinii, wspólna europejska 

polityka wobec wydawców jest kolejnym, niezbędnym krokiem na drodze do modelu 

otwartego dostępu do publikacji naukowych. Stąd niezbędnym jest podejmowanie 

działań na poziomie Unii Europejskiej, we współpracy z innymi zainteresowanymi 

państwami europejskimi, w zakresie kosztów dostępu do informacji naukowej, w tym 

kosztów publikowania w otwartym dostępie. Postulat wzmocnienia otwartego dostępu 

do wyników badań na poziomie europejskim został również podniesiony podczas 

nieformalnego posiedzenia unijnej Rady ds. Konkurencyjności (COMPET), które odbyło 

się w dniu 21 lipca 2020 r.  

Pragnę również podkreślić, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na bieżąco 

pracuje na rzecz zredukowania problemów wymienionych w Uchwale Rady Młodych 

Naukowców nr 10/2020. Jako przykład można wymienić działania dotyczące otwierania 

dostępu do czasopism naukowych i publikowania otwartego w ramach licencji 

krajowych i konsorcyjnych wspierane w ramach Wspólnej Biblioteki Nauki. Wśród nich 

można wymienić umowę transformacyjną z wydawnictwem Elsevier, która w latach 

2019-21 gwarantuje polskim naukowcom publikację w sumie 3 tys. artykułów w 

otwartym dostępie oraz dodatkowe rabaty na inne publikacje w otwartym dostępie. 

Należy wymienić również program publikowania otwartego Springer 2019-2021, który 

w ramach licencji krajowej przewiduje określoną pulę artykułów rocznie do 

opublikowania. W obu powyższych przypadkach, koszty publikacji pokrywa MNiSW. 

Zdaję sobie sprawę, że opisane przeze mnie działania nie zastąpią wspólnej europejskiej 

polityki wobec wydawców, niemniej do czasu jej powstania pomagają one zmniejszyć 

obciążenie naukowców oraz podmiotów systemu nauki i szkolnictwa wyższego 

opłatami za publikowanie publikacji naukowych. 

 
Warszawa, 16 października 2020 r. 

 



Mając powyższe na względzie, pragnę poinformować, że Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego będzie podnosić na forum europejskim kwestię podjęcia 

wspólnych działań wobec wydawców. 

 
 
Z wyrazami szacunku, 

z up. Ministra Grzegorz Wrochna 
Podsekretarz Stanu 

 
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-/ 

 
 
 

 
Do wiadomości: Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów 
 


