
Warszawa, 9.08.2012 

 
 

Prof. Barbara Kudrycka 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Hoża 20 
00-529 Warszawa 

 
 
Szanowna Pani Minister, 

w  imieniu  organizacji  zrzeszonych  w  Koalicji  Otwartej  Edukacji  pragnę  przekazać 
stanowisko  KOED  na  temat  zasad  przyjętych  w  Narodowym  Programie  Rozwoju 
Humanistyki, przy finansowaniu działalności upowszechniającej naukę oraz w programie 
Index Plus. 

Z  wielkim  uznaniem  przyjęliśmy  inicjatywy,  których  celem  jest  zwiększenie  promocji 
wyników polskich badań na świecie.  Jednakże realizacja NPRH, DUN oraz Index Plus 
budzi  – naszym zdaniem – poważne zastrzeżenia.  Regulaminy konkursów oraz wzory 
wniosków o dofinansowanie nie uwzględniają żadnych elementów zalecanej przez Unię 
Europejską polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych finansowanych ze środków 
publicznych.

Uważamy  ponadto,  że  konieczna  jest  modyfikacja  formularzy,  aby  wyeliminować 
potencjalne  nadużycia.  Przykładowo  w  NPRH  (moduł  1.1)  możliwe  jest  otrzymanie 
pełnego dofinansowania publikowania wyników realizacji projektu bez podania bliższych 
informacji  o  wydawcy  i  sposobie  rozpowszechniania.  Brak  szczegółowych uregulowań 
skutkuje  niejednolitymi  i  niejasnymi  kryteriami  dla  wszystkich  wnioskodawców  oraz 
stwarza zagrożenie niegospodarności.

Otwarty  dostęp  jest  najlepszym  sposobem  udostępniania  wyników badań  naukowych: 
przyspiesza  i  zmniejsza  koszty  wymiany  wiedzy.  Dotarcie  do  dużej  liczby  czytelników 
pozytywnie wpływa na jakość procesu badawczego oraz eliminuje jego powielanie.
Obecnie obserwujemy zwrot  w kierunku otwartego dostępu na skalę międzynarodową, 
czego  przejawem  jest  uczynienie  z  niego  ogólnej  zasady  inicjatywy  „Horyzont  2020”. 
Wszystkie  wyniki  badań zrealizowanych ze  środków tego programu będą musiały  być 
udostępniane bezpłatnie on-line niezwłocznie lub w ciągu 6-12 miesięcy. Zalecenie Komisji 
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Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony 
(Dz. Urz. UE L 194 z  21.07.2012) wzywa państwa członkowskie do przyjęcia podobnego 
rozwiązania  w  przypadku  wyników  badań  finansowanych  w  ramach  ich  własnych 
krajowych programów. Godną naśladowania jest niedawna decyzja rządu Wielkiej Brytanii 
o wprowadzeniu obowiązku udostępniania w Internecie wyników badań naukowych bez 
embarga czasowego za darmo i  bez ograniczeń od 2014 r.  Otwarty  dostęp jest  także 
kluczowym postulatem oddolnych inicjatyw środowisk akademickich.

Uważamy,  że  wobec  tych  okoliczności  otwarty  dostęp  powinien  stać  się  narzędziem 
wszystkich inicjatyw MNiSW, których celem jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki. W 
sytuacji  głębokich zmian dotychczasowego modelu publikacji  naukowych MNiSW staje 
przed  szansą  odegrania  kluczowej  roli  w  wypracowaniu  nowych  i  trwałych  rozwiązań 
systemowych.  Do  regulaminów  programów  należy  wprowadzić  m.in.  zobowiązania 
beneficjentów do wydawania publikacji będących wynikiem badań na zasadach otwartego 
dostępu.

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszych postulatów oraz wyrażamy gotowość 
konsultowania regulaminów programów i wszelkich aktów prawnych MNiSW w aspekcie 
otwartej nauki. 

Członkami  Koalicji  Otwartej  Edukacji  są  obecnie:  Akademia  Górniczo-Hutnicza  im. 
Stanisława Staszica  w Krakowie,  Centrum Cyfrowe Projekt:  Polska,  Centrum Edukacji 
Obywatelskiej,  Collegium  Artium,  Fundacja  Instytut  Rozwoju  Regionalnego,  Fundacja 
Liternet,  Fundacja  Nowe  Media,  Fundacja  Nowoczesna  Polska,  Fundacja  Orange, 
Fundacja  Wolnego  i  Otwartego  Oprogramowania,  Interdyscyplinarne  Centrum 
Modelowania  Matematycznego  i  Komputerowego  Uniwersytetu  Warszawskiego, 
Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich,  Stowarzyszenie  EBIB,  Stowarzyszenie 
OpenStreetMap  Polska,  Stowarzyszenie  Wikimedia  Polska  oraz  Zachęta  Narodowa 
Galeria Sztuki. 
 
Z wyrazami szacunku, 
 

Bożena Bednarek-Michalska 

Przewodnicząca KOED

                               

                   Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji 
prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska

Koalicja Otwartej Edukacji 
 Marszałkowska 84/92 lok. 125 

tel./fax +48 22 621 30 17  http://koed.org.pl

http://koed.org.pl/

