
Projekt z dnia 25 stycznia 2019 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T W A  W Y Ż S Z E G O 1)

z dnia …………….………..2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii 

naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych 

Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 

2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. 

poz. 2152) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykaz czasopism może obejmować czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej 

bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) oraz 

nieujęte w bazach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione pozycją tych 

czasopism.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO

              Za zgodność pod względem prawnym,
                    legislacyjnym i redakcyjnym
                               Marcin Gubała
       Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego
       w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
/– podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe 
i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. 
poz. 1998).
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 

i 2245), w myśl którego minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania wykazów:

a)  wydawnictw, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1, oraz sposób ustalania 

i przypisywania im liczby punktów, mając na uwadze uznaną renomę wydawnictw oraz ich 

podział na grupy odpowiadające ich randze,

b)  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2, oraz sposób ustalania 

i przypisywania im liczby punktów, mając na uwadze uznaną renomę czasopism i materiałów 

z konferencji.

Celem projektowanego rozporządzenia jest poszerzenie zakresu czasopism naukowych 

ujętych w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social 

Sciences (ERIH+), które będą uwzględniane przy sporządzaniu wykresu czasopism 

naukowych. 

W aktualnym stanie prawnym zgodnie z  § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów 

wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów 

z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2152), wykaz czasopism naukowych 

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje czasopisma 

naukowe oraz recenzowane materiały z konferencji naukowych, ujęte we wskazanych w tym 

rozporządzeniu międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, 

czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu 

„Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz może obejmować zagraniczne czasopisma 

naukowe z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych, ujęte 

w bazie ERIH+.

Proponowana zmiana rozporządzenia przewiduje uwzględnianie w wykazie nie tylko 

zagranicznych, ale również polskich czasopism naukowych ujętych w bazie ERIH+, jeżeli 

w wyniku oceny eksperckiej zostaną uznane za posiadające międzynarodową renomę 
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i szczególny wpływ na rozwój dyscyplin naukowych z dziedziny nauk humanistycznych, 

nauk społecznych i nauk teologicznych, oraz za spełniające etyczne i naukowe standardy. 

Czasopisma te nie są ujęte obecnie w międzynarodowych bazach Scopus i Web of Science, 

a z uwagi na przyznawanie wydawcom w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” 

pomocy de minimis z zachowaniem warunków dotyczących kumulacji, określonych w art. 5 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) nie mogą być finansowane w ramach tego programu. Skutkuje 

to brakiem możliwości uwzględnienia w wykazie uznanych polskich czasopism naukowych, 

wnoszących istotny wkład w rozwój nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. 

Czasopisma te w dotychczasowych wykazach ogłaszanych przez ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki były, po ocenie eksperckiej,  wysoko punktowane. 

Dlatego też, odpowiadając na liczne postulaty środowiska naukowców publikujących w tych 

czasopismach, uwzględniając specyfikę i charakter badań prowadzonych w ww. dziedzinach, 

z których jedynie część ma charakter pozwalający na publikację wyników w czasopismach 

zagranicznych, niezbędne jest przyjęcie rozwiązania umożliwiającego zaproponowanie 

ekspertom umieszczenia w wykazie również polskich czasopism ujętych w bazie ERIH+.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Jak najszybsze wejście w życie rozporządzenia jest uzasadnione koniecznością 

pilnego wdrożenia regulacji odnoszącej się do sytuacji prawnej osób prowadzących 

działalność naukową, a równocześnie nie stoją temu na przeszkodzie zasady 

demokratycznego państwa prawnego. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia w tym terminie jest uzasadnione także 

potrzebą jak najpilniejszego wdrożenia regulacji, które wpłyną pozytywnie na 

funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do 

projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
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funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597).

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków 

przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji 

publicznej.

Projektowane rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
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