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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Przepis 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), zwanej dalej „ustawą”, upoważnia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do wydania 

rozporządzenia określającego sposób sporządzania wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie 

naukowe, zwanego dalej „wykazem wydawnictw” oraz  sposób ustalania i przypisywania im liczby punktów, mając na 

uwadze uznaną renomę wydawnictw oraz ich podział na grupy odpowiadające ich randze, oraz wykazu czasopism 

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, zwanego dalej „wykazem czasopism”, a także 

sposób ustalania i przypisywania im liczby punktów mając na uwadze uznaną renomę  czasopism i materiałów z 

konferencji. Przepisy ustawy (art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz art. 265 ust. 9 pkt 2 ustawy) stanową, że wykaz czasopism ma 

obejmować:  

 czasopisma naukowe publikujące recenzowane artykuły oraz recenzowane materiały z konferencji 

międzynarodowych, ujęte w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu (art. 265 ust. 9 

pkt 2 lit. a ustawy); 

 czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism 

naukowych”, o którym mowa w art. 401 ustawy (art. 265 ust. 9 pkt 2 lit. b ustawy). 

Wykazy sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu będą miały fundamentalne znaczenie dla oceny osiągnięć 

naukowych zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i indywidualnym. Zgodnie z art. 265 ust. 9 i art. 267 ust. 2 ustawy 

w ewaluacji uwzględnia się w szczególności monografie naukowe wydane przez wydawnictwa umieszczone w wykazie 

wydawnictw oraz artykuły naukowe opublikowane w czasopismach oraz w materiałach z konferencji międzynarodowej 

umieszczonych w wykazie czasopism. Autorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach lub w materiałach 

konferencyjnych umieszczonych w wykazie czasopism oraz monografii wydanych w wydawnictwach umieszczonych 

w wykazie wydawnictw, jest jednym z warunków otrzymania stopnia naukowego doktora (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy), 

stopnia doktora habilitowanego (art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy), a także warunkuje możliwość uzyskania członkostwa 

w Radzie Doskonałości Naukowej (art. 233 ust. 1 pkt 4 ustawy). 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 obejmie czasopisma naukowe i materiały konferencyjne ujęte 

w następujących międzynarodowych bazach, o których mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2 lit. a ustawy: 

 w bazie Scopus; 

 w bazach Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index oraz 

Emerging Sources Citation Index, wchodzących w skład bazy bibliograficznej Web of Science; 

 w bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) –w przypadku zagranicznych 

czasopism naukowych nieujętych w żadnej z powyższych baz, jeżeli propozycję włączenia danego czasopisma do 

wykazu przedstawi powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespół dla dyscypliny naukowej 

z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk teologicznych; 

 w bazie DBLP Computer Science Bibliography – w przypadku materiałów z międzynarodowych konferencji 

uwzględnionych w bazie CORE (The Computing Research and Education Association of Australasia) dla dyscyplin 

naukowych informatyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja. 

W bazie Scopus znajdują się m.in. 92 polskie czasopisma z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, co stanowi 

28,3% polskich czasopism zindeksowanych w tej bazie. Odsetek ten jest o ponad 10 pkt proc. niższy od udziału wszystkich 

czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (niezależnie od miejsca ich wydawania) w liczbie czasopism 

naukowych zindeksowanych w bazie Scopus. Z kolei, w bazie Web of Science zindeksowane są 83 polskie czasopisma z 
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dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (z czego 32 czasopisma są zindeksowane również w bazie Scopus), co 

stanowi 21,3% polskich czasopism zindeksowanych w tej bazie. Odsetek ten jest o ponad 13 pkt proc. niższy od udziału 

wszystkich czasopism humanistycznych i społecznych w bazie Web of Science. 

W wykazie czasopism umieszczone są również polskie czasopisma naukowe objęte programem „Wsparcie dla czasopism 

naukowych” (art. 265 ust. 9 pkt 2 lit. b ustawy). W komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 

października 2018 r. w sprawie konkursu w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, ogłoszonym na 

podstawie art. 401 ust. 3 ustawy, określono, że liczba czasopism będących przedmiotem projektów finansowanych  

w ramach programu nie może przekraczać 500, natomiast liczba czasopism publikujących artykuły naukowe w dziedzinie 

nauk humanistycznych nie może być mniejsza niż 150, w dziedzinie nauk społecznych – nie mniejsza niż 120,  

a w dziedzinie nauk teologicznych – nie mniejsza niż 5.  

W wykazie czasopism umieszczonych będzie zatem co najmniej 418 polskich czasopism publikujących artykuły naukowe 

w dziedzinie nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk społecznych lub w dziedzinie nauk teologicznych. Oznacza to, że 

ich udział w ogólnej liczbie polskich czasopism umieszczonych w wykazie czasopism naukowych będzie o kilka punktów 

procentowych niższy od udziału czasopism humanistycznych i społecznych w liczbie wszystkich czasopism 

zindeksowanych w bazach Scopus i Web of Science. Przy powyższej liczbie czasopism w wykazie nie znajdą się niektóre 

polskie czasopisma specjalizujące się w zagadnieniach badawczych o zakresie lokalnym lub regionalnym, które mają 

istotne znaczenie dla nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych w Polsce (m.in. dla literaturoznawstwa, nauk o 

kulturze i religii czy nauk prawnych). 

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+. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Przewiduje się zmianę treści § 6 ust. 2 projektu rozporządzenia, dzięki której w wykazie czasopism będzie można umieścić 

nie tylko zagraniczne czasopisma naukowe z bazy ERIH+, ale również czasopisma wydawane w Polsce, które znajdują się 

w tej bazie. W bazie tej znajdują się 523 polskie czasopisma, spośród których 444 nie są zindeksowane w bazie Scopus ani 

w bazie WoS.  

Baza ERIH+ jest prowadzona od 2014 r. przez Norweski Ośrodek Informacji Naukowej (Norsk senter for forskningsdata 

– NSD). Baza obejmuje tylko czasopisma naukowe z obszaru nauk humanistycznych i społecznych – nie są w niej 

umieszczane książki, serie wydawnicze ani materiały konferencyjne. Propozycje włączenia czasopisma do bazy ERIH+ 

mogą składać nauczyciele akademiccy pracujący na uczelniach oraz naukowcy zatrudnieni w innych instytucjach 

naukowych. Przywilej zgłoszenia czasopisma do bazy nie przysługuje przedstawicielom komercyjnych wydawców, co nie 

oznacza jednak braku możliwości umieszczenia czasopism wydawanych przez takich wydawców w bazie.  

W procesie ewaluacji czasopisma zgłoszonego do bazy rozpatrywane są następujące kryteria: 

1) posiadanie ważnego kodu ISSN, zgodnego z informacją w International ISSN Portal; 

2) dostępność informacji o członkach rady naukowej czasopisma oraz ich afiliacjach naukowych; 

3) wyraźny opis procedury recenzowania manuskryptów nadsyłanych do publikacji, z którego jednoznacznie wynika 

spełnienie kryterium niezależności (recenzenci nie mogą być afiliowani w tej samej instytucji co autorzy); 

4) zamieszczanie informacji o afiliacjach (pełna nazwa instytucji) autorów artykułów; zalecane jest podawanie również 

adresów e-mail autorów lub adresów pocztowych instytucji, w których są afiliowani; 

5) udział autorów artykułów afiliowanych w jednej instytucji w ogólnej liczbie autorów artykułów nie może przekraczać 

2/3 (w ocenie osób odpowiedzialnych za bazę ERIH+ wątpliwa jest możliwość funkcjonowania niezależnej recenzji 

manuskryptów w przypadku czasopisma reprezentującego głównie własnych naukowców); 

6) artykuły publikowane w czasopiśmie muszą posiadać streszczenia w jęz. angielskim lub w innym języku właściwym 

dla danego obszaru badawczego. 

Wszystkie powyższe informacje powinny być zamieszczone na stronie internetowej czasopisma, co ma zapewnić jego 

transparentność. Informacje rozpatrywane przez zespół dokonujący obejmują okres ostatnich 2 lat (co oznacza również, że 

w bazie ERIH+ nie może być umieszczone czasopismo wydawane przez okres krótszy niż 2 lata), a w przypadku ostatnich 



trzech kryteriów uwzględniane są jedynie oryginalne artykuły naukowe (w szczególności nie bierze się pod uwagę 

tłumaczeń prac opublikowanych wcześniej w innym języku czy recenzji książek). W procesie ewaluacji czasopisma 

zgłoszonego do umieszczenia w bazie ERIH+ nie ocenia się jego jakości naukowej (wpływu na rozwój nauki, liczby 

cytowań itp.). 

Propozycję zamieszczenia w wykazie czasopisma z bazy ERIH+ będzie mógł przedstawić zespół doradczy, o którym mowa 

w § 7 ust. 2 rozporządzenia, reprezentujący dyscyplinę z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych 

lub z dziedziny nauk teologicznych. Ze względu na to, że czasopisma kwalifikowane do umieszczenia w bazie ERIH+ nie 

są oceniane pod względem ich jakości naukowej, propozycja zespołu musi zawierać ocenę czy dane czasopismo posiada 

międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej oraz czy spełnia standardy etyczne i 

naukowe, a także odpowiednie uzasadnienie (§ 11 rozporządzenia). Decyzja co do ewentualnego uwzględnienia propozycji 

zespołu doradczego w zakresie umieszczenia danego czasopisma z bazy ERIH+ w projekcie wykazu czasopism należy do 

Komisji Ewaluacji Nauki (§ 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia).  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Mieszany system oceny prestiżu kanałów publikacyjnych (w szczególności czasopism naukowych), który ma zapewnić 

reprezentatywność wykazów kanałów publikacyjnych poprzez wykorzystanie zarówno danych bibliometrycznych, jak 

i oceny eksperckiej, funkcjonuje w Danii, Finlandii i Norwegii.  

W Danii co roku 67 paneli ekspertów (zgłoszonych przez uniwersytecką organizację przedstawicielską Danske Universiteter, 

utworzoną początkowo pod nazwą Kolegium Rektorów) aktualizuje wykazy bibliometrycznych wskaźników naukowych 

(Bibliometriske Forskningsindikator - BFI). Wspomniane wykazy obejmują wykaz wydawnictw ciągłych (czasopisma 

naukowe, książkowe serie wydawnicze, materiały konferencyjne) i wykaz wydawców. 

W utrzymywanie fińskiego Forum Publikacji (Julkaisufoorumi - JUFO) zaangażowane są 23 panele eksperckie, których prace 

koordynuje Federacja Fińskich Towarzystw Naukowych (Tieteellisten seurain valtuuskunta - TSV). Panele na bieżąco 

rozpatrują propozycje umieszczenia nowych kanałów publikacyjnych na wykazach Forum, a co 4 lata dokonują przeglądu 

wartości wskaźników prestiżu. Na stronie internetowej Forum dostępny jest wykaz czasopism i serii wydawniczych, wykaz 

konferencji (istotna modyfikacja wykazu miała miejsce w styczniu 2017 r., kiedy usunięto z niego 3 tys. konferencji) oraz 

wykaz wydawców. 

Norweski wykaz czasopism naukowych, serii wydawniczych i wydawców prowadzony jest w imieniu norweskiego 

Ministerstwa Edukacji i Nauki przez Narodową Radę Publikacji Naukowych (Nasjonale publiseringsutvalget - NPU) oraz 

Norweski Ośrodek Informacji Naukowej (wykaz nie obejmuje materiałów konferencyjnych). W aktualizowaniu wykazu 

uczestniczą panele eksperckie i przedstawiciele środowiska akademickiego.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Uczelnie wydające czasopisma 

umieszczone w bazie ERIH+, 

które nie są zindeksowane w 

bazie Scopus ani Web of Science 

60 uczelni 

wydających łącznie 

326 takich czasopism 

Bazy ERIH+, Scopus, 

Web of Science 

Ujęcie w wykazie czasopism tych 

polskich czasopism, które znajdują się 

w bazie ERIH+, ale nie zostały 

zindeksowane w bazie Scopus ani 

w bazie Web of Science, zwiększa 

zainteresowanie potencjalnych 

autorów publikowaniem swoich prac 

w tych czasopismach. Należy również 

zwrócić uwagę, że podane w drugiej 

kolumnie tabeli wartości liczbowe 

(a tym samym - skala oddziaływania 

projektowanej regulacji) na pewno 

zmniejszą się po rozstrzygnięciu 

konkursu ogłoszonego w ramach 

programu „Wsparcie dla czasopism 

naukowych”. Polskie czasopisma 

będące przedmiotem projektów 

wyłonionych w konkursie zostaną 

umieszczone w wykazie czasopism. 

Polska Akademia Nauk wraz z 

komitetami PAN i oddziałami 

regionalnymi oraz instytuty PAN 

wydające czasopisma 

umieszczone w bazie ERIH+, 

które nie są zindeksowane w 

bazie Scopus ani Web of Science 

PAN (w tym 

komitety i oddziały 

regionalne) oraz 

10 instytutów PAN 

wydających łącznie 

52 takie czasopisma 

Bazy ERIH+, Scopus, 

Web of Science 

Instytuty badawcze wydające 

czasopisma umieszczone w 

bazie ERIH+, które nie są 

zindeksowane w bazie Scopus 

ani Web of Science 

8 instytutów 

badawczych 

wydających łącznie 

9 takich czasopism 

Bazy ERIH+, Scopus, 

Web of Science 

Pozostałe podmioty (w tym 

PAU, IPN, ZNP, NIL, instytucje 

kultury, towarzystwa naukowe, 

wydawcy komercyjni) wydające 

czasopisma umieszczone w 

bazie ERIH+, które nie są 

zindeksowane w bazie Scopus 

ani Web of Science 

55 podmiotów 

wydających łącznie 

57 takich czasopism 

Bazy ERIH+, Scopus, 

Web of Science 



Pracownicy naukowi zatrudnieni 

w podmiotach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki 

przy realizacji badań naukowych 

z dziedziny nauk 

humanistycznych, społecznych 

i teologicznych 

23 tys. osób Zintegrowany System 

Informacji o Nauce 

i  Szkolnictwie 

Wyższym POL-on 

Zwiększenie liczby czasopism 

naukowych, publikowanie w których 

będzie uwzględniane 

w postępowaniach awansowych, jak 

również w ewaluacji działalności 

naukowej (por. drugi akapit w pkt .1 

OSR). 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia nie został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania z uwagi na charakter projektowanej 

zmiany.  

Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, zgodnie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały 

Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006,  

z późn. zm.). 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Rozporządzenie nie generuje dodatkowych kosztów.  

Dostęp do bazy ERIH+ jest bezpłatny. 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

osoby niepełnosprawne 

i osoby starsze 

       

duże przedsiębiorstwa  



W ujęciu 

niepieniężnym 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

osoby niepełnosprawne 

i osoby starsze 

 

Niemierzalne  

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Regulacje przewidziane w rozporządzeniu umożliwią włączenie do wykazu czasopism takich 

polskich czasopism naukowych, które specjalizują się w zagadnieniach badawczych o zakresie 

lokalnym lub regionalnym, a jednocześnie posiadają istotne znaczenie dla nauk 

humanistycznych, społecznych i teologicznych w Polsce (m.in. dla literaturoznawstwa, nauk 

o kulturze i religii czy nauk prawnych), nie są zindeksowanie w bazie Scopus ani w bazie Web 

of Science i nie będą przedmiotem projektu finansowanego w ramach programu „Wsparcie dla 

czasopism naukowych”.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz:  

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane przepisy rozporządzenia nie będą miały bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przygotowanie pierwszego wykazu czasopism, uwzględniającego polskie czasopisma naukowe umieszczone w bazie ERIH+, 

nastąpi w pierwszej połowie 2019 roku. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Zgodnie z nowym modelem ewaluacji działalności naukowej oraz sprawozdawania informacji o osiągnięciach naukowych, 

dane o publikacjach polskich naukowców będą uzupełniane nie rzadziej niż raz do roku. Pozwoli to na monitorowanie 

aktywności publikacyjnej polskich naukowców, w tym pozyskanie informacji odnośnie odsetka artykułów publikowanych  

w polskich czasopismach znajdujących się w bazie ERIH+. 



Ewaluacja działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2021 r., pozwoli na sprawdzenie jaka część 

z ograniczonej liczby publikacji zgłoszonych do ewaluacji przez poszczególne podmioty w określonych dyscyplinach 

naukowych (tj. w ramach limitu 3N) pochodzi z polskich czasopism umieszczonych w bazie ERIH+. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 

 

 


