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Open Access w Unii Europejskiej – wybrane akty prawne
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PLAN S - 1 CEL + 10 ZASAD

„Od 2021 r. wszystkie publikacje naukowe dotyczące 
wyników badań finansowanych z dotacji publicznych lub 
prywatnych udzielane przez krajowe, regionalne i 
międzynarodowe rady badawcze i instytucje finansujące 
muszą być publikowane w czasopismach o otwartym 
dostępie, na platformach otwartego dostępu lub 
udostępniane natychmiast poprzez repozytoria Open 
Access bez embarga. ”*

*cOAlition S. Plan S: Making full and immediate Open Access a reality: principles and implementation [online]. Brussels: 
Science Europe, 2019. [Dostęp: 28.08.2019]. Dostępny w: https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation.

Zachęta deponowania wszystkich publikacji w repozytoriach
niezależnie od wybranej ścieżki wydawniczej
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*cOAlition S. Plan S: Making full and immediate Open Access a reality: principles and implementation [online]. Brussels: 
Science Europe, 2019. [Dostęp: 28.08.2019]. Dostępny w: https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation.

PLAN S - 1 CEL + 10 ZASAD

1. Publikowanie powinno się odbywać na licencjach otwartych 
np. Creative Commons (zalecana CC BY), autorzy zachowują 
prawa autorskie majątkowe do swoich publikacji;

2. Instytucje finansujące badania opracują wymagania dla 
czasopism, platform i repozytoriów Open Access (OA);

3. Instytucje finansujące badania zapewnią wsparcie do 
tworzenia nowych platform i czasopism Open Access;

4. W określonych przypadkach opłaty za publikowanie w OA 
finansowane będą przez instytucje badawcze i fundatorów 
badań;

5. Opłaty za publikowanie w OA nie powinny być zawyżone w 
stosunku do obecnie obowiązujących opłat pobieranych przez 
wydawców za przeprowadzenie procesu wydawniczego;
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*cOAlition S. Plan S: Making full and immediate Open Access a reality: principles and implementation [online]. Brussels: 
Science Europe, 2019. [Dostęp: 28.08.2019]. Dostępny w: https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation.

PLAN S - 1 CEL + 10 ZASAD

6. Zachęta dla rządów, instytucji naukowych, bibliotek do 
tworzenia polityk opartych na OA;

7. Zasady dotyczą wszystkich wydawanych publikacji, jednak 
proces otwartego dostępu do monografii i rozdziałów z 
monografii będzie bardziej złożony i dłuższy;

8. Hybrydowy model publikowania nie jest popierany, jedynie w 
przypadku zawierania umów transformacyjnych jest to 
możliwe i wtedy może być wsparte finansowo przez 
instytucje finansujące badania;

9. Proces transformacji będzie kontrolowany;
10.Instytucje finansujące badania będą obiektywne w 

przyznawaniu środków na badania, będą oceniać jakość 
publikacji, a nie sposób jej wydania.
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ASPEKTY PRAWNE
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Modele otwartego dostępu

Droga złota – czasopisma i książki open access – publikacja 
recenzowanego tekstu w otwartym czasopiśmie lub książce.
Finansowanie: dotacje z instytucji naukowych, opłaty pobierane 
od autorów, reklamy, usługi dodatkowe.
Teksty recenzowane, utrzymanie wysokiego poziomu publikacji.

Droga zielona – archiwa i repozytoria – umieszczenie w 
repozytorium kopii artykułu przygotowanego do publikacji w 
tradycyjnym wydawnictwie.
Finansowanie: instytucjonalne, centralne, sponsoring
Teksty recenzowane i nierecenzowane, publikowane i 
niepublikowane
Zwiększenie zasięgu publikacji

* Źródło: Siewicz, Krzysztof (2012). Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. 
http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/335/K_Siewicz_Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf?sequence=4 
(dostęp: 28.05.2016)
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Licencje Creative Commons – pewne prawa zastrzeżone

* https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons
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Licencje Creative Commons – podstawowe warunki licencji można łączyć ze 
sobą, co pozwala na zmniejszenie lub zwiększenie ograniczeń w korzystaniu z utworu przez 
użytkowników

* https://creativecommons.pl/wybierz-licencje



uj.edu.pl

Biblioteka Jagiellońska

UMOWY TRANSFORMACYJNE
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Umowy transformacyjne (ang.: transformative agreements) – umowy 
zawierane przez konsorcja krajowe, instytucje naukowe, biblioteki z 
wydawcami, których głównym celem jest przekształcenie 
obowiązującego do tej pory modelu opłat za dostęp do publikacji, na 
model oparty na darmowym dostępie dla każdego użytkownika. 
Wydawcy finansowani byliby za faktycznie wykonaną pracę.
W tego typu umowach należy unikać podwójnego finansowania.*

Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC) na swojej stronie 
internetowej prowadzi pełnotekstowy rejestr umów 
transformacyjnych: https://esac-initiative.org/about/transformative-
agreements/share

*Transformative agreements [online]. ESAC. [Dostęp: 28.08.2019]. Dostępny w: https://esac-initiative.org/about/transformative-
agreements.
** Register Transformative Agreements. ESAC. [Dostęp: 28.08.2019]. Dostępny w: https://esac-initiative.org/about/transformative-
agreements/share

https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements
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UMOWY TRANSFORMACYJNE W POLSCE 



uj.edu.pl

Biblioteka Jagiellońska

31 maja 2019 r. na trzy lata została podpisana umowa licencyjna z firmą Elsevier, w której 

jedną z dodatkowych opcji jest sfinansowana w ramach porozumienia możliwość 

opublikowania w otwartym dostępie 3000 artykułów ( 500 w 2019 r., 1000 w 2020 r., 

1500 w 2021 r.) w czasopismach hybrydowych i gold open access oraz prawo do 

archiwizacji publikacji w trakcie i po zakończeniu obowiązywania licencji. Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołało do tego zadania Interdyscyplinarne Centrum 

Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM 

UW), którego obowiązkiem jest podpisywanie licencji zgodnych z Planem S i światowymi 

rozwiązaniami w tym zakresie.*

*Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2019: Elsevier (licencja krajowa) [online]. Warszawa: Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, 2019. [Dostęp: 07.06.2019]. Dostępny 
w: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/?fbclid=IwAR3ljgMPa1edUe1Wq5tm9JDD4Oc-
r0lgTW8Ds1RmDzRPfthmY7h6l2SgIdU#elsevier; GROCHOWSKI, P. Seminarium WBN: Część 1: Dotychczasowy rozwój WBN, 
nowe modele licencyjne związane z planem S, implementacja licencji Springer Compact. ICM Uniwersytet Warszawski, s. 35. 
Dokument nieopublikowany.  

Umowa z wydawnictwem Elsevier
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Złota droga (Gold Open Access) – autor może opublikować artykuł na licencji CC-BY lub 

CC-BY-NC-ND w czasopismach Elsevier.

Zielona droga (Green Open Access) – autor może udostępnić zaakceptowaną wersję 

własnego artykułu w repozytorium instytucjonalnym lub na swojej stronie internetowej 

po okresie embarga na licencji CC-BY-NC-ND (dotyczy artykułów zaakceptowanych do 

wydania i wydanych we wcześniejszych latach)

Wyszukiwarka czasu trwania embarga: https://www.elsevier.com/pl-pl/about/open-

science/open-access/journal-embargo-finder

Serwis CHORUS – dostęp do pełnych tekstów artykułów: http://search.chorusaccess.org/

*

Umowa z wydawnictwem Elsevier - licencje

https://www.elsevier.com/pl-pl/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
http://search.chorusaccess.org/
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W ramach konsorcjum krajowego od 2010 r. finansowany jest krajowy 

program publikowania otwartego Springer Open Choice dla polskich 

autorów.

„Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach 

akademickich publikowanie artykułów w otwartym dostępie na licencji 

CC BY w czasopismach hybrydowych Springer.”

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz 

ContinuingEducation*

*Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2019: Program publikowania otwartego Springer [online]. Warszawa: 
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, 2019. [Dostęp: 
07.06.2019]. Dostępny w: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/?fbclid=IwAR3ljgMPa1edUe1Wq5tm9JDD4Oc-
r0lgTW8Ds1RmDzRPfthmY7h6l2SgIdU#springer_oa

Umowa z wydawnictwem Springer
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Publikacje w otwartym dostępie bez ograniczeń - BioMed Central , Springer Open , 

Nature Research i Palgrave Macmillan.

Opcje hybrydowe w otwartym dostępie - czasopisma Springer Open Choice, tytuły 

hybrydowe w portfolio Palgrave Macmillan i na stronie Nature.com.

Zielona droga (Green Open Access) - wszystkie czasopisma Springer Nature pozwalają 

na samodzielną archiwizację artykułów.

Wydawnictwo oferuje również autorom możliwość opublikowania książek i rozdziałów w 

otwartym dostępie.*

*Further information. Springer. https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/open-
access/further-information/10286616

Umowa z wydawnictwem Springer - licencje
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W modelu subskrypcyjnym:

Preprint – autoarchiwizacja:

• na stronie internetowej autora,

• W repozytoriach ArXiv, bioRxiv.

Postprint – autoarchiwizacja: 

• Na stronie internetowej autora,

• W repozytorium instytucjonalnym (embargo 12 miesięcy),

• Na stronie internetowej uczelni (embargo 12 miesięcy),

W modelu otwartego dostępu:

• Możliwość natychmiastowej publikacji w repozytorium instytucjonalnym ostatecznej 

wersji artykułu.

*Further information. Springer. https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/open-
access/further-information/10286616

Umowa z wydawnictwem Springer - licencje
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Czasopismo open access Science Advances (200 pkt – wykaz czasopism 

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji miedzynarodowych)

„Umowa na licencję krajową Science 2019-2021 zawarta pomiędzy 

wydawcą i ICM obejmuje dodatkowo 90% zniżkę (opłata 10% = 450 

USD) dla opłat za publikację (Article Processing Charge) w czasopiśmie 

Science Advances dla maksymalnie 10 artykułów z Polski w każdym 

roku.”*

Publikacja na licencjach CC-BY i CC-BY-NC.

*Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2019: Nature i Science (licencje krajowe) [online]. Warszawa: 
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, 2019. [Dostęp: 
07.06.2019]. Dostępny w: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/?fbclid=IwAR3ljgMPa1edUe1Wq5tm9JDD4Oc-
r0lgTW8Ds1RmDzRPfthmY7h6l2SgIdU#nature_science

Umowa z czasopismem Science
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Licencje konsorcyjne z możliwością publikowania w 

otwartym dostępie w wydawnictwach Emerald i Lippincott 

Williams and Wilkins zostaną uruchomione w 2020 roku. 

Programy będą aktywowane po podpisaniu umów.*

*Komunikat z 14 grudnia 2019 o dofinansowaniu licencji na 2020 r. [online]. Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, 2019. [Dostęp: 17.12.2019]. Dostępny w: 
https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty

Wydawnictwa Emerald i Lippincott Williams and Wilkins
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Zielona droga otwartego dostępu (Green Open Access):

kopia artykułu po zaakceptowaniu (post-print) – może być 

opublikowana lub wykorzystana m. in.:

• Na stronie internetowej autora,

• W repozytoriach instytucjonalnych lub dziedzinowych,

• W celach dydaktycznych,

• W rozprawach doktorskich.*

*https://www.emeraldgrouppublishing.com/openaccess/oa_policies.htm

Wydawnictwo Emerald – otwarty dostęp
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Porozumienie o współpracy podpisane pomiędzy WUJ a Biblioteką 

Jagiellońską.

Za zgodą autorów w RUJ zostaną opublikowane w otwartym dostępie 

pełne teksty artykułów z czasopism, rozdziałów i monografii 

naukowych wydanych w WUJ.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (WUJ)
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Porozumienie o współpracy w trakcie negocjacji pomiędzy KA a 

Biblioteką Jagiellońską.

Za zgodą autorów w RUJ zostaną opublikowane w otwartym dostępie 

pełne teksty artykułów z czasopism, rozdziałów i monografii 

naukowych wydanych w KA.

Księgarnia Akademicka (KA)
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DANE BADAWCZE
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„Dane badawcze to dane zebrane, zaobserwowane lub 
wytworzone jako materiał do analizy, w celu uzyskania 
oryginalnych wyników naukowych.”*
Dane badawcze to m. in.:

* „Dokumenty tekstowe, notatki
* Dane liczbowe
* Kwestionariusze, ankiety, wyniki badań ankietowych
* Nagrania audio i video, zdjęcia
* Zawartość baz danych (video, audio, teksty, obrazy)
* Modele matematyczne, algorytmy
* Oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe…)
* Wyniki symulacji komputerowych
* Protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne
* Czasem również próbki, artefakty, obiekty.”*

*Open research data. Definitions. FOSTER. [Dostęp: 28.08.2019]. Dostępny w: https://www.fosteropenscience.eu/content/open-
research-data-definitions

https://www.fosteropenscience.eu/content/open-research-data-definitions
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Dlaczego zarządzanie danymi jest ważne?

*Rücknagel, J., Gnadt, T. (2016). Research Data Management or: How to love your data. Göttingen. [Dostęp: 28.08.2019]. 
Dostępny w:  https://www.eresearch.uni-goettingen.de/uploads/90minutes_presentation_2016_webpage.pdf

• Ochrona danych przed utratą

• Poprawa jakości danych i badań

• Oszczędność czasu

• Ponowne użycie

• Kontrola

Koszty zarządzania danymi nie są tak duże jak koszty wytworzenia 

nowych danych
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Plan zarządzania danymi (ang.: Data Management Plan 
(DMP))

*Writing a Data Management Plan. Boston University. Data Services. [Dostęp: 28.08.2019]. Dostępny w:  
http://www.bu.edu/data/manage/writing-a-dmp

• Rodzaje zbieranych danych

• Metadane i dokumentacja

• Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

• Ochrona danych (dane wrażliwe, dane chronione prawem 

autorskim, licencje)

• Dostęp i ponowne użycie danych badawczych

• Długoterminowa archiwizacja danych badawczych

• Zarządzanie danymi (opiekun danych, zasady FAIR)

http://www.bu.edu/data/manage/writing-a-dmp
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Science Europe – przewodnik w 
wersji angielskiej z przykładowym 
szablonem planu zarządzania 
danymi

*Science Europe (2018). Science Europe Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management. 
https://www.scienceeurope.org/media/jezkhnoo/se_rdm_practical_guide_final.pdf (dostęp: 25.10.2019).

https://www.scienceeurope.org/media/jezkhnoo/se_rdm_practical_guide_final.pdf 
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Plan zarządzania danymi (ang.: Data Management Plan 
(DMP))

*Writing a Data Management Plan. Boston University. Data Services. [Dostęp: 28.08.2019]. Dostępny w:  
http://www.bu.edu/data/manage/writing-a-dmp

Zasady FAIR Data w rozwinięciu oznaczają:

• Findable - łatwo znajdowane i wyszukiwane.

• Accessible - dostępne dla wszystkich.

• Interoperable - interoperacyjne, tak aby można było je połączyć z innymi 

danymi.

• Reusable - wielokrotnego użytku.

Więcej o FAIR Data można przeczytać tutaj: https://www.go-fair.org/fair-

principles.

Narzędzie do szybkiej oceny czy dane spełniają zasady FAIR znajduje się pod 

tym linkiem: https://www.ands-nectar-rds.org.au/fair-tool.

http://www.bu.edu/data/manage/writing-a-dmp
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European Open Science Cloud (EOSC)

W 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała inicjatywę European
Open Science Cloud (EOSC) w celu zbudowania konkurencyjnej 
gospodarki opartej na danych i wiedzy w Europie. Jest to katalog 
zasobów, narzędzi i usług dla otwartej nauki.

https://www.eosc-
portal.eu
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https://www.re3data.org
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https://repod.pon.edu.pl

„RepOD – Repozytorium 
Otwartych Danych – to 
serwis umożliwiający 
otwarte udostępnianie 
danych badawczych. Jest 
skierowany do wszystkich 
badaczy w Polsce…”

Źródło:CEON. O serwisie. https://repod.pon.edu.pl (dostęp: 15.11.2019)
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Dane badawcze w RUJ

Dedykowana 
kolekcja oraz 
formularz 
metadanych  
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OTWARTY DOSTĘP
NA

UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM



uj.edu.pl

Biblioteka Jagiellońska

• ZARZĄDZENIE NR 109 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 

20 grudnia 2019 roku w sprawie polityki otwartego dostepu do 

publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i 

doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego;

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144074469/zarz_109_2019.pdf

• ZARZĄDZENIE NR 110 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 

20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu 

działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. otwartego dostępu do 

publikacji naukowych i danych badawczych;

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144074469/zarz_110_2019.pdf

•

Zarządzenia Rektora UJ

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144074469/zarz_109_2019.pdf
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144074469/zarz_110_2019.pdf
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• Zarządzenie dotyczące publikowania rozpraw doktorskich w otwartym 

dostępie;

• Zwiększenie dostępności publikacji w RUJ (przetworzenie tekstu do 

pliku edytowalnego, rozszerzenie API dostępnego dla ludzi i maszyn);

• Szkolenia dotyczące otwartego dostępu, otwartych danych, planów 

zarządzania danymi – na Wydziałach UJ;

• Podpisywanie umów z wydawcami naukowymi.

Obecnie realizowane…
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Jak publikować w RUJ 

Repozytorium

prom
ocja

Self-archiving – deponowanie publikacji przez autora w repozytorium (logowanie za 
pomocą loginu i hasła do poczty elektronicznej UJ).
W przypadku gdy jest już wprowadzony opis bibliograficzny w RUJ, plik z tekstem 
można przesłać na ruj@uj.edu.pl lub przekazać do biblioteki instytutowej lub 
wydziałowej.

mailto:ruj@uj.edu.pl
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Cytowania

Program 
Publish or Perish

Wyliczanie liczby cytowań
i indeksu Hirscha

Projekty
Ocena dorobku,

Awanse
Informacja kto

cytuje
Samoocena

artykuł 
książka 

czasopismo

Wyliczanie 
liczby cytowań

i indeksu 
Hirscha

do 7 dni
Repozytorium
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Biblioteka Jagiellońska

Przykłady agregatorów i multiwyszukiwarek współpracujących z RUJ

Repozytorium
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Biblioteka Jagiellońska

Nowa odsłona interfejsu RUJ 
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Biblioteka Jagiellońska

Projekt rozbudowy systemu

RUJ
OPEN

CONFERENCE
SYSTEMS

ARCHIWUM
PRAC

DYPLOMOWYCH

OPEN
JOURNAL 
SYSTEMS

USOS
SAP

Publikacje 
pracowników i 
doktorantów

W
ydaw

nictw
o UJ



Dziękuję za uwagę

dr Leszek Szafrański

l.szafranski@uj.edu.pl
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