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Polityki otwartego dostępu na świecie

The Registry of Open Access Repository Mandates and 
Policies (ROARMAP): 996 instytucjonalnych polityk 
dotyczących otwartego dostępu (86 - polityki instytucji 
finansujących badania; 56 - instytucji zarówno 
finansujących, jak i prowadzących badania; 767 - instytucji 
naukowych, np. uniwersytetów czy instytutów 
badawczych; 76 - jednostek wchodzących w skład 
instytucji naukowych, 11 - organizacji zrzeszających 
instytucje naukowe) 



Polityki otwartego dostępu na świecie



Polityki instytucji finansujących badania
• National Institutes of Health (od 2008 r.): elektroniczne wersje wszystkich recenzowanych publikacji 

będących efektem badań finansowanych przez NIH muszą być zdeponowane w repozytorium PubMed 
Central i udostępnione w sposób otwarty nie później niż 12 miesięcy po ich publikacji

• UK Research Councils: wszystkie recenzowane publikacje muszą być udostępnione w sposób otwarty, na 
drodze złotej lub zielonej (droga złota jest preferowana); w wypadku drogi złotej wymagana jest licencja CC-
BY; w wypadku drogi zielonej dopuszczalne jest 6-miesięczne (12-miesięczne dla nauk humanistycznych i 
społecznych) embargo  

• Bill & Melinda Gates Foundation: natychmiastowy otwarty dostęp (bez embarga) w wersji libre (licencja CC-
BY)  do wszystkich publikacji będących rezultatem badań finansowanych lub współfinansowanych przez 
fundację; natychmiastowy otwarty dostęp do danych badawczych

• Wellcome Trust: wszystkie recenzowane publikacje będące efektem badań finansowanych lub 
współfinansowanych przez Wellcome Trust muszą zostać udostępnione w sposób otwarty w PubMed Central 
i Europe PMC jak naszybciej, a w żadnym wypadku nie później niż po upływie sześciu miesięcy od daty 
publikacji; rekomenduje się - a w wypadku złotej drogi wymaga - stosowanie licencji CC-BY; nowe zasady od 
1 stycznia 2021 r. - wymagany natychmiastowy otwarty dostęp (bez embarga) i licencja CC-BY w wypadku 
wszystkich artykułów (CC-BY-ND dopuszczalna jako wyjątek), brak finansowania publikacji w czasopismach 
hybrydowych nie objętych „umowami transformacyjnymi”, obowiązek publikacji preprintów na licencji CC-
BY, gdy mają one znaczenie dla zdrowia publicznego 



Plan S

• “With effect from 2021, all scholarly publications on the 
results from research funded by public or private grants 
provided by national, regional and international 
research councils and funding bodies, must be 
published in Open Access Journals, on Open Access 
Platforms, or made immediately available through Open 
Access Repositories without embargo.”

• pierwsza wersja ogłoszona we wrześniu 2018 r., ostateczna 
- w maju 2019 r. (po publicznych konsultacjach) 







Polityka otwartego dostępu Komisji Europejskiej

• Wytyczne European Research Council (2007)

• Pilotaż Otwartego Dostępu w ramach Siódmego Programu 
Ramowego (od 2008)

• Zalecenie Komisji z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do 
informacji naukowej i jej ochrony

• Otwarty dostęp jako ogólna zasada w programie ramowym w 
zakresie badań i innowacji na lata 2014-2020 Horyzont 2020

• Pilotaż Otwartych Danych Badawczych w programie Horyzont 
2020



Otwarty dostęp w programie Horyzont 2020

Article 29.2 „Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed 
scientific publications relating to its results. 

In particular, it must: 

(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published 
version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications; 

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results 
presented in the deposited scientific publications. 

(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:  

(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or  

(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any 
other case.                                    

(c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the deposited publication.”

(Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement, s. 245 - 246, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/
grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Open Research Data Pilot
• pilotaż od 2014 roku 
• od 2017 roku rozszerzony na wszystkie obszary tematyczne programu 

Horyzont 2020 (research data: open by default) 
• możliwość rezygnacji (opt-out) na dowolnym etapie projektu, z podaniem 

powodów (udziału nie można pogodzić z zobowiązaniem do ochrony 
rezultatów, które będą wykorzystywane komercyjnie lub przemysłowo; 
udziału nie można pogodzić z wymogami poufności związanymi z 
bezpieczeństwem; udziału nie można pogodzić z zasadami ochrony danych 
osobowych; udział mógłby uniemożliwiać osiągnięcie głównego celu 
projektu; w projekcie nie są zbierane ani wytwarzane żadne dane; z innych 
uzasadnionych przyczyn) 

• as open as possible, as closed as necessary 



Otwarte dane w programie Horyzont 2020
Article 29.3 „Regarding the digital research data generated in the action (‘data’), the beneficiaries must: 

(a) deposit in a research data repository and take measures to make it possible for third parties to access, mine, 
exploit, reproduce and disseminate — free of charge for any user — the following: 

(i) the data, including associated metadata, needed to validate the results presented in scientific publications as 
soon as possible; 

(ii) other data, including associated metadata, as specified and within the deadlines laid down in the ‘data 
management plan’ (see Annex 1); 

(b) provide information — via the repository — about tools and instruments at the disposal of the beneficiaries 
and necessary for validating the results (and — where possible — provide the tools and instruments themselves). 

This does not change the obligation to protect results in Article 27, the confidentiality obligations in Article 36, the 
security obligations in Article 37 or the obligations to protect personal data in Article 39, all of which still apply. 

As an exception, the beneficiaries do not have to ensure open access to specific parts of their research data if the 
achievement of the action’s main objective, as described in Annex 1, would be jeopardised by making those 
specific parts of the research data openly accessible. In this case, the data management plan must contain the 
reasons for not giving access.” 

(Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement, s. 246) 



Zalecenie KE z dnia 17 lipca 2012 r.w sprawie dostępu do 
informacji naukowej oraz jej ochrony

• zalecenie określenia przez państwa członkowskie strategii 
rozpowszechniania i otwartego dostępu do publikacji 
naukowych, które powstają w wyniku badań finansowanych 
ze środków publicznych, uwzględniających konkretne cele i 
wskaźniki postępów, plany wdrażania i plany finansowania

• zalecenie zagwarantowania wdrożenia tych strategii przez 
instytucje finansujące badania i odpowiedzialne za 
zarządzanie publicznymi środkami na badania naukowe oraz 
przez instytucje akademickie pozyskujące środki publiczne



Polityka MNiSW

• październik 2015: przyjęcie przez Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego dokumentu Kierunki rozwoju otwartego 
dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce

• zalecenia dla krajowych podmiotów finansujących badania 
naukowe ze środków publicznych, jednostek naukowych i 
uczelni oraz wydawców czasopism naukowych

• 5 zasad: zasada otwartości, zasada równoległych dróg, 
zasada szybkiego dostępu, zasada maksymalizacji jakości 
treści, zasada maksymalizacji korzyści



Polityka MNiSW

https://www.gov.pl/web/nauka/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych/



Polityka MNiSW

https://www.gov.pl/web/nauka/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych/



https://www.gov.pl/web/nauka/materialy-na-temat-otwartego-dostepu 



Polityka MNiSW
• Raport nt. realizacji polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015-2017 

(marzec 2018)

• „Podstawowe problemy i bariery rozwoju OA zidentyfikowane w raporcie to m.in.:1) Brak 
krajowego repozytorium (…) 2) Niska świadomość potrzeby działań na rzecz OA, w tym 
przyjmowania instytucjonalnych polityk otwartości przez jednostki naukowe i uczelnie 
(…) 3) Brak instrumentów stabilnego finansowania OA w Polsce (…) 4) Działania w zakresie 
OA w Polsce mają charakter oddolny i rozproszony. 5) Otwarty dostęp nie jest premiowany 
w ewaluacji jednostek naukowych ani w ocenie naukowców przez jednostkę macierzystą.”

• „Rekomendowane działania to m.in.: 1) Stworzenie repozytorium krajowego – jako 
działanie priorytetowe. 2) Podjęcie decyzji w sprawie finansowania otwartego dostępu 
(uruchomienie przynajmniej inicjatyw pilotażowych). 3) Określenie priorytetów i 
harmonogramu realizacji działań w zakresie OA. 4) Analiza doświadczeń związanych z 
wykorzystaniem licencji Springer Open Choice i dążenie do większego uwzględniania 
otwartego dostępu w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. 5) Podjęcie analizy nt. otwierania 
danych badawczych.”



Uniwersytet Harvarda
• 2008: polityka otwartego dostępu Harvard 

Faculty of Arts and Sciences 
• do końca 2017 roku: polityka otwartego dostępu 

wszystkich dziewięciu wydziałów oraz czterech 
harwardzkich centrów badawczych 

• rozwiązanie modelowe dla kilkudziesięciu 
innych amerykańskich instytucji naukowych, 
m.in. MIT czy Uniwersytetu Stanforda 

❖



Uniwersytet Harvarda
• jednomyślne głosowanie pracowników 
• pracownicy udzielają uczelni niewyłącznej licencji, pozwalającej na dystrybucję 

artykułów naukowych w dowolnym niekomercyjnym celu; obowiązek 
dostarczenia elektronicznej kopii ostatecznej wersji autorskiej artykułu nie później 
niż w momencie jego publikacji 

• uprzednio udzielona licencja jest skuteczna również po ewentualnym późniejszym 
przeniesieniu praw 

• możliwość złożenia pisemnej, umotywowanej prośby o zwolnienie z obowiązku 
zapewnienia otwartego dostępu do konkretnej publikacji (ale nie z obowiązku jej 
zdeponowania w repozytorium) 

• dostęp do funduszu HOPE ze środkami na finansowanie APC - tylko w uznanych 
otwartych czasopismach, do 3000 USD rocznie na osobę 

• repozytorium instytucjonalne DASH 



Uniwersytet w Liège
• polityka otwartego dostępu przyjęta w 2007 roku, obowiązuje od 2008 roku 
• decyzja Rady Administracyjnej Uniwersytetu
• immediate deposit/optional access 
• obowiązek wprowadzenia przez pracowników do uczelnianego systemu ORBi danych 

bibliograficznych wszystkich publikacji naukowych wydanych po roku 2002, a w 
wypadku artykułów naukowych – również ich pełnych tekstów 

• wszystkie decyzje ewaluacyjne, administracyjne etc. dokonywane wyłącznie w oparciu 
o dane bibliograficzne znajdujące się w repozytorium 

• otwartość tam, gdzie jest to możliwe; możliwość wysłania do autora za pośrednictwem 
repozytorium prośby o dostęp do tekstu 

• wparcie techniczne i prawne ze strony uczelni (biblioteka uniwersytecka) 
• około połowa pełnych tekstów publikacji umieszczonych w repozytorium dostępna w 

modelu otwartym 



Politechnika Federalna w Zurychu
• otwarty mandat przyjęty w 2005 roku, wszedł w życie w 2008 roku; od 2018 nowa 

polityka
• decyzja zarządu uczelni
• wsparcie dla wszystkich modeli otwartego dostępu, również tych, które dopiero 

się kształtują 
• od pracowników wymaga się otwartego udostępnienia w instytucjonalnym 

repozytorium publikacji i danych badawczych Research Collection artykułów, 
rozpraw doktorskich oraz wszelkich innych rezultatów badawczych, o ile nie ma 
przeszkód prawnych      

• oczekuje się, że autorzy zachowają prawa autorskie do tekstów 
• biblioteka jako centrum kompetencji w zakresie otwartego dostępu
• w latach 2014 - 2017 ponad 50% (10847 z 20994) publikacji autorstwa pracowników 

uczelni w otwartym dostępie 



http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje

https://otwartanauka.pl 

http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje
https://otwartanauka.pl


jszprot@icm.edu.pl

Dziękuję za uwagę!
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