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Autor 

korespondencyjny 

wybiera swoją afiliację, 

którą wykorzystujemy 

do identyfikacji 

autorów i dopasowania 

ich do umowy w Polsce 
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Autor 

korespondencyjny 

dodaje również 

szczegóły afiliacji 

współautora 
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Autor może dodać 

szczegóły kto zapewnił 

finansowanie. Moze to być 

afiliowana instytucja lub 

dowolna inna. 
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• OPCJA A 

 

 

 

• Na podstawie 

szczegółów afiliacji 

autor widzi Opcje 

publikowania. Po opcji 

Gold OA następuje 

opcja Subskrypcji i 

wyjaśniamy, że umowa 

obejmuje pełne APC 
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• OPCJA B 
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W przypadku OA autor 

wybiera licencję CC 



8 

Autor określa swoje prawa 

(lub swój status) 
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Umowa licencyjna 
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Autor akceptuje warunki 

umowy licencyjnej 
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• To jest strona 

podsumowująca 

wyjaśniająca wybory 

dokonane przez autora 

podczas procesu 

 

• Autor 

korespondencyjny 

otrzymuje kopię 

streszczenia pocztą 

elektroniczną 
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• Ekran potwierdzenia 

pokazujący, że proces 

został zakończony 



Kontakt z autorami – wysłanie 3 tydzień listopada 

Template to contact authors: 

  

We are pleased to write to you in relation to our recent agreement with “Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling (ICM)”, on 
behalf of Polish institutions. Under this agreement, corresponding authors at participating Polish institutions can publish their articles open access at no 
additional cost to the author, which means authors choosing to publish open access do not have to pay an APC. 

  

Retrospective OA: 

  

You are eligible for publishing OA retrospectively with full APC funding because you submitted your article on or after 31st May 2019 in [insert journal title]. 

  

You have already chosen the subscription model for your article. At the Polish consortium’s request, we are offering you the option to change your article 
to open access as part of the Elsevier and Polish open access pilot  

  

The Polish consortium would like to ask you to complete the form using the following link [insert deep link]. We have attached a slide deck of our workflow 
as a guide and also list of institutes part of the agreement. 

  

If this is your preferred option, please activate OA for your article by 17th December 2019. 
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Pytania? 

14 



Dziękuję za uwagę 

 


