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Otwarta nauka

❖ otwarty dostęp do publikacji, otwarte dane badawcze, 
otwarte oprogramowanie, otwarte metody, otwarte 
recenzje, otwarte notatniki laboratoryjne

❖ nauka obywatelska, otwarte zasoby edukacyjne



Otwarty dostęp

„Przez „otwarty dostęp” rozumiemy dostępność treści za darmo i w publicznym 
internecie, co pozwala każdemu czytać, ściągać, kopiować, rozprowadzać, 
drukować, przeszukiwać, zamieszczać odnośniki do pełnych wersji tekstów, 
indeksować, przekazywać jako dane do oprogramowania oraz używać w 
dowolnym innym, zgodnym z prawem celu – bez barier finansowych, legalnych czy 
technicznych innych niż te związane z uzyskaniem dostępu do samego internetu. 
Jedynym ograniczeniem kopiowania i dystrybucji treści, oraz jedyną rolą, jaką w 
tym obszarze odgrywa prawo autorskie, powinno być zapewnienie autorom 
kontroli nad integralnością ich utworów oraz prawa do odpowiedniego uznania ich 
autorstwa i cytowania ich prac.”

Budapest Open Access Initiative, 2002



Otwarty dostęp - korzyści
❖ zwiększenie widoczności i łatwość wyszukiwania publikacji naukowych

❖ zwiększenie liczby cytowań i oddziaływania tych publikacji

❖ ułatwienie i przyśpieszenie komunikacji naukowej

❖ ułatwienie badań interdyscyplinarnych

❖ ułatwienie walki z oszustwami i nierzetelnością naukową

❖ ułatwienie współpracy między różnymi podmiotami - nie tylko w obszarze nauki (np. instytucji 
naukowych z przedsiębiorcami)

❖ ułatwienie wykorzystania wyników badań naukowych przez osoby i instytucje spoza środowiska 
akademickiego (specjaliści z różnych dziedzin, administracja publiczna, organizacje pozarządowe etc.)

❖ usprawnienie zarządzania wiedzą i procedur ewaluacyjnych

❖ umożliwienie racjonalizacji kosztów dystrybucji wiedzy

❖ ułatwienie archiwizacji i długoterminowego przechowywanie treści w postaci cyfrowej

❖ promocja instytucji naukowych i finansujących



Otwarty dostęp gratis i libre

❖ otwarty dostęp gratis – „darmowy i otwarty dostęp – rozpowszechnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość 
nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niego zgodnie z właściwymi przepisami” 

❖ otwarty dostęp libre – „wolny i otwarty dostęp – rozpowszechnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym wraz z udzieleniem każdemu 
licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z niego oraz z jego ewentualnych 
opracowań; licencja może zawierać postanowienia nakładające na korzystającego zobowiązania 
nienaruszające istoty uprawnienia do nieograniczonego, nieodpłatnego i niewyłącznego korzystania, 
takie jak obowiązek przekazania odbiorcy informacji o twórcy, producencie lub wydawcy, przedmiocie 
licencji oraz o jej postanowieniach, lub obowiązek udostępnienia odbiorcom przedmiotu licencji lub 
jego opracowania na takiej samej licencji (wolna licencja)” 

(Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady, s. 264 - 265)

    



Otwarty dostęp - prawo autorskie
❖ prawa wyłączne („wszystkie prawa zastrzeżone”)

❖ „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) 
wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 
publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe)” (Ustawa o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, art. 1)

❖ autorskie prawa osobiste (niezbywalne, chronią więź twórcy z utworem - oznaczanie utworu 
własnym nazwiskiem lub pseudonimem, decydowanie o pierwszej publikacji, nadzór nad 
sposobem korzystania z utworu i ochrona jego integralności) i majątkowe (zbywalne, 
wyłączność korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji)

❖ dozwolony użytek chronionych utworów (pobieranie, wykorzystanie do własnych potrzeb, 
cytowanie…)

❖



Przejście autorskich praw majątkowych

❖ przeniesienie praw - na wszystkie lub niektóre pola 
eksploatacji

❖ licencja - wyłączna lub niewyłączna



Licencje Creative Commons

❖ licencje nieodpłatne i niewyłączne, udzielane każdemu 
zainteresowanemu bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, obejmujące wszystkie znane pola 
eksploatacji

❖ sześć wzorów licencji CC, utworzonych na drodze 
kombinacji czterech klauzul

❖ aktualizacje licencji 

❖ międzynarodowe (tzw. Unported) i krajowe wersje licencji



BY - uznanie autorstwa

Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i 
wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego 
podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko 
autora pierwowzoru



NC - użycie niekomercyjne

Użycie niekomercyjne (non-commercial). Wolno kopiować, rozprowadzać, 
przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz 
opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów 
niekomercyjnych.



SA - na tych samych warunkach

Na tych samych warunkach (share-alike). Wolno rozprowadzać utwory 
zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór 
oryginalny.



ND - bez utworów zależnych

Bez utworów zależnych (no derivatives). Wolno kopiować, rozprowadzać, 
przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – 
tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.



Wzory licencji CC

❖ Uznanie autorstwa (CC-BY) 

❖ Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (CC-BY-SA)

❖ Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC)

❖ Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych (CC-BY-ND) 

❖ Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA)

❖ Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)



Wolne licencje

❖ jedyne dopuszczalne ograniczenia to klauzula 
autorstwa i klauzula share-alike (copyleft)

❖ CC-BY i CC-BY-SA - otwarty dostęp libre

❖ pozostałe licencje CC - otwarty dostęp gratis lub więcej, 
ale nie libre



Pomocnik Prawny PON

https://pomocnik.pon.edu.pl 

https://pomocnik.pon.edu.pl


http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=12 

http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=12


Zielona i złota droga otwartego 
dostępu



Repozytorium 

„Repozytorium – narzędzie informatyczne służące do 
deponowania, przechowywania i udostępniania w 
Internecie bieżącego dorobku naukowego instytucji 
naukowych (repozytoria instytucjonalne) lub określonych 
dziedzin nauki (repozytoria dziedzinowe). Repozytoria 
mogą służyć do deponowania zarówno publikacji, jak i 
wyników badań naukowych.”
(Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, s. 2) 



Repozytoria na świecie

❖ Directory of Open Access Repositories: 3778 
repozytoriów

❖ Registry of Open Access Repositories: 4693 repozytoria



http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html





Czy mogę udostępnić swoją pracę w repozytorium?

❖ umowy z wydawcami

❖ baza SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php)

❖ strony wydawców

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php


Otwarte czasopisma
Directory of Open Access Journals (https://doaj.org): 12191 czasopism ze 128 krajów, w tym 535 z Polski

Biblioteka Nauki: 891 polskich czasopism w otwartym dostępie

https://doaj.org


Finansowanie otwartych czasopism
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Jak szukać otwartych czasopism?



Springer Open Choice

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_open_choice 

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_open_choice


Polityki otwartego dostępu na świecie

The Registry of Open Access Repository Mandates and 
Policies (ROARMAP): 953 instytucjonalne polityki 
dotyczących otwartego dostępu (84 - polityki instytucji 
finansujących badania; 57 - instytucji zarówno 
finansujących, jak i prowadzących badania; 726 - instytucji 
naukowych, np. uniwersytetów czy instytutów 
badawczych; 75 - 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 

❖ 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

❖ 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



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. 234 - 235, 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


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.nauka.gov.pl/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych/ 

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


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.”



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



cOAlition S
❖ zawiązane 4 września 2018 r. porozumienie europejskich 

instytucji finansujących badania naukowe

❖ Plan S: “By 2020 scientific publications that result from 
research funded by public grants provided by 
participating national and European research councils 
and funding bodies, must be published in compliant 
Open Access Journals or on compliant Open Access 
Platforms.” 

❖ Narodowe Centrum Nauki jednym z koalicjantów 



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!

mailto:jszprot@icm.edu.pl

