Polityka Otwartego Dostępu
do publikacji i wyników badań naukowych
Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapewnienia jak najszerszego dostępu do wyników
prac naukowych finansowanych ze środków publicznych, IFJ PAN zaleca troskę
o możliwie szerokie rozpowszechnienie wyników prac badawczych pracowników,
doktorantów i osób, z którymi nawiązał umowy o prowadzenie badań naukowych.
Jednocześnie Instytut oferuje pomoc w informowaniu o możliwościach i ograniczeniach
w zakresie zapewniania otwartego dostępu oraz stawia do dyspozycji autorów
Repozytorium Instytucjonalne IFJ PAN.
Do niniejszej Polityki zastosowanie mają definicje i zasady przyjęte w „Regulaminie
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności
przemysłowej, oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie” (Zarządzenie Dyrektora nr 29/2017 z dnia 19 października
2017 r.).
Postanowienia ogólne
§1
1.

Postanowienia niniejszej Polityki stosują się do wszystkich utworów,
w których autor podał w afiliacji nawę Instytutu, a w szczególności utworów
powstałych w wyniku finansowania ze środków publicznych (w tym: MNiSW, NCN,
NCBiR, FNP, instytucji zagranicznych, Komisji Europejskiej).

2.

W niniejszej Polityce przyjmuje się następujące definicje pojęć:
a) „Publikacje”:
 artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych;
 artykuły w recenzowanych materiałach z konferencji;
 monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych.
b) „Raporty” - raporty seryjne wydawane przez Instytut;
c) „Rozprawy doktorskie” - rozprawy powstałe w wyniku przewodów doktorskich
przeprowadzanych przez Radę Naukową IFJ PAN;
d) „Dane badawcze” - wyniki prac badawczych nie będące publikacją (np. dane
liczbowe, protokoły laboratoryjne, opisy procedur, modele matematyczne,
algorytmy, oprogramowanie, opisy metodologiczne);
e) „Złota droga” - publikowanie w czasopismach naukowych umożliwiających
otwarty dostęp do artykułu;
f) „Zielona droga” - deponowanie utworu w repozytorium;
g) „Repozytorium” - usługa sieciowa, pozwalająca na składowanie treści cyfrowych,
zarządzanie nimi i ich udostępnianie.

Otwarty dostęp do Publikacji
§2
1. Autorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić otwarty dostęp do Publikacji
poprzez:
a) złotą drogę - tj. publikowanie artykułów w czasopismach zapewniających
otwarty dostęp (np. z listy Springer Open Choice, z listy finansowanej przez
konsorcjum SCOAP3)
i/lub
b) zieloną drogę - w przypadku publikacji w wydawnictwach komercyjnych,
zdeponowanie jej elektronicznej postaci w wersji dopuszczonej przez politykę
wydawcy*) w repozytorium cyfrowym (np. arXiv, Repozytorium IFJ PAN,
CERN Document Server, Repozytorium Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN))1
z udzieleniem licencji Creative Commons.
2.

W przypadku, gdy zapewnienie otwartego dostępu wskazanego w § 2, ust. 1 nie jest
możliwe, autor publikacji deponuje ostateczną wersję utworu (post-print)
w Repozytorium IFJ PAN, bez udzielenia licencji na jej udostępnienia w trybie
otwartym.
Otwarty dostęp do Raportów i Rozpraw doktorskich
§3

1.

2.

Autor Raportu zapewnia otwarty dostęp do utworu poprzez wypełnienie zapisów
Zarządzenia Dyrektora Instytutu Nr 40/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r., regulującego
zasady wydania w IFJ PAN pozycji wydawniczej.
Autor Rozprawy doktorskiej, obronionej w Instytucie, zapewnia otwarty dostęp do
utworu poprzez wypełnienie zapisów Zarządzenia Dyrektora Instytutu Nr 37/2017 z
dnia 28 grudnia 2017 r.
Otwarty dostęp do danych badawczych
§4

1. Osoby, które dysponują danymi badawczymi gromadzą i przechowują je, a jeśli to
możliwe, udostępniają je, wraz z udzieleniem wolnej licencji tak, by każdy miał do
nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, bez naruszenia ograniczeń
prawnych, takich jak np. ochrona danych osobowych lub zapisów o poufności. Dane
1

Uwaga: sieci społecznościowe typu Research Gate, nie pełnią funkcji otwartego repozytorium cyfrowego publikacji

*)

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ - informacje nt. polityki archiwizacyjnej wydawców czasopism

badawcze mogą być deponowane w wyspecjalizowanym repozytorium dla danego
typu danych (np. Zenodo, RepOD, CERN Document Server).
Koordynator ds. Otwartego Dostępu
§5
1. Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie powołuje Koordynatora ds. Otwartego Dostępu.
2. Do zadań Koordynatora należy:
a) koordynacja prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem
infrastruktury Otwartego Dostępu IFJ PAN;
b) powołanie zespołu ds. realizacji Polityki Otwartości w IFJ PAN;
c) monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników Dyrektorowi
Instytutu.
3. Do zadań zespołu ds. realizacji Polityki Otwartości w IFJ PAN należy:
a) informowanie o Polityce;
b) organizowanie szkoleń, prowadzonych przez zaproszonych ekspertów, w zakresie
otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych;
c) monitorowanie liczby otwartych publikacji IFJ PAN.
Realizacja Polityki Otwartego Dostępu
§6
1.
2.
3.
4.

Bezpośredni przełożony zobowiązany jest do zapoznania nowo zatrudnionego
pracownika z instytucjonalną Polityką Otwartego Dostępu.
Autorzy uwzględniają w projektach programu HORYZONT 2020 koszty
publikowania w otwartym dostępie.
Autorzy, którzy nie dysponują w ramach otrzymanego finasowania środkami na
opłacenie „złotej drogi”, są zobowiązani do skorzystania z oferowanej przez danego
wydawcę „drogi zielonej”.
Umowy, które Instytut zawiera z doktorantami i innymi osobami o prowadzenie
badań naukowych, zobowiązują do stosowania instytucjonalnej Polityki Otwartego
Dostępu.

