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Plan prezenWacji
• O projekcie „Polska PlaWforma MeTycznaJ porWal zarząTzania wieTzą i 

poWencjałem baTawczym” 
• PoliWyka oWwarWości jako kamień milowy w projekcie
• Ścieżka Tojścia To PoliWyki OWwarWości PPM
• MylemaWy – jeTna poliWyka czy 8 oTTzielnycU?
• PoliWyka począWkiem Trogi To oWwarWości 
• Szacowanie zasobów w oWwarWym TosWępie



O projekcie 
„Polska PlaWforma MeTycznaJ porWal zarząTzania wieTzą 

i poWencjałem baTawczym” 
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ProjekW realizowany w ramacU PoTTziałania 2.3.1.  Typ II projekWuJ Cyfrowe uTosWępnianie zasobów nauki.

Czas realizacjiJ 01.11.2017-31.10.2020 Cel ogólnyJ Rwiększenie TosWępności i sWworzenie możliwości ponownego wykorzysWania informacji sekWora 

publicznego jakimi są zasoby nauki  8 ParWnerów ProjekWu
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wasobó objęte projektem 



Główne eWapy realizacji projekWu 

• PrzygoWowanie infrasWrukWury informaWycznej (implemenWacja sysWemu u ParWnerów ProjekWu) 
• PrzygoWowanie zasobów To wprowaTzenia To sysWemuH wprowaTzenie i uTosWępnianie 

zasobów 
• opracowanie i wTrożenie wspólnej poliWyki w zakresie oWwarWego TosWępu To publikacji i wyników baTań
• wybór i przygoWowanie zasobów To wprowaTzenia To sysWemuH w Wym m.in. usWalenie sWopnia icU  oWwarWości i 

przekszWałcanie poszczególnycU plików w TokumenWy eTyWowalne zgoTnie ze sWanTarTem 5 SWar Open MaWa
• wprowaTzanie TanycU To sysWemu
• uTosWępnienie zasobów u ParWnerów ProjekWu

• UrucUomienie zinWegrowanej Polskiej PlaWformy MeTycznej 
• Promocja projekWu i szkolenie użyWkowników
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PoliWyka OWwarWości jako kamień milowy w projekcie 
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Fot. J. Przyłuska

hamień milowó



InsWyWucjonalna poliWyka oWwarWego 
TosWępu 

Prawne zobowiązanie auWorów prac naukowycU To publikowania WycU prac w oWwarWym TosWępie. 

PrzyjęWy przez insWyWucję naukową TokumenW zobowiązuje pracownika To spełnienia określonycU 

wymagań związanycU z zapewnieniem oWwarWego TosWępu To publikacji naukowycU i ewenWualnie 

TanycU baTawczycU, kWórycU jesW auWorem lub  współauWorem. 
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wadanie PK  mrzógotowanie zasobów do wprowadzenia do sóstemuI 
wprowadzenie i udostępnianie zasobów

PKNK lpracowanie i wdrożenie politóki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wóników 
badań naukowóch
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Opracowanie
1 wspólnej poliWyki 
(zespół zaTaniowy)

PTrożenie u 
wszysWkicU

8 ParWnerów
(koorTynaWorzy)

Realizacja zasaT 
(wskaźniki projekWu) –
opracowanie TanycUH 
promocja oWwarWości 
(zespoły zaTaniowe)



Ścieżka Tojścia To PoliWyki OWwarWości PPM
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Ścieżka Tojścia
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Ścieżka Tojścia To poliWyki oWwarWości
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marzec 2018
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OROO 5
UjeTnolicenie 
TokumenWu i 
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TokumenWów 
związanycU z 
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repozyWoriumH 
licencje

maj 2018
spoWkanie robocze 
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OROO 6
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lipiec 2018
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PTrożenie 
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u wszysWkicU
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wrzesień -
paźTziernik 

2018



paźTziernik 2018

• kamień milowy zosWał osiągnięWy przez wszysWkicU
8 ParWnerów ProjekWu

• PoliWyka OWwarWości Polskiej PlaWformy MeTycznej 
wcUoTzi w życie
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UcUwałami senaWów uczelniIzarząTzeniem wewnęWrznym TyrekWora weszły w życie zapisy PoliWyki 
OWwarWego MosWępu Polskiej PlaWformy MeTycznejJ

• GTański UniwersyWeW MeTyczny (24.09.2018)H
• Parszawski UniwersyWeW MeTyczny (24.09.2018)H
• UniwersyWeW MeTyczny we Procławiu (25.09.2018)H
• Pomorski  UniwersyWeW MeTyczny w Szczecinie (26.09.2018)H
• InsWyWuW MeTycyny Pracy w ŁoTzi (26.09.2018)H
• UniwersyWeW MeTyczny w ŁiałymsWoku (27.09.2018)H
• UniwersyWeW MeTyczny w Lublinie (24.10.2018)H
• Śląski UniwersyWeW MeTyczny w OaWowicacU (24.10.2018).
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molitóka ltwartości molskiej mlatformó jedócznej



MylemaWy – jeTna poliWyka czy 8 oTTzielnycU?
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PoliWyka OWwarWości Polskiej PlaWformy MeTycznej 

Persja osWaWeczna
……. wprowaTza się niniejszą jeTnoliWą PoliWyką OWwarWości Polskiej PlaWformy 
MeTycznej (zwaną Talej „PoliWyką”) Tla insWyWucjiH kWóre wspólnie realizują 
projekW „Polska PlaWforma MeTyczna – porWal zarząTzania wieTzą i 
poWencjałem baTawczym” (zwany Talej „ProjekWem PPM”)
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RepozyWorium PPM – narzęTzie informaWyczne służące To uTosWępniania publicznie Torobku naukowego 
ParWnerów ProjekWu PPM.

RepozyWorium Lokalne – narzęTzie informaWyczne służące To TeponowaniaH przecUowywania i uTosWępniania 
Torobku naukowego ParWnera ProjekWu PPM w Waki sposóbH aby każTy mógł mieć To niego TosWęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym na warunkacU oWwarWej licencji.

Regulamin RepozyWorium Lokalnego – jeTnoliWy wzór To uszczegółowienia u każTego ParWnera.
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§ 1. PosWanowienia ogólne

1. Pojęcia używane w niniejszej PoliWyceH kWórycU Tefinicji nie poTano w niniejszym TokumencieH należy rozumieć zgoTnie z 
Tefinicjami przyjęWymi w usWawie z Tnia 4 luWego 1994 r. o prawie auWorskim i prawacU pokrewnycU (Mz.U. 2018 r.H poz. 1191 z 
późn. zm).
2. Niniejsza PoliWyka nie narusza zapisów usWawy z Tnia 4 luWego 1994 r. o prawie auWorskim i prawacU pokrewnycU oraz 
posWanowień wynikającycU z akWów wewnęWrznycU ParWnerów ProjekWu PPM regulującycU zasaTy zarząTzania własnością 
inWelekWualną oraz zasaTy komercjalizacji obowiązującycU u poszczególnycU ParWnerów ProjekWu PPM.
3. PoliWykę sWosuje się ToJ

3.1. pracowników ParWnerów ProjekWu PPM WworzącycU Tobra inWelekWualne w ramacU wykonywania obowiązków 
pracowniczycUH 
3.2. sWuTenWów i TokWoranWówH jeżeli wynika Wo z umowy ToWyczącej praw To Tóbr inWelekWualnycU zawarWej pomięTzy 
ParWnerem ProjekWu PPM a sWuTenWem lub TokWoranWemH 
3.3. wszysWkicU osóbH z kWórymi ParWnerzy ProjekWu PPM zawarli umowę przewiTującą zasWosowanie niniejszej PoliWyki                       

– zwanycU Talej oTpowieTnio „AuWorem” lub „Twórcą”.
4. P PoliWyce przyjmuje się nasWępujące Tefinicje pojęćJ

4.1. Publikacja – uWwór opublikowanyH kWóry za zezwoleniem AuWora zosWał zwielokroWniony i kWórego egzemplarze zosWały 
uTosWępnione publicznie lub uWwór rozpowszecUniony uTosWępniony publicznie w Waki sposóbH aby każTy mógł mieć To niego 
TosWęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Publikacjami są w szczególnościJ 

4.1.1. publikacje w czasopismacU naukowycUH 
4.1.2. publikacje w recenzowanycU maWeriałacU z konferencjiH
4.1.3. monografie naukoweH
4.1.4. rozTziały w monografiacU naukowycUH
4.1.5. TyserWacje. 

4.2. Mane BaTawcze – Tane zebrane lub wyWworzone jako maWeriał To analizy w ramacU baTań naukowycU w szczególnościJ 
zanonimizowane wyniki eksperymenWówH pomiarówH obserwacjiH sWaWysWykiH ankieWyH zTjęciaH w Wym Wakie TaneH kWóre mają formę 
graficzną.



§ 2. OWwarWy TosWęp To Publikacji

1. AuWorzy powinni Tążyć To zapewnienia oWwarWego TosWępu To Publikacji poprzez zTeponowanie icU 
elekWronicznej posWaci w RepozyWorium Lokalnym i publiczne icU uTosWępnienie w RepozyWorium PPM WakH 
aby każTy mógł mieć To nicU TosWęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość 
nieoTpłaWnego i nieograniczonego WecUnicznie korzysWania z niej wraz z uTzieleniem licencjiH na warunkacU 
przyjęWycU w regulaminacU RepozyWoriów LokalnycU.

2. OWwarWy TosWępH o kWórym mowa w usW. 1 powyżejH powinien być zapewniony niezwłocznie po 
opublikowaniu Publikacji z zasWrzeżeniem usW. 3.

3. Szczegółowe zasaTy Teponowania prac w RepozyWorium LokalnymH przez AuWorów z jeTnosWek ParWnerów 
ProjekWu PPMH określają poszczególne regulaminy RepozyWoriów LokalnycU u ParWnerów ProjekWu PPM.   

4. AuWorzy powinni w szczególności Tokonać uprzeTniego uzgoTnienia, zarówno z wyTawcami, jak i 
współWwórcami PublikacjiH uTzielania To WycU prac licencji niewyłącznycUH kWóre nie zawierają posWanowień 
ograniczającycU lub wyłączającycU możliwość oWwarWego TosWępu To Publikacji wskazanego w usW. 1.



§ 3. OWwarWy TosWęp To ManycU ŁaTawczycU

1. P przypaTku ManycU ŁaTawczycUH To kWórycU poszczególni ParWnerzy ProjekWu PPM posiaTają wyłączne prawa mająWkowe 
Tecyzję o icU umieszczeniu w RepozyWorium Lokalnym PPM poTejmuje oTpowieTnio RekWor albo MyrekWor insWyWuWu 
baTawczego lub osoba przez nicU To Wego upoważniona w porozumieniu z Twórcą ManycU ŁaTawczycU.

2. Twórcy ManycU BaTawczycU, TokłaTają wszelkicU sWarań w celu zapewnienia oWwarWego TosWępu To ManycU ŁaTawczycUH To 
kWórycU ParWner ProjekWu PPM posiaTa prawa mająWkowe wraz z powiązanymi meWaTanymiH w szczególności poprzezJ

2.1.  opracowanie planu zarząTzania Manymi ŁaTawczymi określającego zasaTy zarząTzania Tanymi w Wrakcie i po 
zakończeniu baTańH precyzującego roTzaje TanycU zbieranycUH przeWwarzanycU lub wyWwarzanycU w Wrakcie baTańH 
określającego sWosowane w oTniesieniu To TanycU meWoTologie i sWanTarTyH a Wakże zasaTy uTosWępniania TanycU i icU 
długoWerminową arcUiwizację;
2.2. akWualizację planu zarząTzania Manymi ŁaTawczymi w Wrakcie Wrwania baTańH o ile zacUoTzi Waka konieczność;
2.3. zTeponowanie ManycU ŁaTawczycU w RepozyWorium Lokalnym;
2.4. jeśli Wo możliwe, publiczne uTosWępnienie ManycU ŁaTawczycU zTeponowanycU w RepozyWorium Lokalnym PPM WakH 
aby każTy miał To nicU TosWęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym bez ograniczeń prawnycUH wraz z uTzieleniem 
licencji na warunkacU przyjęWycU przez RepozyWorium Lokalne;
2.5. zapewnieniaH aby Mane ŁaTawcze były rzeWelne, iTenWyfikowalne, TosWępne, naTające się To przeprowaTzenia baTań 
oraz użyWeczne poza pierwoWnym celemH Tla kWórego zosWały zebrane.

3. Szczegółowe zasaTy Teponowania ManycU ŁaTawczycU w RepozyWorium LokalnymH określają poszczególne regulaminy 
RepozyWoriów LokalnycU u ParWnerów ProjekWu PPM. 



§ 4. PosWanowienia końcowe

1. ParWnerzy ProjekWu PPM posWanawiająH że niniejsza PoliWyka bęTzie obowiązywała przez czas nieokreślony.

2. Parunkiem wejścia w życie niniejszej PoliWyki jesW jej przyjęcie przez właściwe organy sWaWuWowe wszysWkicU ParWnerów 
ProjekWu PPM bez Tokonywania żaTnycU zmian i poprawek. PoliWyka wcUoTzi w życie z Tniem przyjęcia jej przez osWaWniego 
ParWnera ProjekWu PPM.

3. Pszelkie zmiany w Wreści PoliWyki wymagają zgoTy wszysWkicU ParWnerów ProjekWu PPM i wymagają zacUowania formy 
pisemnej w posWaci aneksu To niniejszej PoliWyki poT rygorem nieważności. PosWanowienie usW. 2 zTanie Trugie sWosuje się 
oTpowieTnio.

4. ParWnerzy ProjekWu PPM zgoTnie oświaTczająH że w okresie Wrwałości projekWuH żaTen z ParWnerów ProjekWu PPM nie oTsWąpi oT 
sWosowania zasaT określonycU w niniejszej PoliWyce. 

5. Po zakończeniu okresu Wrwałości projekWu ParWnerzy ProjekWu PPM mogą zrezygnować ze sWosowania niniejszej PoliWyki z 
zacUowaniem Wrzymiesięcznego okresu wypowieTzenia. PypowieTzenie oT sWosowania PoliWyki nasWępuje poprzez złożenie 
przez ParWnera ProjekWu PPM oświaTczenia w formie pisemnej poT rygorem nieważności pozosWałym ParWnerom ProjekWu PPM. 
OTsWąpienie oT sWosowania PoliWyki nie wpływa na obowiązywanie PoliWyki w sWosunku To pozosWałycU ParWnerów ProjekWu 
PPM.



PoliWyka począWkiem Trogi To oWwarWości 
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SkuWeczność poliWyki oWwarWości

Fot. J. Przyłuska



PromocjaH szkoleniaH raporWy 
• Promocja PoliWyki OWwarWości PPM wśróT naukowców
• PTrożyć mecUanizmy zacUęW  To publikowania wg OA (np. ToTaWkowe pkW w regulaminacU 

oceny wewnęWrznej)
• Szkolenia Tla auWorów publikacji i Wwórców TanycU baTawczycU
• NTukacja zaWruTnianycU pracowników
• Powołanie w uczelniacU Pełnomocnika Ts. OWwarWego MosWępu
• Określenie zaTań PełnomocnikaH np.J

• uTzielanie informacji o PoliWyce
• koorTynowanie prac związanycU z WworzeniemH uWrzymaniem i rozwojem infrasWrukWury OWwarWego MosWępu w 

insWyWucjacU  parWnerskicUH kWóre realizują projekW PPM
• ToraTzanie w zakresie najlepszycU prakWyk zgoTnycU z PoliWyką
• eTukacja aTresaWów PoliWyki w zakresie oWwarWego TosWępu To publikacji i TanycU baTawczycU
• moniWorowanie realizacji PoliWyki oraz raporWowanie wyników właściwym organom w insWyWucjacU parWnerskicU

Polska PlaWforma MeTycznaJ porWal zarząTzania wieTzą i poWencjałem baTawczym  
POPC.02.03.01-00-0008I17-00



Szacowanie zasobów w oWwarWym TosWępie 
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Analiza oWwarWości polskicU publikacji 
meTycznycU na poTsWawie bazy PoS

SWraWegia wyszukiwania - Pole OG (OrganizaWion NnUanceT Name) 32 – insWyWucje naukowe
• OG=(CenWre of PosWgraTuaWe MeTical NTucaWion - PolanT OR CUilTrenGs Memorial HealWU InsWiWuWe OR 

InsWiWuWe of AgriculWural MeTicine im. PiWolTa CUoTzki OR InsWiWuWe of CarTiology - PolanT OR InsWiWuWe of 
FooT F NuWriWion OR InsWiWuWe of HemaWology F ŁlooT Transfusion OR InsWiWuWe of OccupaWional MeTicine F 
NnvironmenWal HealWU OR InsWiWuWe of PUysiology F Hearing PaWUology OR InsWiWuWe of PsycUiaWry F 
Neurology OR InsWiWuWe of Tuberculosis F Lung Miseases OR Maria SkloTowska-Curie Memorial Cancer
CenWre F InsWiWuWe of Oncology OR MeTical UniversiWy GTansk OR MeTical UniversiWy LoTz OR MeTical
UniversiWy of ŁialysWok OR MeTical UniversiWy of Lublin OR MeTical UniversiWy Silesia OR MeTical UniversiWy 
of Parsaw OR MiliWary MeTical InsWiWuWe OR MoWUer F CUilT InsWiWuWe OR NaWional InsWiWuWe of GeriaWricsH 
RUeumaWology F ReUabiliWaWion OR NaWional InsWiWuWe of Hygiene (NIH) OR NaWional InsWiWuWe of Public 
HealWU (NIPH) OR NaWional MeTicines InsWiWuWe Lekow (NIL) OR Nofer InsWiWuWe of OccupaWional MeTicine
OR PUarmaceuWical ResearcU InsWiWuWe - PolanT OR PolisU MoWUerGs Memorial HospiWal - ResearcU InsWiWuWe
OR Pomeranian MeTical UniversiWy OR Poznan UniversiWy of MeTical Sciences OR Proclaw MeTical
UniversiWy OR Collegium MeTicum Jagiellonian UniversiWy OR Collegium MeTicum Nicolaus Copernicus* 
OR UniversiWy UniversiWy of Parmia F Mazury*)

• * P przypaTku braku nazwy ujeTnoliconej (OG) Tla wyTziałów meTycznycU zasWosowano ToTaWkowo wybór publikacji związanycU z naukami
meTycznymi na poTsWawie kaWegorii PoS

Analiza otwartości polskich publikacji medócznóch na podstawie bazó topK golanta mrzółuskaI 
Anna oadomskaI jarcin iaskowskiI PSK honferencja mroblemowa Bibliotek jedócznóch 
Biblioteki medóczne wobec współczesnóch wózwańW otwarta nauka – otwarta przestrzeń N7JN9 
września OMNU rK iublin



Publikacje OA wg laW

OMNU OMMO
• Ciągłó przórost do  OMNS rK
• ptabilizacja w OMN7 rK



Rbiór publikacji OA polskicU insWyWucji 
meTycznycU

#3 publikacje OA  – 31 682

#2 publikacje z laW 2002-2018 – 93 715

#1 wszysWkie publikacje                      
32 polskicU insWyWucji meTycznycU        –
110 091

#N

#O

#P
mublikacje lA w latach 
OMMOJOMNU 
stanowią okK PP,8N B (wg 
bazó topCC)
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UsWawa Prawo o szkolnicWwie wyższym
z Tnia 20 lipca 2018 r.

§ Nie zosWały przyjęWe żaTne kompleksowe rozwiązania określające cenWralną 
poliWykę wobec OM.

§ ArW. 401 (usWanawiający program „Psparcie Tla czasopism”)H usW. 5J „PyTawcaH kWóry oWrzyma śroTki finansowe w 
ramacU programuH jesW obowiązany upowszecUniać w InWernecie publikacje naukowe opublikowane w czasopiśmie 
naukowym w okresie realizacji projekWuH w Wrybie oWwarWego TosWępuH w sposób bezpłaWny i bez WecUnicznycU 
ograniczeń”.  

§ ArW. 188H pkW 1J „PoTmioW TokWoryzującyH nie później niż 30 Tni przeT wyznaczonym Tniem obrony rozprawy 
TokWorskiejH uTosWępnia w ŁIP na swojej sWronie poTmioWowej rozprawę TokWorską będącą pracą pisemną wraz z jej 
sWreszczeniem albo opis rozprawy TokWorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje”. 

ltwartó dostęp do wóników badań w molsce z perspektówó 
nowej ustawó mrawo o szkolnictwie wóższómK 
Aneta mieniądzI 9K peminarium lpen AccessI Biblioteka 
rniwersótetu Łódzkiego OPKNMKOMNU 



Mziękuję za uwagę

JolanWa.Przyluska@imp.loTz.pl
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