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Polityka Otwartego Dostępu 
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

 
Kierując się zasadami transparentności i pragnąc zapewnić wszystkim dostęp do wiedzy bez ograniczeń, 
wprowadza się niniejszym Politykę Otwartego Dostępu Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (zwaną 
dalej Polityką), w odniesieniu do publikacji naukowych.  
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Polityka nie narusza praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017.880) oraz obowiązków wynikających z obowiązującego 

w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (zwanego dalej IETU) „Regulaminu zarządzania prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników 

badań naukowych i prac rozwojowych”.  

2. Polityka obowiązuje pracowników IETU i dotyczy wszystkich opublikowanych utworów, powstałych w ramach 

wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w IETU sfinansowanych ze środków publicznych 

(w szczególności MEiN, NCN, NCBiR, KE), do których autorskie prawa majątkowe przysługują IETU, i w których 

w afiliacji podano adres IETU, zwanych dalej "Utworami".  

3. W Polityce przyjmuje się następujące definicje pojęć: 

a) „Publikacje”: 

 publikacje Utworów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, 

 publikacje Utworów w recenzowanych materiałach z konferencji; 

 monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych zawierające Utwory, 
b) „złota droga” – publikowanie w otwartych czasopismach i książkach naukowych; 

c) „zielona droga” – udostępnianie artykułów w bezpłatnych repozytoriach; 

d) „repozytorium instytucjonalne” – narzędzie informatyczne służące do deponowania, przechowywania 

i udostępniania w Internecie dorobku naukowego pracowników instytucji naukowej. 

 
§ 2 

Otwarty dostęp do publikacji 
 

1. IETU dąży do zapewnienia otwartego dostępu do Publikacji poprzez publiczne udostępnienie Publikacji tak, 

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość 

nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niej wraz z udzieleniem wolnej licencji Creative 

Commons: Uznanie autorstwa wersja 3.0 lub późniejsza (CC BY) lub Uznanie autorstwa na tych samych 

warunkach wersja 3.0 lub późniejsza (CC BY-SA), realizując zasadę równoległych dróg: 

a) publikowanie w recenzowanych otwartych czasopismach i książkach naukowych (złota droga), 

b) zdeponowanie elektronicznej postaci ostatecznej wersji Publikacji, ewentualnie wersji autorskiej lub 

wersji dopuszczonej przez politykę wydawcy (zielona droga), w repozytorium instytucjonalnym (Cyfrowa 

Biblioteka IETU), nie później niż w terminie 6 miesięcy licząc od daty wydania Publikacji, chyba że umowa 

z wydawcą określa inaczej.  

2. Publiczne udostępnienie, o którym mowa w ust. 1b) zapewnia się w możliwie najszybszym terminie 

od opublikowania utworu. Informację o opublikowaniu Utworu autorzy przekazują do wyznaczonego 

pracownika IETU zajmującego się Biblioteką Cyfrową. 

3. W przypadku utworów współautorskich ich otwarte udostępnienie wymaga uprzedniego uzgodnienia 

realizacji zobowiązania wskazanego w ust. 1 ze wszystkimi podmiotami posiadającymi autorskie prawa 

majątkowe do Publikacji, a także z twórcami oryginałów (jeśli publikacja stanowi opracowanie cudzego 

utworu). 
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4. W przypadku, gdy wykonanie zobowiązania wskazanego w ust. 1 b) nie jest możliwe, zobowiązanie to uważa 

się jednak za wykonane, w przypadku podjęcia i udokumentowania starań do otwartego udostępnienia 

Publikacji.  

5. Polityka Otwartego Dostępu do Publikacji realizowana jest w oparciu o coroczny Plan działań objętych 

prawami własności intelektualnej. 

 
§ 3 

Koordynator do Spraw Otwartego Dostępu 
 

1. W Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych powołano Koordynatora do Spraw Otwartego Dostępu 

(KSOD). 

2. Do zadań KSOD należy: 

a) podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w organizowanych m.in. przez MEiN szkoleniach dotyczących 

Polityki Otwartego Dostępu,  

b) pełnienie nadzoru nad wdrażaniem Polityki Otwartego Dostępu,  

c) bieżąca ocena stanu wdrożenia Polityki Otwartego Dostępu w IETU i planowanie działań w tym zakresie,  

d) doradztwo i wsparcie pracowników IETU w zakresie realizacji Polityki, 

e) tworzenie i kwartalna aktualizacja wykazu sugerowanych czasopism Open Access, 

f) tworzenie i publikowanie raportu z realizacji Polityki Otwartego Dostępu za rok poprzedni w terminie do 

końca pierwszego kwartału roku następnego.  

 
§ 4 

Skuteczność wdrażania Polityki Otwartego Dostępu 
 

1. Bezpośredni przełożony zobowiązany jest do zapoznania nowozatrudnionego pracownika z instytucjonalną 

Polityką Otwartego Dostępu. 

2. Pracownicy IETU dokumentują działania podjęte w związku z zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej 

Polityki oraz ich efekty. 

3. Raport z realizacji niniejszej Polityki za poprzedni rok publikowany jest na stronie internetowej IETU 

4. Niniejsza Polityka odnosi się do Publikacji powstałych po wejściu w życie Polityki Otwartego Dostępu 

Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


