ZARZĄDZENIE Nr 40/2020
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych
i danych badawczych w Uniwersytecie Wrocławskim
Na podstawie art. 23 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Mając na celu pełne wykorzystanie możliwości, jakie społeczności naukowej
stwarza rozwój technologii cyfrowych, a tym samym pragnąc zapewnić wszystkim dostęp do
wiedzy wprowadza się w Uniwersytecie Wrocławskim Politykę otwartego dostępu do
publikacji naukowych i danych badawczych stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Adam Jezierski
REKTOR

Załącznik
do zarządzenia Nr 40/2020
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

§1
Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, zwana dalej
Polityką, nie narusza obowiązków wynikających z zarządzania prawami autorskimi, prawami
pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie
Wrocławskim, w szczególności zobowiązań twórców do rozpowszechniania utworów
naukowych, w sposób nienaruszający praw Uczelni do uzyskania na podstawie wyników
pracy intelektualnej praw wyłącznych do przedmiotów własności przemysłowej.
§2
Niniejsza Polityka obowiązuje pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu
Wrocławskiego a także inne osoby, z którymi Uniwersytet Wrocławski zawarł umowę
przewidującą stosowanie Polityki.
§3
W niniejszej Polityce przyjmuje się następujące definicje pojęć:
1) publikacje:
a) publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych,
b) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji,
c) monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych,
d) inne utwory naukowe;
2) dane badawcze - dane zebrane, przetwarzane lub wytworzone jako materiał do
analizy w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych
w Uniwersytecie Wrocławskim, w szczególności: dokumenty tekstowe, notatki, dane
liczbowe, kwestionariusze, ankiety, wyniki badań ankietowych, próbki, artefakty,
obiekty, modele matematyczne, algorytmy, wyniki symulacji komputerowych,
protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne;
3) metadane – ustrukturyzowane informacje służące do opisu zasobów lub obiektów
informacji, pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację i umożliwiające ich
wyszukiwanie;
4) preprint – wstępna wersja publikacji przed recenzją naukową i upowszechnieniem
w oficjalnej wersji wydawcy;
5) postprint – recenzowana naukowo ostateczna wersja publikacji, o których mowa
w pkt 1 lit. a, b lub c przed upowszechnieniem w oficjalnej wersji wydawcy.
§4
1. Otwarty dostęp do publikacji jest realizowany poprzez:
a) deponowanie w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego elektronicznej postaci
publikacji w formie preprintu, postprintu lub ostatecznej wersji publikacji, zgodnie ze
wskazaniami wydawcy (zielona droga) lub
b) zapewnienie otwartego dostępu do publikacji, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a, b lub
c (złota droga) oraz deponowanie w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
(zielona droga).

2. Otwarty dostęp do publikacji powinien umożliwiać każdej osobie korzystanie
z publikacji w dowolnie wybranym czasie i miejscu, bez ograniczeń technicznych oraz
nieodpłatnie.
3. Otwarty dostęp do publikacji jest realizowany na podstawie sublicencji udzielanych przez
Uniwersytet Wrocławski w oparciu o licencje niewyłączne do tych prac udzielane
Uniwersytetowi Wrocławskiemu, które nie zawierają postanowień ograniczających lub
wyłączających możliwość otwartego dostępu do tych prac.
§5
1. Osoby, o których mowa w § 2 powinny podjąć starania w celu zapewnienia otwartego
dostępu do publikacji swojego autorstwa.
2. Osoby, o których mowa w § 2 realizują zalecenia wynikające z § 4 ust. 1 niezwłocznie po
wydaniu publikacji, nie później niż w terminie sześciu miesięcy (dwunastu miesięcy w
odniesieniu do publikacji naukowych z dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny
nauk społecznych) od daty wydania publikacji.
§6
Autorzy publikacji są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgadniania realizacji
zaleceń wskazanych w § 4 ust. 1:
a) z wydawcami oraz innymi właściwymi podmiotami (np. organizatorami konferencji
naukowych), w tym do udzielania do publikacji licencji niewyłącznych, które nie
zawierają postanowień ograniczających lub wyłączających możliwość wykonania
zobowiązań wskazanych w § 4 ust. 1.
b) ze współtwórcami publikacji (w przypadku utworów współautorskich), jak również
z twórcami oryginałów (jeśli publikacja stanowi opracowanie cudzego utworu).
§ 7
1. Osoby, o których mowa w § 2 dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia otwartego
dostępu do danych badawczych wraz z powiązanymi z nimi metadanymi (jeżeli taki
dostęp nie zaburzy procesu badawczego), w szczególności poprzez:
a) opracowywanie planu zarządzania danymi badawczymi precyzującego rodzaje
gromadzonych w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego danych badawczych,
zestawy metadanych oraz zasady postępowania z danymi badawczymi, w tym ich
udostępniania i archiwizacji,
b) deponowanie elektronicznej postaci
danych badawczych w
Repozytorium
Uniwersytetu Wrocławskiego,
c) doprowadzenie do identyfikowalności danych badawczych, np. za pomocą standardów
takich jak DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), tak aby dane
badawcze były dostępne, możliwe do wyszukania i nadawały się do ponownego
wykorzystania,
d) zawieranie stosownych porozumień z osobami wchodzącymi w skład zespołów
badawczych, konsorcjów naukowych lub innymi właściwymi podmiotami lub
współtwórcami danych badawczych.
2. Dopuszcza się ograniczenie przez osoby wskazane w § 2 zakresu korzystania
z danych badawczych poprzez wskazanie wybranych kategorii osób uprawnionych do
korzystania z tych danych.
§8
1. Rektor powołuje Pełnomocnika do Spraw Otwartego
Pełnomocnikiem.
2. Do zadań Pełnomocnika należy:
a) informowanie o Polityce otwartego dostępu,

Dostępu,

zwanego

dalej

b) koordynacja prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury
otwartego dostępu w Uniwersytecie Wrocławskim,
c) doradzanie w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką,
d) opracowanie przykładowego wzoru planu zarządzania danymi badawczymi,
o którym mowa w § 7 ust. 1 lit a,
e) monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników Rektorowi.
3. Pełnomocnik współpracuje w zakresie polityki otwartego dostępu w szczególności
z Biblioteką Uniwersytecką i Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
4. Pełnomocnik przygotowuje i przedstawia władzom Uczelni roczny raport na temat
realizacji Polityki do końca pierwszego kwartału następnego roku. Roczny raport
publikowany jest na stronie internetowej Uczelni.

