
Otwarty Dostęp 

do publikacji naukowych 



Otwarty Dostęp

krótki wstęp

Otwarty dostęp (Open Access) to bezpłatny dostęp 

do pełnych treści recenzowanych publikacji naukowych 

w publicznym Internecie bez barier prawnych i technicznych, 

w tym bez konieczności logowania się. 



Otwarty Dostęp – według Polityki OA 

przyjętej przez NCN

Powszechny i bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania 

i rozwoju demokratycznego społeczeństwa. 

Koncepcja otwartego dostępu (z ang. Open Access) dotyczy udostępniania w postaci cyfrowej 

w Internecie publikacji naukowych i wyników badań finansowanych ze środków publicznych 

w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania przez naukowców, studentów, przedsiębiorców 

i całe społeczeństwo. Otwarty dostęp do publikacji naukowych jest korzystny dla naukowców, 

gdyż przez większą dostępność danych przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności autorów 

w danej dziedzinie naukowej.

POLITYKA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCA 

OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI z dnia 27-05-2020



Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu 
do publikacji

Obowiązek publikowania w otwartym dostępie wszystkich prac stanowiących

rezultat projektów badawczych finansowanych ze środków NCN został 

umieszczony w umowach grantowych zawieranych po 1 stycznia 2021 r.

(Umowy dotyczą konkursów ogłoszonych po 15 czerwca 2020 r. ). 

Obowiązek ten dotyczy wszystkich konkursów organizowanych przez NCN 

na realizację projektów lub działań badawczych. Obowiązkiem publikacji 

w otwartym dostępie są objęte wszystkie publikacje naukowe z wyjątkiem 

monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz recenzowanych utworów 

zebranych.



Otwarty Dostęp 

Wyróżniamy 3 rodzaje otwartości publikacji, dzieląc je 

ze względu na sposób udostępnienia i warunki prawne, 

na jakich została udostępniona publikacja:

 publikacja w pełni otwarta

 publikacja częściowo otwarta

 publikacja zamknięta



Otwarty Dostęp

Rodzaje otwartości

Publikacja w pełni otwarta:

publikowanie bez ograniczeń 

w Internecie z zachowaniem pełni 

praw autorskich (na nieograniczonej 

otwartej licencji lub w domenie 

publicznej)



Otwarty Dostęp

Rodzaje otwartości

Publikacja częściowo otwarta:

częściowo ograniczone publikowanie

w Internecie (na częściowo 

ograniczonej otwartej licencji) 

– w ramach czasopisma część 

artykułów jest dostępnych, a część nie.

Wtedy dostęp trzeba wykupić.



Otwarty Dostęp

Rodzaje otwartości

Publikacja zamknięta:

całkowicie ograniczone tradycyjne

lub elektroniczne publikowanie, 

dostęp kontrolowany (wymagający

rejestracji, logowania, wniesienia

opłaty).



Otwarty Dostęp

Wyróżniamy dwie podstawowe formy open access:

 Otwarte repozytoria (zwane zieloną drogą otwartego 
dostępu – Green Open Access)

 Recenzowane czasopisma open access (zwane złotą 
drogą otwartego dostępu – Gold Open Access)



Otwarty Dostęp – Modele Publikacji

Zielona droga:

 sposób udostępniania prac naukowych w otwartych 
repozytoriach, metoda publikowania wybierana częściej 
przez autorów, bowiem jedynym warunkiem archiwizacji 
pracy w repozytorium jest uzyskanie zgody wydawcy.

 polega na samodzielnym udostępnianiu (ang. Self archiving) 
tekstów naukowych (preprintów oraz postprintów) przez 
autorów w otwartych repozytoriach, jedynie pod 
warunkiem, że polityka wydawnicza danego czasopisma na 
to zezwala.



Otwarty Dostęp ― Modele publikacji

Złota droga:

 sposób udostępniania prac naukowych w recenzowanych 
czasopismach wydawanych zgodnie z wymaganiami 
otwartego dostępu;

 czasopismo gwarantuje otwarty dostęp do wszystkich 
artykułów na stronie domowej czasopisma, czyli 
recenzowane czasopisma zapewniają dostęp do artykułów 
bez ograniczeń;

 niektóre czasopisma stosują tzw. model hybrydowy, czyli 
mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i tradycyjne –
dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism.



Otwarty Dostęp ― Modele publikacji

W ramach otwartych czasopism wyróżniamy:

 w pełni otwarte czasopismo (open access journals) – wszystkie 
artykuły opublikowane w czasopiśmie udostępniane są w 
otwartym dostępie;

 otwarte czasopismo z embargiem czasowym (delayed open
access journals) – dostęp do najnowszych artykułów jest na 
początku płatny, po upływie embarga czasowego (np. pół roku 
lub roku) artykuły są udostępniane w otwartym dostępie;

 hybrydowe otwarte czasopismo (hybrid open access journals) –
część artykułów jest opublikowana w wolnym dostępie.



Modele prawne OA

 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 opracowań z prawem do ponownego 
wykorzystania.

 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), otwartego dostępu do treści naukowych i 
edukacyjnych).

 Głównymi kanałami komunikacyjnymi, dzięki którym dystrybuuje się publikacje w 
tym modelu są: czasopisma otwarte i repozytoria otwarte.



Modele prawne OA

 Otwarty dostęp GRATIS – to „darmowy i otwarty dostęp  
– oznacza to 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”.

 W praktyce dostęp gratis polega zwykle na darmowym 
dostępie do pełnej treści publikacji na zasadach 
dozwolonego użytku (na własne potrzeby, na potrzeby 
cytowania w publikacji naukowej itp.).



Otwarty Dostęp – Regulacje Prawne

 Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 (2012/417/UE) w sprawie dostępu 
do informacji naukowej i jej ochrony Komisja rekomenduje, aby państwa członkowskie 
„określiły jasne strategie rozpowszechniania i otwartego dostępu do publikacji 
naukowych, które powstają w wyniku badań finansowanych ze środków publicznych”, 
w efekcie których staną się one dostępne w modelu otwartym.

 ZALECENIE KOMISJI (UE) 2018/790 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dostępu do 
informacji naukowej oraz jej ochrony 

 Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" oraz 
zasady uczestnictwa i upowszechniania 

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/695z dnia 28 
kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i 
innowacji "Horyzont Europa" oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania 
obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i 
(UE) nr 1291/2013

 Plan S



Otwarty Dostęp – Regulacje Prawne

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęło w dn. 23 października 
2015 r. Politykę otwartego dostępu zawartą w dokumencie pt. „Kierunki 
rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych 
w Polsce”.

 Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca Otwartego Dostępu do 
publikacji z dnia 27 maja 2020 roku

 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (data ogłoszenia 7 września 
2021, Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, 
z wyjątkiem art. 24, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia.)

 Instrukcja. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji, Wersja 
1.0 z dnia 28 października 2021



Plan S

 Plan S, to ogłoszony na początku 2018 r. cOAlition S, składa się z narodowych 
agencji finansujących badania naukowe, które przystąpiły do koalicji i łączą 
siły, aby przyspieszyć wprowadzenie otwartego dostępu do publikacji 
naukowych w Europie;

 Nadrzędnym celem przyjętego przez koalicjantów Planu S jest otwarte 
udostępnianie publikacji już od stycznia 2020 roku;

 Przyjęto, że wszystkie publikacje finansowane z grantów przyznawanych przez 
Członków Koalicji Planu S, które nie zostaną udostępnione w otwartych 
czasopismach lub na otwartych platformach, będą musiały natychmiast po 
publikacji, czyli bez żadnego embarga, zostać udostępnione w repozytoriach 
zarejestrowanych w Open DOAR i zgodnych z wytycznymi Open AIRE;

 Narodowe Centrum Nauki jest jednym z koalicjantów.



Plan S

 Plan S ma na celu pełny i natychmiastowy otwarty dostęp do recenzowanych publikacji 
naukowych będących rezultatem badań finansowanych ze środków publicznych 
i niepublicznych. 

 Od 2021 roku wszystkie publikacje naukowe opisujące rezultaty badań finansowanych 
z publicznych lub niepublicznych grantów przyznanych przez krajowe, regionalne lub 
międzynarodowe instytucje finansujące i rady ds. badań naukowych muszą zostać 
opublikowane w otwartych czasopismach lub na otwartych platformach albo zostać 
natychmiast udostępnione w otwartych repozytoriach, bez czasowego embarga.

 Autorzy lub ich instytucje zachowują majątkowe prawa autorskie do swoich publikacji. 
Aby spełnić wymogi określone w Deklaracji Berlińskiej, wszystkie publikacje muszą zostać 
udostępnione na otwartej licencji, najlepiej Creative Commons Uznanie autorstwa (CC 
BY).

 Wytyczne Planu S zalecają stosowanie identyfikatorów ORCiD dla wszystkich uczestników 
procesu publikacji.



Zgodność publikacji z Planem S

można zapewnić na trzy sposoby:

Miejsce publikacji w otwartym 

dostępie (czasopisma lub 

platformy)

Miejsca publikacji dostępne w modelu 

subskrypcyjnym (sposób wykorzystujący 

repozytoria)

Przekształcenie miejsc publikacji 

dostępnych w modelu subskrypcyjnym 

(mechanizmy transformacyjne)

Sposób Autorzy publikują w otwartym 

czasopiśmie lub na otwartej 

platformie.

Autorzy publikują w czasopiśmie 

dostępnym w subskrypcji i udostępniają 

w otwartym repozytorium ostateczną 

opublikowaną wersję (Version of Record, 

VOR) lub ostateczną wersję autorską 

(Author’s Accepted Manuscript, AAM).

Autorzy, w ramach mechanizmów 

transformacyjnych, publikują 

w otwartym dostępie w czasopiśmie 

dostępnym w subskrypcji.

Finansowanie Instytucje finansujące wchodzące 

w skład cOAlition S udzielą wsparcia 

finansowego na poczet opłat 

za opublikowanie.

Instytucje finansujące wchodzące w skład 

cOAlition S nie będą udzielać wsparcia 

finansowego na poczet opłat za otwarte 

publikowanie w “hybrydowych” miejscach 

publikacji dostępnych w subskrypcji.

Instytucje finansujące wchodzące 

w skład cOAlition S mogą wspierać 

finansowo publikowanie w otwartym 

dostępie w ramach mechanizmów 

transformacyjnych.



Publikowanie w OA zgodne z założeniami Planu S

Trzy ścieżki publikowania w OA:

1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie 
rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ). 

2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub 
Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora 
opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line (bez 
embarga czasowego). Repozytorium musi być zarejestrowane w Open Directory of Open Access 
Repositories (OpenDOAR), a VoR lub AAM posiadać unikalny stały identyfikator (np. DOI, URN, 
UUID, Handle lub inne). Jeśli wersja zdeponowana w repozytorium i wersja opublikowana są 
osobnymi wersjami (AAM i VoR), powinny mieć osobne identyfikatory. 

3. W czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, 
które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for 
Article Charges (ESAC-registry). Przykładem krajowych umów transformacyjnych są programy 
pilotażowe podpisane z wydawcami przez Wirtualną Bibliotekę Naukową.



Strategia Zachowania Praw Autorskich 

(ang. Rights Retention Strategy) 

— publikowanie zgodne z zasadami ścieżki 2 

 Strategia Zachowania Praw Autorskich (Rights Retention Strategy, RRS) chroni prawa naukowców do 
swobodnego dysponowania wytworzonymi przez nich pracami, stanowiącymi intelektualną twórczość 
autorów. Strategia zabezpiecza prawa autorów poprzez wprowadzenie do manuskryptów składanych 
do wydawnictw klauzuli o następującym brzmieniu: 

 "This research was funded in whole or in part by [Funder] [Grant number]. For the purpose of Open
Access, the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript
(AAM) version arising from this submission”. ("Badania te były finansowane w całości lub w części 
przez [Fundatora - NCN] [numer grantu]. Dla celów otwartego dostępu, autor zastosował publiczną 
licencję praw autorskich CC-BY do każdej wersji Author Accepted Manuscript (AAM) w wersji 
powstałej w wyniku tego zgłoszenia".) 

 Zgłoszenie klauzuli do wydawnictwa powinno poprzedzać zawarcie z nim umowy. Stąd też NCN 
rekomenduje umieszczenie jej w sekcji Podziękowania manuskryptu oraz w tzw. liście przewodnim 
przy składaniu pierwszej wersji pracy. Klauzulę tę należy umieścić na wersji AAM prac stanowiących 
rezultat projektów finansowanych przez NCN. 



Rodzaje udostępnianych manuskryptów 

Author Accepted Manuscript (AAM) to ostateczna, stworzona 

przez autora wersja manuskryptu, która obejmuje wszelkie zmiany 

dokonane po recenzji i została zaakceptowana do publikacji przez 

czasopismo. Inne nazwy: postprint, zaakceptowany manuskrypt autora. 

Version of Record (VoR) jest wersją manuskryptu opublikowaną 

w czasopiśmie z zestawem czcionek i grafiką odpowiadającą systemowi 

identyfikacji wizualnej czasopisma. Inne nazwy: wersja opublikowana 

lub pdf wydawcy.



Wyjaśnienie nazewnictwa i skrótów 
1. Czasopisma hybrydowe to takie, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne 

dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism. 

2. VoR jest wersją manuskryptu opublikowaną w czasopiśmie z zestawem czcionek i brandingiem czasopisma. 
Inne nazwy: wersja opublikowana lub pdf wydawcy. 

3. AAM jest ostateczną, stworzoną przez autora wersją manuskryptu, która obejmuje wszelkie zmiany 
dokonane po recenzji i została zaakceptowana do publikacji przez czasopismo. Inne nazwy: postprint, 
zaakceptowany manuskrypt autora. 

4. Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier Program publikowania otwartego Springer Science 
Advances (dodatek do licencji Science) Scoap3 

5. Czasopisma transformacyjne to takie, których wydawcy wyrazili wolę transformacji części lub całości treści 
tych czasopism z modelu subskrypcji do otwartego dostępu. 

W czasopismach transformacyjnych, tzw. transformative journals (TJ). Czasopisma transformacyjne muszą 

spełniać kryteria, które znajdują się w wytycznych dot.  wdrożenia Planu S i umożliwić autorom publikowanie 

ich oryginalnych artykułów naukowych w otwartym dostępie. Ta ścieżka publikacyjna (3) obowiązuje tylko, 

gdy praca została przyjęta do druku lub opublikowana do 31 grudnia 2024 r. 



Otwarte licencje CC

Licencje Creative Commons

to licencje prawne pozwalające zastąpić model „Wszystkie prawa zastrzeżone” 

zasadą „Pewne prawa zastrzeżone”. Oferują zestaw różnorodnych warunków licencyjnych 

– swobód i ograniczeń, dzięki którym autor sam może określić, na jakich zasadach 

chce udostępniać swoje utwory.

Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (poszanowanie praw 

autorskich osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę (lub autora). 

Warunki licencyjne można porównać do układania klocków – zasady określone 

przez daną licencję są wynikiem złożenia razem dwóch lub trzech warunków licencji.

Twórca zawsze zachowuje prawo autorskie.



Cztery podstawowe warunki licencji CC to:

 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.

 Użycie niekomercyjne. 

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim 
utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów 
niekomercyjnych.

 Na tych samych warunkach. 

Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej 
udostępniono utwór oryginalny.

 Bez utworów zależnych. 

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego 
oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.



Licencje Creative Commons
 Uznanie autorstwa 4.0 Polska 

Kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem 
oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.

 Uznanie autorstwa. Użycie niekomercyjne 4.0 Polska 

Kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie 
w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte 
inną licencją).

 Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Polska

Kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na 
utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię.

 Uznanie autorstwa. Bez utworów zależnych 4.0 Polska

Rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i 
niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów 
zależnych).

 Uznanie autorstwa. Użycie niekomercyjne. Na tych samych warunkach 4.0 Polska 

Rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak 
długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.

 Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Polska

Rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod 
warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenia utworów zależnych).



„Journal Checker Tool”

 Narodowe Centrum Nauki udostępniło narzędzie do sprawdzania 
czy publikowanie w danym czasopiśmie będzie zgodne z przyjętą 
przez nich polityką OA.

 „Journal Checker Tool” wskazuje na ścieżkę, w ramach której 
występuje zgodność z Polityką NCN dotyczącą otwartego dostępu. 

 Narzędzie to nie służy sprawdzeniu czy publikacja będzie opłacona 
ze środków licencji krajowej, sprawdza tylko zgodność publikowania 
z polityką otwartego dostępu.



Sprawdzanie zgodności czasopisma 

z polityką NCN − „Journal Checker Tool” 

Szczegółowe informacje wskazujące na to, którą ścieżkę otwartego dostępu można zastosować 

w danym czasopiśmie, są prezentowane przez „Journal Checker Tool”. Prace opublikowane 

w czasopismach z listy „Journal Checker Tool”, zgodnie z zasadami przedstawionymi tam 

dla danego czasopisma, zostaną uznane przez NCN w zakresie wymogu otwartego dostępu. 

Do czasopism umieszczonych w „Journal Checker Tool” należą m.in. czasopisma subskrypcyjne, przykładowo: 

Nature, Quarterly Journal of Economics, Science, Cell, Journal of Political Economy, Lancet, 

Physical Review Letters. Przykładowo, Nature jest czasopismem transformacyjnym, a zatem zgodnym 

ze ścieżką 3. Ponadto, warunki polityki otwartego dostępu NCN spełnia wersja AAM udostępniona zgodnie 

z Rights Retention Strategy, RRS (ścieżka 2). Również Science, według informacji podanych w „Journal

Checker Tool”, jest zgodne ze ścieżką 2 uwzględniającą RRS.



Sprawdzanie zgodności czasopisma 

z polityką NCN − „Journal Checker Tool”

Przyjęcie trzech opcjonalnych ścieżek publikacyjnych w ramach Planu S 

ma zapewnić naukowcom swobodę w wyborze czasopism, w których opublikują 

wyniki badań, a także zachowanie przez nich praw autorskich do wytworzonych 

przez siebie prac naukowych poprzez zastosowanie Strategii Zachowania Praw 

Autorskich (Rights Retention Strategy, RRS). 

Najwięksi wydawcy międzynarodowi publikują prace, które zawierają klauzulę 

RRS. Należą do nich: Elsevier, American Chemical Society, Taylor & Francis, Wiley,

IEEE, Springer Nature (w tym: Nature Publication Group). Klauzule te są 

wykorzystywane zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych 

i społecznych.



„Journal Checker Tool” 

na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego



„Journal Checker Tool”



Publikowanie w ramach licencji krajowej

Publikowanie w czasopismach 

na platformach 

Elsevier i Springer



Publikowanie otwarte w Elsevier 
 Program A obejmuje całościowe sfinansowanie z krajowej opłaty licencyjnej 1500 artykułów otwartych, 

zgłoszonych w ramach projektu w 2021 r. (wykorzystanie na dzień 04.11.2021 – 1279 publikacji 
opłaconych z licencji krajowej).

 Po wyczerpaniu się Programu A, czyli artykułów w pełni finansowanych zostanie uruchomiony Program B.

 Z Programu A mogą korzystać autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach zgłoszonych do 
licencji (w tym przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie). 

 Niestety w przypadku Programu A obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

 Program B – pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów na koszt instytucji, w których są 
afiliowani autorzy korespondencyjni, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego 
czasopisma. Program B zostanie uruchomiony po wyczerpaniu programu A na ten rok.

 Zniżka, która przysługuje w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do publikacji: 
było: 30% - w 2019 r., 20% - w 2020 r., i jest: 10% dla artykułów wysyłanych w 2021 r., po wyczerpaniu 
możliwości publikowania w pełni finansowanego w Programie A. Do programu B mogą być zgłaszane 
artykuły po recenzjach i po przyjęciu do publikacji.



Publikowanie otwarte − Springer

 Program Springer Open Choice umożliwia autorom afiliowanym w polskich 
instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY 
w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji artykułów w ramach 
programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków 
pochodzących z MEiN. 

 Od roku 2019 w Polsce działa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact. 
W licencji Compact większa część opłaty licencyjnej finansowanej przez MEiN
jest przeznaczona na publikowanie otwarte określonej liczby artykułów rocznie 
określanej na początku roku w którym obowiązuje, a mniejsza część stanowi 
opłatę za dostęp krajowy do artykułów subskrypcyjnych.

 Rozwiązanie to opiera się na założeniu, że udział artykułów otwartych w 
czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej 
transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S.



Publikowanie otwarte − Springer

 Program obejmuje 1983 czasopism hybrydowych Springer. 

Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central 
oraz SpringerOpen.

 Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, 
BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie 
obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

 Zgodnie z licencją krajową w 2021 roku w otwartym dostępie 
Springer, można opublikować 2176 artykułów dla wszystkich 
autorów afiliowanym w polskich instytucjach akademickich. 
Obecnie wykorzystanych jest 1702 publikacji − aktualizacja z 
3.11.2021.



Open Access − korzyści dla Autora

 Zwiększenie widoczności dorobku naukowego;

 Łatwy i szybki dostęp do artykułu;

 Ułatwienie badań interdyscyplinarnych;

 Potencjalne zwiększenie liczby cytowań i oddziaływania publikacji;

 Rozpoznawalność i budowanie własnego wizerunku naukowego;

 Możliwość nawiązania nowych kontaktów i współpracy;

 Łatwiejsza komunikacja naukowa;

 Łatwiejsze znalezienie źródeł finansowania.



Open Access − Korzyści dla Użytkownika

 Darmowy i szybki dostęp do wysokiej jakości materiałów 
naukowych. Książki i artykuły  naukowe, które publikowane są 
w Otwartym Dostępie najczęściej można za pośrednictwem 
sieci Internet, pobrać lub otworzyć w formacie pdf na 
dowolnym nośniku elektronicznym;

 Darmowy i szybki dostęp do danych badawczych. Dane 
badawcze publikowane w Otwartym Dostępie dają możliwość 
ponownego wykorzystania, odniesienia się do powstałych 
wyników badań, brak konieczności powielania badań;
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