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PLAN WYSTĄPIENIA 

 

• Otwarty mandat jako zobowiązanie 

• Polityka otwartego dostępu – dobre praktyki 
– Przyjęcie otwartego mandatu  

– Powołanie pełnomocnika ds. OD 

– Prowadzenie otwartego repozytorium 

– Przejście czasopism do modelu otwartego 

• Otwarte dane badawcze 



OTWARTY MANDAT  
JAKO ZOBOWIĄZANIE 
 



Otwarty dostęp w nauce – co otwieramy? 

• dane badawcze 

• publikacje naukowe 

 



Otwarty mandat jako zobowiązanie 

• Politykę otwartego dostępu (otwarty mandat) 
wprowadza instytucja naukowa zobowiązując 
autorów podających w afiliacji adres tej instytucji   
do stosowania wdrożonego mandatu. 

 

 

• Autor wykonuje zobowiązania/zalecenia 
wynikające z instytucjonalnego mandatu dotyczące 
otwartego rozpowszechniania publikacji naukowych 
lub wyników badań. 



Spełnienie wymogów  
otwartości dla badań  
finansowanych 
z pieniędzy publicznych: 

Stosowanie  
wolnych licencji:  

Sposób  
rozpowszechniania:  

Autor jest twórcą: 
publikacji/  

danych badawczych  

Instytucja naukowa: • nie posiada mandatu 

• zazwyczaj nie spełnia 
• autor ma narzędzia, 
aby spełnić wymogi  
otwartości 

•  powinien dla publikacji  
•  dokłada starań dla  
danych badawczych 

• w czasopismach OA  
• w repozytoriach inst. 
• w repozytoriach danych 

• posiada mandat  

• często w zamkniętych  

czasopismach, czasami OA 

• dane badawcze zazwyczaj 
zamknięte 

  

• zazwyczaj nie stosuje  



Otwarty dostęp kosztuje – kto płaci? 

Sposoby finansowania OD Kto płaci? 

zapewnia fundusze na OD   
w budżecie rocznym 

negocjuje z wydawcami, 

zapewnia programy finansujące OD 

kwalifikuje wydatki na OD 

dotuje OD 

Kto finansuje? 

instytucja naukowa  
autora 

instytucja 

centralna 

instytucja  
finansująca badania 

instytucja  
wspierająca OD 

AUTOR 
(zawiera umowę z wydawcą,  
twórcą repozytorium) 



Kto wywiązuje się z zasad otwartości? 

• instytucja wdraża politykę otwartości 

• instytucja utrzymuje i zarządza repozytorium 

• instytucja sprawozdaje realizację zasad otwartości 

 

• autor zapewnia otwarty dostęp do utworu 
(uzgodnienia z wydawcami i współautorami) 

• autor utworu udziela licencji  

• autor posiada kolejne wersje utworu 

• autor/redaktor rejestruje w repozytorium  

 



POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU  
– DOBRE PRAKTYKI 



Realizacja zasad otwartego dostępu w IMP 

1. Przyjęcie Otwartego Mandatu – 2016 r. 
 

2. Powołanie pełnomocnika ds. OD – 2016 r. 
 

3. Prowadzenie od 2007 r. otwartego repozytorium 
ECNIS-NIOM) – od 2015 r. kolekcja instytucjonalna  

 

4. Przejście w 2015 r. do modelu otwartego 2 
czasopism IMP: 

– Int J Occup Med Environ Health   

– Medycyna Pracy 

 

 



DOBRE PRAKTYKI  
1. PRZYJĘCIE OTWARTEGO MANDATU  



Wdrożenie zasad - przyjęcie otwartego 
mandatu IMP 

 

• 5 grudnia 2016 roku Rada Naukowa IMP pozytywnie 
zaopiniowała projekt Polityki Otwartego Dostępu Instytutu 
Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w 
Łodzi (Otwarty Mandat IMP).  

 

 

 

• 29 grudnia 2016 roku na mocy ZARZĄDZENIA  
WEWNĘTRZNEGO  podpisanego przez Dyrektora Instytutu 
Medycyny Pracy w Łodzi wprowadzono w życie Otwarty 
Mandat IMP. 



Polityka Otwartego Dostępu IMP 

http://www.imp.lodz.pl 



Polityka Otwartego Dostępu IMP 



Polityka Otwartego Dostępu  
Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi 

 

Struktura dokumentu: 

• Postanowienia ogólne 

• Otwarty dostęp do publikacji i danych badawczych 

• Skuteczność Polityki Otwartego Dostępu  

 

 

• Pełnomocnik ds. Otwartego Dostępu 

 



Otwarty Mandat IMP w Łodzi 



Otwarty Mandat IMP w Łodzi 

• ma zastosowanie do utworów, w szczególności powstałych w 
wyniku finansowania ze środków publicznych, w których w 
afiliacji podano adres IMP  w Łodzi; 

 

• nie narusza praw i obowiązków pracowników (prawo 
autorskie i Regulamin Pracy IMP); 

 

• ma zastosowanie do publikacji (artykuły, monografie,  
materiały konferencyjne, doktoraty) i danych badawczych 
(wytworzonych w ramach badań naukowych prowadzonych w 
IMP); 



Otwarty Mandat IMP w Łodzi 

• wskazuje sposób realizacji zobowiązania poprzez: publikowanie 
w otwartych czasopismach i książkach naukowych (złota 
droga) i/lub  deponowanie utworu w repozytorium 
instytucjonalnym ECNIS-NIOM (zielona droga); 

 

• nakłada na autorów publikacji zobowiązanie do uzgadniania 
z wydawcami oraz ze współautorami możliwości otwartego 
udostępniania i udzielenia otwartych licencji; 

 
 

 

 

 



Otwarty Mandat IMP w Łodzi  
(dane badawcze) 

• osoby, które dysponują danymi badawczymi, gromadzą i 
przechowują je w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich 
wraz z powiązanymi metadanymi; 

 

• 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 (dane badawcze mogą być deponowane w repozytorium 

instytucjonalnym ECNIS-NIOM lub w  wyspecjalizowanym repozytorium dla 
danego typu danych). 

 

 

 

 

 



DOBRE PRAKTYKI 
2. POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA DS. OD 



Powołanie Pełnomocnika ds. OD w IMP 

 

 

• 29 grudnia 2016 roku na mocy ZARZĄDZENIA  
WEWNĘTRZNEGO  podpisanego przez Dyrektora Instytutu 
Medycyny Pracy w Łodzi wprowadzono w życie Otwarty 
Mandat IMP i powołano Pełnomocnika do spraw 
Otwartego Dostępu i określono zadania. 

 



Wzór zarządzenia 



Zdania Pełnomocnika ds. Otwartego Dostępu 

• koordynowanie prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i 
rozwojem infrastruktury Otwartego Dostępu; 

 

• doradzanie w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką; 

 

• edukacja adresatów Polityki w zakresie otwartego dostępu do 
publikacji i danych badawczych; 

 

• monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników. 

 



Skuteczność Polityki Otwartego Dostępu  

• weszła w życie z dniem ogłoszenia zarządzenia (grudzień 
2016). 

• bezpośredni przełożony zobowiązany jest do zapoznania 
nowozatrudnionego pracownika z instytucjonalną Polityką 
Otwartego Dostępu. 

• pracownicy naukowi Instytutu dokumentują działania 
podjęte w związku z zobowiązaniami wynikającymi z Mandatu, 
przechowują dokumentację i w razie potrzeby udostępniają ją. 

• raport z realizacji polityki za poprzedni rok publikowany 
będzie na stronie internetowej. 

 

 



Edukacja adresatów Polityki 
- doradzanie autorom 

• na etapie układania planu badań od razu załóż, że będziesz wyniki 
publikował wg zasad otwartości; 

• zaplanuj środki finansowe na APC; 

• sprawdź, którzy wydawcy oferują najkorzystniejsze warunki opłat; 

• uzgadniaj otwartość ze współtwórcami utworu (zwłaszcza z innych 
instytucji); 

• uzgadniaj zasady otwartości z wydawcami (powołuj się na 
posiadanie instytucjonalnej polityki otwartości); 

• dokumentuj podjęte starania (przechowuj maile do wydawców i 
współautorów); 

• przechowuj wszystkie wersje publikacji (manuskrypt, wersja po 
recenzji, wersja wydawcy); 

• przekaż do repozytorium wersję zgodną z uzgodnieniami z 
wydawcą. 

 

 



Kiedy należy złożyć w repozytorium 
publikację? 

Niezwłocznie - w najwcześniejszym możliwym 
terminie, a najpóźniej w dniu publikacji 
(nadająca się do przetwarzania automatycznego kopia elektroniczna wersji 
opublikowanej lub kopia ostatecznego, zrecenzowanego manuskryptu 
przyjętego do publikacji). 

 

Należy też zapewnić otwarty dostęp do metadanych 
bibliograficznych publikacji (w tym informacje o finansowaniu 

badań, data publikacji i długość okresu embarga, stały identyfikator). 

HORYZONT 2020 



Kiedy należy upublicznić publikację? 

 

Umieszczamy publikację w repozytorium od razu a 
upubliczniamy po okresie embarga - w ciągu sześciu 
miesięcy od publikacji (dwunastu miesięcy w przypadku publikacji z 

dziedziny nauk społecznych i humanistycznych) w pozostałych przypadkach 
(embargo wydawcy). 

 

Do repozytorium przekazujemy zarówno artykuł otwarty od razu (gold 
OA) jaki i ten, który możemy otworzyć po okresie embarga (green OA).  

 



DOBRE PRAKTYKI 
3. PROWADZENIE OTWARTEGO REPOZYTORIUM 



W jakim repozytorium zamieścić wyniki 
badań (publikacje lub dane badawcze)?  

 

• własnym (instytucjonalnym) np. AMUR, ECNIS-NIOM, 

• krajowym (centralnym) np. CeON, RepOD, PBN czy  
inne krajowe? 

• dla badań z całej Europy np. Zenodo  

• dziedzinowym np. Protein Data Bank  
 

https://zenodo.org/
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do


Ważniejsze daty w historii repozytorium 
ECNIS-NIOM 

• 2007 r. – uruchomienie repozytorium tematycznego 

                  ECNIS (instalacja testowa w IMP Łódź) 

 

• 2008 r. – wspomaganie przez Open Repository 

 

• 2015 r. – przekształcenie w repozytorium  

                  instytucjonalne ECNIS-NIOM 
 

• 2016 r. – serwis w Atmire https://www.atmire.com/ 

 

 



Kolekcje dokumentów w repozytorium 



Typy dokumentów możliwe do rejestracji 

• Animation 

• Article 

• Book 

• Book chapter 

• Dataset 

• Learning object 

• Image 

• Image, 3-D 

• Map 

• Musical Score 

• Plan or blueprint 

• Preprint 

 

• Presentation 

• Recording, acoustical 

• Recording, musical 

• Recording, oral 

• Software 

• Technical Report 

• Thesis 

• Video 

• Working Paper 

• Meeting and Proceedings 

• Other 



Licencje 

2008 r.  

• Depozytariusz akceptował licencję (zgodę) na udostępnianie w 
repozytorium  

2015 r. 

• Dla materiałów, do których depozytariusz posiada prawo 
autorskie 
– krok 1 (nieobowiązkowy) – nadanie licencji CC przez depozytariusza (wybór 

jednego z typów licencji) 

– krok 2 (obowiązkowy) –  akceptacja licencji (zgody) na udostępnianie 

 



Wskaźniki zainteresowania artykułem - 
altmetric 



Idnetyfikator ORCID 
Open Researcher & Contributor ID  



Idnetyfikator ORCID 
 



Elementy repozytorium instytucjonalnego 
umożliwiające realizację zasad otwartości 

• format Dublin Core do opisu metadanych; 

• protokół OAI-PMH do wymiany metadanych; 

• stałe identyfikatory cyfrowe dokumentów (doi, handle); 

• stały identyfikator autora ORCID; 

• wskaźniki popularności w serwisach społecznościowych; 

• licencje CC; 

• możliwość zamieszczania danych badawczych; 

• informacja o źródle finansowania badań; 

 

 

 

 

 



Zanim zbudujesz repozytorium 

• wybór oprogramowania i konfiguracja systemu 

• wymagania sprzętowe 

• utrzymanie 

• administrowanie 

• regulamin 

• przygotowanie dokumentów (pliki z publikacjami lub danymi 
badawczymi) 

• licencje CC 

• wprowadzanie danych 

• promocja i szkolenia 

 

 

 



DOBRE PRAKTYKI 
4. PRZEJŚCIE WYDAWANYCH CZASOPISM 
DO MODELU OTWARTEGO 



Przejście do modelu otwartego 2 czasopism IMP 

IF: 0,780 / MNiSW: 15 pkt,    OA IF: 0,401 / MNiSW: 15 pkt,    OA 



Model otwarty 2 czasopism IMP 

 

• są zarejestrowane w międzynarodowym katalogu otwartych czasopism 
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 

 

• mają zdefiniowaną, w serwisie Sherpa/Romeo, politykę wydawcy (CC 
BY-NC) wobec otwartego udostępniania i archiwizowania jako tzw. 
green publisher pozwalający na archiwizację w repozytoriach 
preprintów, postprintów i wersji wydawcy. 



OTWARTE DANE BADAWCZE 



Dane badawcze – pilotaż 
(opcjonalny dostęp) 

 

• złożyć dane w repozytorium, aby umożliwić 
weryfikację wyników zawartych w publikacji; 

• zapewnić każdemu nieodpłatny dostęp do ich 
eksploracji; 

• postępować zgodnie z przyjętym z planem 
zarządzania danymi. 

• http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf 

        Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 FAIR: 

Findable, 

Accessible, 

Interoperable, 

Reusable 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf


Dane badawcze w repozytorium 



Dane badawcze u wydawcy 



Dane badawcze w repozytorium,  
adres u wydawcy  



Dziękuję za uwagę 
 

jolanta.przyluska@imp.lodz.pl 


