
Polityka otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w 

Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk 

Wychodząc naprzeciw zaleceniom zapewnienia jak najszerszego dostępu do wyników prac 

naukowych finansowanych ze środków publicznych (zawartych m.in. w Deklaracji Budapeszteńskiej z 

14 lutego 2002 roku i w programie ramowym Horizon 2020 oraz „Kierunkach rozwoju otwartego 

dostępu do publikacji i wyników naukowych w Polsce” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z 2015 roku) wprowadza się politykę otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych w 

Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie Instytut oferuje pomoc w 

informowaniu o możliwościach i ograniczeniach w zakresie zapewniania otwartego dostępu oraz 

stawia do dyspozycji autorów Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN). 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). 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

W ramach prowadzonej polityki otwartego dostępu IBS PAN zobowiązuje się do propagowania idei 

otwartej nauki wśród swoich pracowników, doktorantów i innych badaczy współpracujących z 

Instytutem. Polityka otwartego dostępu IBS PAN obejmuje następujące formy: 

1) Udostępnianie archiwalnych zeszytów czasopisma Acta Theriologica z lat 1955 – 2000 w 

Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych http://rcin.org.pl; 

2) Wydawanie czasopisma Mammal Research we współpracy z wydawnictwem Springer, które 

w ramach odrębnej umowy konsorcyjnej umożliwia publikowanie artykułów polskich autorów w 

dostępie Open Access; 

3) Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów biblioteki IBS PAN w bazie RCIN;  

4) Nieodpłatne udostępnianie wydawnictw publikowanych w ramach środków pozyskanych w 

ramach krajowych i europejskich grantów; 

5) Planowanie wniosków grantowych uwzględniających koszty publikacji w dostępie Open 

Access; 

6) Udostępnienie danych naukowych IBS PAN na platformie OpenForestData.pl. 

 



Otwarty dostęp do publikacji 

§ 2 

1. Autorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić otwarty dostęp do Publikacji poprzez: 

a) złotą drogę - tj. publikowanie artykułów w czasopismach zapewniających otwarty dostęp 

i/lub 

b) zieloną drogę - w przypadku publikacji w wydawnictwach komercyjnych, zdeponowanie jej 

elektronicznej postaci w wersji dopuszczonej przez politykę wydawcy w RCIN. 

2. W przypadku utworów współautorskich ich otwarte udostępnienie wymaga uprzedniego 

uzgodnienia realizacji zobowiązania wskazanego w ust. 1 ze wszystkimi współtwórcami Publikacji. 

3. W przypadku, gdy zapewnienie otwartego dostępu wskazanego w § 2, ust. 1 nie jest możliwe, autor 

publikacji deponuje ostateczną wersję utworu (post-print) w RCIN, bez udzielenia licencji na jej 

udostępnienia w trybie otwartym. 

 

Otwarty dostęp do danych badawczych 

§ 3 

1. Dane naukowe  zgromadzone przez pracowników naukowych udostępniane są  w 

wyspecjalizowanych repozytoriach (np. Dryad) oraz na platformie OpenForestData.pl. 

 

Koordynator ds. otwartego dostępu 

§ 4 

1. Nadzór nad polityką otwartego dostępu w IBS PAN sprawuje Koordynator ds. polityki 

otwartego dostępu, powoływany przez dyrektora IBS PAN. 

2. Zakres kompetencji Koordynatora obejmuje: 

- monitorowanie realizacji przyjętych założeń polityki otwartego dostępu w IBS PAN; 

- koordynowanie działań związanych z prowadzeniem polityki otwartego dostępu w IBS PAN; 

- popularyzacja polityki otwartego dostępu w Instytucie; 

- doradztwo pracownikom Instytutu w realizacji polityki otwartego dostępu do danych naukowych; 



- przygotowywanie rocznych raportów na temat realizacji polityki otwartego dostępu i publikowanie 

ich na stronie internetowej Instytutu; 

 

Realizacja polityki otwartego dostępu 

§ 6 

1. Bezpośredni przełożony zobowiązany jest do zapoznania nowo zatrudnionego pracownika z 

instytucjonalną polityką otwartego dostępu. 

2. Autorzy, którzy nie dysponują w ramach otrzymanego finasowania środkami na opłacenie „złotej 

drogi”, są zobowiązani do skorzystania z oferowanej przez danego wydawcę „drogi zielonej”. 

3. Umowy, które Instytut zawiera z doktorantami i innymi osobami o prowadzenie badań naukowych, 

zobowiązują do stosowania instytucjonalnej polityki otwartego dostępu. 


