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Zarządzenie  nr 54/2020 

Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

 z  4 listopada 2020 r.  

 

w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartego Dostępu   

w Dolnośląskiej Szkole Wyższej  

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

  

§ 1 Wprowadzam Politykę Otwartego Dostępu w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stanowiącą załącznik 

do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor DSW 

dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW 
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Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 54/2020 

Polityka Otwartego Dostępu w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 

 

 

§ 1 

Definicje 

 

W Polityce Otwartego Dostępu, zwanej dalej „Polityką”, przyjmuje się następujące definicje pojęć: 

a) „publikacje”: 

i. publikacje w czasopismach naukowych; 

ii. publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji; 

iii. monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych; 

iv. inne utwory naukowe. 

b) „złota droga” – publikowanie w otwartych czasopismach i książkach naukowych, 

c) „zielona droga” – zapewnienie otwartego dostępu przez autora poprzez zdeponowanie 
utworu w repozytorium, 

d) „repozytorium” – narzędzie informatyczne służące do deponowania, przechowywania i 
udostępniania w Internecie dorobku naukowego instytucji naukowej lub określonych 
dziedzin naukowych,  

e) „dane badawcze” - dane zebrane lub wytworzone jako materiał do analizy w ramach badań 
naukowych prowadzonych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, 

 

§ 2 

Zakres obowiązywania 

 

1. Niniejsza Polityka nie narusza obowiązków wynikających z „Regulaminu zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 
wyników działalności naukowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej” (Uchwała nr 66/2019 Senatu 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 4 września 2019 r.), zwanego dalej „Regulaminem”., a w szczególności 
zobowiązania Twórców do rozpowszechniania utworów naukowych w sposób, który nie doprowadzi 
do pozbawienia ochrony prawnej innych rezultatów twórczych (tj. np. możliwości uzyskania patentu 
na wynalazek opisany w utworze). 

2. Niniejsza Polityka obowiązuje pracowników, doktorantów i studentów Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej, a także inne osoby, z którymi Dolnośląska Szkoła Wyższa zawarła umowę przewidującą 
zastosowanie Polityki. 

3. Polityka ma zastosowanie w szczególności do publikacji powstałych w wyniku finansowania ze 
środków publicznych. 

 

§ 3 

Otwarty dostęp do publikacji 

 

 1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 powinny podjąć działania w celu zapewnienia otwartego 
dostępu do publikacji swego autorstwa poprzez ich udostępnienie, w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć dostęp do nich w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz wykorzystać je w ramach 
dozwolonego użytku lub zgodnie z wymogami zastosowanej licencji Creative Commons. 
Zobowiązanie realizowane jest poprzez: 
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a) publikowanie w recenzowanych otwartych czasopismach i książkach naukowych (droga 
złota) i/lub 

b) deponowanie publikacji w Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (droga zielona). 

 2. Publiczne udostępnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b, zapewnia się w możliwie najkrótszym 
czasie od daty publikacji zgodnie z regulaminem Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 

 3. Autorzy publikacji są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgadniania realizacji 
zobowiązania wskazanego w § 3 ust. 1: 

a) z wydawcami oraz innymi użytkownikami publikacji (np. organizatorami konferencji 
naukowych), a w tym do udzielania do publikacji licencji niewyłącznych, które nie zawierają 
postanowień ograniczających lub wyłączających możliwość wykonania zobowiązania 
wskazanego w § 3 ust. 1; 

b) uprzedniego uzgadniania realizacji zobowiązania wskazanego w § 3 ust. 1 ze współtwórcami 
Publikacji (w przypadku utworów współautorskich), jak również z twórcami oryginałów (w 
przypadku utworów stanowiących opracowanie, np. tłumaczenie już istniejących publikacji). 

 

 

§ 4 

Czasopisma naukowe 

 

Czasopisma naukowe wydawane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą powinny być publikowanie w 
modelu otwartego dostępu z wykorzystaniem standardów prawnych licencji Creative Commons 
Uznanie autorstwa (CC-BY) lub licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych 
warunkach (CC-BY-SA). 

 

§ 5 

Otwarty dostęp do danych badawczych 

 

1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2 dysponujące danymi badawczymi dokładają wszelkich 
starań w celu zapewnienia otwartego dostępu do danych badawczych wraz z powiązanymi 
metadanymi, w szczególności poprzez: 

a) opracowanie planu zarządzania danymi badawczymi określającego zasady zarządzania 
danymi w trakcie i po zakończeniu badań, precyzującego rodzaje danych zbieranych, 
przetwarzanych lub wytwarzanych w trakcie badań, określającego stosowane w odniesieniu 
do danych metodologie i standardy, a także zasady udostępniania danych i ich 
długoterminową archiwizację; 

b) aktualizację planu zarządzania Danymi Badawczymi w trakcie trwania badań, o ile zachodzi 
taka konieczność; 

c) jeśli to możliwe, publiczne udostępnienie Danych Badawczych tak by każdy miał do nich 
dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym bez ograniczeń prawnych, oraz 
zapewnienie, aby dane były: identyfikowalne (np. za pomocą standardów takich jak DOI), 
dostępne, nadające się do przeprowadzenia badań, użyteczne poza pierwotnym celem (dla 
którego zostały zebrane) oraz interoperacyjne. 

2. Plan zarządzania danymi badawczymi powinien zostać przedstawiony do ewaluacji i akceptacji 
Pełnomocnikowi Rektora ds. etyki badań naukowych. 

 

§ 6 

Pełnomocnik do spraw otwartego dostępu 

 

1. Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej powołuje Pełnomocnika do spraw otwartego dostępu. 
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2. Do zadań Pełnomocnika należy: 

a) informowanie o Polityce; 

b) koordynacja prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury OD w 
Dolnośląskiej Szkole Wyższej; 

c) doradzanie w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką; 

d) monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników Rektorowi; 

e) opracowanie przykładowego wzoru planu zarządzania danymi badawczymi, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 lit. a. 

3. Pełnomocnik przedstawia władzom Uczelni raport na temat realizacji Polityki za poprzedni rok 
do końca pierwszego kwartału następnego roku. Raport jest publikowany na stronie 
internetowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 

 

 


