INSTYTUCJONALNA POLITYKA
OTWARTEGO DOSTĘPU
Preambuła

Mając na celu pełne wykorzystanie możliwości, jakie społeczności naukowej stwarza
rozwój technologii cyfrowych, a w szczególności:
1. dążąc do upowszechniania najnowszej wiedzy w społeczeństwie;
2. realizując misję społecznej odpowiedzialności nauki;
3. zapewniając transparentność w nauce;
4. uwzględniając korzyści szybszego obiegu cyfrowych treści naukowych, które
pozwalają na tworzenie innowacji w społeczeństwie i gospodarce;
5. kierując się ekonomicznym wykorzystaniem publicznych pieniędzy
wprowadza się niniejszą Politykę Otwartego Dostępu (Polityka OD) do publikacji
naukowych i danych badawczych.
Postanowienia ogólne
§1
1. Polityka OD nie narusza obowiązków wynikających z zarządzania prawami
autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad
komercjalizacji na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 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. Polityka OD dotyczy pracowników WSEI, oraz innych osób, z którymi Uczelnia
zawarła umowę przewidującą zastosowanie niniejszej Polityki.
3. Polityka OD odnosi się przede wszystkim do:
a) publikacji Utworów i Danych Badawczych, które powstały dzięki
finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków publicznych, w których w
afiliacji podano adres WSEI;
b) czasopism oraz zeszytów naukowych Wydawnictwa Innovatio Press.

Otwarty dostęp do Utworów
§2
1. Autorzy dążą do zapewnienia otwartego dostępu poprzez publiczne udostępnienie
Utworów tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie
korzystania z nich wraz z udzieleniem wolnej licencji Creative Commons realizując
zasadę równoległych dróg:
a) zdeponowanie elektronicznej postaci ostatecznej wersji Utworu w
repozytorium Centrum Informacji Naukowej WSEI (CIN) lub na platformie
obsługującej czasopisma wydawane przez Wydawnictwo Naukowe WSEI
„Innovatio Press.”
b) publiczne udostępnienie Utworu tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i
nieograniczonego technicznie korzystania z niego wraz z udzieleniem wolnej
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0 lub późniejsza (CCBY) lub Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach
wersja 3.0 lub późniejsza (CC-BY-SA),
2. Publiczne udostępnienie, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej, zapewnia się
niezwłocznie po opublikowaniu Utworu. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się
przedłużenie terminu do 6 miesięcy od momentu opublikowania Utworu.
Otwarty dostęp do Danych Badawczych
§3
1. Pracownicy, którzy dysponują 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) zdeponowanie Danych Badawczych w wyspecjalizowanym repozytorium, a w
przypadku braku takiego dla danego typu danych, w repozytorium biblioteki
cyfrowej WSEI;
d) jeśli to możliwe, publiczne udostępnienie Danych Badawczych tak by każdy
miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym bez ograniczeń
prawnych, np. wraz z udzieleniem wolnej licencji;
e) zapewnienie, aby dane były: identyfikowalne (np. za pomocą standardów
takich jak cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (ang. digital
object identifier -DOI).

Skuteczność Polityki Otwartego Dostępu
§4

1. Nadzór nad prowadzoną polityką otwartego dostępu w Uczelni pełni Centrum
Informacji Naukowej (CIN).
2. Do zadań CIN między innymi należy:
a) informowanie o Polityce;
b) koordynacja prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem
infrastruktury Otwartego Dostępu;
c) doradzanie w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką;
d) edukacja adresatów Polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i
danych badawczych;
e) monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników
Prorektorowi ds. nauki i współpracy międzynarodowej.
3. Twórcy dokumentują działania podjęte w związku ze zobowiązaniami
wynikającymi z niniejszej Polityki oraz ich efekty w sposób określony przez CIN.
4. Niniejsza polityka odnosi się do publikacji i danych badawczych powstałych po
wejściu w życie Polityki OD.

