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R-CLO-DOP.021.1.183.2022 

ZARZĄDZENIE NR 183/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartego Dostępu Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu 

   

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) w celu stosowania Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiającego program 

ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa 

i upowszechniania obowiązujące w tym programie a także Zalecenia Komisji (UE) 2018/790  

z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony (Dz. Urz. 

UE L 134 z 31.05.2018 r. str. 12), a także mając na uwadze w szczególności zasady i wytyczne 

zawarte w dokumencie „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań 

naukowych w Polsce" odnoszące się do: 

1)  otwartości (dostępność publikacji, które powstały w wyniku badań finansowanych ze 

środków publicznych),  

2) równoległych dróg (dostęp do publikacji przez publikowanie w otwartych 

czasopismach i książkach naukowych – złota droga, bądź deponowanie publikacji  

w repozytoriach – droga zielona),  

3) szybkiego dostępu (publikacje powinny zostać udostępnione natychmiastowo lub po 

upływie jak najkrótszego czasu od daty publikacji), 

4) maksymalizacji jakości treści (dostępna wersja publikacji jak najbardziej zgodna  

z oryginałem, najlepiej ostateczna wersja wydawcy),  

5) maksymalizacji korzyści (publikacje powinny być udostępnione w modelu otwartego 

dostępu libre z wykorzystaniem otwartych licencji Creative Commons). 

zarządzam, co następuje.  

 

§ 1  

Wprowadza się “Politykę otwartego dostępu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 

która ma zastosowanie do publikacji oraz danych badawczych. 

 

§ 2 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, a także inne osoby, z którymi Uczelnia zawarła umowę 

przewidującą zastosowanie otwartego dostępu do zapoznania się z Polityką otwartego 

dostępu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia oraz do jej stosowania.  
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§ 3 

Nadzór na realizacją Polityki pełni Prorektor właściwy ds. nauki. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 


