
Załącznik do ZR nr 183/2022 

 

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU  

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

 

Preambuła 

Kierując się zasadami transparentności i pragnąc zapewnić wszystkim otwarty i nieograniczony 

dostęp do wiedzy, a także uwzględniając korzyści, jakie płyną z szerokiej współpracy i wymiany 

wiedzy, wprowadza się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Politykę Otwartego 

Dostępu. 

 

§ 1 

Użyte określenia w Polityce Otwartego Dostępu, zwanej dalej „Polityką” oznaczają:  

1. Publikacje:  

1) publikacje w czasopismach naukowych,  

2) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji, 

3) monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych, 

4) rozprawy doktorskie. 

2. Dane badawcze – informacje w dowolnej postaci i dowolnej treści zebrane lub 

opracowane jako materiał do analizy w ramach badań naukowych. 

3. Otwarty dostęp – wolny, otwarty i powszechny dostęp do opracowań naukowych bez 

barier finansowych, prawnych i technicznych. 

4. Złota droga – publikowanie w otwartych czasopismach i książkach naukowych.  

5. Zielona droga – deponowanie w repozytorium. 

6. Pre-print   – manuskrypt, rękopis, wersja dokumentu przed recenzją. 

7. Post-print – zrecenzowany manuskrypt, wersja dokumentu po recenzji. 

8. Repozytorium Bazy Wiedzy WIR – narzędzie informatyczne służące do deponowania, 

przechowywania i udostępniania w Internecie dorobku naukowego UEW, służące do 

deponowania oraz rozpowszechniania publikacji. 

 

§ 2 

Niniejsza Polityka nie narusza obowiązków wynikających z Regulaminu zarządzania prawami 

autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu, 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). 

 

 



§ 3 

Niniejsza Polityka obowiązuje pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, a także inne osoby, z którymi Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu zawarł umowę przewidującą zastosowanie Polityki. 

Polityka ma zastosowanie do publikacji oraz danych badawczych, w szczególności powstałych 

w wyniku finansowania ze środków publicznych, w których w afiliacji podano Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu. 

 

§ 4 

1. Autorzy zapewniają otwarty dostęp do publikacji oraz danych badawczych poprzez 

publiczne udostępnienie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie 

korzystania z niej wraz z udzieleniem wolnej licencji Creative Commons, realizując zasadę 

równoległych dróg:  

1) publikowanie w recenzowanych otwartych czasopismach i książkach naukowych (złota 

droga) i deponowanie ich w Repozytorium Bazy Wiedzy WIR Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu,  

2) zdeponowanie elektronicznej postaci ostatecznej wersji publikacji, ewentualnie wersji 

autorskiej lub wersji dopuszczonej przez politykę wydawcy (zielona droga)  

w Repozytorium Bazy Wiedzy WIR Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2.  Zasady przekazywania publikacji do Repozytorium WIR oraz sposób ich udostępniania 

określa Regulamin Bazy Wiedzy WIR.  

3. Publiczne udostępnienie, o którym mowa w ust. 1, zapewnia się w możliwie najszybszym 

terminie od przyjęcia utworu do publikacji. 

4. Autorzy publikacji są w szczególności zobowiązani do dołożenia wszelkich starań w celu 

uzgodnienia realizacji zobowiązania wskazanego w ust. 1:  

1) z wydawcami, 

2) oraz innymi użytkownikami publikacji (np. organizatorami konferencji naukowych), 

 w tym do udzielania do publikacji licencji niewyłącznych, które nie zawierają 

postanowień ograniczających lub wyłączających możliwość wykonania zobowiązania 

wskazanego w ust. 1. 

5. W przypadku, gdy wykonanie zobowiązania wskazanego w ust. 1 nie jest możliwe, 

zobowiązanie to uważa się jednak za wykonane, jeśli autor publikacji poczyni  

i udokumentuje swoje starania do otwartego udostępniania publikacji. 

 

§ 5 

Czasopisma naukowe wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu są publikowanie w modelu otwartego dostępu z zastosowaniem wolnych licencji 

Creative Commons. 

 

 



§ 6 

1. Pełnomocnik Rektora UEW do Spraw Otwartego Dostępu koordynuje prace związane z 

tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu, 

2. Ponadto, Pełnomocnik Rektora UEW do Spraw Otwartego Dostępu prowadzi działania w 

zakresie:  

1) organizacji edukacji adresatów Polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji,  

2) monitorowania realizacji Polityki,  

3) przedstawia Rektorowi UEW roczny raport na temat realizacji Polityki, do końca 

pierwszego kwartału roku następnego. 

3. Jednostką, która wspiera pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie zapewnienia otwartego dostępu do publikacji 

oraz danych badawczych jest Oddział Zasobów Otwartej Nauki w Bibliotece Głównej. 

 

 


