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Szanowni Państwo,
mając na uwadze fakt, że Komisja Europejska w swoich Zaleceniach z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony wezwała kraje członkowskie, aby jasno
określiły strategie rozpowszechniania i otwartego dostępu do publikacji naukowych,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przyjętym w 2015 roku dokumencie
zatytułowanym Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych
w Polsce1 sformułowało wytyczne dotyczące wprowadzenia otwartego dostępu przez jednostki
naukowe i uczelnie poprzez:
1. przyjęcie instytucjonalnej polityki otwartego dostępu;
2. wyznaczenie przez kierowników jednostek naukowych i uczelni pełnomocników
ds. Open Access (OA);
3. wspieranie modelu otwartego czasopism oraz
4. korzystanie z doświadczeń i potencjału bibliotek prowadzących otwarte repozytoria.
Mając powyższe na uwadze, wraz z innymi agencjami finansującymi badania naukowe
zrzeszonymi w Science Europe, podjęliśmy działania mające na celu wypracowanie
wspólnych europejskich wytycznych dotyczących zarządzania danymi naukowymi i sposobu
ich udostępniania w tzw. otwartym dostępie. Praktyczny przewodnik dot. ujednoliconych
europejskich praktyk związanych z zarządzaniem danymi naukowymi został opublikowany
w styczniu br.2
W oparciu o wytyczne zawarte w tym przewodniku planujemy jeszcze w tym roku wprowadzić
do formularza wniosku o finansowanie projektu załącznik, w którym wnioskodawca przedstawi
skrócony plan zarządzania danymi badawczymi (z ang. Data Management Plan), które
powstaną w ramach realizacji projektu. Plan ten będzie uzupełniany na etapie składania
raportu końcowego i oceniany po zakończeniu realizacji projektu.
Będzie to pierwszy etap wprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki polityki otwartego
dostępu do danych naukowych wytworzonych/wykorzystanych w ramach realizacji projektów
finansowanych przez Centrum, a w niedalekiej perspektywie również do publikacji naukowych.

1https://www.gov.pl/documents/1068557/1069061/20180413_Kierunki_rozwoju_OD_wersja_ostateczna.pdf
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https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/12/SE_RDM_Practical_Guide_Final.pdf
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce obecnie tworzone są wewnętrzne akty prawne podmiotów, dlatego zdecydowaliśmy
się przedstawić nasze plany związane z wprowadzeniem polityki otwartego dostępu, tym
samym prosząc o uwzględnienie stosownych regulacji w tym zakresie.
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