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Przekrój historyczny Open Access na świecie
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Wybrane dokumenty prawne dotyczące Open Access w Unii Europejskiej
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Umowy transformacyjne

Umowy transformacyjne, umowy przekształcające lub porozumienia 

transformacyjne (ang.: transformative agreements)

polegają na przekształcaniu dotychczasowych umów z wydawcami bazujących na 

zasadach płatnego dostępu do zasobów, na umowy, których głównym założeniem 

jest przyjęcie modelu opłat za publikacje naukowe pozwalającego na szybsze 

przejście do otwartego dostępu. Wydawcy na podstawie nowych porozumień 

otrzymywaliby finasowanie przed publikacją, a użytkownikom gwarantowaliby 

darmowy dostęp do zasobów naukowych.*

*Transformative agreements [online]. ESAC. [Dostęp: 06.06.2019]. Dostępny w: https://esac-
initiative.org/about/transformative-agreements.
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5 zasad negocjacji LIBER*

Europejskie Stowarzyszenie Bibliotek 

Naukowych LIBER (fr.: Ligue des 

Bibliothèques Européennes de Recherche –

ang.: Association of European Research

Libraries)

*LIBER Europe. Open Access: Five Principles for Negotiations with Publishers [online]. The Hague: LIBER Europe. [Dostęp: 
07.06.2019]. Dostępny w: https://libereurope.eu/blog/2017/09/07/open-access-five-principles-for-negotiations-with-
publishers.
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Polityka krajów Unii Europejskiej w negocjacjach z wydawcami

Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC) - https://esac-

initiative.org/guidelines/# - Na stronach internetowych ESAC zamieszczane są 

informacje na temat wdrażanych polityk negocjacyjnych i przyjętego modelu 

otwartej nauki – Zachęta do rejestrowania umów transformacyjnych 

https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/share.

*Negotiation principles internationally. [online]. Dostępny w: https://esac-initiative.org/guidelines/#.
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Polityka krajów Unii Europejskiej w negocjacjach z wydawcami

NIEMCY – projekt DEAL – otwarty dostęp do artykułów niemieckich naukowców, 

zmniejszenie opłat, ułatwienie dostępu do czasopism naukowych

WĘGRY – program EISZ (ang.: Electronic Information Service National

Programme), zasady negocjacji według LIBER

AUSTRIA - 16 zasad wdrożenia otwartego dostępu, decyzja o wprowadzeniu 

otwartego dostępu do wszystkich artykułów naukowych i publikacji 

konferencyjnych pochodzących z badań finansowanych ze środków publicznych

*Negotiation principles internationally. [online]. Dostępny w: https://esac-initiative.org/guidelines/#.
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Polityka krajów Unii Europejskiej w negocjacjach z wydawcami
SZWAJCARIA - przyjęto model negocjacji z wydawcami według 5 zasad LIBER i wzorców 

niemieckich

WIELKA BRYTANIA – jak najszybsze pełne przejście na model otwartego dostępu, wsparcie drogi 

zielonej otwartego dostępu, wprowadzenie identyfikatora naukowca ORCID do treści publikacji, 

rejestrację DOI przez wydawcę w CrossRef, wyeliminowanie możliwości powrotu modelu 

subskrypcyjnego

JAPONIA - JUSTICE (Japan Alliance of University Library Consortia for E-Resource) zaczęło 

przyglądać się działaniom podejmowanym w Europie i zdecydowało się na wdrożenie modelu 

otwartego dostępu przy jednoczesnym pozyskaniu wsparcia bibliotek i naukowców oraz 

bojkotowaniu wydawców, którzy na to się nie zgodzą
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Polityka krajów Unii Europejskiej w negocjacjach z wydawcami

POLSKA - 31 maja 2019 r. na trzy lata została podpisana umowa licencyjna z firmą Elsevier, w 

której jedną z dodatkowych opcji jest sfinansowana w ramach porozumienia możliwość 

opublikowania w otwartym dostępie 3000 artykułów w czasopismach hybrydowych i gold open 

access Elsevier oraz prawo do archiwizacji publikacji w trakcie i po zakończeniu obowiązywania 

licencji. Poza tą umową według wiedzy autora nie ma ogólnokrajowej polityki negocjowania 

umów z wydawcami naukowymi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołało do tego 

zadania Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 

Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW), którego obowiązkiem jest podpisywanie licencji 

zgodnych z Planem S i światowymi rozwiązaniami w tym zakresie*

*Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2019: Elsevier (licencja krajowa) [online]. Warszawa: Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, 2019. [Dostęp: 07.06.2019]. 
Dostępny w: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/?fbclid=IwAR3ljgMPa1edUe1Wq5tm9JDD4Oc-
r0lgTW8Ds1RmDzRPfthmY7h6l2SgIdU#elsevier; GROCHOWSKI, P. Seminarium WBN: Część 1: Dotychczasowy rozwój 
WBN, nowe modele licencyjne związane z planem S, implementacja licencji Springer Compact. ICM Uniwersytet 
Warszawski, s. 35. Dokument nieopublikowany.  
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Dziękuję za uwagę

dr Leszek Szafrański
l.szafranski@uj.edu.pl
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