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Przejrzystość procesów

1. Jasne wytyczne dotyczące procesu oceny 
wniosków: Regulamin konkursów, wytyczne, 
formularze dostępne na stronie NCN;

2. Lista rankingowa;
3. Publikacja streszczeń projektów;
4. Publikacja listy ekspertów oceniających wnioski;
5. Udostępnienie recenzji eksperckich w systemie 

OSF;
6. Baza projektów na stronie NCN https://

projekty.ncn.gov.pl.

2

https://projekty.ncn.gov.pl/
https://projekty.ncn.gov.pl/


W kierunku Otwartej Nauki
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cOAlition S: alignment  of 
Open Access Policies
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 Plan S: Making full and 
immediate
              Open Access a reality
  
 10. Seminarium Open Access 
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Główne założenia Planu S

1. Otwarty dostęp musi być natychmiastowy, bez embarga czasowego;
2. Autorzy publikacji zachowują prawa autorskie, bez ograniczeń 

(preferowana licencja CC BY 4.0);
3. Agencje finansujące naukę ustalą wysokiej jakości kryteria i 

wytyczne, które będą musiały spełnić czasopisma, platformy oraz 
repozytoria Open Access (zalecane: DOAJ, DOAB i OpenDOAR);

4. Tam gdzie to konieczne opłaty publikacyjne (APC) w czasopismach 
OA będą finansowane ze środków agencji finansujących naukę lub 
uniwersytetów, a nie przez indywidualnych naukowców; 

5. Model hybrydowy publikowania wyników nie spełnia założeń Planu S 
(chociaż będzie akceptowalny w okresie przejściowym) i NCN nie 
będzie finansować publikacji w tym modelu;

6. Powyższe zasady Planu S dotyczą wszystkich publikacji naukowych, 
w tym publikowania książek i rozdziałów w książkach. 
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Akceptowalne sposoby 
publikowania
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Wytyczne dot. wdrożenia Planu 
S - zmiany

1. Agencje finansujące naukę zobowiązują się 
kierować zasadami przyjętymi w DORA 
dotyczącymi oceny dorobku naukowego;

2.  Większy nacisk na transparentność opłat 
za OA;

3. Wnioskowanie za licencją CC-BY-ND jest 
wyjątkiem, nie regułą;

4. Techniczne wymagania dla wydawców i 
platform zostały uproszczone.
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Wytyczne dot. wdrożenia 
Planu S - zmiany

5. Wdrożenie Planu S zaplanowano na 1 stycznia 2021 
r., co będzie miało wpływ na granty będące już w 
realizacji oraz rozpoczynające się oraz planowane.

6. Wszystkie artykuły przyjęte do druku po 1 stycznia 
2021 r. muszą spełniać kryteria zawarte w Planie S. 

7. W roku 2024, członkowie cOAlistion S zainicjują 
formalną ocenę efektów Planu S, głównie w zakresie 
przepisów przejściowych umożliwiających 
natychmiastowy dostęp do publikacji na zasadach 
subskrypcji umieszczonych w repozytoriach.
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Książki wydawane w Open 
Access

1. Agencje finansujące naukę powinny pokryć koszty (BPCs) tylko 
pierwszej cyfrowej kopii książki opublikowanej w Otwartym 
Dostępie;

2. Kopie drukowane wciąż powinny być oferowane przez 
wydawcę i kupowane przez biblioteki;

3. Ukończony manuskrypt powinien podlegać procesowi peer-
review;

4. Wszystkie książki powinny być opublikowane w licencji CC-BY. 
Dopuszczalne są także CC-BY-SA, CC-BY-NC i CC-BY-ND.

5. Książki opublikowane w Open Access muszą zawierać 
kompletne metadata oparte o powszechne standardy: 
bibliografia, ISBNa, kody klasyfikacyjne, słowa kluczowe, 
abstrakt, DOIs, ORCID, informacje o licencji i fundatorze.
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” Take nobody’s word for it”

1. Celem planu zarządzania danymi jest, jeszcze 
przed realizacją projektu, rozważenie wielu 
aspektów dotyczących powstawania danych, 
generowania metadanych, ochrony danych i ich 
analizy.

2. Przygotowanie planu zarządzania danymi przed 
gromadzeniem danych zapewnia, że dane są w 
odpowiednim formacie, dobrze zorganizowane i 
lepiej opisane.

3. Pomysł dzielenia się danymi ze środowiskiem 
naukowym ma długą historię w nauce.
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Plan Zarządzania Danymi 

1. Oparty o „PRACTICAL GUIDE TO THE INTERNATIONAL 
ALIGNMENT OF RESEARCH DATA MANAGEMENT”;

2. Podstawowe wymagania:
 Opis danych oraz pozyskiwanie lub ponowne 

wykorzystanie dostępnych danych;
 Dokumentacja i jakość danych ;
 Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych podczas 

badań;
 Wymogi prawne, kodeks postępowania;
 Udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych;
 Zadania związane z zarządzaniem danymi oraz zasoby. 
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San Francisco Declaration of 
Research Assessment – 

DORA

1. Wskazuje na potrzebę zmiany w jaki sposób oceniane są 
wyniki naukowe; 

2. NCN jest sygnatariuszem DORA od października 2018;
3. Zalecenia:
 Potrzeba usunięcia systemu metrycznej oceny czasopism 

(JIFs) w przypadku starania o fundusze na badania;
 Ocena publikacji powinna być oparta o wartość 

merytoryczną a nie mierniki czasopisma, w którym jest 
publikowana; 

 Potrzeba wykorzystania możliwości, jakie daje publikacja 
online tj.: złagodzenie ograniczeń liczby słów, liczb i 
odniesień w artykułach oraz badanie nowych wskaźników 
znaczenia lub wpływu.
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