Załącznik do uchwały nr 190 Senatu SGH
z dnia 22 listopada 2017 r.
Polityka otwartego dostępu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
§1
1. Polityka otwartego dostępu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), zwana
dalej Polityką, służy zapewnieniu powszechnego i swobodnego dostępu do wiedzy
zawartej w utworach naukowych i danych badawczych opracowanych w ramach
badań naukowych prowadzonych przez SGH.
2. W Polityce przyjmuje się następujące definicje pojęć:
1) otwarty dostęp – wolny, otwarty i powszechny dostęp do opracowań naukowych
bez barier finansowych, prawnych i technicznych, realizowany poprzez złotą
drogę albo zieloną drogę, o których mowa w § 2 ust. 1;
2) repozytorium – system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),
stanowiący własność SGH, służący w szczególności do przesyłania
i przechowywania opracowań naukowych wprowadzonych do niego przez
upoważnione osoby, zgodnie ze stosownym regulaminem;
3) opracowania

naukowe

–

utwory

naukowe

lub

dane

badawcze

rozpowszechnione po uprzednim zrecenzowaniu naukowym;
4) rozpowszechnienie – udostępnienie opracowania naukowego w dowolny
sposób publiczności;
5) dane badawcze – informacje w dowolnej postaci i dowolnej treści zebrane lub
opracowane jako materiał do analizy w ramach badań naukowych;
6) utwór naukowy – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, utrwalony w ramach pracy naukowo-badawczej, w jakiejkolwiek
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
3. Podstawą Polityki jest pięć następujących zasad:
1) otwartość – opracowania naukowe, które powstają w wyniku prowadzenia
badań naukowych, w szczególności finansowanych albo współfinansowanych
ze środków publicznych, są publicznie dostępne;
2) równoległość dróg – otwarty dostęp może być zapewniony zarówno poprzez
publikację w recenzowanych otwartych czasopismach i książkach naukowych
(droga złota), jak i poprzez deponowanie publikacji w elektronicznym
repozytorium SGH (droga zielona);
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3) szybki dostęp – opracowania naukowe powinny zostać udostępnione po
upływie jak najkrótszego czasu od daty ich rozpowszechnienia;
4) maksymalizacja jakości treści – treść udostępnianych opracowań naukowych
powinna być, w miarę możliwości, tożsama z treścią rozpowszechnionych
wersji tych opracowań (ostateczna wersja wydawcy, tj. wersja publikacji, która
została rozpowszechniona w czasopiśmie naukowym, jako książka lub w innej
postaci wydawniczej);
5) maksymalizacja korzyści – opracowania naukowe powinny być udostępniane
w modelu otwartego dostępu libre, w miarę możliwości z wykorzystaniem
stosowanych powszechnie w obrocie prawnym standardów, w szczególności
licencji Creative Commons, udzielanych przez autorów publikacji.
4. Polityka jest realizowana przy współpracy z pracownikami, doktorantami oraz
absolwentami SGH, a także innymi osobami.
5. Polityka ma zastosowanie do opracowań naukowych, w szczególności powstałych
w wyniku finansowania albo współfinansowania ze środków publicznych.
6. W przypadku, gdy opracowania naukowe powstały w wyniku realizacji projektów
finansowanych ze źródeł zewnętrznych, przewidujących dodatkowe lub odmienne
zasady postępowania niż zapisane w Polityce, zasady te mają zastosowanie
w miejsce postanowień Polityki.
§2
1. SGH podejmuje działania celem organizacji otwartego dostępu do opracowań
naukowych poprzez publiczne ich udostępnienie, realizując zasadę równoległych
dróg:
1) rozpowszechnianie w recenzowanych otwartych czasopismach i książkach
naukowych (złota droga);
2) deponowanie w elektronicznej postaci publikacji w repozytorium SGH (zielona
droga).
2. SGH stwarza warunki organizacyjne, prawne i techniczne umożliwiające publiczne
udostępnienie, o którym mowa w ust. 1, w możliwie najkrótszym terminie od dnia
rozpowszechnienia opracowania naukowego.
§3
1. Rektor SGH powołuje Pełnomocnika do spraw otwartego dostępu, zwanego dalej
Pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnik nadzoruje wszelkie działania SGH zmierzające do realizacji Polityki.
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