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PLAN S - ZAŁOŻENIA

• Od 2021 roku badania 
finansowane z publicznych 
pieniędzy muszą być 
publikowane w 
czasopismach lub 
platformach o otwartym 
dostępie

• 16 instytucji i fundacji 
finansujących badania 
naukowe przystąpiło do 
Planu S, w tym z Polski 
Narodowe Centrum Nauki



WAŻNE INFORMACJE – otwarte czasopisma

Plan S zakłada natychmiastowe udostępnianie publikacji 
naukowych na wolnych licencjach, pozwalających na 

ponowne wykorzystanie treści w dowolnym celu, także 
komercyjnym. Zalecane są licencje Creative Commons, a 

wymaganą licencją dla artykułów naukowych jest CC BY 4.0
(Uznanie autorstwa)

Publikacje mają być dostępne w czasopismach i na 
platformach zgodnych z wytycznymi, czyli zarejestrowanych 
w DOAJ (Directory of Open Access Journals), pozwalających 
autorom na korzystanie z wolnych licencji, gwarantujących 

rzetelny proces recenzowania, zgodny ze standardami 
etycznymi COPE (Committee on Publication Ethics)

https://doaj.org/


WAŻNE INFORMACJE – otwarte repozytoria
określone zostały zasady deponowania publikacji w 

otwartych repozytoriach, które również muszą spełniać 
szereg warunków, m.in. mają być zarejestrowane w 

OpenDOAR

artykuły powinny zostać zdeponowane i natychmiast 
udostępnione na licencji CC BY w wersji po recenzji (Author’s

Accepted Manuscript lub Version of Record)

Możliwości archiwizacji w repozytorium określa polityka 
wydawcy - dotępna w SherpaRomeo

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php


PLAN S - REPOZYTORIA

Przyjęto, że wszystkie publikacje finansowane z grantów przyznawanych przez członków Koalicji Planu S, które 
nie zostaną udostępnione 

w otwartych czasopismach lub na otwartych platformach, będą musiały natychmiast po publikacji, czyli bez 
żadnego embarga, zostać udostępnione w repozytoriach zarejestrowanych w OpenDOAR i zgodnych z 

wytycznymi OpenAIRE

https://www.openaire.eu/


LICENCJE CREATIVE COMMONS A PLAN S

Publikacje powinny być udostępniane w wersji zaakceptowanej do 
druku lub w ostatecznej opublikowanej wersji, z wykorzystaniem 

wolnej licencji (CC 0, CC BY, CC BY-SA)



PLAN S A PREPRINTY

Zalecane jest również otwarte udostępnianie preprintów, 
chociaż nie wystarczy to, aby spełnić wymagania Planu S



PLAN S A ORCID

Wytyczne Planu S zalecają stosowanie identyfikatorów 
ORCiD dla wszystkich uczestników procesu publikacji



PLAN S A DANE BADAWCZE

Plan S ma objąć przede wszystkim publikacje, ale sygnatariusze 
zachęcają do tego, aby w sposób otwarty udostępniać także dane 

badawcze, z uwzględnieniem etycznych i prawnych ograniczeń



PLAN S – OKRES PRZEJŚCIOWY

W okresie przejściowym akceptowane będzie publikowanie 
w otwartym dostępie w czasopismach opartych na subskrypcji (hybrydowych) –

na przykład dzięki programowi Springer Open Choice, finansowanemu przez MNiSW

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/

