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I. Postanowienia ogólne 

  

Instytut Archeologii i Etnologii PAN wprowadza instytucjonalną politykę otwartego dostępu do 
publikacji naukowych i danych badawczych (dalej Polityka), która ma na celu pełne 
wykorzystanie możliwości, jakie społeczności naukowej stwarza rozwój technologii cyfrowych. 
Instytut pragnie zapewnić wszystkim dostęp do wiedzy bez ograniczeń, uwzględniając korzyści 
płynące z szerokiej współpracy oraz wymiany wiedzy i kierując się zasadami transparentności. 

 

1. Niniejsza Polityka dotyczy pracowników Instytutu, a także innych osób, z którymi 
Instytut zawarł umowę przewidującą zastosowanie Polityki. 

2. W ramach prowadzonej Polityki Instytut zobowiązuje się do propagowania idei otwartej 
nauki wśród swoich pracowników, doktorantów oraz innych badaczy współpracujących z 
Instytutem. W niniejszej Polityce przyjmuje się następujące definicje pojęć: 

a. „Publikacje”: 

 i.   publikacje w czasopismach naukowych; 

 ii.  publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji; 

iii.  monografie naukowe oraz rozdziały w monografiach naukowych; 

iv.  dane badawcze. 

3. W ramach prowadzonej Polityki Instytut udostępnia w otwartym dostępie wydawane 
przez Instytut czasopisma oraz wybrane monografie. 

4. Instytut dąży do otwartości, upowszechniania publikacji w możliwie szybkim czasie, w 
możliwie maksymalnym zakresie przy przestrzeganiu najwyższych standardów etycznych 
procesu publikacyjnego. Standardy etyki wydawniczej Instytutu stworzono w myśl zasad 
wypracowanych przez międzynarodową organizację Komitet Etyki Wydawniczej 
(COPE), jak również zasad Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, opracowanego przez 
Komisję do spraw Etyki w Nauce działającej przy Polskiej Akademii Nauk 

 

II. Otwarty dostęp do publikacji 

 

1. Instytut publikuje prace naukowe w formie monografii, serii wydawniczych oraz 
czasopism. Czasopisma Instytutu ukazują się w wersji papierowej, oraz równolegle 
online, na platformie OJS (https://journals.iaepan.pl/), oraz w Repozytorium Cyfrowym 
Instytucji Naukowych (RCIN) (https://www.rcin.org.pl/iae). Czasopisma stosują 



określoną politykę dotyczącą praw autorskich, w oparciu o licencje Creative Commons 
(https://creativecommons.pl/). Wybrane monografie oraz rozdziały w monografiach 
upowszechniane są w repozytorium RCIN w kolekcji Wydawnictwa Instytutu. 

2. Dla prac ukazujących się w otwartym dostępie Instytut przyjmuje tzw. Złotą Drogę 
Publikacji. Przyjęte zasady są dostępne na odpowiednich stronach www Wydawnictwa 
oraz czasopism. 

3. Instytut zapewnia otwarty dostęp do Publikacji wymienionych w rozdz. I, pkt. 3 przez 
publiczne ich udostępnienie tak, aby: 
- każdy miał do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  
- każdy miał możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z nich 
zgodnie z odpowiednią otwartą licencją.  

4. Instytut dąży do publicznego udostępnienia Publikacji w możliwie najkrótszym czasie po 
jej ukazaniu się.  

5. Instytucjonalna polityka otwartości zapewnia Autorom afiliowanym przy Instytucie 
możliwość deponowania swoich prac opublikowanych poza Wydawnictwem Instytutu w 
repozytorium RCIN w kolekcji Prace Pracowników Instytutu. Warunkiem deponowania 
prac jest udzielenie przez Autora, a także Współautorów i Wydawcę, jeśli zachodzi taka 
konieczność, publikacji licencji niewyłącznej na publikację utworu. 

6. Instytucjonalna polityka otwartości zachęca pracowników Instytutu do upowszechniania  
pozyskanych przez nich danych badawczych w otwartym dostępie w odpowiednich 
kolekcjach RCIN. Dotyczy to zarówno niepublikowanych danych związanych z 
publikacjami naukowymi, jak i wyselekcjonowanych danych pozyskanych w ramach 
badań prowadzonych w Instytucie oraz we współpracy z Instytutem. 

 

III. Postanowienia końcowe 

 

5. Wdrażając politykę otwartego dostępu Instytut spełnia zalecenia dotyczące otwartej nauki 
zawarte w dokumentach międzynarodowych (m.in. w Deklaracji Budapeszteńskiej z 14 
lutego 2002 roku) oraz krajowych (pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i 
wyników naukowych w Polsce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2015 
roku). 

6. Bezpośredni przełożony nowo zatrudnionego pracownika Instytutu jest zobowiązany do 
zapoznania go z Polityką.  

7. Zasady określone w Polityce odnoszą się do Publikacji powstałych po wejściu w życie 
niniejszego dokumentu. 

 

Warszawa 24.03.2021 

 

 

prof. Marian Rębkowski 

Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
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