
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr /RKR/.... z dnia 	~/1642  -SQ-1(9  r. 

w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartego Dostępu 
w Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 94 
ust. 1 i 2 Statutu WAT, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu WAT nr 
16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tj. obwieszczenie Rektora 
WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r. postanawia się, co następuje: 

§1 

1. Wprowadza się  Politykę  Otwartego Dostępu w Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, stanowiącą  załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Zarządzenie wraz z załącznikiem „Polityka Otwartego Dostępu w Wojskowej 
Akademii Technicznej" publikowane są  w Biuletynie Informacji Publicznej WAT. 
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1. Na Pełnomocnika do Spraw Otwartego Dostępu wyznacza się  Dyrektora 
Biblioteki Głównej WAT. 

2. Zadania Pełnomocnika do Spraw Otwartego Dostępu są  określone w Polityce 
Otwartego Dostępu w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 

Dąbrowskiego. 

§3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK 

Załącznik: 

Polityka Otwartego Dostępu w Wojskowej Akademii Technicznej 

Przygotowała: Bogumiła Konieczny-Rozenfeld (BGŁ) 

Zarejestrowano 2020-03-04 09:48:19 przez Baranowski Waldemar wat\baranowswald 
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Załącznik Nr 1.f. 
do Zarządzenia nr1/././RKR/202,0 

z dnia  4...0.P.-.?42?  r. 

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU 
w Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

Mając na celu pełne wykorzystanie możliwości jakie społeczności naukowej 

stwarza rozwój technologii cyfrowych, a także pragnąc zapewnić  wszystkim 

dostęp do wiedzy bez ograniczeń, które nie są  konieczne, uwzględniając 

korzyści, jakie płyną  z szerokiej współpracy i wymiany wiedzy oraz dążąc 

do uniknięcia powtarzania już  wykonanej pracy i kierując się  zasadami 

transparentności, wprowadza się  niniejszą  Politykę  Otwartego Dostępu 
do publikacji naukowych i danych badawczych w Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. 

§1 

Postanowienia ogólne 

1 Polityka Otwartego Dostępu Wojskowej Akademii Technicznej zwana dalej 

„Polityką" nie narusza praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1231, ze zm.) a także innych ustaw oraz wewnętrznych regulacji 

dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych 
w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

w Warszawie, a w szczególności zobowiązania pracowników naukowych 
do rozpowszechniania utworów naukowych w sposób, który nie doprowadzi 
do pozbawienia ochrony prawnej innych rezultatów twórczych i prawa 
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie do korzystania z wyników 

badań  naukowych i prac wykonywanych w Wojskowej Akademii Technicznej. 

2. Polityka obowiązuje pracowników Wojskowej Akademii Technicznej, a także 

inne osoby, z którymi Akademia zawarła umowę  przewidującą  
zastosowanie Polityki. 

Polityka ma zastosowanie do utworów, w szczególności powstałych w 

wyniku finansowania ze środków publicznych, w których w afiliacji podano 

adres Wojskowej Akademii Technicznej. 



§ 2  

Podstawowe definicje 

Przyjmuje się  następujące definicje pojęć: 

1. „publikacja" - utwór opublikowany, który za zgodą  autora został  
zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie lub 
utwór rozpowszechniony publicznie w taki sposób, aby każdy mógł  mieć  do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Publikacjami są  w 

szczególności: 

a) publikacje w czasopismach naukowych; 
b) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji; 

c) monografie naukowe; 
d) rozdziały w monografiach naukowych; 
e) dysertacje. 

2 „dane badawcze" — dane zebrane lub wytworzone jako materiał  do analizy 

w ramach badań  naukowych prowadzonych w Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. 

3. „repozytorium" — narzędzie informatyczne służące do deponowania, 

przechowywania i udostępniania w sieci Internet dorobku naukowego 

(zarówno publikacji, jak i wyników badań  naukowych) instytucji naukowej 

lub określonych dziedzin nauki. 

§ 3  

Otwarty dostęp do Publikacji 

1. Autorzy zapewniają  otwarty dostęp do Publikacji poprzez: 

1)zdeponowanie elektronicznej postaci ostatecznej wersji pełnego tekstu 

Publikacji w Bazie Wiedzy WAT; 

2)publiczne udostępnienie Publikacji tak, aby każdy mógł  mieć  do niej dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość  nieodpłatnego i 

nieograniczonego technicznie korzystania z niej wraz z udzieleniem wolnej 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 4.0 lub późniejsza 

(CC-BY) lub Creative Commons Uznanie autorstwa — Na tych samych 

warunkach wersja 4.0 lub późniejsza (CC-BY-SA). 

2. Zasady przekazywania Publikacji do Bazy Wiedzy WAT oraz sposób ich 

udostępniania są  ujęte w Regulaminie Bazy Wiedzy WAT 
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3. Publiczne udostępnienie, o którym mowa w ust. 1, zapewnia się  niezwłocznie 
po opublikowaniu Publikacji. 

4. Autorzy Publikacji są  w szczególności zobowiązani do uprzedniego 
uzgadniania realizacji zobowiązania wskazanego w ust 1. 

1) z wydawcami oraz innymi współtwórcami Publikacji (np. organizatorami 
konferencji naukowych), a w tym do udzielania do Publikacji licencji 
niewyłącznych, które nie zawierają  postanowień  ograniczających lub 

wyłączających możliwość  wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 1; 

2) ze współtwórcami Publikacji (w przypadku utworów współautorskich), jak 

również  z twórcami oryginałów (w przypadku utworów stanowiących 

opracowanie, np. tłumaczenie już  istniejących publikacji). 

5. W przypadku, gdy wykonanie zobowiązania wskazanego w ust. 1. nie jest 

możliwe, zobowiązanie to uważa się  jednak za wykonane, jeżeli autor 

Publikacji zapewni nie później niż  w terminie 6 miesięcy (12 miesięcy w 

przypadku utworów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych), licząc od 

daty wydania, publiczne udostępnienie Publikacji w taki sposób, aby każdy 

mógł  mieć  do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz 

możliwość  nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania, 

§4 
Otwarty dostęp do Danych Badawczych 

1. Osoby, które dysponują  Danymi Badawczymi, dokładają  wszelkich starań  
w celu zapewnienia otwartego dostępu do Danych Badawczych wraz 

z powiązanymi metadanymi, w szczególności poprzez: 

1) opracowanie planu zarządzania Danymi Badawczymi określającego 

zasady zarządzania danymi w trakcie i po zakończeniu badań, 

precyzującego rodzaje danych zbieranych, przetwarzanych lub 
wytwarzanych w trakcie badań, określającego stosowane w odniesieniu 

do danych metodologie i standardy, a także zasady udostępniania danych 

i ich długoterminową  archiwizację; 

2) aktualizację  planu zarządzania Danymi Badawczymi w trakcie trwania 

badań, o ile zachodzi taka konieczność; 

3) zdeponowanie Danych Badawczych w Bazie Wiedzy WAT; 

4) jeśli to możliwe, publiczne udostępnienie Danych Badawczych, tak by 

każdy miał  do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, bez 

ograniczeń  prawnych; 

5) zapewnienie, aby dane były: identyfikowalne (np. za pomocą  standardów 

takich jak DOI), dostępne, nadające się  do przeprowadzenia badań, 
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użyteczne poza pierwotnym celem (dla którego zostały zebrane) oraz 

interoperacyjne. 

2. Szczegółowe zasady deponowania Danych Badawczych w Bazie Wiedzy WAT 
określa Regulamin Bazy Wiedzy WAT, stanowiący załącznik do niniejszej 

Polityki. 

3. Twórcy dokumentują  działania podjęte w związku ze zobowiązaniami 

wynikającymi z niniejszej Polityki oraz ich efekty w sposób określony przez 

Pełnomocnika do spraw Otwartego Dostępu. 

§5 
Pełnomocnik ds Otwartego Dostępu 

1. Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie powołuje Pełnomocnika 

ds Otwartego Dostępu. 

2. Do zadań  Pełnomocnika do Spraw Otwartego Dostępu należy: 

1) informowanie o Polityce; 

2) koordynacja prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem 

infrastruktury Otwartego Dostępu Wojskowej Akademii Technicznej im. 

Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; 

3) doradzanie w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką; 

4) edukacja adresatów Polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji 

i danych badawczych; 

5) monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników Rektorowi. 

3. Pełnomocnik ds Otwartego Dostępu przedstawia władzom instytucji raport w 

przedmiocie realizacji Polityki za poprzedni rok do końca pierwszego kwartału 

następnego roku. Rektor publikuje raport na stronie internetowej Akademii. 

Przygotowała: Bogumiła Konieczny-Rozenfeld (BGŁ) 
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Załącznik Nr AZ 
do „Polityki Otwartego Dostępu 
w Wojskowej Akademii Technicznej 

REGULAMIN BAZY WIEDZY (Repozytorium) 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. W celu realizacji Polityki Otwartego Dostępu miejscem gromadzenia 
i udostępniania dorobku naukowego, dydaktycznego oraz popularyzatorskiego 
Wojskowej Akademii Technicznej ustanawia się  Bazę  Wiedzy WAT, zwaną  dalej 
„Repozytorium." 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady gromadzenia, deponowania, udostępniania 
oraz politykę 	bezpieczeństwa 	dorobku 	naukowego, 	dydaktycznego 
oraz popularyzatorskiego zamieszczonego w Repozytorium. 

3. Rektor określa odrębnym zarządzeniem zasady ewidencji archiwizacji dorobku 
publikacyjnego Akademii oraz upowszechnienia danych badawczych, 
wynikających z obowiązku dokumentacji konkursowej ogłoszonej przez 
instytucję  finansującą  projekty. 

4. Baza Wiedzy (Repozytorium) prowadzona jest przez Bibliotekę  Główną  WAT 

za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem 
http://repo.bg.wat.edu.pl   

5. Układ repozytorium jest dziedzinowy, zgodny z dziedzinami i dyscyplinami 
reprezentowanymi w Akademii w ramach jednostek organizacyjnych, 
tj. wydziałów, instytutów oraz innych jednostek międzywydziałowych 

i ogólnouczelnianych. 

6. Repozytorium wykorzystuje oprogramowanie OMEGAPsir - opracowane 
i rozwijane przez Politechnikę  Warszawską  we wsparciu firmy informatyczno-
szkoleniowej Sages sp. z o.o. 

§ 2  

Gromadzenie danych 

1. W Bazie Wiedzy WAT gromadzone są  dane bibliograficzne dorobku naukowego 
i dydaktycznego pracowników i doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej, 
w oparciu o zarządzenie Rektora nr 9/RKR/2018 w sprawie utworzenia 
centralnego systemu ewidencji archiwizacji dorobku publikacyjnego Wojskowej 
Akademii Technicznej 

2. W Bazie Wiedzy WAT mogą  być  gromadzone, trwale archiwizowane 

i udostępniane cyfrowe wersje utworów pracowników i doktorantów Wojskowej 
Akademii Technicznej oraz innych utworów wydanych w WAT, zwane dalej 
„Dokumentami". 
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3. W Bazie Wiedzy WAT mogą  być  gromadzone dokumenty publikowane 
i niepublikowane, zwane dalej „Dokumentami", a w szczególności: 
1) artykuły, książki oraz rozdziały w pracach zbiorowych, 
2) prace doktorskie, 
3) materiały i prezentacje konferencyjne, 
4) materiały dydaktyczne, 
5) wyniki badań— po spełnieniu warunków zawartych w Zarządzeniu Rektora, 

nr 41/RKR/2019 o których mowa w § 7 ust. 6, pkt. 9. 
6) raporty naukowe, sprawozdania naukowe, statystyki itp. 

4. Gromadzone Dokumenty mogą  obejmować: 
1) preprinty (wersja autorska artykułu przed recenzją), 

2) postprinty (wersja autorska artykułu po recenzji), 

3) wersje opublikowane. 

5. Zgodnie z Polityką  Otwartego Dostępu w Wojskowej Akademii Technicznej 
zaleca się  zdeponowanie elektronicznej postaci Dokumentów, rekomendowana 
jest ostateczna wersja publikacji, a jeśli nie jest to możliwe, to dopuszczona 
wersja przez wydawcę  (np. preprint lub postprint). 
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Zasady deponowania 

1. Dopuszcza się  następujące formy deponowania Dokumentów: 

1) autoarchiwizacja dokonywana przez autorów lub współautorów bezpośrednio 
w Bazie Wiedzy WAT w otwartym rekordzie. Zatwierdzenie (zamknięcie) 
rekordu dokonuje redaktor/administrator Bazy Wiedzy, po sprawdzeniu 
poprawności bibliograficznej zapisu danych, 

2) autoarchiwizacja poprzez formularz zgłoszeniowy publikacji, 

3) deponowanie pośrednie przez zgłoszenie metadanych przez koordynatorów 
wydziałowych odpowiedzialnych za dane typy Dokumentu. 

2. Depozytariuszem może zostać  pracownik, doktorant WAT. 

3. Depozytariusze udostępniają  materiały nieodpłatnie na podstawie otwartych 
licencji Creative Commons lub licencji niewyłącznej udzielonej Wojskowej 
Akademii Technicznej, na podstawie Oświadczenia Deponenta do przetworzenia 
materiałów w wersji elektronicznej w Bazie Wiedzy WAT, którego wzór stanowi 
załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Autor ponosi odpowiedzialność  za zdeponowane w Bazie Wiedzy WAT materiały 
oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

5. Zakazane jest deponowanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności 
przechowywanie i udostępnianie w Bazie Wiedzy Dokumentów: 

1) do których rozpowszechniania użytkownik nie ma stosownych uprawnień  
(np. autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na osobę  trzecią); 

2) których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, 
a w tym ich dobra osobiste; 

3) których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa. 
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6. Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, 
w tym godzących w zasady rzetelności naukowej. 

7. Zakazane jest dostarczanie treści niestanowiących Dokumentów w rozumieniu 
niniejszego Regulaminu. 

§4 

Zasady udostępniania 

1. Repozytorium dostępne jest bez rejestracji dla każdego użytkownika Internetu. 

2. Dostęp do pełnych tekstów zarchiwizowanych w Bazie Wiedzy jest otwarty 
dla wszystkich zainteresowanych. 

3. Dopuszcza się  ograniczanie udostępniania niektórych dokumentów lub danych 
badawczych wyłącznie dla uprawnionych użytkowników. 

4. Dokumenty są  udostępniane zgodnie z licencjami udzielonymi przez 
depozytariuszy Repozytorium. 

5. Kopie materiałów, bez zgody właściciela praw autorskich, mogą  być  
sporządzane wyłącznie na użytek własny lub w celach naukowych, pod 
warunkiem powołania się  na zródło, stosownie do udzielonej przez autora 
licencji. 

§ 5. 
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność  

1. Autor ponosi pełną  odpowiedzialność  za zamieszczone Materiały i odpowiada za 
ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz zamieszczanie treści 

mogących naruszać  normy prawa obowiązujące w RP. 

2. Materiały naruszające niniejszy Regulamin mogą  być  usunięte przez 
administratora Repozytorium bez zgody autora. Zapis ten dotyczy m.in. zasobów, 
w stosunku do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich. 

6. 

Reklamacje, zapytania i uwagi 

1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić  drogą  elektroniczną  
na adres: bazawiedzy@watedu.pl   

2. Zgłoszenie powinno zawierać  oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego 

identyfikację  oraz krótki opis problemu. 

3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie 

powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu. 

Przygotowała: Bogumiła Konieczny-Rozenfeld 
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Załącznik 
do REGULAMINU BAZY WIEDZY 
(Repozytorium) WAT 

OŚWIADCZENIE DEPONENTA 

tytuł  naukowy/stopień  naukowy 

Imię  i nazwisko 

  

pracownik WAT*, doktorant* 

  

Wydział  / dyscyplina naukowa 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się  z Regulaminem Bazy Wiedzy (Repozytorium) Wojskowej 

Akademii Technicznej i przyjmuję  jego postanowienia.  

2. Zdeponowany dokument nie narusza praw osób trzecich i powstał  
z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. 

3. Przysługują  mi prawa autorskie majątkowe lub posiadam zgodę  wydawcy na 

umieszczenie Dokumentu w Bazie Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej. 

4. Korzystanie z Dokumentu w ramach Bazy Wiedzy Wojskowej Akademii 

Technicznej nie będzie naruszało praw osób trzecich. 

Upoważniam Wojskową  Akademię  Techniczną  do archiwizowania 

i przechowywania deponowanych Dokumentów na nośnikach cyfrowych oraz do 

zmiany formatu, nośników i techniki zapisu, jeśli jest to uzasadnione funkcjonowaniem 

Bazy Wiedzy WAT. 

dala i podpis 

*właściwe podkreślić  
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