
 
 

 

 

Zarządzenie nr 76.2022 

Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN 

z dnia 28.10.2022 r. 

w sprawie Otwartej Nauki 

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu IChF PAN zarządzam, co następuje:  

§ 1 

1. Z dniem 02.11.2022 wprowadza się Politykę Otwartej Nauki, stanowiącą Załączniki nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Polityka Otwartej Nauki jest dokumentem: 
a. na którym opierać się będą działania Dyrekcji IChF PAN w zakresie regulacji otwartego dostępu do 

publikacji i danych naukowych wytwarzanych przez naukowców pracujących w IChF PAN; 
b. ustanawiającym wymagane i sugerowane praktyki dla naukowców w IChF PAN w zakresie 

otwartego dostępu do publikacji i danych naukowych. 

§ 2 

1. Z dniem 02.11.2022 ustanawia się w Projekt Otwartej Nauki IChF PAN, zwany dalej PON. 
2. Celem PON jest wsparcie finansowe dla zapewnienia otwartego dostępu do publikacji naukowych zgodnych 

z wytycznymi Planu S inicjatywy cOAlition S (https://www.coalition-s.org/about/). 
3. Zasady działania PON reguluje Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
4. Otwarty dostęp do publikacji naukowych może być w dalszym ciągu opłacany z kosztów bezpośrednich 

grantów, w których umowa na to zezwala, jak również ze środków statutowych zespołów badawczych. W 
tym przypadku wniosek o opłatę procedowany jest zgodnie z pkt. 7 Załącznika 2 ze wskazaniem źródła 
finansowania opłaty i po akceptacji dysponenta środków. 

5. W celu minimalizacji kosztów związanych z zapewnieniem otwartego dostępu zaleca się wykorzystanie 
licencji krajowych oferowanych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (https://wbn.icm.edu.pl/) lub umów 
zawartych bezpośrednio przez IChF PAN. Informacje na temat limitów i umów gromadzi i udostępnia 
Biblioteka IChF PAN. 

§ 3 

1. Wprowadza się wytyczne dotyczące przygotowania planu zarządzania danymi wytworzonymi w pracy 
naukowej. Wytyczne przedstawione są w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wytyczne stanowią podstawę przygotowania planów zarządzania danymi wymaganych przez część 
grantodawców. 

3. Za przygotowanie i wdrożenie planu zarządzania danymi w projekcie finansowanym ze źródeł zewnętrznych 
odpowiada kierownik projektu, którego plan dotyczy. 

4. Dyrektor Instytutu lub osoba przez niego wyznaczona może dokonać kontroli realizacji planu zarządzania 
danymi w projekcie na każdym etapie realizacji projektu. 

§ 4 

1. Załączniki 1, 2 i 3 mogą być zmieniane bez zmiany niniejszego zarządzenia. 
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