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Baza polityk wydawniczych  

polskich czasopism naukowych 

| MOST Wiedzy 

 

 

W niniejszej instrukcji przedstawiono kilka niezbędnych informacji/wskazówek, które ułatwią 

Państwu ustalenie okresu embargo (okresu czasu po jakim wersja postprint publikacji będzie 

mogła być udostępniona w repozytorium), licencji na jakiej można udostępnić pracę 

w repozytorium czy też adnotacji jaką należy dodać na pierwszej stronie wersji postprint 

artykułu. Należy jednak pamiętać, że zawsze zdarzają się wyjątki od ogólnych zasad 

a  niniejsze wskazówki zostały podane dla niektórych wydawnictw, więc w celu sprawdzenia 

polityki wydawniczej zawsze warto zajrzeć na poszczególne strony www czasopism w których 

opublikowane zostały artykuły. 

 

Jaką wersję pliku (preprint/postprint/wersja wydawnicza) 

mogę zamieścić w instytucjonalnym repozytorium 

MOST Wiedzy? 

 

W przypadku artykułów Gold Open Access umieszczamy w repozytorium wersję wydawniczą 

artykułu a informacji o licencji wyszukujemy w pliku .pdf bądź bezpośrednio przy artykule 

na  stronie czasopisma. 
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W przypadku artykułów Green Open Access umieszczamy w repozytorium wersję artykułu 

zgodną z polityką wydawcy (bardzo często jest to wersja postprint artykułu). Informacje 

o  politykach poszczególnych wydawców/czasopism znajdziemy w bazie Sherpa RoMEO i/lub 

bezpośrednio na stronach czasopism/wydawnictw. 

Jeśli w repozytorium należy umieścić wersję postprint artykułu to na pierwszej stronie 

artykułu w wersji postprint dodajemy podstawową adnotację dotyczącą tej publikacji:  

 

Postprint of: Nazwisko Autora 1 Pierwsza litera Imienia, Nazwisko Autora 2 Pierwsza litera 

Imienia, ..., Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Vol. [], No [] (Rok) pp. []/nr artykułu, DOI: [] 

 

Postprint of: Wang J., Cherevan A. S., Hannecart C., Naghdi S., Nandan S. P., Gupta T., Eder D., 

Ti-based MOFs: New insights on the impact of ligand composition and hole scavengers on 

stability, charge separation and photocatalytic hydrogen evolution, Applied Catalysis B: 

Environmental, Vol. 283 (2021), 119626, DOI: 10.1016/j.apcatb.2020.119626 

 

 

 

Zasady umieszczania wersji postprint w repozytorium  

w zależności od wydawnictwa 

 

ELSEVIER 

➢ sprawdzamy okres embargo po jakim publikacja będzie mogła być udostępniona 

w  repozytorium poprzez wpisanie nr ISSN czasopisma w wyszukiwarce: Journal 

Embargo Finder 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu na licencji CC-BY-NC-ND 4.0 

➢ dodajemy do podstawowej adnotacji informację o licencji: 

 

© <year>. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-open-access/open- 

access-cost-finder/# 

 

 

 

 

TAYLOR AND FRANCIS 

➢ sprawdzamy okres embargo po jakim publikacja będzie mogła być udostępniona 

w  repozytorium poprzez wybranie z rozwijanej listy odpowiedniego czasopisma 

na stronie:  

                

 

 

➢ zachęcamy do udostępnienia wersji postprint artykułu na licencji CC-BY-NC 4.0 lub 

CC-BY-NC-ND 4.0 

 

https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-open-access/open-%20access-cost-finder/%23
https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-open-access/open-%20access-cost-finder/%23
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➢ dodajemy do podstawowej adnotacji – dodatkową adnotację zgodną z polityką 

wydawcy: 

 

“This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in [JOURNAL 

TITLE] on [date of publication], available online: http://www.tandfonline.com/[Article DOI].  

It is deposited under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, 

distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.” 

 

“This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in [JOURNAL 

TITLE] on [date of publication], available online: http://www.tandfonline.com/[Article DOI]. 

It  is deposited under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-

NoDerivatives License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits 

non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original 

work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.”  

 

 

SPRINGER 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu po 12 miesiącach embargo 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu na ogólnych zasadach prawa autorskiego 

copyright  

➢ dodajemy do podstawowej adnotacji – dodatkową adnotację zgodną z polityką 

wydawcy:  

 

„This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in [insert journal 

title]. The final authenticated version is available online at: http://dx.doi.org/[insert DOI]”. 
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WILEY 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu po 12 miesiącach embargo (nauki ścisłe, 

techniczne, medyczne i psychologiczne) a po 24 miesiącach embargo (nauki 

społeczne i humanistyczne) 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu na ogólnych zasadach prawa autorskiego 

copyright  

➢ dodajemy adnotację zgodną z polityką wydawcy:  

 

“This is the peer reviewed version of the following article: [FULL CITE], which has been 

published in final form at [Link to final article using the DOI]. This article may be used for 

non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-

Archived Versions.” 

 

 

SAGE PUBLICATIONS 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu (od razu po opublikowaniu) w repozytorium 

➢ dodajemy do podstawowej adnotacji – dodatkową adnotację zgodną z polityką 

wydawcy: „Copyright © [year] (Copyright Holder)” 

 

DE GRUYTER 

➢ udostępniamy wersję wydawniczą artykułu po 12 miesiącach embargo 

 

EMERALD PUBLISHING 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu (od razu po opublikowaniu) 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu na licencji CC-BY-NC 4.0 albo na ogólnych 

zasadach prawa autorskiego copyright 

➢ dodajemy do podstawowej adnotacji – dodatkową adnotację zgodną z polityką 

wydawcy: 
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“This author accepted manuscript is deposited under a Creative Commons Attribution Non-

commercial 4.0 International (CC-BY-NC) licence. This means that anyone may distribute, 

adapt, and build upon the work for non-commercial purposes, subject to full attribution. If 

you wish to use this manuscript for commercial purposes, please contact 

permissions@emerald.com.” 

“© [insert the copyright line of the published article]. This AAM is provided for your own 

personal use only. It may not be used for resale, reprinting, systematic distribution, emailing, 

or for any other commercial purpose without the permission of the publisher” 

 

 

IOP PUBLISHING 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu po 12 miesiącach embargo 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu na licencji CC-BY-NC-ND 4.0  

➢ dodajemy do podstawowej adnotacji – dodatkową adnotację zgodną z polityką 

wydawcy: 

 

“This is the Accepted Manuscript version of an article accepted for publication in [NAME OF 

JOURNAL].  IOP Publishing Ltd is not responsible for any errors or omissions in this version of 

the manuscript or any version derived from it. The Version of Record is available online at 

[insert DOI].” 

 

 

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu po 12 miesiącach embargo  

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu na ogólnych zasadach prawa autorskiego 

copyright 
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https://academic.oup.com/journals/pages/access_purchase/rights_and_permis

sions/embargo_periods 

 

 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu po określonym okresie embargo:  

 

 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu na ogólnych zasadach prawa autorskiego 

copyright 

➢ dodajemy adnotację zgodną z polityką wydawcy: 

 

“This is a pre-copyedited, author-produced version of an article accepted for publication in 

[insert journal title] following peer review. The version of record [insert complete citation 

information here] is available online at: xxxxxxx [insert URL and DOI of the article on the OUP 

website].” 

  

 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu po 6 miesiącach embargo 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu na ogólnych zasadach prawa autorskiego 

copyright 

➢ dodajemy do podstawowej adnotacji – dodatkową adnotację zgodną z polityką 

wydawcy:  

 

“‘This article has been published in a revised form in [Journal] [http://dx.doi. org/XXX]. This 

version is free to view and download for private research and study only. Not for re-

distribution, re-sale or use in derivative works. © copyright holder.” 

 

 

 

 

 

https://academic.oup.com/journals/pages/access_purchase/rights_and_permissions/embargo_periods
https://academic.oup.com/journals/pages/access_purchase/rights_and_permissions/embargo_periods
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https://publishing.aip.org/wp-content/uploads/2019/10/AIPP-Author-License.pdf 

 

 

 

AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu natychmiast po opublikowaniu  

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu na ogólnych zasadach prawa autorskiego 

copyright: 

 

➢ dodajemy adnotację zgodną z polityką wydawcy:  

 

“This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior 

permission of the author and AIP Publishing. This article appeared in (citation of published 

article) and may be found at (URL/link for published article abstract).” 

 

 

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu po 12 miesiącach embargo 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu na ogólnych zasadach prawa autorskiego 

copyright 

➢ dodajemy do podstawowej adnotacji – dodatkową adnotację zgodną z polityką 

wydawcy: 

 

„This document is the Accepted Manuscript version of a Published Work that appeared in 

final form in [JournalTitle], copyright © American Chemical Society after peer review and 

technical editing by the publisher. To access the final edited and published work see [insert 

ACS Articles on Request author-directed link to Published Work, see 

http://pubs.acs.org/page/policy/articlesonrequest/index.html].”  

 

 

IEEE 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu (natychmiast po opublikowaniu lub po 24 

miesiącach embargo) 

➢ udostępniamy wersję postprint artykułu na ogólnych zasadach prawa autorskiego 

copyright 

https://publishing.aip.org/wp-content/uploads/2019/10/AIPP-Author-License.pdf
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➢ dodajemy do podstawowej adnotacji – dodatkową adnotację zgodną z polityką 

wydawcy:  

 

“© 20XX IEEE.  Personal use of this material is permitted.  Permission from IEEE must be 

obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing 

this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for 

resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work 

in other works.” 

 


