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Określanie licencji i wersji artykułu jaką możemy  

udostępnić w instytucjonalnym repozytorium  

zgodnie z polityką wydawcy 

 

 

W celu określenia licencji i wersji artykułu jaką możemy udostępnić w instytucjonalnym 

repozytorium zgodnie z polityką wydawcy warto w pierwszej kolejności wspomnieć, 

że istnieją 3 wersje artykułu: 

➢ wersja preprint (submitted version) – wersja artykułu przed recenzją 

➢ wersja postprint (accepted version) – ostateczna wersja artykułu po recenzji, 

ale bez szaty edytorskiej danego czasopisma (znaków wydawniczych) 

➢ wersja wydawnicza (published version) – wersja artykułu znajdująca się na stronie 

czasopisma 

Istnieją licencje, na których możemy udostępniać prace w repozytorium: 

1. Copyright - wszystkie prawa zastrzeżone 

2. licencje Creative Commons - pewne prawa zastrzeżone; licencje te pozwalają 

na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i prezentowanie objętych nią treści: 

 

➢ CC-BY | Uznanie autorstwa  

Zezwala innym na rozpowszechnianie, zmienianie i tworzenie nowych utworów 

w oparciu o licencjonowany zasób, także w celach komercyjnych. Warunkiem jest 

oznaczenie autorstwa. 

➢ CC-BY-NC | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 

Pozwala innym kopiować, modyfikować i rozpowszechniać utwór tak długo, 

jak oznaczone będzie jego autorstwo oraz wykorzystywany będzie w celach 

niekomercyjnych. 

➢ CC-BY-ND | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 

Umożliwia innym ponowne wykorzystanie utworu w dowolnym celu pod warunkiem 

oznaczenia autorstwa. Licencja nie pozwala jednak na modyfikowanie utworu. 

➢ CC-BY-SA | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 

Pozwala na kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie utworu 

pod warunkiem oznaczenia autorstwa i udostępniania utworów zależnych na tych 

samych warunkach. 
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➢ CC-BY-NC-SA | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 

Pozwala innym kopiować, modyfikować i rozpowszechniać utwór przy zastrzeżeniu, 

że zarówno oryginalne jak i zmodyfikowane utwory zostaną użyte w celach 

niekomercyjnych oraz że będą rozpowszechniane na takiej samej licencji. 

➢ CC-BY-NC-ND | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne -Bez utworów zależnych 

Jest to licencja najbardziej restrykcyjna spośród sześciu licencji CC. Pozwala jedynie 

na pobieranie utworu i dzielenie się nim z innymi, pod warunkiem określenia 

autorstwa. Utwór nie może być modyfikowany ani wykorzystywany komercyjnie. 

 

 

Jaką wersję artykułu mogę udostępnić w repozytorium  

i jaką mogę/mam zastosować licencję? 

 

 

Wyszukujemy informacji o licencji w pliku lub na stronie czasopisma (bezpośrednio 

przy artykule lub w poszczególnych zakładkach, m.in. Polityka Open Access, Open Access, 

For Authors, About, Home, Publishing/Archiving Policy). 
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Wchodzimy na stronę SHERPA/RoMEO:  

         https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/search.html 

Wyszukujemy czasopismo po tytule lub nr ISSN i od razu otrzymujemy większość 

potrzebnych informacji, m.in. informacje dotyczące jaką wersję artykułu możemy udostępnić 

w repozytorium a także informacje o: embargo, stosowanej licencji, miejscach archiwizowania, 

zasadach publikowania (np. o obowiązku zamieszczenia odpowiedniej adnotacji do wersji 

preprint/postprint artykułu, DOI lub linku do wersji wydawniczej artykułu). W sekcji For more 

information, please see the following links znajdują się linki do informacji na stronie 

czasopisma/wydawcy, warto z nich skorzystać i zweryfikować dane zamieszczone w bazie. 

 

 

 

Przykładowe wyszukiwanie czasopisma w SHERPA/RoMEO: 

W przypadku czasopisma Applied Catalysis B: Environmental, jeżeli artykuł nie jest 

artykułem Open Access (artykuły, które są udostępnione bezpłatnie na stronie czasopisma), 

to w instytucjonalnym repozytorium można umieścić wersję postprint artykułu (accepted 

version) po 24 miesiącach embargo na licencji CC-BY-NC-ND 4.0. 

 

 

 

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/search.html
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W przypadku gdy nie ma żadnej informacji o archiwizacji prac w repozytorium na stronie 

czasopisma/wydawcy, zaznaczamy opcję „Ustala Biblioteka PG”. 


