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O czym dzisiaj?

1. OA w Polsce

2. OA w Elsevier

3. OA w Polsce z Elsevier  



Open access według regionu w 2021

45% OA

Reszta świata (bez 

Europy, USA i chin) 

29% 

45%28%26% 50%



Otwarty dostęp jest możliwy dzięki...

Fundatorzy nauki

Ustanowienie polityki w zakresie 

otwartego dostępu 

Wydawcy

Wdrażanie rozwiązań 

otwartego dostępu dla 

naukowców

Naukowcy 

Są zachęcani do publikowania 

wyników badań w otwartym 

dostępie 

Czytelnicy

Szukają sposobów na zapoznanie 

się z treścią badań

Rządy 

Podejmowanie decyzji dotyczących 

polityki i obowiązków w zakresie 

otwartego dostępu

Instytucje 

Tworzenie polityki otwartego 

dostępu i repozytoriów



Ponad 2000 instytucji na całym świecie 

może obecnie publikować treści w otwartym 

dostępie dzięki jednej z naszych umów 

transformacyjnych.

Umowy open access z Elsevier

https://www.elsevier.com/open-access/agreements

https://www.elsevier.com/open-access/agreements


~2 750 czasopism dla społeczności naukowej i 

środowiska medycznego 

1,000  Health Sciences

400 Life Sciences

900 Physical Sciences

300 Social Science & Economics

2,040
Hybrid (Subscription/OA)

630
Gold Open Access

# czasopisma wg dyscypliny # czasopisma wg modelu publikowania

W 2021 Elsevier opublikowało:
• 119,000 artykułów gold OA

• 497,000 artykułów w modelu 

subskrypcyjnym



User 

license

Authors’ 

choice

Read, 

print, 

download

Redistribute 

or republish 

the final 

article 

Translate 

the article

Download

for text and 

data 

mining 

purposes

Reuse 

portions or 

extracts from 

the article in 

other works

Sell or 

reuse for 

commercia

l purposes 

CC BY 34% Yes Yes Yes Yes Yes Yes

CC BY 

NC ND 
66% Yes Yes Yes

(private 

use)

Yes Yes No

Licencje w Elsevier



Elsevier - umowa transformacyjna w Polsce

• Autorzy korespondencyjni

• 2020-2021

• Open Access - APCs
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Wpływ publikacji

5-12-2022 Źródło: SciVal, 30.11.2022



Publikacje wg obszarów tematycznych

5-12-2022 Źródło: SciVal, 30.11.2022



Współpraca

5-12-2022 Źródło: SciVal, 30.11.2022



2021

7 137 544

2020

5 855 205

58 000 miesięcznie

Źródła: Elsevier, ICM

APC 1585

APC 2096



Open access is one pillar of open science• Otwarta nauka to sposób pracy, 

który sprawia, że działalność 

naukowa jest bardziej dostępna, 

oparta na współpracy i 

przejrzysta.

• Elsevier współpracuje ze 

środowiskiem naukowym, aby 

wspierać rozwój otwartej nauki.  

• Wierzymy, że otwarta nauka 

może przynieść korzyści dla 

świata nauki oraz dla 

społeczeństwa i przyczynić się 

do poprawy wyników badań. 

Open 

Access

Open 

Data

Open 

Metrics

Research 
Integrity 

and 
Reproducib

ility

Science 

& 

Society

Open Tools and Software

Open Science



The open access workstream within open science
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30+
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Thank youDziękujemy

Paulina Milewska
p.milewska@elsevier.com
Tomasz Psonka
t.psonka@elsevier.com

mailto:p.milewska@elsevier.com
mailto:t.psonka@elsevier.com


Przydatne linki:

• Open access: https://www.elsevier.com/open-access

• Open access information for journal authors: 

https://www.elsevier.com/authors/open-access

• Open access licenses: https://www.elsevier.com/about/policies/open-access-

licenses

• Article sharing policies: https://www.elsevier.com/about/policies/sharing

• Sample publishing agreement for articles published open access with

• a commercial user license (CC BY): 
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/1243181/CC-BY-JPLA_updated_March-2022.pdf

• a non-commercial user license (CC BY-NC-ND): 
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0009/1243188/CC-BY-NC-ND-JPLA_updated_March-2022.pdf

• Open science: https://www.elsevier.com/open-science

• Publishing open access with Elsevier - YouTube

https://www.elsevier.com/open-access
https://www.elsevier.com/authors/open-access
https://www.elsevier.com/about/policies/open-access-licenses
https://www.elsevier.com/about/policies/sharing
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/1243181/CC-BY-JPLA_updated_March-2022.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0009/1243188/CC-BY-NC-ND-JPLA_updated_March-2022.pdf
https://www.elsevier.com/open-science
https://www.youtube.com/watch?v=v0pas9SpnHE

