
ZARZĄDZENIE NR 4 
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 17 stycznia 2018 r. 
 

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania polityki otwartego dostępu „Open Access” 

na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w związku z rekomendacjami MNiSW zawartymi 

w dokumencie z dnia 23 października 2015 r. pn. „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji 

i wyników badań naukowych w Polsce”, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W celu realizacji zaleceń MNiSW dotyczących wprowadzania przez uczelnie polityki otwartego 

dostępu do publikacji naukowych powołuje się Zespół ds. wdrażania polityki otwartego dostępu 

„Open Access” na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r., w składzie: 

przewodnicząca 

mgr inż. Anna Gryta  (Biblioteka Główna) 

członkowie: 

mgr inż. Mariola Wachelko (Dział Nauki) 

dr inż. Sandra Paszkiewicz (WIMiM) 
1mgr inż. Angelika Łysiak  (RCIiTT) 

mgr Wiesława Łapuć  (Biblioteka Główna) 
2mgr inż. Renata Kajrys  (Wydawnictwo Uczelniane) 
3mgr Bohdan Bojanowski  (Uczelniane Centrum Informatyki) 

§ 2. 

Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 1, należy: 

1) opracowanie projektu Polityki Otwartego Dostępu w ZUT (OD); 

2) przygotowanie planu wdrażania OD w ZUT; 

3) prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w zakresie OD; 

4) koordynowanie prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury OD; 

5) monitorowanie wdrażania OD, w tym analiza liczby publikacji udostępnianych w OD; 

6) składanie rektorowi sprawozdań z postępów we wdrażaniu OD. 

§ 3. 

Nadzór nad pracą Zespołu pełni prorektor ds. nauki. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. 

 

                                                           
1 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 67 Rektora ZUT z dnia 9.08.2018 r. 
2 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 14 Rektora ZUT z dnia 14.02.2018 r. 
3 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 14 Rektora ZUT z dnia 14.02.2018 r. 


