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Polityka Otwartości Polskiej Platformy Medycznej

PPM powstała w ramach projektu Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania 

wiedzą i potencjałem badawczym (POPC.02.03.01-00-0008/17-00);

• system typu CRIS;

• twórcą oprogramowania jest konsorcjum w składzie Sages sp. z o.o. i Politechnika 

Warszawska;

• ośmiu partnerów – siedem uczelni medycznych i jeden instytut medycyny;

• osiem platform lokalnych oraz dziewiąta platforma centralna.

Projekt zakładał przyjęcie wspólnej polityki otwartości przez wszystkich ośmiu partnerów.



Polityka Otwartości Polskiej Platformy Medycznej

Uchwała nr 39/2018 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitej Polityki Otwartości Polskiej 

Platformy Medycznej

§ 2. pkt 1

Autorzy powinni dążyć do zapewnienia otwartego dostępu do Publikacji poprzez 

zdeponowanie ich elektronicznej postaci w Repozytorium Lokalnym i publiczne ich 

udostępnienie w Repozytorium PPM tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu

i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego 

technicznie korzystania z niej wraz z udzieleniem licencji, na warunkach przyjętych

w regulaminach Repozytoriów Lokalnych.



Gromadzenie i udostępnianie publikacji w GUMed

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zasad gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę 

Główną wersji cyfrowych dysertacji doktorskich, publikacji pracowników i doktorantów 

oraz danych badawczych powstających w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

§1

1. Wprowadza się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zasady gromadzenia

i udostępniania przez Bibliotekę Główną wersji cyfrowych powstających w Gdańskim 

Uniwersytecie Medycznym: dysertacji doktorskich, publikacji pracowników

i doktorantów oraz danych badawczych.

2. Wersje cyfrowe dokumentów i danych badawczych wymienionych w ust. 1 są 

gromadzone i udostępniane przez Bibliotekę Główną (BG) w Repozytorium Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego (Repozytorium GUMed) będącym jednocześnie 

Repozytorium Lokalnym Polskiej Platformy Medycznej (PPM).



Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania 
wiedzą i potencjałem badawczym

Pliki w repozytorium Wskaźniki zakładane Wskaźniki osiągnięte

Artykuły 3480 3566

Rozdziały 120 125

Doktoraty 500 503

Inne dokumenty 10 10

Udostępnianie publikacji na jednej z licencje Creative Commons.

Założenia projektu:



Udostępnianie monografii

Seria monograficzna Ludzie Akademii:

• poświęcona pracownikom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

(wcześniej Akademii Lekarskiej w Gdańsku oraz Akademii Medycznej 

w Gdańsku);

• wydawana w latach 2003–2016;

• 18 tomów:

o 8 tomów monografii jednoautorskich;

o 10 tomów redakcyjnych, w których 157 rozdziałów (biogramów);

• do udostępnienia uwzględniono 7 tomów autorskich oraz 9 tomów 

redakcyjnych, w których 141 rozdziałów. Nie uwzględniono:

• t. 5 (16 rozdziałów) – brak pliku w wersji PDF;

• t. 18 – antologia;



Udostępnianie monografii

• opinia Zespołu Radców Prawnych, w której została zawarta 

rekomendacja „zawarcie umów z autorami w tym zakresie 

[dygitalizacja i rozpowszechniania ich utworów], ewentualnie 

zgromadzenie zgód/ oświadczeń na udostępnienie ich publikacji w 

otwartym dostępie” – brak umów wydawniczych z autorami 

monografii;

• umowy na udostępnienie rozdziału / monografii na licencji

CC-BY-NC-SA (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych 

samych warunkach);

• konieczność uzyskania 259 zgód od 118 autorów:

o 7 zgód od 4 autorów 7 monografii autorskich;

o 252 zgód od 116 autorów 141 rozdziałów;



Udostępnianie monografii

• problem ze znalezieniem danych kontaktowych autorów –

publikacje sprzed kilkunastu lat;

• umowy wysyłano w okresie styczeń – marzec 2020.

• umowy wysyłano w wersji papierowej – do jednego autora 

wysyłano jednocześnie umowy na wszystkie rozdziały / monografie;

▪ do jednego tomu jedna umowa;

▪ rozdziały od 1 do 4 autorów;

▪ 118 wszystkich autorów – w tym 16 autorów, którzy mieli 

przynajmniej 2 rozdziały lub 2 monografie;

➢ autorzy-rekordziści: 62, 25, 11, 10 i 9 rozdziałów (6 

autorów, od 5 otrzymano zgody);

• większość umów otrzymano w okresie styczeń – kwiecień 2020.



Udostępnianie monografii

Monografie autorskie:

o potrzebowano: 7 zgód od 4 autorów 7 monografii autorskich;

o uzyskano: 4 zgody od 2 autorów 4 monografii autorskich;

o udostępniono:  4 monografie – 57 % wszystkich monografii;

Wszystkie zgody wykorzystane – 100%;

Rozdziały w monografiach redakcyjnych:

o potrzebowano: 252 zgody od 116 autorów 141 rozdziałów;

o uzyskano: 128 zgód (51%) od 36 autorów dotyczących 99

rozdziałów w monografiach pod redakcją  – otrzymaliśmy zgody

dotyczące 77% rozdziałów; 

o udostępniono: 68 rozdziałów – 48% wszystkich rozdziałów;

Wykorzystano 68 zgód od 26 autorów (53 % zgód);

Nie wykorzystano 60 zgód od 16 autorów.



Udostępnianie monografii
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Udostępnianie monografii

• Nasz wkład:

o podzielenie plików monografii na rozdziały;

o każdy plik rozdziału został uzupełniony o stronę tytułową i redakcyjną oraz – jeśli 

znajdowały się w monografii – spis treści, listę autorów biogramów, wykaz skrótów 

wykorzystywanych w biogramach, układ biogramu, spis biogramów

z dotychczasowych tomów LA, spis wspomnień pośmiertnych opublikowanych

w czasopiśmie „Annales Academiae Medicae Gedanensis” poświęconych osobom 

opisywanym w biogramach;

o olinkowanie w rozdziałach i monografiach spisów treści;

o przekształcenie plików PDF rozdziałów zgodnie z wymogami standardu WCAG.





Polska Platforma Medyczna i standard WCAG 

• WCAG Web Content Accessibility Guidelines – powstały w 1999 roku dokument 
zawierający wytyczne do tworzenia dostępnych cyfrowo stron internetowych;

• w 2019 roku została uchwalona Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848) wprowadzająca jako 
wymagane kryteria WCAG 2.1

• 13 wytycznych zebranych w 4 główne grupy tworzące zasady WCAG: percepcja, 
funkcjonalność, zrozumiałość, rzetelność (kompatybilność);

• 3 stopnie realizacji dostępności – kryteria sukcesu: A – musi, AA – powinien, AAA – może;

Szczegóły: https://wcag21.lepszyweb.pl/#toc



Główne problemy

Techniczne:

• błędy wynikające z działania programów

• kompetencje osób pracujących nad dostosowaniem plików

Ilościowe:

• liczba przewidzianych plików dostosowanych do WCAG

• ograniczony czas na wykonanie zadania

• duża liczba błędów/elementów wymagających ręcznej poprawy

Prawne:

• kwestia ingerencji w kształt publikacji



Konwersja PDF Word



Struktura tekstu i znaczniki



Oryginalny wygląd strony
Ta sama strona po 

automatycznym oznakowaniu



Wygląd tekstu przed zapisem pliku Ten sam fragment po zapisaniu pliku



Przed oznaczeniem grafiki Po oznaczeniu grafiki



Elementy czasochłonne

Oznaczanie tabel Oznaczanie list



ECG variant
Number of 

participants, n (%)                
stage 1

Number of 
participants, n (%) 

stage 2
p value

Training-related 33 (82.5%) 17 (42.5%) 0.0008 

Borderline 9 (22.5%) 23 (57.5%) 0.0004 

Training-unrelated 6 (15%) 4 (10%) 0.6 







Efekty i wnioski

• około 10% odrzuconych plików;

• wypracowanie planu minimum w zakresie dostosowania 
zgromadzonego materiału do standardu WCAG;

• ponad 4 tys. plików przerobionych pod kątem wytycznych WCAG na 
podstawowym poziomie;

• wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego dostosowanie do WCAG 
pliku umieszczonego w repozytorium „na żądanie”;

• dostosowywanie tekstu do standardu WCAG powinno mieć miejsce 
na etapie wydawniczym a nie po opublikowaniu;

• zadanie niekoniecznie dla bibliotekarzy;

• Profesjonalna i komercyjna usługa od kilku do 30$ za stronę i więcej.



Dziękujemy za uwagę

Paulina Biczkowska, Katarzyna Falow, Piotr Rysztowski

Biblioteka Główna, Gdański Uniwersytet Medyczny

ppm@gumed.edu.pl


