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Platforma Otwartej Nauki

● wsparcie badaczy i instytucji 

w otwartym udostępnianiu 

wyników badań

● rozwijanie infrastruktury 

otwartej nauki 

● analiza otwartej komunikacji 

naukowej i popularyzacja 

wiedzy o otwartej nauce 

pon.edu.pl

Facebook | Twitter

otwartanauka.pl

Zarządzanie danymi badawczymi

2019: 
15 warsztatów 
~ 250 uczestników
 
2020:
5 szkoleń online 
~ 250 uczestników

http://pon.edu.pl/
https://www.facebook.com/PlatformaOtwartejNauki/
https://twitter.com/opensciplatform
https://otwartanauka.pl/


OpenAIRE, Krajowe Biuro Otwartego Dostępu

● wsparcie badaczy i instytucji 

w otwartym udostępnianiu 

wyników badań

● materiały informacyjne i 

edukacyjne 

openaire.eu/support

openaire.eu/guides

http://openaire.eu/os-poland
http://openaire.eu/guides


Wprowadzenie 
Czym są dane badawcze?



Czym są dane 
badawcze?

❖ Zarejestrowane materiały o charakterze 
faktograficznym, powszechnie uznawane 
przez społeczność naukową za niezbędne 
do oceny wyników badań naukowych. 

❖ Dane zebrane, zaobserwowane lub 
wytworzone jako materiał do analizy, w 
celu uzyskania oryginalnych wyników 
naukowych. 

❖ Wszystko co zostało wyprodukowane lub 
wytworzone w ramach prowadzonych 
badań.



➔ dane liczbowe

➔ dokumenty tekstowe, 

notatki

➔ kwestionariusze, wyniki 

badań ankietowych

➔ fotografie, nagrania audio i 

wideo

➔ zawartość baz danych

➔ oprogramowanie

➔ wyniki symulacji 

komputerowych

➔ protokoły laboratoryjne, 

opisy metodologiczne 

➔ ...



Korzyści płynące z otwartego 
udostępniania danych badawczych



Dane w całym 
cyklu projektu 
badawczego

Zarządzanie danymi badawczymi to 

sposób, w jaki organizujemy pracę z 

danymi badawczymi w toku całego 

projektu i po jego zakończeniu.

wytwarzanie/ 
pozyskanie

danych

dokumentacja
danych

analiza, 
wykorzystanie

danych

przechowywanie
danych

udostępnianie
danych

archiwizacja
danych



Otwarte dane 
badawcze

❖ właściwa organizacja danych:

→ ułatwia korzystanie z danych w 

przyszłości lub udostępnienie ich       

(np. na prośbę),

→ minimalizuje ryzyko w 

nieprzewidzianych sytuacjach (utrata 

lub zniszczenie danych/sprzętu)

❖ otwarte udostępnianie danych:

→ oszczędza czas, który trzeba 

poświęcić na obsługę wniosków o 

udostępnienie danych



Otwarte dane 
badawcze

❖ promocja dorobku naukowego

→ większa widoczność 

→ wiarygodność i możliwość 

weryfikacji wyników badań

❖ ponowne wykorzystanie danych

→ możliwość przeprowadzenia 

nowych analiz z wykorzystaniem 

udostępnionych danych 



Grafika pełnoekranowa

https://www.natureindex.com/news-blog/what-scientists-need-to-know-about-fair-data

➔ “FAIR means thinking about 
the people who could benefit 
from your data,”

➔ FAIR can also be good for 
career advancement, 
particularly for early-career 
researchers. 

➔ “FAIR helps you demonstrate 
the impact of your research 
when people re-use and cite 
your dataset,” (...) “It gets your 
name out there and can lead 
to new collaborations.”

https://www.natureindex.com/news-blog/what-scientists-need-to-know-about-fair-data


Otwarte dane 
badawcze

❖ ponowne wykorzystanie danych 

→ rozwój społeczny i ekonomiczny, 

innowacje, rozwiązanie globalnych 

problemów

❖ zaufanie do nauki

→ przejrzystość i wiarygodność, 

możliwość weryfikacji wyników badań



https://www.washingtonpost.com/science/2020/01/24/scientists-are-unraveling-chinese-coronavirus-with-unprecedented-speed-openness
https://www.timeshighereducation.com/news/top-universities-ink-data-sharing-pact-virus-spread-shows-need

https://www.washingtonpost.com/science/2020/01/24/scientists-are-unraveling-chinese-coronavirus-with-unprecedented-speed-openness
https://www.timeshighereducation.com/news/top-universities-ink-data-sharing-pact-virus-spread-shows-need


Deklaracja 
sorbońska
27.01.2020

w sprawie danych badawczych; 

podpisana przez przedstawicieli 9 sieci 

uniwersytetów badawczych z całego świata

https://www.leru.org/files/Sorbonne-declaration.pdf

https://www.leru.org/files/Sorbonne-declaration.pdf


Dane badawcze 
w politykach otwartości



Polityki otwartości

➔ mogą dotyczyć publikacji i/lub danych badawczych 

➔ wymogi grantodawcy, np. Komisja Europejska, program Horyzont 2020

➔ polityka przyjęta przez wydawcę czasopisma

➔ wymogi pracodawcy, uczelni lub instytutów naukowo-badawczych

➔ wymogi prawne: dane badawcze jako dane sektora publicznego

w politykach otwartości zakres danych 
wymaganych do udostępnienia może 
być ograniczony do danych niezbędnych 
do weryfikacji wyników badań 
zaprezentowanych w publikacjach



Wymogi 
Narodowego 
Centrum Nauki

DANE BADAWCZE

❖ sporządzanie planu zarządzania 

danymi badawczymi,

❖ otwarte udostępnianie danych 

powiązanych z opublikowanymi 

artykułami

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/
otwarta-nauka

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/otwarta-nauka
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/otwarta-nauka


DMP w wytycznych 
Narodowego 
Centrum Nauki

❖ opis danych oraz pozyskiwanie lub 

ponowne wykorzystanie 

dostępnych danych

❖ dokumentacja i jakość danych

❖ przechowywanie i tworzenie kopii 

zapasowych podczas badań 

❖ wymogi prawne, kodeksy 

postępowania

❖ udostępnianie i długotrwałe 

przechowywanie danych

❖ zadania związane z zarządzaniem 

danymi oraz zasoby



Polityka Komisji 
Europejskiej

„Komisja Europejska jest przekonana, że 

nie powinno się płacić za dostęp lub 

wykorzystanie informacji, których 

uzyskanie zostało już sfinansowane z 

publicznych pieniędzy. Europejskie 

przedsiębiorstwa i obywatele powinni 

móc w pełni z nich korzystać.”

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h
2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-g
uide_en.pdf

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf


Horyzont 2020: 
polityka otwartości

DANE BADAWCZE

❖ sporządzanie planu zarządzania 

danymi badawczymi,

❖ otwarte udostępnianie danych 

powiązanych z opublikowanymi 

artykułami



DMP w programie 
Horyzont 2020

❖ sposób zajmowania się danymi 

badawczymi podczas realizacji i po 

zakończeniu projektu 

❖ jakie dane będą zbierane, 

wytwarzane,  przetwarzane?

❖ jakie metodologie i standardy będą 

używane?

❖ czy dane będą udostępniane w 

sposób otwarty?

❖ jak dane będą przechowywane?

❖ uwzględnienie zasad FAIR



Dane
badawcze

Udostępnianie co 

najmniej w zakresie 

wymaganym do 

weryfikacji wyników 

badań zaprezentowanych 

w publikacjach 

naukowych.

https://www.openaire.eu/how-to-comply-to-h2020-mandates-for-data

https://www.openaire.eu/how-to-comply-to-h2020-mandates-for-data


Dane badawcze

➔ open by default
➔ as open as possible, 

as closed as 
necessary

➔ zasady FAIR

Ilustracja: OpenAIRE CC BY, 
https://www.exeter.ac.uk/research/openresearc
h/opendata 

https://www.exeter.ac.uk/research/openresearch/opendata
https://www.exeter.ac.uk/research/openresearch/opendata


Zasady FAIR



Grafika pełnoekranowa

Sungya Pundir, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, 
https://en.wikipedia.org/wiki/FAIR_data#/media/File:FAIR_data_principles.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/FAIR_data#/media/File:FAIR_data_principles.jpg


https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf

2.2 Definition of FAIR The FAIR guiding principles: https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18 

To be Findable: 
F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier 
F2. data are described with rich metadata (defined by R1 below) 
F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes 
F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource 

To be Accessible: 
A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol 
A1.1. the protocol is free, open and universally implementable 
A1.2. the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary 
A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available 

To be Interoperable: 
I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation 
I2. (meta)data uses vocabularies that follow FAIR principles 
I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data 

To be reusable: 
R1. (meta)data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes 
R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license 
R1.2. (meta)data are associated with data provenance 
R1.3. (meta)data meet domain relevant community standards 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf


https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf

2.2 Definition of FAIR The FAIR guiding principles: https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18 

To be Findable: 
F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier 
F2. data are described with rich metadata (defined by R1 below) 
F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes 
F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource 

To be Accessible: 
A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol 
A1.1. the protocol is free, open and universally implementable 
A1.2. the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary 
A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available 

To be Interoperable: 
I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation 
I2. (meta)data uses vocabularies that follow FAIR principles 
I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data 

To be reusable: 
R1. (meta)data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes 
R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license 
R1.2. (meta)data are associated with data provenance 
R1.3. (meta)data meet domain relevant community standards 

https://www.go-fair.org/fair-principles/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf
https://www.go-fair.org/fair-principles/


FAIR w politykach otwartości 

❖ Polityka Komisji Europejskiej, 

❖ Horyzont 2020 (zasady FAIR 
uwzględnione w DMP),

❖ Dyrektywa o otwartych danych i 
ponownym wykorzystywaniu informacji 
sektora publicznego,

❖ wytyczne Narodowego Centrum Nauki 
do sporządzania DMP

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf


FAIR jako 
kontinuum

FAIR a otwartość

Turning FAIR into reality. Final Report and Action Plan from the European 
Commission Expert Group on FAIR Data. European Union, 2018.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf


FAIR 
self-assessment tool

https://ardc.edu.au/resources/working-with-data/fair-data/fair-self-assessment-tool/

https://ardc.edu.au/resources/working-with-data/fair-data/fair-self-assessment-tool/


Findable

Czy dane opatrzone zostaną 

metadanymi? Czy będą opisane 

zgodnie z przyjętymi standardami?

Czy dane będą posiadać trwałe 

identyfikatory (DOI)? 

Czy (meta)dane będą zamieszczone 

lub indeksowane w serwisie, którego 

zasoby można przeszukiwać?

http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards

http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards


Accessible

Które dane zostaną udostępnione       

w sposób otwarty? Jeśli część danych 

nie może zostać udostępniona - 

dlaczego? Czy w takiej sytuacji 

udostępnione zostaną metadane?

W jaki sposób i gdzie dane zostaną 

udostępnione? Czy warunki dostępu 

będą jasno określone? 



Formaty plików

W jakich formatach zostaną zapisane dane? 

Czy wymagają specjalnego, płatnego 

oprogramowania? Czy będzie można 

skorzystać z nich w przyszłości?

❖ rekomendowane: formaty otwarte, 

bezstratne, 

❖ akceptowane: formaty powszechnie 

używane https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/forma
t/recommended-formats.aspx

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats.aspx
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats.aspx


Interoperable

Czy możliwe będzie połączenie 

danych z innymi zbiorami 

pochodzącymi z innych źródeł?

https://public.flourish.studio/visualisation/213291/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/213291

https://public.flourish.studio/visualisation/213291/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/213291


Reusable

Czy dane zostaną opatrzone licencją, 

która pozwoli na ich ponowne 

wykorzystanie w stopniu tak 

szerokim jak to możliwe? 

Czy sposób pozyskiwania danych i 

kontekst, w jakim zostały 

wytworzone zostały dostatecznie 

dobrze opisane?

Licencje Creative Commons - trzy warstwy:
● tekst prawny,
● przystępne podsumowanie,
● dane (kod) do odczytu maszynowego.



Unusable data „otwarty zbiór danych”

„dane publicznie dostępne”

„dane ogólnodostępne”

„brak ograniczeń”

„freely available”

„dane dostępne na licencji Creative 

Commons” 



Repozytoria danych badawczych

❖ bezpieczne długoterminowe przechowywanie danych, 

❖ stały adres internetowy, możliwość uzyskania trwałego identyfikatora, np. DOI, 

❖ łatwość wyszukiwania danych, 

❖ łatwość cytowania danych,

❖ podstawowe statystyki, informacje o tym, jak często dane były pobierane i oglądane.



Broszury informacyjne 

https://drodb.icm.edu.pl/materialy-2/

https://drodb.icm.edu.pl/materialy-2/


Kontakt

Platforma Otwartej Nauki

pon@icm.edu.pl

Natalia Gruenpeter

n.gruenpeter@icm.edu.pl


