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Platforma Otwartej Nauki

Interdyscyplinarne Centrum 

Modelowania Matematycznego                 

i Komputerowego Uniwersytetu 

Warszawskiego

● wsparcie badaczy i instytucji w 

otwartym udostępnianiu wyników 

badań

● analiza komunikacji naukowej

● infrastruktura otwartej nauki





OpenAIRE

● europejska infrastruktura otwartej nauki, 

m.in. repozytorium Zenodo

● wsparcie badaczy i instytucji w otwartym 

udostępnianiu wyników badań





Co to są dane badawcze? 
Dlaczego należy i warto 
je udostępniać?



Dane badawcze 
w kontekście 
otwartej nauki

społeczność naukowa

nauka obywatelska

surowe dane badawcze

przetworzone dane

wyniki badań otwarty dostęp do 
publikacji

open access

otwarte dane badawcze
open research data



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 badawcze

● dane liczbowe,

● dokumenty tekstowe, 

notatki,

● kwestionariusze, wyniki 

badań ankietowych,

● nagrania audio i wideo, 

fotografie,

● zawartość baz danych,

● oprogramowanie,

● wyniki symulacji 

komputerowych,

● protokoły laboratoryjne, 

opisy metodologiczne

● ...



Dlaczego nas to 
dotyczy?

● polityka grantodawców

● wymogi czasopism 

publikujących artykuły 

naukowe

● przepisy prawa, dostęp do 

informacji publicznej



źródło: University of California, Dash, 

https://dash.ucop.edu/stash

https://dash.ucop.edu/stash




plan zarządzania danymi 

badawczymi (DMP) 

- jako załącznik do wniosku 

o finansowanie projektu



plan zarządzania danymi 

badawczymi (DMP) 

- jako załącznik do wniosku 

o finansowanie projektu



Program 
Horyzont 2020

● publikacje naukowe - wymóg 

otwartego udostępniania 

publikacji

● dane badawcze - pilotażowy 

program udostępniania danych 

wedle określonych zasad

● “open by default” - domyślnie 
dane powinny zostać 
udostępnione jak najszybciej co 
najmniej w zakresie koniecznym 
do weryfikacji ustaleń zawartych 
w publikacjach,

● opcja “opt out” - w kilku 
uzasadnionych sytuacjach,

● “as open as possible, as closed as 
necessary”,

● zasady FAIR



Program 
Horyzont 2020

● możliwość “opt out”  w 

uzasadnionych sytuacjach,

● można z niej skorzystać na 

każdym etapie



Dane sektora 
publicznego

● dyrektywa zatwierdzona przez 

Parlament Europejski

● dane badawcze jako dane 

sektora publicznego (badania 

finansowane  ze środków 

publicznych),

● zasady udostępniania - na wzór 

programu Horyzont 2020



dane w formie nadającej 

się do odczytu 

maszynowego

6.06.2019 - dyrektywa 

zatwierdzona przez 

Radę Unii Europejskiej



Dane badawcze w 
dyrektywie dot. 
udostępniania 
danych sektora 
publicznego

„Dane badawcze” 

zdefiniowano jako „dokumenty 

w formie cyfrowej, inne niż 

publikacje naukowe, które są 

gromadzone lub 

opracowywane w ramach 

działalności badawczo-

naukowej i są wykorzystywane 

jako dowody w procesie 

badawczym bądź też są 

powszechnie akceptowane w 

środowisku naukowym jako 

konieczne do weryfikacji 

poprawności ustaleń i wyników 

badań”. 



Dlaczego należy udostępniać dane badawcze?

● Bo ułatwia to prowadzenie badań i pozwala skorzystać z danych w 

przyszłości.

● Bo pozwala to na przeprowadzenie nowych analiz i zachęca do nowych 

interpretacji.

● Bo pozwala to ocenić rzetelność naszych danych i uniknąć konieczności 

kilkukrotnego wytwarzania tych samych danych.

● Bo to uczciwe wobec publicznego fundatora badań.



Dlaczego warto udostępniać dane badawcze?

● Bo udostępnione dane mogą być zacytowane.

● Bo dostępność danych zwiększa szanse na zacytowanie naszych 

publikacji.

● Bo dane to bardzo dobre źródło informacji o tym, czym i w jaki sposób 

się zajmujemy.



„W sytuacji braku jasnego i wiarygodnego sygnału, 
że naukowcy udostępniający zgromadzone przez 
siebie dane otrzymają za to uznanie, zrozumienie 
oraz nagrodę, trudno będzie podjąć ten wysiłek w 
sposób spontaniczny.”

Bernard Rentier, Open Science, the Challenge of Transparency (2019)



Jak i gdzie udostępniać dane 
badawcze?



Gdzie udostępniać dane badawcze?

data journals ● czasopisma publikujące opisy 

zestawów danych badawczych,

● artykuły są recenzowane, czasopisma 

działają na wzór tradycyjnych 

czasopism publikujących artykuły,

● zestawy danych zwykle deponowane 

są w repozytoriach, czasami 

załączane do artykułu i publikowane 

w czasopiśmie

niektóre data journals 

publikują listy 

rekomendowanych 

repozytoriów







Gdzie udostępniać dane badawcze?

repozytoria danych badawczych ● bezpieczne długoterminowe 

przechowywanie

● stały adres internetowy, możliwość 

uzyskania trwałego identyfikatora

● łatwość wyszukiwania

● często też informacje o tym, jak 

często dane były pobierane i 

oglądane

● łatwość cytowania



Jak wybrać
repozytorium?

1. repozytoria dziedzinowe

2. repozytorium instytucjonalne

3. repozytoria ogólnego 

przeznaczenia

4. wyszukiwanie w katalogu 

repozytoriów danych 

badawczych





Jak udostępniać dane? Co wziąć pod uwagę?

● Jakie dane jesteśmy zobowiązani 

udostępnić? Jakie sytuacje zwalniają 

nas z tego obowiązku? 

● Jakie dane chcemy i możemy 

udostępnić (niezależnie od 

zobowiązań)?

● Na jakich zasadach udostępniamy 

dane badawcze?

wymagania grantodawcy

kwestie prawne

kwestie etyczne

kontekst dziedzinowy (zwyczaje)

zasoby (czas, pieniądze, zespół)

...



Sungya Pundir, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0





https://www.ands-nectar-rds.org.au/fair-tool

https://www.ands-nectar-rds.org.au/fair-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?



Accesible

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? 



Accesible

Jakie oprogramowanie będzie 

potrzebne, aby uzyskać dostęp do 

danych? 



Interoperable

Czy przetwarzanie danych będzie 

możliwe za pomocą otwartego 

oprogramowania?

Czy wykorzystane zostaną 

standardowe słowniki metadanych, 

standardowe metodologie?

Formaty plików - techniczny aspekt otwartości:

● niewymagające komercyjnego oprogramowania,

● otwarte, z dostępną dokumentacją, 

● niewymuszające stratnej kompresji.

np. png, tiff, txt, pdf, xml



Interoperable

Czy będzie możliwa wymiana i 

ponowne wykorzystanie danych 

przez inne osoby pochodzące z 

innych instytucji oraz państw?

Czy możliwe będzie połączenie 

danych z innymi zbiorami 

pochodzącymi z innych źródeł?



Reusable

Czy dane zostaną opatrzone licencją, 

która pozwoli na ich ponowne 

wykorzystanie w stopniu tak 

szerokim jak to możliwe? 

Kiedy możliwe będzie ponowne 

wykorzystanie danych? Czy dane 

zostaną objęte karencją (embargo), 

by umożliwić publikację lub 

uzyskanie patentu? Jeśli tak - jak 

długo?

Licencje Creative Commons - trzy warstwy:

● tekst prawny,

● przystępne podsumowanie,

● dane (kod) do odczytu maszynowego.



Reusable

Czy wskazane zostanie źródło 

(pochodzenie) danych: kto i w jaki 

sposób je wytworzył? Jak były 

przetwarzane? Czy zawierają dane z 

innych źródeł?



Unusable data „otwarty zbiór danych”

„dane publicznie dostępne”

„dane ogólnodostępne”

„brak ograniczeń”

„freely available”

„dane dostępne na licencji Creative 

Commons” 



Co poza danymi?

metadane

podstawowe informacje stanowiące opis 

całego zbioru danych (autor, tytuł zbioru, 

data utworzenia, słowa kluczowe, źródło 

finansowania, licencja itp.)

dokumentacja

informacje o charakterze 

metodologicznym, kontekst powstania, 

słowniki itp.



Dokumentacja

poziom projektu

● opis celu i kontekstu badań

● metodologia, sposób pozyskiwania danych

● struktura danych, relacje między plikami

● linki do publikacji powiązanych z danymi

● zastosowane metody kontroli danych

● informacje o danych, których nie można 

udostępnić

poziom danych

● nazwy i opisy zmiennych, skrótów, 

schematów klasyfikacyjnych,

● informacje o urządzeniach pomiarowych, 

ich ustawieniach, parametrach itp.

● oznaczenia brakujących wartości, 

dodatkowe informacje

● testy jakości danych



Plan zarządzania danymi 
badawczymi (DMP)



DMP Formalny dokument zawierający zarys 

tego, co będziemy robić z danymi          

w trakcie trwania projektu 

badawczego i po jego zakończeniu.



https://dmptool.org



Pozyskiwanie 
danych

Skąd pochodzą dane? Jak zostały 

pozyskane / wytworzone?

Czy zbiory danych będą podlegać 

zmianom? Czy będą się powiększać?

Forma i formaty 
danych

Jaką formę mają dane? W jakich 

formatach zostaną zapisane? Jak 

duże będą zbiory danych?



Przechowywanie
danych

Jakie będą zasady krótko- i 

długoterminowego przechowywania 

danych?

● Do czego jesteśmy 

zobowiązani? 

● Jaka jest wartość naukowa lub 

historyczna danych?

● Jak unikalne są nasze dane? 

Czy istnieje możliwość ich 

ponownego 

zebrania/wytworzenia?

● Czy dane mogą wykorzystać 

inni?

● Jakie koszty wiążą się z 

zarządzaniem i 

przechowywaniem danych?



Zasady dostępu 
i korzystania 
z danych

Które dane zostaną udostępnione       

w sposób otwarty? Jeśli część danych 

nie może zostać udostępniona -

dlaczego? Czy w takiej sytuacji 

udostępnione zostaną metadane? 

Czy dane zostaną udostępnione 

później (embargo)?

Prawne i etyczne 
aspekty 
zarządzania 
danymi



Zasoby potrzebne 
do zarządzania 
danymi

Kto jest odpowiedzialny za dane, za 

poszczególne działania? Gdzie dane 

będą przechowywane?


