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Platforma Otwartej Nauki

2

Nasze działania obejmują: 

● rozwijanie narzędzi informatycznych i serwisów, m.in. 
○ Biblioteka Nauki 
○ Repozytorium CeON 
○ Repozytorium Otwartych Danych RepOD 

● analizę komunikacji naukowej oraz wspieranie instytucji i 
badaczy, m.in. poprzez: 
○ szkolenia 
○ konsultacje 
○ raporty 

● komunikację i promocję 
○ serwis informacyjny Otwarta Nauka 
○ media społecznościowe i newsletter

pon.edu.pl/wydarzenia

/PlatformaOtwartejNauki

/opensciplatform

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


Otwarte dane badawcze 
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Repozytoria danych badawczych

● bezpłatne i otwarte dla wszystkich badaczy

● repozytorium ogólnego przeznaczenia i dwa repozytoria 

dziedzinowe

Szkolenia z zarządzania danymi badawczymi

● prowadzone od 2015 r.

● lata 2019-2021 – ponad 22 szkolenia, ponad 1400 osób

➔ Repozytorium Otwartych 

Danych RepOD: 

https://repod.icm.edu.pl/

➔ Repozytorium Danych 

Społecznych RDS: 

https://rds.icm.edu.pl/ 

➔ Macromolecular Xtallography 

Raw Data Repository MX-RDR: 

https://mxrdr.icm.edu.pl/ 

https://repod.icm.edu.pl/
https://rds.icm.edu.pl/
https://mxrdr.icm.edu.pl/


Dane badawcze w systemie 
komunikacji naukowej



Czym jest otwarta nauka?
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● komunikacja naukowa 

○ brak ograniczeń w 

dostępie do rezultatów 

badań w formie cyfrowej

● sposób prowadzenia badań

○ uwzględnienie zasad 

rzetelności, otwartości

● nauka a społeczeństwo



Czym są dane badawcze?
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Dane badawcze są definiowane jako zarejestrowane materiały o 

charakterze faktograficznym, powszechnie uznawane przez 

społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań 

naukowych.



Wytyczne NCN do planu zarządzania 
danymi badawczymi
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W tej części formularza pod pojęciem „dane” NCN rozumie zarówno dane 

zebrane i dotąd nieprzetworzone, jak i dane wytworzone i poddane analizie. 

Definicja ta obejmuje wszystkie możliwe formaty, zarówno cyfrowe, jak i 

niecyfrowe (np. próbki, wypełnione kwestionariusze, nagrania dźwiękowe, itd.)

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/wytyczne_zarzadzanie_danymi_06_2020.pdf 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/wytyczne_zarzadzanie_danymi_06_2020.pdf


Ustawa o otwartych danych
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informacje sektora publicznego utrwalone w postaci elektronicznej, inne niż 

publikacje naukowe, które zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach 

działalności naukowej w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) i są 

wykorzystywane jako dowody w procesie badawczym lub służą do weryfikacji 

poprawności ustaleń i wyników badań

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000164101.pdf 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000164101.pdf


Dane badawcze
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● 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 ...



Dane badawcze
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● rodzaj danych: dane liczbowe, 

tekstowe, wizualne, audio, wideo, 

geolokalizacyjne…

● źródło danych sposób 

pozyskania/wytworzenia danych: 

eksperyment, obserwacja, 

symulacja... 

● forma i format danych 

● rozmiar i złożoność danych



Zarządzanie danymi badawczymi
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● wszystkie zaplanowane i uzasadnione 

działania związane z danymi wykonywane 

na każdym etapie realizacji projektu 

badawczego i po jego zakończeniu

● udostępnianie jako jeden z etapów

○ as open as possible, as closed as 

necessary



Korzyści płynące 
z właściwego zarządzania danymi



Dlaczego właściwe zarządzanie danymi 
jest ważne?

Zasady rzetelności naukowej, 
zawarte w umowach, uchwałach 
bądź kodeksach, np.
Kodeks NCN dotyczący rzetelności 
badań naukowych i starania o 
fundusze na badania
Kodeks etyczny beneficjentów i 
kandydatów w programach FNP

● odpowiedzialność za prowadzone 
badania i ich dokładność

● uczciwość w prezentowaniu 
hipotez, metod, analiz, wyników i 
interpretacji

● staranność, celowość, zasadność 
i efektywność działań

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala39_2016-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala39_2016-zal1.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala39_2016-zal1.pdf
https://www.fnp.org.pl/assets/KODEKS-etyczny-beneficjento%CC%81w-i-kandydato%CC%81w-w-programach-FNP_2020.pdf
https://www.fnp.org.pl/assets/KODEKS-etyczny-beneficjento%CC%81w-i-kandydato%CC%81w-w-programach-FNP_2020.pdf


Odpowiedzialność za powierzone 
środki → wytwarzanie danych jest 
kosztowne i czasochłonne

Szacowane straty finansowe:
“We estimate the annual cost of not 
having FAIR data to a minimum of 
€10.2bn per year.”

Straty wynikają z wpływu złych praktyk na 
3 obszary: 
● działalność badawczą,
● możliwość prowadzenia dalszych badań,
● innowacje.

Dlaczego właściwe zarządzanie danymi 
jest ważne?

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publicat
ion/d375368c-1a0a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/ 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d375368c-1a0a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d375368c-1a0a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/


„Musimy uczulić ludzi na to, że dane są jak pieniądze. Danymi 
wytworzonymi w ramach projektu należy w odpowiedni sposób 
zarządzać i udostępniać je do ponownego wykorzystania dla 
innych.”

- Konstantinos Glinos, kierownik działu ds. otwartej nauki w 
Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji KE
https://www.the-guild.eu/news/2020/get-ready-for-horizon-europe-open-science.html

Dlaczego właściwe zarządzanie danymi 
jest ważne?

https://www.the-guild.eu/news/2020/get-ready-for-horizon-europe-open-science.html


Korzyści dla badaczy i instytucji naukowych

● właściwa organizacja danych

○ ułatwia korzystanie z danych w przyszłości

● bezpieczne przechowywanie danych

○ minimalizuje ryzyko w nieprzewidzianych sytuacjach 
(np. utrata lub zniszczenie sprzętu)

● otwarte udostępnianie danych

○ większa widoczność i oddziaływanie dorobku 
naukowego

○ większe szanse na cytowanie publikacji z 
powiązanymi otwartymi danymi



Szanse na cytowanie publikacji
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“The results of citation prediction clearly 
associates a citation advantage, of up to 25.36% 
(± 1.07%), with articles that have a category 3 
DAS (...)”

DAS - Data Availability Statement

Colavizza G, Hrynaszkiewicz I, Staden I, Whitaker K, McGillivray B (2020) 
The citation advantage of linking publications to research data. PLOS ONE 
15(4): e0230416, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230416.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230416


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

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


Korzyści dla społeczeństwa

● większe zaufanie do nauki

○ większa przejrzystość i wiarygodność nauki, 
możliwość weryfikacji wyników badań

● rozwój społeczny i ekonomiczny 

○ możliwość wykorzystania danych w innych 
kontekstach, np. biznes, innowacje

○ szybsza komunikacja naukowa i współpraca 
sprzyja rozwiązywaniu globalnych problemów



https://www.washingtonpost.com/science/2020/01/24/scientists-are-unraveling-chinese-coronavirus-with-unprecedented-speed-openness
https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/europe/coronavirus-science-research-cooperation.html 

https://www.washingtonpost.com/science/2020/01/24/scientists-are-unraveling-chinese-coronavirus-with-unprecedented-speed-openness
https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/europe/coronavirus-science-research-cooperation.html


Polityki otwartości 
w zakresie danych badawczych



Polityki otwartości
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● wymogi grantodawcy, np. Horyzont Europa, Narodowe 

Centrum Nauki,

● polityka przyjęta przez wydawcę czasopisma, np. 

udostępnienie danych w zakresie wymaganym do 

weryfikacji wyników zaprezentowanych w artykule,

● wymogi pracodawcy, instytucjonalna polityka otwartości



Polityki otwartości
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● właściwe zarządzanie danymi

○ na podstawie planu 

zarządzania danymi 

badawczymi (DMP)

● udostępnianie danych

○ w repozytoriach

○ zgodnie z zasadami FAIR



Plan zarządzania danymi badawczymi
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● formalny dokument, który zawiera 
zarys tego, co będziemy robić z 
danymi w trakcie projektu 
badawczego i po jego 
zakończeniu,

● żywy dokument, który ma 
wspierać realizację projektu na 
każdym etapie,

Ilustracja: The Data Management Expert Guide 
by CESSDA ERIC, CC BY SA.

https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide/1.-Plan/Benefits-of-data-management


Komisja Europejska
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https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event201009.htm  

„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/h2020/grants_manual/hi/oa_pilo
t/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event201009.htm
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 Europa
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Obowiązki w zakresie danych badawczych: 

● odpowiedzialne zarządzanie danymi zgodnie 
z zasadami FAIR
○ sporządzenie planu zarządzania danymi
○ udostępnianie danych zgodnie z zasadą 

„as open as possible, as closed as 
necessary”.

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

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


Plan zarządzania danymi badawczymi (HE)

27

○ opis danych badawczych, 
○ standardy i metadane, 
○ trwałe identyfikatory, 
○ organizacja i przechowywanie danych, 
○ udostępnianie danych, 
○ zarządzanie innymi rezultatami badań, 
○ koszty i zespół zaangażowany w zarządzanie danymi,
○ bezpieczeństwo danych, kwestie etyczne.



Horyzont Europa
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Udostępnianie danych badawczych: 

● w zaufanym repozytorium, zapewniając do nich otwarty dostęp tak szybko jak to 
możliwe bądź w terminach określonych w planie zarządzania danymi,

● dane powiązane z publikacjami naukowymi powinny zostać zdeponowane 
najpóźniej do dnia publikacji i w sposób zgodny ze standardami przyjętymi przez 
społeczność naukową,

● dane należy udostępniać na licencji CC BY lub CC0.



Horyzont Europa
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Inne obowiązki w zakresie danych badawczych: 

● sytuacje zagrożenia publicznego: na żądanie instytucji przyznającej środki, 
natychmiastowy otwarty dostęp do wszystkich wyników badań na otwartych 
licencjach lub, jeśli mają zastosowanie wyjątki, dostęp na sprawiedliwych i 
uzasadnionych warunkach dla osób prawnych, które potrzebują wyników badań, 
aby zaradzić sytuacji kryzysowej,

● w odpowiednich wypadkach w repozytorium zamieścić należy informacje o 
innych rezultatach badań bądź narzędziach i instrumentach potrzebnych do 
weryfikacji ustaleń zawartych w publikacji naukowej.



Narodowe Centrum Nauki
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Obowiązki w zakresie danych badawczych: 

● odpowiedzialne i rzetelne zarządzanie 
danymi
○ sporządzenie planu zarządzania danymi
○ udostępnianie danych.

Dane powiązane (podstawowy zestaw 
danych) z opublikowanymi artykułami 
powinny być udostępniane w otwartym 
repozytorium.

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

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


Plan zarządzania danymi badawczymi (NCN)
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○ 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.



Selekcja i przygotowanie 
danych do udostępnienia



Selekcja danych do udostępnienia
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Trzeba udostępnić dane:
● wskazane w politykach otwartości,

○ w praktyce często – dane powiązane z publikacjami

Warto udostępnić dane:
● dobrej jakości i dobrze opisane (dokumentacja)
● unikatowe lub trudne do ponownego zebrania/wytworzenia
● istotne dla dyscypliny
● możliwe do ponownego wykorzystania



Dokumentacja
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Informacje niezbędne do właściwego zrozumienia, interpretacji 
i ponownego wykorzystania danych badawczych powinny być 
udostępniane wraz z danymi, np. w postaci pliku readme.txt:

● poziom projektu:
○ nazwa, opis, cele projektu, 
○ informacje o zespole, źródle finansowania

● poziom danych:
○ metody i procedury zbierania danych
○ czas zbierania danych 
○ narzędzia badawcze



Zarządzanie danymi badawczymi
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● uzyskanie zgody na 
udostępnianie danych

● tworzenie dokumentacji

wprowadzanie danych do odpowiednich baz, 
digitalizacja, transkrypcja, tłumaczenie itp.

● kontrola jakości danych
● wyczyszczenie danych
● anonimizacja/pseudonimizacja danych
● tworzenie dokumentacji
● wybór formatów plików do udostępnienia

interpretacja danych, zestawienie z innymi 
danymi, wykorzystanie w publikacji 

● przechowywanie krótko- i długoterminowe
● odpowiednie nośniki i formaty plików
● tworzenie kopii zapasowych
● kontrola dostępu

● określenie zasad dostępu do 
danych 

● określenie licencji
● powiązanie danych z publikacją
● promocja danych

● replikacja badania
● nowe badania
● dydaktyka i popularyzacja 

wiedzy
● komercyjne wykorzystanie



Repozytorium Otwartych Danych RepOD



Repozytoria danych
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● bezpieczne długoterminowe przechowywanie 
● stały adres internetowy, możliwość uzyskania 

trwałego identyfikatora, np. DOI, 
● łatwość wyszukiwania, 
● podstawowe statystyki, informacje o tym, jak 

często dane były pobierane, 
● łatwość cytowania



Repozytorium Otwartych Danych RepOD 
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● właściwe opisanie danych
○ tytuł, opis, informacje o 

autorach, metadane
● trwały identyfikator DOI

○ dostępny przed publikacją 
danych (możliwość 
wykorzystania DOI w publikacji)

● wybór odpowiedniej licencji na 
poziomie pliku

● możliwość skorzystania z embarga
● możliwość powiązania danych z 

publikacjami i innymi danymi





Kontakt:

Natalia Gruenpeter, n.gruenpeter@icm.edu.pl

Platforma Otwartej Nauki, pon@icm.edu.pl 

mailto:n.gruenpeter@icm.edu.pl
mailto:pon@icm.edu.pl

