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Plan 
wystąpienia ● Co to są dane badawcze? 

● Dlaczego warto i należy zarządzać 
danymi i je udostępniać? 

● Co to jest plan zarządzania danymi 
(DMP)? 

● Jak wygląda DMP w H2020?  
● Jak wygląda DMP w NCN?  
● Gdzie udostępniać dane? 
● Przydatne narzędzia



Co to są dane badawcze? 



Co to są dane 
badawcze? 

1. To, co jest niezbędne do oceny wyników badań 

naukowych. 

2. To, co jest potrzebne w celu uzyskania 

oryginalnych wyników badań naukowych. 

3. Wszystko to, co zostało wytworzone w ramach 

prowadzonych badań naukowych. 



A konkretnie? ●  Dane liczbowe

●  Dane tekstowe, notatki. 

●  Kwestionariusze, wyniki badań ankietowych. 

●  Nagrania audio i wideo, zdjęcia. 

●  Zawartość baz danych. 

●  Modele matematyczne, algorytmy. 

●  Oprogramowanie: skrypty, pliki wejściowe, kod. 

●  Protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne. 

●  ...



Dlaczego należy i warto zarządzać danymi i je 
udostępniać dane?



Dlaczego warto 
zarządzać danymi i 
je udostępniać? ●  Bo to ułatwia prowadzenie badań (innym i nam 

samym). 

●  Bo dzięki temu nie trzeba tych samych danych 

wytwarzać kilkukrotnie. 

●  Bo niektórych danych nie sposób wytworzyć 

ponownie. 

●  Bo mogą stać za tym argumenty etyczne. 

●  Bo to dla udostępniającego szansa na zdobycie 

cytowań i zareklamowanie siebie. 



Dlaczego i tak nas 
to nas dotyczy? ●  Bo czasopisma naukowe coraz częściej 

wymagają udostępnienia danych.

●  Bo instytucje finansujące coraz częściej 

wymagają przygotowania planu zarządzania 

danymi (DMP) i udostępnienia danych.   



Czym jest plan zarządzania danymi?



Plan zarządzania 
danymi (DMP)

„Plan zarządzania danymi to formalny dokument 

zawierający zarys tego, co będziemy robić z danymi w 

trakcie trwania projektu badawczego i po jego 

zakończeniu. Większość badaczy gromadzi dane mając 

w głowie jakiegoś rodzaju plan, ale często jest on 

nieodpowiednio udokumentowany lub nie do końca 

przemyślany. Wiele problemów związanych z 

zarządzaniem danymi daje się łatwo zniwelować lub 

całkowicie uniknać, jeśli planujemy z wyprzedzeniem. 

(https://dmptool.org/general_guidance/)

https://dmptool.org/general_guidance/


Zwyczajowe 
elementy DMP ● Pozyskiwanie danych. 

● Dobór formatów plików i ich nazewnictwo.

● Krótko- i długoterminowe przechowywanie danych. 

● Zasady dostępu do danych i możliwość ich ponownego 

wykorzystania. 

● Prawne i etyczne aspekty zarządzania danymi. 

● Zasoby potrzebne do zarządzania danymi (infrastruktura, 

kompetencje, pieniądze). 



DMP w H2020



Horyzont 2020 – 
Wymogi

● Domyślnie dane powinny zostać udostępnione jak 

najszybciej, co najmniej w zakresie koniecznym do 

weryfikacji ustaleń opisanych w publikacjach (lub 

szerszym, zgodnie z DMP). 

● Możliwość wyłączenia spod tego obowiązku („opt 

out”) na każdym etapie aplikowania i realizacji 

projektu. 



Horyzont 2020 – 
Opt Out



Horyzont 2020 – 
Wymogi

● Jeśli korzystamy z wyłączenia, nie musimy 

tworzyć DMP, ale możemy to zrobić. 

● Na etapie aplikowania o środki nie trzeba 

przygotowywać pełnego DMP, ale kwestia 

zarządzania danymi jest istotna dla kryterium 

„Impact”. 

● Jeśli nie korzystamy z wyłączenia, pierwsza 

wersja DMP powinna być przygotowana w ciągu 

6 miesięcy od momentu rozpoczęcia projektu. 

● DMP należy aktualizować. 



H2020 – 
FAIR Data

● Findable

● Accessible

● Interoperable

● Reusable



H2020 – 
Findable Data

● Czy dane zostaną opatrzone metadanymi? 

● Czy będą opisane zgodnie z przyjętymi w danej 

dziedzinie standardami? 

● Czy dane będą posiadać trwały identyfikator (np. 

DOI).

● Czy konieczne będzie wersjonowanie danych? 



H2020 – 
Accessible Data

● Które dane zostanę udostępnione w sposób 

otwarty, które w sposób ograniczony, a które 

pozostaną zamknięte? 

● Jeśli część danych nie może zostać 

udostępniona – dlaczego? Co nam to utrudnia: 

prawo, umowa, nasza własna uzasadniona 

wstrzemięźliwość? 

● W jaki sposób dane zostaną udostępnione (np. w 

repozytorium lub archiwum danych)?



H2020 – 
Accessible Data

● Jakie oprogramowanie jest potrzebne, by można 

było wykorzystać te dane? 

● Jeśli korzystanie z danych musi zostać 

ograniczone, w jaki sposób zostanie do nich 

zapewniony dostęp?



H2020 – 
Interoperable Data

● Czy będzie możliwa wymiana i ponowne 

wykorzystanie danych przez inne osoby, 

pochodzące z innych instytucji oraz państw? 

● Czy przetwarzanie danych będzie możliwe za 

pomocą otwartego oprogramowania? 

● Czy wykorzystane zostaną standardowe słowniki 

i metodologie? 



H2020 – 
Reusable Data

● Czy dane zostaną udostępnione na licencji, która 

pozwoli na ich ponowne wykorzystanie w stopniu 

tak szerokim, jak to możliwe? 

● W którym momencie możliwe będzie ponowne 

wykorzystanie danych? 

● Czy dane objęte zostaną tzw. embargiem, by 

umożliwić publikację lub uzyskanie patentu? Jeśli 

tak – na jak długo? 



„Unusable data” - 
przykłady

● „Zbiór danych jest otwarty”. 

● „Dane dostępne publicznie”. 

● „Dane ogólnodostępne”. 

● „Brak ograniczeń dystrybucji”.

● „Free access”.

● „Dane dostępne na licencji Creative Commons”.  



DMP w NCN



DMP W NCN 1.  Opis danych oraz pozyskiwanie lub ponowne 

wykorzystanie dostępnych danych.

2.  Dokumentacja i jakość danych. 

3.  Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych 

podczas badań. 

4.  Wymogi prawne, kodeksy postępowania. 

5.  Udostępnienia i długotrwałe przechowywanie danych.

6.  Zadania związane z zarządzaniem danymi oraz 

zasoby. 



DMP W NCN – FAQ https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-06

-plan-zarzadzania-danymi-pytania



DMP W NCN – FAQ W jaki sposób weryfikowana będzie kwestia spełnienia zapisanych w 

planach postanowień?

Plan Zarządzania Danymi podlegać może takim samym zmianom w 

trakcie realizacji projektu jakim podlega Plan badawczy. Jest on 

bowiem z nim bezpośrednio związany. A zatem podlega eksperckiej 

ocenie merytorycznej na etapie oceny raportu końcowego. Ocena 

będzie polegać na porównaniu planu z wniosku z faktycznym jego 

wykonaniem. Jeśli zmiany merytoryczne w projekcie są uzasadnione to 

również uzasadnione są zmiany  np. formatu lub wielkości 

generowanych danych. Z punktu widzenia Centrum ważne jest czy 

dane są w odpowiedni sposób archiwizowane, zgodnie z zasadami 

FAIR (zapewniony jest manualny lub maszynowy dostęp do danych) i 

czy są lub będą udostępniane, a jeśli tak to na jakich warunkach.



DMP W NCN – FAQ Jak oceniane będą plany zarządzania danymi badawczymi i kto 

będzie je oceniał? 

Plan Zarządzania Danymi podlega ocenie opisowej  i jest oceniany 

jako oddzielne pytanie, nie jest częścią pytania o możliwość 

wykonania w kryterium C. Pytanie brzmi: Czy zarządzanie danymi 

zostało zaplanowane odpowiednio, nieodpowiednio lub nie dotyczy. 

W przypadku wybrania odpowiedzi „nieodpowiednio” ekspert musi to 

uzasadnić.



DMP W NCN – FAQ Czy Plan Zarządzania Danymi może być zmieniony? Czy trzeba 

to zgłaszać, a jeżeli tak - to w jaki sposób i w którym 

momencie?

Zalecane jest uaktualnianie Planu Zarządzania Danymi w 

trakcie trwania projektu, ale nie ma obowiązku informowania o 

tym Centrum. W raporcie końcowym należy opisać stan 

faktyczny dot. danych w projekcie na dzień zakończenia 

projektu, zrozumiałym jest, że może on być inny niż planowany.



DMP W NCN – FAQ
W wytycznych jest zapis mówiący, że dane należy udostępnić 

możliwie szybko - czy wymogi w tym zakresie zostaną 

doprecyzowane w planowanej polityce otwartości? 

Wybór danych, które należy udostępnić to kwestia indywidualna 

badacza. Oczywistym wydaje się, że otwarty dostęp powinien być 

zapewniony do tych danych, które stanowią podstawę 

opublikowanych wyników, aby umożliwić innym badaczom ich 

weryfikację. Dane te powinny być udostępniane w momencie 

ukazania się publikacji. W pozostałym zakresie decyduje badacz 

mając na uwadze ograniczenia formalno-prawne lub inne wskazane 

w uzasadnieniu.



Gdzie udostępniać dane? 



Gdzie udostępnić 
swoje dane? 

●  Repozytoria i archiwa danych. 

●  Data journals – czasopisma publikujące artykuły 

opisujące zbiory danych (ale nie same zbiory). 



Zacznijmy od 
repozytorium / 
archiwum

● Zastanawiając się, w jaki sposób udostępnić dane, 

warto rozważyć na wstępie, gdzie je udostępnić. 

● Dobre repozytorium/archiwum bardzo często 

podpowie nam, jak przygotować i opisać dane do 

udostępnienia. 



Data journals ● Czasopismo publikuje artykuł opisujący zbiór danych. 

● Same dane są udostępniane w repozytorium. 

● Rozwiązanie problemu „spóźnionego ewaluatora”. 



Przydatne materiały i narzędzia



CESSDA DMEG https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/

Library/Data-Management-Expert-Guide

https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide
https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide


Broszury DRODB https://drodb.icm.edu.pl/ 

https://drodb.icm.edu.pl/


DMP Tool https://dmptool.org/

https://dmptool.org/


DMP Online https://dmponline.dcc.ac.uk/

https://dmponline.dcc.ac.uk/

