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STRESZCZENIE: Wśród wymogów stawianych osobom aplikującym o grant przez instytucje finansujące naukę coraz częściej 

pojawia się kryterium otwierania danych badawczych oraz przygotowywania planów zarządzania danymi. Ze względu na wąt-

pliwości kadry naukowej związane z procesem deponowania danych i przygotowywania DMP biblioteki naukowe świadczą 

usługi związane z informowaniem, szkoleniem i przedstawianiem narzędzi czyniących cały proces łatwiejszym. Artykuł ma na 

celu przybliżenie tej nowej dla bibliotek roli oraz wskazanie przydatnych serwisów i narzędzi. 

SUMMARY: The requirements which the funding institutions expected from the applicants for grants include more and more 

often the criterion of opening research data and preparing data management plans. Due to doubts of the academic staff 

related to the process of depositing data and preparation of DMP, academic libraries provide services related to information, 

training and presentation of tools facilitating this process. The article aims to introduce this new role for libraries and to 

identify websites and tools useful for its implementation. 
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Od początku milenium obserwujemy rosnącą potrze-

bę wprowadzania regulacji nakładających na naukow-

ców obowiązek zarządzania wytwarzanymi danymi 

badawczymi [1], czyli danymi o dowolnej formie i tre-

ści, które stanowią podstawę wnioskowania naukowe-

go. Jednym z elementów realizacji tego założenia jest 

coraz częściej spotykany wymóg przedłożenia planu 

zarządzania danymi (data management plan, DMP) na 

etapie ubiegania się o środki z instytucji finansujących 

naukę. Wprowadzając podobne obowiązki, granto-

dawcy wspierają realizację celów Otwartej Nauki – 

umożliwiają m.in. weryfikację wniosków przedstawio-

nych w publikacji oraz ponowne wykorzystanie zgro-

madzonych danych przez inne grupy badawcze. W związ-

ku ze stopniowym realizowaniem polityki „otwartości 

totalnej”, wspieranej przez Komisję Europejską [2], na-

leży założyć, że w niedalekiej przyszłości tworzenie 

planów zarządzania danymi i zarządzanie danymi ba-

dawczymi w ogóle stanie się nieodzownym elemen-

tem każdego projektu badawczego. 

Data Management Plan to dokument opisujący, jakie 

dane zespół badawczy zamierza uzyskać lub wygene-

rować w trakcie projektu, jak chce nimi zarządzać, 

w jaki sposób je opisać, przeanalizować, przechowy-

wać oraz z użyciem jakich narzędzi zostaną one na ko-

niec projektu udostępnione i zarchiwizowane. Nada-

nie podobnym treściom formy pisemnej ma na celu 

nie tylko ich sformalizowanie i przybliżenie instytucji 

finansującej metod przetwarzania danych, ale również 

pozwala autorom badania łatwiej określić zagadnienia 

wymagające uzupełnienia na dalszych etapach pro-

jektu. Dlatego DMP określany jest jako dokument 

żywy. Tworzenie DMP od niemal dekady stanowi sze-

roko stosowaną dobrą praktykę. Wciąż jednak główną 

motywacją do przygotowywania planów pozostają 

wymagania grantodawców [3]. 

DMP znacząco różnią się między sobą – choćby ze 

względu na rodzaj gromadzonych danych i dziedziny, 

w ramach których prowadzone są badania. Niemniej 
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można wskazać kilka ogólnych zagadnień, które do-

brze przygotowany DMP powinien uwzględniać: okre-

ślenie typu danych i innych materiałów powstających 

podczas projektu (jakie dane gromadzimy), określenie 

formatu danych i standardu metadanych (w jaki spo-

sób dane gromadzimy i opisujemy), sposoby udostęp-

niania danych (gdzie dane będą udostępniane i w ja-

kim stopniu mogą być otwarte), restrykcje dotyczące 

ponownego wykorzystania danych, ich udostępniania 

i przekształcania (w jakim zakresie dane będą mogły 

zostać ponownie wykorzystane), metody archiwizo-

wania i zapewniania długotrwałego dostępu (gdzie da-

ne będą archiwizowane i jak długo). 

Przykłady prawidłowo przygotowanych DMP można zna-

leźć w serwisach internetowych organizacji zajmujących 

się propagowaniem wiedzy o zarządzaniu danymi ba-

dawczymi, m.in. Digital Curation Centre (zob. il. 1) [4]. 

Tworzenie DMP to wymóg stale rosnącego grona za-

granicznych grantodawców, m.in. Komisji Europejskiej 

(w ramach programu ramowego Horyzont 2020), Eu-

ropean Research Council, National Science Founda-

tion, Research Councils UK, Biotechnology and Biolog-

ical Sciences Research Council, Wellcome Trust. Pol-

skie instytucje finansujące naukę nie wymagały dotąd 

tworzenia i aktualizowania DMP – ma się to jednak 

zmienić. Ogłoszenie dyrektora Narodowego Centrum 

Nauki z kwietnia 2019 r. zapowiada wprowadzenie 

do końca roku wymogu załączenia DMP do formularza 

wniosku o finansowanie [5]. NCN zamieścił już w swo-

im serwisie wytyczne i szczegółową instrukcję pomoc-

ną przy tworzeniu DMP [6]. Działania te motywowane 

są Planem S – zgodnie z jego założeniami do końca 

2020 r. wszystkie publikacje związane z realizacją gran-

tów mają być udostępniane na otwartych licencjach 

[2] – oraz wytycznymi w zakresie otwartości wprowa-

dzonymi w 2018 r. przez stowarzyszenie Science 

Europe [7], którego NCN jest członkiem. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników nau-

kowych, wiele bibliotek akademickich decyduje się na 

oferowanie usług z zakresu zarządzania danymi ba-

dawczymi [8], ze szczególnym uwzględnieniem doradz-

twa w kwestiach związanych z DMP (il. 2–4). 

Biblioteki podejmują więc działania mające na celu 

wsparcie pracowników uczelni w tworzeniu Nauki 2.0, 

której kluczowym elementem jest otwieranie i ponow-

ne wykorzystanie danych badawczych [9]. Przegląda-

jąc serwisy zagranicznych bibliotek akademickich i or-

ganizacji bibliotekarskich poświęcone usługom doty-

czącym danych [10–12], można stwierdzić, że w kwe-

stii planów zarządzania danymi badawczymi biblioteki 

mogą z powodzeniem: odpowiadać na zapytania ka-

dry naukowej i studentów z zakresu DMP, danych 

badawczych i metadanych, tworzyć i wdrażać doku-

menty związane z zarządzaniem danymi badawczymi 

i DMP, prowadzić szkolenia, pomagać w wyszukiwaniu 

i cytowaniu danych oraz zestawów danych, opracowy-

wać poradniki, udzielać wsparcia w kwestiach tech-

nicznych dotyczących tworzenia DMP.

 

Il. 1. Strona internetowa Digital Curation Centre 
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Il. 2. Strona internetowa biblioteki Uniwersytetu Stanforda 

 

Il. 3. Strona internetowa biblioteki Uniwersytetu Harvarda 
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Il. 4. Strona internetowa stowarzyszenia bibliotek naukowych zrzeszającego członków z krajów należących do Rady Europy 

Pomocne w tworzeniu DMP są darmowe narzędzia do-

stępne w Internecie, za pomocą których można przy-

gotować szablony DMP dostosowane do wymagań kon-

kretnych grantodawców. Warto zwrócić uwagę na pro-

gramy DMPTool oraz DMPonline. Zasadniczą różnicą 

między nimi jest wspierana baza instytucji finansują-

cych naukę: DMPTool dostosowano głównie do insty-

tucji amerykańskich, natomiast DMPonline – brytyj-

skich. W przypadku grantodawców, których wymogów 

nie znajdziemy we wspomnianych narzędziach, warto 

skorzystać z list kontrolnych, przygotowywanych m.in. 

przez Digital Curation Centre [13] i Komisję Europejską 

w ramach programu ramowego Horyzont 2020 [14]. 

Za pomocą list można szybko określić, o jakie informa-

cje należy uzupełnić przygotowywany plan zarządza-

nia danymi. 

W sieci dostępnych jest wiele portali, serwisów i kursów 

poświęconych zarówno tworzeniu DMP, jak i w ogóle 

zagadnieniu zarządzania danymi badawczymi. Na uwa-

gę zasługuje stale aktualizowany przez bibliotekarzy 

z Uniwersytetu w Edynburgu kurs MANTRA [15], który 

w sposób przejrzysty i gruntowny wprowadza pracow-

ników naukowych i bibliotekarzy w problematykę za-

rządzania danymi. Z kolei na platformie Coursera do-

stępny jest pięciotygodniowy kurs Research Data Ma-

nagement and Sharing [16], prowadzony przez pra-

cowników Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel 

Hill i Uniwersytetu w Edynburgu. W ramach zaliczenia 

trzeba samodzielnie wykonać kompletny DMP, oce-

niany następnie przez pozostałych uczestników kursu. 

Innym cennym źródłem jest serwis Digital Curation 

Centre [17] – DCC to brytyjska instytucja specjalizująca 

się w zarządzaniu danymi badawczymi. W portalu znaj-

dziemy wiele materiałów, narzędzi oraz informacji po-

mocnych w dalszym opanowywaniu zagadnień związa-

nych z tworzeniem DMP.  

Na gruncie polskim warto zwrócić uwagę na działania 

Platformy Otwartej Nauki [18], która na życzenie insty-

tucji naukowych prowadzi seminaria i warsztaty z za-

kresu zarządzania danymi badawczymi i DMP. W Inter-

necie dostępna jest również prezentacja autorstwa 

jednej z pracownic PON omawiająca tworzenie DMP 

oraz inne zagadnienia związane z zarządzaniem da-

nymi badawczymi [19].
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NAZWA INSTYTUCJI ADRES STRONY OPIS STRONY 

Narodowe Centrum Nauki 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/fi-

les/pliki/instrukcja_plan_zarzadzania_da

nymi.pdf 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/fi-

les/pliki/regulaminy/wytyczne_zarzadza

nie_danymi.pdf 

Wytyczne i szczegółowe instrukcje dla 

wnioskodawców odnośnie do tworze-

nia DMP 

Platforma Otwartej Nauki http://pon.edu.pl/ 

Portal działający na rzecz zwiększenia 

dostępności, widoczności i oddziaływa-

nia dorobku polskich naukowców; PON 

prowadzi szkolenia z zarządzania da-

nymi badawczymi i DMP 

The Data Curation Center http://www.dcc.ac.uk/resources 

Serwis brytyjskiej instytucji specjalizu-

jącej się w zarządzaniu danymi badaw-

czymi, w którym znajdują się gotowe 

plany zarządzania danymi, szablony, 

przewodniki, wytyczne, informacje na 

temat formatów zamieszczanych da-

nych badawczych, metadanych w zależ-

ności od dyscypliny oraz lista kontrolna 

DMPTool (USA) https://dmptool.org/ 

Narzędzie przygotowujące szablony DMP 

dostosowane do wymagań amerykań-

skich grantodawców 

DMPonline 

(Wielka Brytania) 
https://dmponline.dcc.ac.uk/ 

Narzędzie przygotowujące szablony DMP, 

które zawiera bazę brytyjskich instytu-

cji finansujących naukę 

MANTRA https://mantra.edina.ac.uk/ 

Kurs dla pracowników naukowych i bi-

bliotekarzy prezentujący zagadnienia 

zarządzania danymi badawczymi, two-

rzony na Uniwersytecie w Edynburgu 

Research Data Management 

and Sharing 

https://www.coursera.org/learn/data-

management 

Kurs dotyczący zarządzania danymi 

badawczymi, prowadzony przez pra-

cowników Uniwersytetu Karoliny Pół-

nocnej w Chapel Hill i Uniwersytetu 

w Edynburgu 

Tab. 1. Serwisy, kursy i wytyczne
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