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cję o autorze czy miejscu powstania. Zbiór zaleceń 
FAIR jest ciągle rozwijany. Nie wszystkie dane mogą 
być otwarte, natomiast wszystkie powinny być FAIR.

Aspekty prawne
Ważną kwestią jest rozwiązanie aspektów praw-

nych związanych z publikowaniem danych. Jeśli 
w toku badań korzysta się z danych już istniejących, 
trzeba sprawdzić czy można je dalej udostępniać. 
Konieczne jest też ustalenie, na jakich zasadach mogą 
być upowszechniane dane wytworzone w ramach 
projektu, a także zawarcie stosownych umów regulu-
jących zakres ich dalszego wykorzystywania. 

Bezwzględnie należy też usunąć dane wrażliwe, 
stosując anonimizację danych. Odpowiednie opra-
cowanie danych, klarowna dokumentacja, selekcja 
i analiza pozwalają usystematyzować zasób, co ułatwi 
przechowywanie materiałów i usprawni dostęp do 
nich. Zasady kompletowania danych badawczych 
opublikowano broszurze „Selekcja i przygotowanie 
danych badawczych do udostępnienia” przygotowa-
nej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersy-
tetu Warszawskiego. 

n Małgorzata Wróblewska
n Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska

Biblioteka PŁ

  c.d. ze str. 57

Podium lekkoatletów z PŁ

Reprezentacja PŁ

foto: 
Rafał Bieniek

Jak przygotować dane...

Akademickie Mistrzostwa Pol-
ski w lekkiej atletyce zgromadziły 
1200 studentów z 80 uczelni. Poli-
technikę Łódzką reprezentowało 
ponad 20 zawodników. Nasi stu-
denci uplasowali się w klasyfikacji 
generalnej na wysokiej 2. pozycji, 
ulegając jedynie zawodnikom 

Politechniki Gdańskiej. Studentki 
PŁ zdobyły srebrny medal w kla-
syfikacji uczelni technicznych i 8. 
miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Łącznie nasi zawodnicy zdobyli 2 
medale w klasyfikacji generalnej 
i 16 medali w kategorii uczelni 
technicznych. Indywidualnie naj-

większy sukces odnieśli biegacze 
na 400 m. Na dystansie tym naj-
szybszy był Kajetan Duszyński, 
który wyprzedził swojego kolegę 
Mateusza Rzeźniczaka. Trenerami 
lekkoatletyki są mgr Rafał Bieniek 
i mgr Adam Kula.
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