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Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. 2016 poz. 1764)

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację
publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach
i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających
odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami
publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków
przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium
informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1, zwanym dalej
„centralnym repozytorium”.
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Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

(Dz.U. 2016 poz. 352)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które
udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego
wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Art. 2. 1. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść
lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci
papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej,
będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3.

2. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora
publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż
pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
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1. Dane 
2. Informacja 
3. Dokumenty 

• Scentralizowany system dostępu do informacji publicznej (http://ssdip.bip.gov.pl/)

• Centralne repozytorium (https://danepubliczne.gov.pl/)

• Biuletyn Informacji Publicznej (https://www.bip.gov.pl/)
• Strona Główna BIP
• Strona Podmiotowa BIP

Polityka udostępniania danych i dokumentów zawierających 
informację publiczną regulowana jest przepisami prawa.

Pojęcia podstawowe



Fundament – jakość danych

1. Potrzeba zbierania danych

2. Podstawa prawna zbierania danych

3. Techniki zbierania danych

4. Źródła danych

5. Odbiorcy danych

6. Miejsce udostępnienia danych

7. Cel wykorzystania danych

8. Efekt wykorzystania danych

Praktyczne przykłady – usługi oparte 
o dane gromadzone przez podmioty 
realizujące zadania publiczne; powinien być 
to swoisty „ciąg technologiczny”, w którym 
dane są weryfikowane i porządkowane 
z urzędu - już na etapie ich zbierania.

Chodzi o to, że później znacznie trudniej 
„wyłapać” pojedyncze błędne dane; 
szczególnie, że mogą już one wejść w proces 
dalszego przetwarzania, obliczeń, 
wstawienia do dokumentów (przykład 
weryfikatora adresów, Rejestru Aptek i 
innych rejestrów centralnych). 



Odpowiedzialność za jakość danych
• Należy zakładać z góry, że wszelkie dane - prędzej czy później - będą 

musiały być dostosowane do automatycznego przetwarzania, a więc już 
na etapie planowania ich zbierania konieczne jest:
• przekonanie o rzeczywistej konieczności ich gromadzenia (nie należy zbierać 

danych na zapas, bo „może się przydadzą”, lub „bo zawsze były gromadzone”);

• gromadzenie w sposób niedopuszczający do powstawania błędów, których 
uniknięcie jest możliwe poprzez zastosowanie walidatorów (kompletność, 
poprawność formalna, poprawność merytoryczna, separacja danych za pomocą 
standardowych separatorów (tab, średnik, ”|”);

• jak najszersze stosowanie kodów, identyfikatorów wskazanych w rozporządzeniu 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016 poz. 113);

• stałe weryfikowanie nie tylko aktualności danych, ale także aktualności prawnych 
podstaw ich pozyskiwania oraz źródeł, które mogą ulegać zmianie



Przykład podejścia do danych dostarczanych 
z wykorzystaniem formularzy

• W postaci elektronicznej - weryfikacja automatyczna (formularze z funkcjami 
walidacyjnymi) stosowana jest m. innymi w procedurze zakładania konta na 
ePUAP, w formularzach e-usług na tej platformie, 
a także w zaawansowanych rozwiązaniach stosowanych przez Ministerstwo 
Finansów (np. e-deklaracje)

• W postaci papierowej – sprawdzenie danych powinno odbywać się już przy 
odbieraniu formularza, a dostawca powinien być poinformowany o błędach 
merytorycznych i formalnych – brak upowszechniania wiedzy skutkuje brakiem 
poprawy stanu rzeczy

• Aktualnie pełnomocnicy ds. otwartości danych walczą z fatalnym stanem 
danych, upowszechniając wiedzę o celach i sposobach ich osiągania:

http://mc.bip.gov.pl/programy-realizowane-w-mc/programu-otwierania-danych-publicznych.html

http://mc.bip.gov.pl/programy-realizowane-w-mc/programu-otwierania-danych-publicznych.html


Nieaktywna Aktywna

=



Nadmiar identyfikatorów lub też ich zmiana w 
różnym czasie wprowadza chaos utrudniający 
identyfikację.





Adres uniwersalny



Przykład

http://itia.pl/adres
- weryfikator adresów

Numerów 4, 6, 8, 10, 12 
nie daje się wybrać. 
Pierwszym wybieralnym 
numerem budynku jest 14.

Za pomocą aplikacji 
Poczty Polskiej można 
ustalić poprawny kod 
pocztowy – 80-125

Pytanie: czy da się 
ustalić dokładnie 
współrzędne wejścia 
do budynku przy ul. 
Kartuskiej 4/6?

http://itia.pl/adres


Przykład użycia



Błędny kod!





Posumowanie

• Jakie dane w rejestrach, takie wyniki statystyk!

• Konieczna jest informatyzacja całego procesu gromadzenia danych 
z zapewnieniem jednoczesnej kontroli poprawności i kompletności 
zbieranych danych

• Należy używać wszelkich dostępnych i jak najdokładniejszych narzędzi 
– właściwych dla gromadzonych danych.



Ważne

Jak sobie pościelesz, 
tak się wyśpisz



Dziękuję
Kontakt dr inż. Kajetan Wojsyk

Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa 
i Współpracy Międzynarodowej
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A
Lokalizacja CSIOZ: 
https://map.what3words.com/arkusze.sympatia.komiksy
Współrzędne geodezyjne: 52.25155, 20.993724

tel. +48 22 597-09-27; faks +48 22 597-09-47
e-mail: biuro@csioz.gov.pl
ePUAP ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP
WWW: http://www.csioz.gov.pl
BIP: http://csioz.bip.gov.pl
REGON: 001377706; NIP: 5251575309

https://map.what3words.com/arkusze.sympatia.komiksy
mailto:biuro@csioz.gov.pl
http://www.csioz.gov.pl/
http://csioz.bip.gov.pl/

