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Inicjatywa 

• nie jest nowa, ale w związku z wejściem cywilizacji w fazę 

budowy społeczeństw opartych na informacji i wiedzy,  idea 

nabiera nowej siły

• polega na „uwolnieniu” danych w celu budowy nowych 

wartości

• „uwalniający” nawet nie musi wiedzieć jakich wartości, 

chodzi o zwiększenie potencjału gospodarki, to konsumenci 

danych mają wymyślać te wartości

• dotyczy przede wszystkim danych w postaci strukturalnej     

i surowej (tzn. bardziej wykazów, ewidencji niż dokumentów 

o charakterze opisowym) 
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UE otwiera dane i szacuje zyski
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• 12 grudnia 2011 r. – Komisja uruchamia europejską strategię otwartego

dostępu do danych

„W dniu dzisiejszym wysyłamy organom administracji silny sygnał. Wasze dane będą więcej

warte, jeśli je ujawnicie. Rozpocznijcie więc podawanie ich do wiadomości publicznej już

teraz: wykorzystajcie te ramy, aby dołączyć do innych przedsiębiorczych przywódców, którzy

już czerpią zyski z przyjęcia modelu otwartego dostępu do danych. Podatnicy już zapłacili

za te informacje, musimy przynajmniej zwrócić je tym, którzy chcą z nich korzystać w nowy

sposób, pomagając obywatelom w tworzeniu miejsc pracy i stymulowaniu wzrostu

gospodarczego.”

- Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes

• Europejska agenda cyfrowa 2020 EU
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/content-and-media/open-data

• Komisja Europejska oszacowała zyski z uwolnienia danych 

publicznych na od 40 - 100 mld euro rocznie w skali całej Unii 

(Komunikat KE nr 882 12.12.2011 „Otwarte dane – siłą napędową 

innowacji, wzrostu gospodarczego oraz przejrzystego zarządzania”)

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/content-and-media/open-data


Aktualizacja tzw. dyrektywy Re-Use (PSI – Public Sector Information)
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14 czerwca 2013 r. Uaktualnienie Dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego – od dn. 18.07.2015 r.

• wprowadzanie ogólnej zasady, zgodnie z którą wszystkie dokumenty 
udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie 
wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba 
że są one zabezpieczone prawami autorskimi osób trzecich;

• wprowadzenie zasady, że organy publiczne nie będą mogły pobierać opłat 
wyższych od kosztów wynikających z realizacji poszczególnych wniosków o 
przekazanie informacji;

• wprowadzenie obowiązku udostępniania danych w powszechnie stosowanych, 
formatach nadających się do odczytu maszynowego, w celu zapewnienia 
możliwości skutecznego ponownego wykorzystywania danych;

• wprowadzenie nadzoru regulacyjnego w celu egzekwowania tych zasad;

• włączenie nowych podmiotów: archiwów, muzeów i bibliotek, w tym bibliotek 
uczelnianych



Jakie mają być otwarte dane ?
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• Kompletne – wszystkie publiczne dane dostarczające 
informacji, tj. dokumenty, bazy danych, nagrania itp.;

• Aktualne;

• Dostępne – dla wszystkich bez względu na płeć i rasę;

• Surowe – udostępniane ze źródła, w nieprzetworzonej 
formie;

• Przetwarzane maszynowo – dane strukturalne, które mogą 
być przetwarzane w sposób automatyczny
(Linked Open Data, 5 stars LOD);

• W niezastrzeżonym formacie – dostępne w formacie, który 
nie jest własnościowy;

• Nie obarczone licencją np. prawami autorskimi, patentami 
itp.



Aspekt prawny udostępniania zasobów publicznych

- wybrane akty ustawodawcze
• Przepisy regulujące ogólne zasady dostępu do informacji:

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;

- Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. 
zm.);

- Ustawa ooś – Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.

- Ustawa iip – Ustawa z dn. 04.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010.76.489 z 
późn. zm.).

- projekt z dn. 06.03.2015 r. założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji 
sektora publicznego.

• Przepisy określające szczegółowe kwestie dostępności informacji – tzw. ustawy resortowe wraz z 
odpowiednimi rozporządzeniami np. Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne, Prawo ochrony 
środowiska itp.

• Przepisy ograniczające zakres udostępnianej informacji m.in:

- Ustawa z dn. 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228);

- Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późń. zm.);

- Ustawa z dn. 25.06.1995 r. o statystyce (Dz.U.2012.591 z późń. zm.).

• Przepisy dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych m.in.:

- Ustawa z dn. 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U.2013.235 j.t.). Get IT now & tomorrow
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Potencjalne korzyści z Open Data
•Możliwość budowy rozwiązań Smart City/Region.

•Znaczące obniżenie kosztów i zwiększenie skuteczności działań –

poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

•Zwiększenie dochodów budżetów i stworzenie mechanizmów

samofinansowania rejestrów.

•Zwiększenie otwartości i przejrzystości procesu podejmowania decyzji

administracyjnych.

•Monitorowanie wdrażania polityk regionalnych i lokalnych oraz ich

skutków.

•Poprawa jakości danych i usług (e-administracja).

•Świadczenie usług, które odnoszą się do rzeczywistych potrzeb

obywateli, przedsiębiorstw.

•Wspieranie rozwoju gospodarczego oraz społeczeństwa

informacyjnego.

•Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony ich mienia –

precyzyjne i szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia.



Open Data w Regionalnych Programach Operacyjnych
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Działania – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych:

1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia 

dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,

2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, 

geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie 

powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

Rozwiązania Open Data na poziomie > 3 Star LOD 

= dodatkowych 18 / 100 pkt.



Twoja jednostka ma obowiązki z udostępnianiem danych

publicznych … zachowaj spokój …

… my wiemy jak profesjonalnie zrealizować te zadania.
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Katedra

Dwa podejścia do Open Data

via Bazar
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Informacja nie wymagająca 

wyszukania/przygotowania

…

Informacja wymagająca 

wyszukania/przygotowania

Transformuj lub 

uruchom inną 

usługę on-line

[źródło: na podstawie ekspertów INSPIRE, za Michalak J., 2003]

Wyszukaj

Przeglądaj

Złóż wniosek

Pobieraj

Proces 

przygotowania 

informacji ad-hoc i 

na miarę

Dwa tryby udostępniania Open Data
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Usługi 

wyszukiwania

Usługi 

przeglądania Skrzynki podawcze 

e-wniosków 

Usługi transformacji

i uruchamiania

innych usług

Platforma Otwartych
Danych Publicznych

Usługi 

pobierania

…

PDWD „Wykaz”
Katalog
metadanych
CSW – Catalog Service for Web

…

Narzędzia

Wsparcia

i pomocy
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Platforma Otwartych
Danych Publicznych

System „Wnioskomat” GDOŚ i 16 RDOŚ
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Platforma Otwartych
Danych Publicznych

Element Platformy CityNext MS



Dziękujemy za uwagę

i zapraszam do skorzystania z naszej oferty 

Platformy Otwartych Danych Publicznych

Maciej Rossa
maciej.rossa@iscg.pl
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