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Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) 

do Programu otwierania danych na lata 2021-2027 

 

1. Uwagi ogólne 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji odnotowuje, że Program otwierania danych jest istotną 

inicjatywą. Członkowie Izby dostrzegają główny walor Programu w postaci zapewnienia 

przedsiębiorcom dostępu do otwieranych danych. Istotna przy tym jest forma udostępniania – ważne, 

żeby pozwalała na posługiwanie się powszechnie dostępnymi narzędziami – bez konieczności 

nabywania dedykowanego oprogramowania lub budowania narzędzi korzystających z API.  

W ocenie Izby przydatne byłoby wprowadzenie instytucji nadającej udostępnionym danym rodzaju 

„statusu zaufania publicznego”. Oznaczałoby to, że dane pochodzące ze zbiorów państwowych 

mogłyby zostać wykorzystane i stanowić dowód oraz nie byłyby kwestionowane przez inne instytucje 

państwowe, bądź kontrolne.  

 

Uwagi szczegółowe 

 

Użyteczność portalu otwartych danych (3.2. opracowania) 

W ocenie Izby konieczna wydaje się dalsza praca nad rozwojem funkcjonalności i użyteczności (UX) 

portalu dane.gov.pl, które sprzyjać będą szerszemu wykorzystaniu danych, np. poprzez opis zakresu 

danych w poszczególnych zbiorach, kategoryzacja danych, definicje danych, łatwiejsze ich 

wyszukiwanie. Portal powinien być bardziej spersonalizowany, pokazywać dane kontekstowo, czego 

brakuje w Opracowaniu.  

 

Atrakcyjność danych dla B2B 

Użyteczność dla biznesu otwartych danych powinna być postrzegana przez pryzmat ich kompletności, 

wysokiej jakości oraz udostępniania ich przez większość jednostek administracyjnych. Tymczasem, jak 

pokazują wyniki badania „Barometru Otwartych Danych”, o którym mowa w Opracowaniu – sytuacja 

wygląda nieco inaczej. Stąd też powinien być zdefiniowany obowiązek udostępniania zdefiniowanych 

danych przez poszczególne jednostki, w tym administracji samorządowej (obecnie niewiele 

podmiotów samorządowych udostępnia otwarte danych do ponownego wykorzystywania). 

Częstotliwość przekazywania danych przez jednostki administracji powinna wzrosnąć – dla wybranych 

danych powinna być częstsza, niż postulowane w opracowaniu – minimum jeden raz w roku, 

szczególnie, że w Opracowaniu postuluje się, że powinien wzrosnąć udział danych dynamicznych  

- wartościowych dla przedsiębiorstw. 

W celu zwiększenia korzystania z danych otwartych na stronach gov.pl w kontekście wzrostu 

innowacyjności gospodarki musi wzrosnąć ilość danych na stronie, które są atrakcyjne dla biznesu. Jak 
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wynika z ankiety GUS z 2018 r, o której mowa w Opracowaniu – obecnie udostępniane dane otwarte 

nie są zbyt wartościowe dla firm – „2,3% firm podkreśla, że są takie dane publiczne, które mogłyby być 

wykorzystane w celach biznesowych, lecz wciąż nie zostały udostępnione w ramach otwartych danych 

publicznych.”  

Za dane atrakcyjne i wartościowe dla innowacji i biznesu określono w dokumencie: 

• dane geoprzestrzenne (kody pocztowe, mapy krajowe i lokalne), 

• dane dotyczące obserwacji Ziemi i środowiska (zużycie energii i obrazy satelitarne), 

• dane meteorologiczne (dane in situ z instrumentów i prognozy pogody), 

• dane statystyczne (wskaźniki demograficzne i gospodarcze), 

• dane dotyczące przedsiębiorstw i ich własności (rejestry przedsiębiorstw i numery 
identyfikacyjne), 

• dane dotyczące mobilności (znaki drogowe i śródlądowe drogi wodne). 

W ocenie Izby m.in. o takie dane jak powyżej powinien być wzbogacony portal. Izba jednocześnie 

pragnie podkreślić, że dokument zawiera słuszny postulat dotyczący tego, że dane z sektora 

publicznego powinny być: co do zasady bezpłatne, w formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego, za pośrednictwem interfejsów API, oraz w odpowiednich przypadkach do zbiorczego 

pobrania. 

 

Udostępnianie danych przez B2B 

Wartościowe dane kreowane przez przedsiębiorstwa prywatne (w odróżnieniu od niektórych 

państwowych, w tym dane lokalizacyjne, o wydatkach, zachowaniu klientów etc.) nie powinny być 

udostępniane bezpłatnie, również w postaci insight’ów na stronach rządowych open data.  

Bezpłatnie powinny być udostępniane dane kreowane ze środków publicznych – przez administrację. 

Jednakże w rozdziale 5.1.2. Zwiększenie dystrybucji danych w portalu dane.gov.pl są zapisy, że dane 

prywatnych przedsiębiorstw powinny podlegać udostępnieniu: 

„Dane znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstw, takich jak operatorzy telekomunikacyjni, 

platformy internetowe, producenci samochodów, sprzedawcy detaliczni lub media społecznościowe, 

mają duże znaczenie. Ich wykorzystywanie może na przykład prowadzić do bardziej ukierunkowanej 

reakcji na epidemie, lepszego planowania przestrzennego miast, poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i zarządzania ruchem, a także lepszej ochrony środowiska, monitorowania rynku i ochrony 

konsumentów). […] Tego typu dane, ze względu na ich znaczenie i wysoką wartość dla społeczeństwa, 

powinny podlegać udostępnianiu przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości ich ponownego 

wykorzystania dla dobra ogólnego.”  

Na razie wspomina się tu przypadki epidemii czy klęski żywiołowej, jednak powinny być określone 

szczególne sytuacje, w jakich dane wartościowe B2B mają być przekazywane bezpłatnie określonym 

jednostkom administracji, a nie dla wszystkich użytkowników portalu dane.gov.pl.  

 

 


