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Dokument elektroniczny – coraz lepiej 
zdefiniowany

Obiekty informacyjne – dobre i złe praktyki

Semantyczne Ramy Interoperacyjności
Centralny model danych

Sposób opisu obiektów informacyjnych

ościowe podejście do „projektowania”
elektronicznej administracji



Dokument elektroniczny (1/2)

Dokument elektroniczny – stanowiący odrębną
ość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych 

w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na 
informatycznym nośniku danych (17.02.2005, 
ustawa o informatyzacji…)
Akty wykonawcze do:

Ustawy o podpisie elektronicznym
Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących 
zadania publiczne
Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Kodeksu Postępowania Administracyjnego



Dokument elektroniczny (2/2)

Minister właściwy ds. informatyzacji udostępnia 
wzory pism w formie dokumentów elektronicznych
W tym celu Minister prowadzi centralne 
repozytorium wzorów pism w formie dokument
elektronicznych (CRD)

ór elektroniczny jest opisany 3 plikami:
Opis wzoru elektronicznego – definiujący znaczenie i 
zakres uŜycia dokumentu (XML)
Definicja struktury dokumentu elektronicznego 
tworzonego na podstawie wzoru (XSD)
Opis wizualizacji dokumentu elektronicznego (XSL)



KaŜdy sobie

Organy administracji publicznej przekazują do 
centralnego repozytorium […] wzory pism […]
Zdefiniowaliśmy:

strukturę opisu wzorów elektronicznych, 
zasady nadawania jednolitego identyfikatora, 
zasady tworzenia wyróŜników
…

Pora uporządkować zawartość dokumentów 
elektronicznych - brak mechanizmów 
zabezpieczających przed przenoszeniem 
niespójności do wersji elektronicznej



Na drodze do zapewnienia interoperacyjności systemów administracji (1/2)

Brak wytycznych = złe praktyki (np. schematy 
dokumentów deklaracji podatkowych –numery 
elementów zamiast nazw, brak unikalności nazw 
elementów)

Dobre praktyki:
Wspólne zasady – np. dotyczące nazewnictwa

Definiowanie schematów dla poszczególnych obiekt
informacyjnych, a nie tylko dla całych dokumentów 
(zapewnienie reuŜywalności, rola instytucji 
zarządzających poszczególnymi obiektami 



Na drodze do zapewnienia interoperacyjności systemów administracji (2/2)

Potrzeba opracowania modelu danych administracji 
publicznej

Potrzeba uruchomienia procesów uzgadniania modeli 
danych w poszczególnych domenach (grupy robocze)
Spójny model danych podstawowych i schematów 
podstawowych obiektów informacyjnych punktem 
wyjścia do prac grup roboczych
Określenie zasad postępowania w procesach uzgadniania 
modeli danych, schematów i ich zatwierdzania (nawet 
zasady nazewnictwa elementów) oraz 
rekomendowanych standardów

Uporządkowanie  działań - Semantyczne Ramy 
Interoperacyjności



Semantyczne Ramy Interoperacyjno



Semantyczne Ramy Interoperacyjno

Struktura przedmiotowa działań administracji

Lista przypadków Ŝyciowych i biznesowych 
(podejście zorientowane na obywatela)

Semantyczny model informacyjny (ontologie, 
tezaurusy)

warstwa podstawowa

warstwa domenowa

warstwa instytucjonalna

Struktury danych dla obiektów informacyjnych 
(schematy XML)



Modele danych i obiekty informacyjne



Sposób opisu informacji 



Konstrukcja obiektów informacyjnych

Osoba

Imie*
Imie
Nazwisko*
Nazwisko
Plec*
Pesel*
DataUrodzenia*
MiejsceUrodzenia*
Nip

Adres

Miejse*
Dzielnica
Ulica
NumerDomu*
NumerLokalu
Gmina
Wojewodztwo
KodPocztowy*
Panstwo

DokumentTozsamosci

NazwaDokTozsam
NumerDokTozsam
OrganWydajacy

Kontakt

Telefon
Email

mieszkaW

maDokument

maKontakt



Model danych - perspektywy

Perspektywy patrzenia na model danych i schematy 
obiektów informacyjnych:

Zarządzający obiektami informacyjnymi

Obiekty informacyjne w wymianie danych w ramach 
realizacji usług publicznych

Obiekty informacyjne w kontekście projektowania 
systemów IT administracji publicznej

…

Co oznacza tytułowa „zaprojektowana 
interoperacyjność”?



Jak zaprojektować interoperacyjno

Potrzeba opracowania „narzędzia” pozwalającego 
potraktować budowanie elektronicznej administracji 
jako jeden, spójny projekt

Narzędziem” tym jest spójny model elektronicznej 
administracji integrujący cele, zadania, procesy 
biznesowe, dane i systemy informatyczne niezb
do realizacji celów

Taki sposób zarządzania transformacją administracji 
publicznej jest istotą architektury korporacyjnej



Architektura korporacyjna

STRATEGIA

PROJEKTY

ARCHITEKTURA KORPORACYJNA

MODEL 

TECHNOLOGICZNY
MODEL DANYCH

MODEL 

BIZNESOWY

MODEL 

KOMPONENTÓW 

USŁUG 
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