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InfrastrukturaInfrastruktura

1. Systemy, procesy i zasoby, które warunkują
funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki i 
państwa

2. Warunkiem realizacji przez państwo jego 
niezbywalnych zadań jest pełna kontrola nad 
infrastrukturą

3. Brak kontroli nad określonym segmentem 
infrastruktury uniemożliwia spełnianie przez 
państwo jego funkcji   



PaPańństwo obywatelskiestwo obywatelskie

•• JednoJednośćść praw i obowipraw i obowiąązkzkóów w 
•• Symetria praw i obowiSymetria praw i obowiąązkzkóóww
•• BezpieczeBezpieczeńństwo informacyjne obywateli stwo informacyjne obywateli –– obowiobowiąązkiem zkiem 

papańństwastwa
•• Symetria informacyjna paSymetria informacyjna pańństwa, obywateli, jednostek stwa, obywateli, jednostek 

organizacyjnychorganizacyjnych
•• ZasZasóób informacyjny urzb informacyjny urzęędu du –– dobrem wspdobrem wspóólnym lnym 

papańństwastwa
•• Informacja potrzebna obywatelom Informacja potrzebna obywatelom –– dobrem dobrem 

publicznym nalepublicznym należżnymnym



Infrastruktura informacyjna paInfrastruktura informacyjna pańństwa stwa 

Normy informacyjneNormy informacyjne
Systemy informacyjneSystemy informacyjne
Zasoby informacyjneZasoby informacyjne
Normy i systemy teleinformatyczneNormy i systemy teleinformatyczne

warunkujwarunkująące funkcjonowanie ce funkcjonowanie 
spospołłeczeeczeńństwa, gospodarki i pastwa, gospodarki i pańństwastwa

•• PaPańństwo ma obowistwo ma obowiąązek tworzenia i rozwoju  zek tworzenia i rozwoju  
dobrej infrastruktury informacyjnejdobrej infrastruktury informacyjnej



Atrybuty infrastruktury informacyjnej Atrybuty infrastruktury informacyjnej 
papańństwastwa

•• IntegralnoIntegralnośćść informacyjna, funkcjonalna, organizacyjna, informacyjna, funkcjonalna, organizacyjna, 
technologiczna systemtechnologiczna systemóóww

•• Minimum redundancjiMinimum redundancji informacji i funkcjiinformacji i funkcji
•• PePełłna relewancja na relewancja informacji wzglinformacji wzglęędem funkcjidem funkcji
•• KompleksowoKompleksowośćść
•• Dostosowanie do kompetencji i struktur aparatu paDostosowanie do kompetencji i struktur aparatu pańństwastwa
•• AdaptatywnoAdaptatywnośćść do zmian funkcjonalnych i  strukturalnychdo zmian funkcjonalnych i  strukturalnych
•• BezpieczeBezpieczeńństwostwo i niezawodnoi niezawodnośćść
•• RozwiRozwiąązania na miarzania na miaręę realnych warunkrealnych warunkóóww ekonomicznych i ekonomicznych i 

spospołłecznych kraju ecznych kraju 
•• EfektywnoEfektywnośćść ekonomiczna i spoekonomiczna i społłecznaeczna
•• IntegralnoIntegralnośćść informacyjnainformacyjna
•• InteroperacyjnoInteroperacyjnośćść systemsystemóóww



Model infrastruktury informacyjnej paModel infrastruktury informacyjnej pańństwastwa

Systemy identyfikacji osSystemy identyfikacji osóób, b, 
podmiotpodmiotóów i terytorium w i terytorium 

OgOgóólnokrajowe systemy administracji: lnokrajowe systemy administracji: 
podatkowe, ubezpieczenia spopodatkowe, ubezpieczenia społłecznego, ecznego, 

zdrowotnego, uszdrowotnego, usłług spoug społłecznychecznych

Wyspecjalizowane systemy informacyjne administracji Wyspecjalizowane systemy informacyjne administracji 
i innych instytucji realizuji innych instytucji realizująących zadania publicznecych zadania publiczne

Normy Normy 
informacyjneinformacyjne

Ogólnokrajowe wyspecjalizowane 
rejestry i ewidencje

Admi-
nistra-
cyjna

Infor-
macja

Pro-
cedu-
ralna



Miejsce infrastruktury informacyjnej Miejsce infrastruktury informacyjnej 
w organach administracji publicznejw organach administracji publicznej

Gmina A1Gmina A1

Powiat APowiat A Powiat BPowiat B

Gmina B1Gmina B1

WojewWojewóództwodztwo

Centralna administracja rzCentralna administracja rząądowadowa



Funkcje administracji w infrastrukturze Funkcje administracji w infrastrukturze 
informacyjnej painformacyjnej pańństwastwa

•• Gmina Gmina 
–– pierwotne ujmowanie danych dla procedur administracyjnych pierwotne ujmowanie danych dla procedur administracyjnych 

realizowanych przez samorzrealizowanych przez samorząąd terytorialnyd terytorialny
–– eksploatacja systemeksploatacja systemóów uw użżytkowych samorzytkowych samorząądu gminnegodu gminnego

•• Powiat Powiat 
–– rejestry i ewidencje ogrejestry i ewidencje ogóólnokrajowych systemlnokrajowych systemóów informacyjnych paw informacyjnych pańństwastwa
–– eksploatacja ogeksploatacja ogóólnokrajowych systemlnokrajowych systemóów uw użżytkowych administracji na szczeblu ytkowych administracji na szczeblu 

terenowymterenowym
–– terenowe oddziaterenowe oddziałły administracji rzy administracji rząądowejdowej

•• WojewWojewóództwo dztwo –– administracja rzadministracja rząądowa i samorzdowa i samorząądowadowa
•• Szczebel centralny Szczebel centralny ––

–– centralne bazy danych rejestrcentralne bazy danych rejestróów referencyjnychw referencyjnych
–– centralna centralna metainformacjametainformacja i i parainformacjaparainformacja
–– normy informacyjne i informatyczne dla sektora publicznegonormy informacyjne i informatyczne dla sektora publicznego



Instrumenty koordynacji infrastruktury Instrumenty koordynacji infrastruktury 
informacyjnej painformacyjnej pańństwastwa

Normy informacyjneNormy informacyjne
Bazowe referencyjne systemy Bazowe referencyjne systemy 
identyfikacjiidentyfikacji
Publiczne bazy Publiczne bazy metainformacjimetainformacji i i 
parainformacjiparainformacji administracyjnej administracyjnej 
IntegralnoIntegralnośćść rejestrrejestróów, ewidencji, w, ewidencji, 
katastrkatastróów w 
ZasZasóób archiwalny b archiwalny 



Publiczny portal standardPubliczny portal standardóów w 
informacyjnych administracji informacyjnych administracji 

•• Normy zarzNormy zarząądzania informacjdzania informacjąą
•• Standardy generatywneStandardy generatywne
•• Standardy Standardy metainformacyjnemetainformacyjne
•• Standardy Standardy parainformacyjneparainformacyjne
•• Standardowe dane elementarne (Standardowe dane elementarne (nucleonsnucleons))
•• Standardowe dokumentyStandardowe dokumenty
•• Standardowe komunikaty (XML)Standardowe komunikaty (XML)



Publiczny portal Publiczny portal parainformacyjnyparainformacyjny
administracji publicznejadministracji publicznej

•• SkierowujSkierowująąca informacja prawnaca informacja prawna

•• Informacja organizacyjna Informacja organizacyjna 

•• Informacja proceduralnaInformacja proceduralna



Referencyjne powszechne systemy Referencyjne powszechne systemy 
identyfikacjiidentyfikacji

•• Powszechny system identyfikacji osPowszechny system identyfikacji osóób b 
fizycznych (PESEL)fizycznych (PESEL)

•• System identyfikacji jednostek System identyfikacji jednostek 
organizacyjnych gospodarki narodowejorganizacyjnych gospodarki narodowej

•• System identyfikacji terytorialnejSystem identyfikacji terytorialnej



WspWspóólne normy informacyjne, lne normy informacyjne, metainformacyjnemetainformacyjne i i 
parainformacyjneparainformacyjne sektora publicznegosektora publicznego

•• Akceptacja normalizacyjnej roli systemAkceptacja normalizacyjnej roli systemóów referencyjnychw referencyjnych
–– OsOsóób (PESEL)b (PESEL)
–– Jednostek organizacyjnych (?)Jednostek organizacyjnych (?)
–– Jednostek terytorialnych (? )Jednostek terytorialnych (? )
–– Klasyfikacji i nomenklatur (statystyka publiczna)Klasyfikacji i nomenklatur (statystyka publiczna)

•• WspWspóólne normy zarzlne normy zarząądzania informacjdzania informacjąą w portalach w portalach 
jednostek sektora publicznegojednostek sektora publicznego
–– Kontrola jakoKontrola jakośści informacji, ci informacji, metainformacjimetainformacji i i parainformacjiparainformacji
–– PrzechowywaniePrzechowywanie
–– UdostUdostęępnianiepnianie
–– OchronaOchrona

•• Normy teleinformatyczne zapewniajNormy teleinformatyczne zapewniająące ce interoperacyjnointeroperacyjnośćść
•• Referencyjny charakter portali organReferencyjny charakter portali organóów centralnych ww centralnych włładzy adzy 

i administracji rzi administracji rząądowejdowej



Wnioski (1) Wnioski (1) 

PodstawPodstawąą sprawnego sprawnego ee--papańństwastwa ssąą dobre normy informacyjne, dobre normy informacyjne, 
metainformacyjnemetainformacyjne i i parainformacyjneparainformacyjne
Normy Normy metainformacyjnemetainformacyjne i i parainformacyjneparainformacyjne -- publiczna baza publiczna baza 
informacji normalizacyjnejinformacji normalizacyjnej
„„Referencyjne systemyReferencyjne systemy”” realizurealizuąącece funkcje koordynacyjnefunkcje koordynacyjne
Centralne bazy informacji, meta i para publicznej (prawo, procedCentralne bazy informacji, meta i para publicznej (prawo, procedury, ury, 
informacja organizacyjna, klasyfikacje, nomenklatury, kody)informacja organizacyjna, klasyfikacje, nomenklatury, kody)
Prototypowe rozwiPrototypowe rozwiąązania (zania (bestbest practicespractices) rekomendowane do adaptacji ) rekomendowane do adaptacji 
AudytAudyt istniejistniejąących rozwicych rozwiąązazańń i ich i ich rere--engineeringengineering z punktu widzenia z punktu widzenia 

przestrzegania norm informacyjnychprzestrzegania norm informacyjnych
korzystania z zasobu informacyjnego sektora publicznegokorzystania z zasobu informacyjnego sektora publicznego



Wnioski (2)Wnioski (2)

Typowe systemy dostTypowe systemy dostęępne dla jednostek sektora pne dla jednostek sektora 
publicznego na zasadach publicznego na zasadach niekomercyjnychniekomercyjnych
Atestacja ofert komercyjnych z punktu widzenia normAtestacja ofert komercyjnych z punktu widzenia norm

•• PlatformPlatformąą komunikacji pakomunikacji pańństwa z obywatelem sstwa z obywatelem sąą portale portale 
naczelnych organnaczelnych organóów ww włładzy i administracji w adzy i administracji w ee--papańństwiestwie

•• Portale te sPortale te słłuużążą harmonizacji procedur administracyjnych harmonizacji procedur administracyjnych 
•• Portale te powinny dostarczaPortale te powinny dostarczaćć minimum informacji minimum informacji 

proceduralnej administracji, podmiotom i obywatelom jako proceduralnej administracji, podmiotom i obywatelom jako 
informacji publicznej zgodnieinformacji publicznej zgodnie
NiezbNiezbęędna redukcja luk kompetencyjnych  informatykdna redukcja luk kompetencyjnych  informatykóów i w i 
urzurzęędnikdnikóów w zakresie norm i metod projektowania w w zakresie norm i metod projektowania 
infrastrukturalnych systeminfrastrukturalnych systemóów informatycznych paw informatycznych pańństwastwa



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


