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O czym rozmawiamy?
• Identyfikacja - deklarowanie swojej tożsamości przez użytkownika systemu.
Np. w procesie logowania do serwera użytkownik wpisuje nazwę (login) stroną ufającą jest w tym przypadku serwer. Identyfikacja nie daje stronie
ufającej pewności co do tożsamości użytkownika; pewność tę zapewni dopiero
proces uwierzytelniania (identyfikacja elektroniczna - proces używania
danych w postaci elektronicznej identyfikujących osobę, unikalnie
reprezentujących osobę fizyczną lub prawną, lub osobę fizyczną reprezentującą
osobę prawną (Dz.U.UE.910/2014)).
• Uwierzytelnienie - proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację
elektroniczną osoby fizycznej lub prawnej, lub potwierdzenie pochodzenia
oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej
(Dz.U.UE.910/2014).
• Niezaprzeczalność - brak możliwości zanegowania swego uczestnictwa w
całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących
w tej wymianie (Dz.U.2019.1969).

Wprowadzenie
Wspomniane wyżej procesy identyfikacji, weryfikacji oraz zapewniania niezaprzeczalności
działania wymagają tworzenia usług zaufania i podmiotów dostarczających te usługi.
W swoim wystąpieniu odniosę się do wzajemnej zależności prawa stanowionego i techniki oraz
czynników obiektywnych (np. pandemia, aspiracje społeczne) i subiektywnych (rozumienie
sensu wykonywanych czynności przez urzędnika) jako czynników determinujących skutki
w każdym obszarze. Podmioty dostarczające usługi zaufania opierają się na okazywanych
dokumentach, a dokumenty nie powinny mieć wad – szczególnie merytorycznych i formalnych.
Organy władzy publicznej zobowiązane są do działania na podstawie i w granicach prawa (zob.
Konstytucja RP, art. 7), w którym nie może być miejsca na samowolę urzędniczą – zmuszania
interesanta (klienta administracji) do dostarczania danych czy dokumentów znajdujących się
w posiadaniu owej administracji (art. 220 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
Pojawiają się jednak pytania:
• Na czym urzędnik (a także sąd, czy inny organ władzy publicznej, dostawca usługi zaufania) ma
oprzeć swój osąd dotyczący aktualności danych, wiarygodności dokumentów, ich
kompletności, czyli zgodności ze stanem faktycznym w chwili ich zbierania?
• Skąd ma mieć pewność, że od ostatniego pozyskania przedmiotowe dane nie utraciły
aktualności?
• Kto konkretnie za to potwierdzenie aktualności odpowiada?
• Kto ma wpływ na jakość danych?

Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu
prawnego, jeżeli:
1) znane są one organowi z urzędu;
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne,
c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne,
d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych
i innych).
§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na
potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia
tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.
§ 3. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać utrwalonego w postaci elektronicznej zaświadczenia
wymaganego do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak
również potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik postępowania może złożyć
elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

Aktualne uwarunkowania prawno-techniczne
• Przepisy prawa umożliwiają wykorzystywanie zarówno dokumentów
w postaci elektronicznej, jak i danych z rejestrów innych podmiotów;
• Istnieją i są utrzymywane (aktualizowane) na bieżąco rejestry i ewidencje
państwowe, takie jak PESEL, REGON, TERYT, KRS, CEiDG, KEP i wiele innych…
• Istotnym zidentyfikowanym problemem (nie dla wszystkich), jest dostęp do
ww. rejestrów i ewidencji i zawartych w nich danych, a także umiejętność
rozpoznawania integralności dokumentów i umiejętność wiarygodnej
identyfikacji osoby odpowiedzialnej za treść dokumentu.
• Należy rozważyć, czy przyjęta droga powszechnego udostępniania środków
dostępu do danych i usług elektronicznych administracji przez różne
podmioty jest drogą właściwą. Jak pokazuje praktyka – obecnie „klikać”
potrafi zdecydowana większość społeczeństwa, ale to nie wystarcza – nawet
urzędnicy miewają różnego rodzaju trudności w realizacji obowiązujących ich
przepisów…
Właściwym kierunkiem działania jest – w oparciu o prawo – likwidowanie
miejsc powstawania błędów i miejsc ich możliwego oddziaływania na wynik
procesu, w tym wprowadzenia człowieka w błąd. A jaka jest praktyka?

Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności oraz minimalnych wymagań […]
Rozporządzenie to w zał. 1 wymienia 3 obiekty występujące w architekturze rejestrów publicznych:
1) osobę fizyczną, posiadającą numer PESEL, której identyfikatorem jest nr PESEL,
2) podmiot, którego identyfikatorem jest nr REGON, oraz
3) obiekt przestrzenny, który może być identyfikowany danymi opisującymi punkt adresowy lub działkę.
Interoperacyjność systemów teleinformatycznych umożliwiająca robotyzację i automatyzację w e-usługach
nie może abstrahować od jakości danych skojarzonych z wymienionymi wyżej obiektami. Tymczasem
używanie nazw i numerów zawierającymi błędy i niezgodności z przepisami może skutkować nie tylko do
trudnością w realizacji e-usług, ale wręcz prowadzić do zagrożenia ludzkiego życia (wysłanie karetki
pogotowia pod niewłaściwy adres), wydania dokumentów zawierających dane chronione czy nadanie
nienależnego uprawnienia dostępu osobie o identycznie brzmiącym imieniu i nazwisku jak osoba właściwa,
pomylenia podmiotów przy egzekucjach komorniczych itp.
Przykładem mogą być niejednoznaczne lokalizacje budynków w Świnoujściu, ul. Fińska 1 oraz ul. Fińska 1”, w
Chorzowie przy ul. Ogrodowej 37A (37a), w Warszawie przy ul. Wilanowskiej 20 (w Warszawie, niezależnie
od Alei Wilanowskiej są 2 ulice Wilanowskie w innych dzielnicach) i wiele innych.
Wychwytywanie niezgodności w praktyce umożliwia wykorzystanie tzw. adresu uniwersalnego, PRG i TERYTu
(https://dane.gov.pl/pl/showcase/1216,aplikacja-do-sprawdzania-adresu-uniwersalnego).
Zob. też M.P. 2021 poz. 290 - Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Programu
otwierania danych na lata 2021-2027 (str. 125 załącznika do uchwały).

Interoperacyjność (Krajowe Ramy Interoperacyjności)
• Osoba fizyczna - identyfikacja, uwierzytelnianie i
niezaprzeczalność to pojęcia związane ze
stosowaniem podpisów elektronicznych przez
osoby fizyczne – i ten problem zasadniczo
rozwiązują stosowane już powszechnie systemy (w
Polsce – PESEL w PZ, podpisach kwalifikowanych,
RDK itp.)
• Podmiot – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
KRI - powinien być identyfikowany przez numer
REGON. Identyfikator musi być unikatowy i
formatowany w ściśle określony sposób – tu jest
jeszcze wiele do zrobienia – zob. jak to wygląda
np. na liście ESP w ePUAP…
• Obiekt przestrzenny – tu jest najwięcej do
poprawy, mimo iż od kilku lat mamy do dyspozycji
tzw. „adres uniwersalny”, czyli zbiór kodów
umożliwiający programowe lokalizowanie
niezgodności oraz tzw. geokodowaniu odwrotne:
01045|146501|0918123|0918123|08982|489040|634830|12|

• W ePUAP na liście ESP (oprócz
wielu powtórzeń ciągu 14 zer
„00000000000000” znajdujemy
też numery REGON w formatach,
jak niżej (wybrane przykłady):
000 71 93 98
000-53-66-57
000-70-9514
000 806 810
510-698-342
14 08 54 593
03-01-56-368
000324530-00046
EDK 670230362
IDS 000209740

Jakość danych a bezpieczeństwo fizyczne ludzi
• Jakość danych ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa fizycznego
ludzi wzywających pomocy z miejsca, do którego musi dotrzeć ekipa
ratunkowa. Powszechność używania smartfonów lub możliwość użycia
innych lokalizatorów pozwala to bezpieczeństwo zwiększyć.
• Zarówno RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))
oraz dostępne otwarte dane w PRG umożliwiają tworzenie coraz
doskonalszych i bezpieczniejszych e-usług opartych o prawnie
umocowane identyfikatory obiektów interoperacyjności –
identyfikatora osoby fizycznej, podmiotu i obiektu przestrzennego.

Konfrontacja przepisów - i ich stosowania:
Ustawa o
informatyzacji…

Rozporządzenie
w sprawie KRI

Ustawa Prawo
geodezyjne i
kartograficzne

Rozporządzenie w sprawie
ewidencji miejscowości
ulic i adresów

§ 6. 1. Numery porządkowe przyjmują postać liczb całkowitych
w przedziale od 1 do n.
2. W przypadku braku możliwości nadania numeru
porządkowego w postaci wyłącznie liczby całkowitej stosuje
się liczbę całkowitą uzupełnioną wielką literą alfabetu
łacińskiego od A do Z, wyłączając litery I, O, Q,
a w przypadku wyczerpania liter alfabetu łacińskiego
dopuszcza się użycie w numerze drugiej litery alfabetu
łacińskiego od A do Z (10AA, 10AB,…), także wyłączając
litery I, O, Q.
3. Nie stosuje się w numerze porządkowym form opisowych
innych niż wskazane w ust. 2 i znaków specjalnych.

Calibri Light
Poznań, ul. Karpia 15ł
Poznań, ul. Karpia 23I
Poznań, ul. Kotowo 42JI
Poznań, ul. Kotowo 42JO
Lubieszewo 44OB
Lubieszewo 44QB
Sosnowiec, ul. 1 Maja 31_
Sosnowiec, ul. Teatralna 3_
Sosnowiec, ul. Teatralna 3__
Sosnowiec, ul. Teatralna 3___
Sosnowiec, ul. Toruńska 1/I
Tarnów, Osiedle Zielone 15A/H
Tarnów, Osiedle Zielone 15a/b

Courier New
Poznań, ul. Karpia 15ł
Poznań, ul. Karpia 23I
Poznań, ul. Kotowo 42JI
Poznań, ul. Kotowo 42JO
Lubieszewo 44OB
Lubieszewo 44QB
Sosnowiec, ul. 1 Maja 31_
Sosnowiec, ul. Teatralna 3_
Sosnowiec, ul. Teatralna 3__
Sosnowiec, ul. Teatralna 3___
Sosnowiec, ul. Toruńska 1/I
Tarnów, Osiedle Zielone 15A/H
Tarnów, Osiedle Zielone 15a/b

W dniu 2022-10-29 w rejestrze PRG na 8 109 740 punktów
adresowych było 617 556 (ok. 7,6%) numerów budynków
niezgodnych z wzorcem opisanym w rozporządzeniu, w tym 2672
budynki o numerach zaczynających się literą, a nie cyfrą!
Błędy i niezgodności dotyczą także nazw ulic i miejscowości, nie
mówiąc już o miejscowościach i obiektach w ogóle
nieposiadających kodów w rejestrze TERYT!

Podsumowanie
Na przykładzie niewłaściwego stosowania jednego tylko paragrafu
jednego tylko rozporządzenia (w sprawie ewidencji miejscowości, ulic
i adresów) pokazano nieskuteczne działania pracowników administracji;
po upływie 15 miesięcy od wydania wspomnianego rozporządzenia
liczba błędów w istotny sposób nie uległa zmianie.
Podobnie jest z dziesiątkami innych przepisów niewłaściwie
odczytywanych lub wręcz ignorowanych - i ich wpływem na materię,
z którą muszą się mierzyć informatycy, próbujący doprowadzić do
spójności dane znajdujące się w silosowych systemach.
Każda niezgodność danych wymaga „ręcznej” ingerencji człowieka –
najsłabszego, najbardziej podatnego na omyłkę elementu systemu.
Problemem jest niedostrzeganie skali zjawiska oraz brak praktycznych
metod lokalizowania i usuwania niezgodności danych i ich aktualizacji.

Dziękuję za uwagę ☺

A jakie znaczenie ma jakość i aktualność danych w kontekście
koniecznej interoperacyjności systemów - każdy może sobie już sam
odpowiedzieć…

