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ELEKTRONICZNE REJESTRY PUBLICZNE 
 
 

Streszczenie 
 
 Sprawne wiadczenie us ug wymaga szybkiego dost pu do aktualnych danych. 
Dzia alno  wielu firm i instytucji (szczególnie tych o charakterze ogólnokrajowym lub 
mi dzynarodowym) wymaga dost pu do rozproszonych zbiorów danych w celu szyb-
kiego pobrania niezb dnych danych. U atwieniem dla tych czynno ci s  centralne repo-
zytoria danych umo liwiaj ce u ytkownikom autoryzowany dost p. Tworzenie od wie-
lu lat przez ró ne podmioty, w sposób niekontrolowany i nieplanowany centralnie, 
autonomicznych baz danych i systemów informatycznych spowodowa o powstanie 
zbiorów cz sto niespójnych, niekompletnych i nieaktualnych, z niepewnymi lub b d-
nymi danymi. Brak ustalonych standardów utrudnia analiz  danych, ich wymian  mi -
dzy rejestrami oraz integracj  systemów. W artykule przedstawiono zagadnienia zwi -
zane z publicznymi cyfrowymi rejestrami danych b d cymi podstaw  sprawnego wy-
konywania us ug nie tylko tych realizowanych drog  elektroniczn . 
S owa kluczowe: rejestr, repozytorium, dane publiczne. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Post puj ca od wielu lat informatyzacja i cyfryzacja przyczyni a si  do po-
wstania wielu elektronicznych zbiorów danych: centralnych, lokalnych, bran o-
wych, firmowych i publicznych, o zasi gu krajowym lub mi dzynarodowym. W 
celu umo liwienia, u atwienia i przyspieszenia wykonywania zada  przez podmioty 
publiczne opracowywane s  systemy ewidencyjne, które zosta y zdefiniowane jako 
rejestry publiczne w ustawie z 17.02.2005 r. o informatyzacji podmiotów realizuj -
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cych zadania publiczne (Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.). Zasady udost pniania 
danych z rejestrów publicznych reguluje rozporz dzenie z 2005 roku (Rozporz -
dzenie RM z 27 wrze nia 2005 r.). Miejsce, w którym dane (dost pne dla okre lo-
nych u ytkowników wed ug ustalonych zasad) przechowywane s  w uporz dkowa-
nej postaci, okre lane jest mianem repozytorium. Do udost pniania danych z repo-
zytoriów elektronicznych s u  dedykowane systemy informatyczne, w tym portale 
internetowe i aplikacje mobilne.  

W rozporz dzeniu (Rozporz dzenie RM z 12 marca 2014 r.) w sprawie Cen-
tralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP, mac.gov.pl 2015) okre lono 
zasady jego prowadzenia, minimalny zestaw metadanych oraz sposób weryfikacji, 
przetwarzania i udost pniania zgromadzonych zasobów. W rozporz dzeniu Mini-
stra Administracji i Cyfryzacji (MAC) (Rozporz dzenie MAC z 26 marca 2014 r.) 
okre lono zakresy zasobów (od 9.05.2014 r. dost pne poprzez portal danepublicz-
ne.gov.pl) oraz terminy ich przekazywania do CRIP przez okre lone podmioty, 
m.in. organy administracji rz dowej, ZUS, KRUS, Urz d Komunikacji Elektro-
nicznej (wykaz zasobów i dostawców jest na stronie: mac.gov.pl 2014). 
 
 
1. Centralne Rejestry Danych 
  

Prowadzone w Polsce od wielu lat prace zwi zane z tworzeniem rejestrów 
centralnych maj  na celu ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie danych oraz 
umo liwienie efektywnego ich wykorzystywania. Spo ród rejestrów publicznych 
o strategicznym znaczeniu w wiadczeniu us ug warto wymieni  te najbardziej znane. 
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludno ci (PESEL) wdro ono 
w 1979 r. na mocy ustawy z 10.04.1974 r. o ewidencji ludno ci i dowodach osobi-
stych. 1 marca 2015 r. wejdzie w ycie ustawa z 24.09.2010 r., która zast puje t  
z 1974 r., dzi ki czemu b dzie zachowana ci g o  w prowadzeniu rejestru PESEL. 
W rejestrze przechowywane s  dane osób zobowi zanych do posiadania numeru 
PESEL, zameldowanych na pobyt sta y lub czasowy (ponad 3 miesi ce) oraz ubie-
gaj cych si  o wydanie dowodu osobistego lub paszportu (msw.gov.pl 2015). 
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to prowadzona od 1996 roku baza dzie-
si ciocyfrowych numerów (nadawanych przez w a ciwy Urz d Skarbowy) identy-
fikuj cych podatników, przy czym od 2011 roku podatnicy nieprowadz cy dzia al-
no ci gospodarczej identyfikowani s  przez PESEL. 1 stycznia 2012 r. NIP nadany 
osobom nieprowadz cym dzia alno ci gospodarczej zosta  zniesiony. 
Krajowy Rejestr Urz dowy Podmiotów Gospodarki Narodowej/Rejestr Gospo-
darki Narodowej (REGON) – udost pnia zgromadzone w nim dane adresowe pod-
miotów poprzez opracowan  przez G ówny Urz d Statystyczny wyszukiwark  
internetow  po podaniu jednego z numerów: REGON, NIP lub KRS (Portal infor-
macyjny REGON 2015). 
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Krajowy Rejestr S dowy (KRS) jest scentralizowan  baz  danych podleg  Min. 
Sprawiedliwo ci dzia aj c  od 1.1.2001 r. na mocy ustawy o KRS z 1997 r. (Usta-
wa z 20 sierpnia 1997 r.). Sk ada si  z trzech jawnych rejestrów: przedsi biorców, 
stowarzysze  i d u ników niewyp acalnych. Dzi ki modu owi Elektroniczny dost p 
do S dów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSiG mo liwe jest elektroniczne 
sk adanie wniosków do Centralnej Informacji KRS i s dów (poprzez stron  
ms.gov.pl lub ekrs.pl). KRS zast pi  prowadzony do 31.12.2000 publiczny Rejestr 
Handlowy. 
Rejestr D u ników Niewyp acalnych (RDN) wprowadzono zgodnie z ustaw  
z 1997 r. o KRS (Ustawa z 20 sierpnia 1997 r.). Wpis do rejestru mo e by  dokona-
ny przez s d lub na wniosek wierzyciela. Informacj  o wpisie mo na uzyska  po-
przez stron  ekrs.pl. 
Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP-KEP) 
stanowi dzia aj c  od 1.09.2011 r. ewidencj  podatników usprawniaj c  proces 
rejestracji podmiotów i nadawania NIP. Do bazy zosta y przeniesione dane z 401 
lokalnych rejestrów urz dów skarbowych. W rejestrze gromadzone s  wybrane 
dane osób fizycznych z rejestru PESEL oraz (na podstawie zg oszenia) dane tam 
niewyst puj ce, np. numer konta bankowego czy adres zamieszkania. Za pomoc  
CRP-KEP zostaje nadany NIP podmiotom uprawnionym (mf.gov.pl 2015). Wpis do 
rejestru jest bezp atny, a dane s  utajnione z wyj tkiem numerów NIP i REGON 
podatnika.  
Ogólnokrajowy Rejestr Zbiorów Danych Osobowych (e-GIODO) – poprzez 
wyszukiwark  na stronie egiodo.giodo.gov.pl mo na uzyska  informacje o zbiorach 
zg oszonych do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych (GIODO). Kryterium wyszukiwania mo e by  np. miejsco-
wo , nazwa administratora lub zbioru danych, numer zg oszenia. 
Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia alno ci Gospodarczej (CEIDG) to 
rejestr podleg y Min. Gospodarki, z którego dane przedsi biorców s  udost pniane 
przez portal prod.ceidg.gov.pl. Niestety wyszukiwarka nie jest ergonomiczna 
w obs udze. Po przej ciu do danych szczegó owych podmiotu znajduj cego si  na 
wyszukanej li cie nie mo na powróci  do przegl dania kolejnych danych i ko-
nieczne jest ponowne sformu owanie kryteriów wyszukiwania. 
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – system obejmuj cy baz  
danych o pojazdach i ich w a cicielach utworzony na mocy ustawy Prawo o ruchu 
drogowym z 1997 r. (Ustawa z 20 czerwca 1997 r.). System uruchomiono w 1999 
r., ale nadal s  problemy z jego obs ug  poprzez przegl dark  Firefox. Pomimo 
b dów w danych (np. VIN, marka samochodu, numer silnika) od 23.06.2014 r. 
zosta a udost pniona e-us uga umo liwiaj ca przegl danie historii pojazdu (histo-
riapojazdu.gov.pl) ( ó ciak 2014a). Dzi ki us udze Bezpieczny autobus, po podaniu 
numeru rejestracyjnego pojazdu, mo na sprawdzi  jego dane, polis  OC i wa no  
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badania technicznego. Trwaj  prace nad kolejn  wersj  systemu (CEPiK 2.0), która 
ma by  udost pniona w 2016 roku. 
Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zawiera wykaz czynnych agencji 
zatrudnienia na terenie RP i podlega Ministerstwu Gospodarki. Wpisu do rejestru 
musi by  poprzedzony wpisem do KRS i do CEIDG. 
Centralna Baza Danych Ksi g Wieczystych (CBDKW) to baza danych ksi g 
wieczystych obs ugiwana przez aplikacj  EKW (Elektroniczne Ksi gi Wieczyste, 
ekw.ms.gov.pl) udost pniaj c  dane poprzez przegl dark  internetow . Aplikacja 
(dzia aj ca od 1.07.2014 r.) umo liwia tak e sk adanie wniosków o wydanie odpi-
sów i wyci gów z ksi g do Centralnej Informacji Ksi g Wieczystych (CIKW) pod-
legaj cej Min. Sprawiedliwo ci. Wdro enie EKW i udost pnianie zasobów reguluje 
ustawa o zmianie ustawy o ksi gach wieczystych i hipotece (Ustawa z 24 maja 
2013 r.), Rozporz. Min. Sprawiedliwo ci (Rozporz dzenie MS z 27 listopada 2013 
r.) oraz inne rozporz dzenia, których spis jest zamieszczony w Internetowym Sys-
temie Aktów Prawnych. 
Centralna Baza Orzecze  S dów Administracyjnych (CBOSA) – w bazie s  
przechowywane zanonimizowane (pozbawione cech identyfikacyjnych) orzeczenia 
s dów administracyjnych od 2007 r. i nie ma ona statusu zbioru urz dowego. Dane 
s  publicznie udost pniane poprzez portal Naczelnego S du Administracyjnego 
(orzeczenia.nsa.gov.pl) g ównie w celach informacyjnych i edukacyjnych. 
Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolno ci (Noe.NET) – dost p do 
bazy umo liwia system Informacji S dów Powszechnych NOE.SAD wdro ony 
18 marca 2013 roku tylko dla apelacji wroc awskiej. Obecnie u ytkownikami s  
kuratorzy s dowi oraz pracownicy sekretariatów s dowych wydzia ów karnych 
i penitencjarnych s dów powszechnych. 
Krajowy Rejestr Karny (KRK) – to baza danych karanych osób i podmiotów 
zbiorowych. Wypisy z bazy s  udost pniane po uiszczeniu op aty (mo na te  uzy-
ska  wypis o niekaralno ci). Do udost pniania danych z KRK zalogowanym u yt-
kownikom s u y e-Platforma MS KRK (ekrk.ms.gov.pl/ep-web). Od 2013 roku 
mo liwa jest wymiana danych pomi dzy KRK a KRS. 
 
 
2. Zasady prowadzenia rejestrów publicznych  
 

Nie sposób wymieni  wszystkie prowadzone rejestry publiczne. W zasadzie 
ka dy, nawet niewielki zbiór danych zarz dzany przez podmiot publiczny na pod-
stawie w a ciwych przepisów ustawowych i s u cy do realizacji zada  publicz-
nych jest rejestrem publicznym. S  wi c nimi np. rejestry wyborców (polskich 
i zagranicznych), do których mo na mie  wgl d w urz dzie gminy po z o eniu 
wniosku (info.pkw.gov.pl 2014). Przyk adami rejestrów s  tak e Centralna Baza 
Danych Geologicznych, Rejestr Komorników S dowych czy Rejestr Zastawów. 
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Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, przy wsparciu innych jednostek, ta-
kich jak: G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, G ówny Urz d Statystyczny, Mini-
sterstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwo ci, Mini-
sterstwo Spraw Wewn trznych, Ministerstwo Zdrowia oraz ZUS, opublikowa o 
dokument z 24.10.2014 r. pt. Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów 
publicznych na rzecz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Architektura Kor-
poracyjna 2014). Przez pryncypia architektury korporacyjnej rozumie si  „zbiór 
podstawowych, trwa ych zasad bazuj cych na strategii organizacji i stanowi cych 
reprezentacj  ca o ciowych potrzeb organizacji w zakresie tworzenia jej rozwi za  
IT”. Pryncypia te (b d ce kryteriami przy wyborze projektów dofinansowywanych 
w ramach PO PC) maj  standaryzowa  podej cie stosowane przy projektowaniu 
i funkcjonowaniu elektronicznych us ug publicznych w takich obszarach jak procesy 
biznesowe, dane, aplikacje, zarz dzanie i infrastruktura teleinformatyczna (Defini-
cje… 2014). W ród wymienionych w dokumencie osiemnastu pryncypiów nast pu-
j ce cztery s  zwi zane z architektur  danych (kategoria ta jest oznaczana identyfi-
katorem PAD): 
Standaryzacja danych (PAD1) – dane przetwarzane przez us ug  s  zestandary-
zowane, a ich zbieranie i aktualizacja na potrzeby wiadczenia us ugi bazuje na 
udokumentowanych i wystandaryzowanych procesach i regu ach zarz dzania da-
nymi, obejmuj cych regu y kontroli, korekty, anonimizacji, wprowadzania, syn-
chronizacji i integracji danych, których celem jest zapewnienie kompletno ci, spój-
no ci i jednolito ci danych.  
Ponowne wykorzystanie danych przetwarzanych przez us ug  (PAD2) – je li 
przetwarzane przez us ug  dane i ich metadane s  informacj  publiczn  podlegaj c  
nieodp atnemu udost pnieniu na podstawie obowi zuj cych przepisów oraz nie s  
to dane pozyskane z innej us ugi, to musz  by  udost pniane publicznie w formie 
umo liwiaj cej ich powtórne wykorzystanie. Publiczne udost pnienie danych wraz 
z metadanymi nast puje poprzez ich umieszczenie w repozytorium danych us ugi 
oraz zg oszenie do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.  
Minimalizacja powielania danych w us udze (PAD3) – niezb dne do wykonania 
us ugi dane pozyskuje si  w sposób zautomatyzowany, w pierwszej kolejno ci 
z odpowiednich rejestrów zgodnie z regulacjami prawnymi, a dopiero w drugiej 
kolejno ci od innych us ug w a ciciela, i wówczas nie da si  ich od us ugobiorcy. 
Otwarte standardy danych (PAD4) – dane wykorzystywane w us ugach udost p-
nia si  przynajmniej w otwartych standardach, dzi ki czemu jest mniejsze ryzyko 
uzale nienia si  us ugodawcy od dostawcy systemów teleinformatycznych s u -
cych realizacji us ugi oraz istnieje wi ksza szansa na ponowne wykorzystanie in-
formacji publicznej.  

Pomimo wielu prac prowadzonych na rzecz u atwienia i przyspieszenia obs u-
gi obywateli z wykorzystaniem drogi elektronicznej udost pniane us ugi nadal po-
siadaj  liczne wady i niedoskona o ci. Konieczne jest np. wielokrotne podawanie 



Elektroniczne rejestry publiczne 512 

tych samych danych w ró nych urz dach, a wiele procedur jest zbyt skomplikowa-
nych. Brak jednolitego szablonu dla stron WWW urz dów utrudnia znalezienie 
poszukiwanych informacji, a tre ci na nich umieszczone cz sto bywaj  nieaktualne 
lub nieopatrzone datami publikacji. Aplikacje i platformy udost pniane do korzy-
stania z rejestrów publicznych powinny by  ergonomiczne i intuicyjne w obs udze. 
Konieczna jest minimalizacja powielania danych w rejestrach oraz ich bie ca we-
ryfikacja i aktualizacja podczas wykonywania us ug. 

 
 

3. System Rejestrów Pa stwowych  
 

Rozwój us ug realizowanych drog  elektroniczn  zwi zany jest z prowadzo-
nymi od wielu lat pracami w ramach programu pl.id (zast puj cym projekt pl.ID – 
polska ID karta) w zakresie integracji i przebudowy kluczowych rejestrów pa -
stwowych w Polsce podlegaj cych MSW, w tym: Systemu Rejestrów Pa stwowych 
(SRP), Bazy Us ug Stanu Cywilnego (BUSC), Systemu Odznacze  Pa stwowych 
(SOP), Centralnego Rejestru Sprzeciwów (CRS), Rejestru Dowodów Osobistych 
(RDO). Od stycznia 2015 r. mia  by  udost pniony (termin przesuni to na marzec) 
System Rejestrów Pa stwowych obejmuj cy rejestry: PESEL, dowodów osobistych 
i stanu cywilnego (samorzad.pap.pl […] Rejestry 2014). Do ich obs ugi Centralny 
O rodek Informatyki MSW opracowa  internetow  aplikacj  RÓD O, która od 
2015 r. b dzie bezp atnie rozpowszechniana w ród podmiotów korzystaj cych 
z SRP ( ród o… 2014). Aplikacja ta ma zast pi  budowany dotychczas portal 
ZMOKU – Zintegrowany Modu  Obs ugi Ko cowego U ytkownika ( ó ciak 
2014b). Du a cz  zakupionego wcze niej sprz tu komputerowego nie b dzie 
potrzebna do korzystania z nowego rozwi zania.  

Po wdro eniu SRP uproszczonych b dzie wiele procedur, np. zg oszenia utra-
ty obywatelstwa (samorzad.pap.pl […] Nowe-przepisy 2014; obywatel.gov.pl 
2015). Planowane jest wy czenie w 2015 r. Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych 
i Uniewa nionych Dowodów Osobistych. Z zasobów SPR za pomoc  RÓD A 
mog  korzysta  upowa nione podmioty, np. u ytkownicy Centralnej Ewidencji 
Wydanych i Uniewa nionych Dokumentów Paszportowych czy krajowego zbioru 
rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (lista podmiotów dost p-
na jest na stronie projektu pl.id). 

Oprócz rejestrów centralnych tworzone s  tak e lokalne – ich spisy widniej  
na stronach urz dów miejskich, np. UM Wroc awia umo liwia dost p do danych 
z 77 rejestrów (bip.um.wroc.pl), a UM Szczecina tylko do 17 (eurzad.szczecin.pl). 

Niektóre wykazy danych pobranych z rejestrów s  dost pne bezpo rednio na 
stronie WWW lub w postaci plików w formatach xls, pdf, rtf czy aspx, co wymaga 
odpowiedniego oprogramowania. Z wielu rejestrów mo na uzyska  dane dopiero 
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po z o eniu w urz dzie pisemnego wniosku. Korzystanie z wykazów jest cz sto 
utrudnione ze wzgl du na niejednolity interfejs stron urz dów.  
 Oprócz rejestrów publicznych funkcjonuj  tak e rejestry komercyjne (niepu-
bliczne). Przyk adem mo e by  Krajowy Rejestr D ugów (KRD) Biura Informacji 
Gospodarczej SA. Jest to ogólnodost pna baza zad u onych firm i konsumentów, 
z której dane mog  by  udost pniane zainteresowanym. Tak e  d u nicy mog  uzy-
ska  informacje o u ytkownikach zadaj cych pytanie o stan ich zad u enia. Na 
skuteczno  wpisów do rejestrów wskazuj  statystyki podawane przez firm : a  
85% d u ników sp aca d ugi w ci gu 2 miesi cy od wpisania ich do KRD. Dost p 
do rejestru jest mo liwy przez portal krd.pl lub aplikacj  mobiln . Zarówno KRD, 
jak i pozosta e dwa rejestry niepubliczne (Rejestr D u ników ERIF BIG SA oraz 
BIG InfoMonitor S.A.) dzia aj  w oparciu o odr bne przepisy prawne i na innych 
zasadach ni  mniej znany publiczny Rejestr D u ników Niepublicznych (m.in. wpi-
sy do nich nast puj  tylko na wniosek wierzycieli, a nie s du).  
 
 
4. Problemy dotycz ce centralnych rejestrów i repozytoriów danych 

 
 U yteczno  centralnych repozytoriów i rejestrów zale y od aktualno ci 
i wiarygodno ci zgromadzonych danych. Warunkiem prawid owego realizowania 
us ug jest wysoka jako  danych. Niepewno  co do ich poprawno ci powinna dys-
kwalifikowa  dalsze u ycie. Tymczasem z raportów CSIOZ (csioz.gov.pl) dotycz -
cych danych w Rejestrze Podmiotów Wykonuj cych Dzia alno  Lecznicz  wyni-
ka, e na dzie  8 lipca 2014 r. stwierdzono 27 602 b dne wpisy (m.in. dotycz ce 
adresów aptek). B dy wyst puj  niemal we wszystkich rejestrach. W 2012 r. ten 
sam numer PESEL nadano dwóm osobom a  w 2 tys. przypadków. Pomimo wielu 
prac prowadzonych w kierunku monitorowania jako ci danych i ich weryfikacji 
wiele jest niepoprawnych wpisów. B dy wynikaj  z wielokrotnego zapisu danych 
w ró nych zbiorach, z braku nale ytej staranno ci przy ich wprowadzaniu oraz 
braku bie cej aktualizacji zmieniaj cych si  danych. 
 Stan danych w repozytoriach i rejestrach danych w du ej mierze zale y te  od 
rzetelno ci przekazuj cych je u ytkowników oraz od niezawodno ci i u yteczno ci 
systemów informatycznych (np. od walidacji danych). Niejednoznaczno  nazw pól 
w formularzach umo liwia ich ró n  interpretacj , np. etykiet  pola Adres zam. 
mo na zinterpretowa  jako adres zamieszkania lub zameldowania. Przyk adem 
niepoprawnie przygotowanych rejestrów jest przechowywanie roku w postaci tylko 
dwóch cyfr, wieku osoby zamiast daty jej urodzenia czy sta u pracy zamiast daty 
zatrudnienia – dane te z czasem staj  si  nieaktualne i wymagaj  modyfikacji. Do 
wprowadzania danych do rejestrów powinny by  wykorzystywane jednolite wzory 
formularzy, co pozwoli oby wyeliminowa  pewn  grup  b dów. 
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 Problemem jest te  zapewnienie bezpiecze stwa danym przechowywanym 
i przesy anym w sieciach teleinformatycznych oraz udost pniania ich tylko podmio-
tom upowa nionym. Zagadnienie to dotyczy zw aszcza danych niejawnych, oso-
bowych oraz wra liwych (takich jak stan zdrowia czy wiatopogl d).  
 Jawno  danych z rejestrów pa stwowych powoduje, e poprzez aplikacje 
internetowe udost pniane s  np. dane adresowe nie tylko firm i instytucji, ale tak e 
osób prowadz cych dzia alno  gospodarcz  zarejestrowan  na ich adres domowy. 
 Od stycznia 2015 roku obowi zuje ustawa z 7 listopada 2014 r. o u atwieniu 
wykonywania dzia alno ci gospodarczej nowelizuj ca ustaw  z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ni  MAC wyda  rozporz dzenie okre la-
j ce sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych przez administratorów bezpie-
cze stwa informacji (ABI). Administratorzy danych zg aszaj  powo anych przez 
siebie ABI do GIODO, który prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr ABI. 

Wprowadzenie elektronicznych rejestrów wymaga odpowiedniej infrastruktu-
ry i przygotowania zarówno pracowników, jak i u ytkowników. Musz  oni by  
odpowiednio przeszkoleni i mie  wsparcie ze strony informatyków zak adowych. 
W zakresie prowadzonych rejestrów publicznych powinna by  prowadzona bardzo 
szeroko zakrojona kampania informacyjna. Rejestry niepubliczne atwo mog  zbie-
ra  dane od u ytkowników, którzy cz sto nie dostrzegaj  ró nicy mi dzy nimi 
a rejestrami publicznymi, szczególnie gdy nazwy portali czy us ug s  do siebie 
podobne (np. niepubliczny portal historiapojazdow.pl udost pnia funkcjonalno  
podobn  do publicznej us ugi historiapojazdow.gov.pl).  

Wkrótce wszyscy polscy pacjenci b d  mogli gromadzi  swoje dane w Cen-
tralnym Rejestrze Dokumentacji Medycznej (CRDM) tworzonym w ramach projek-
tu P1, którego celem jest podniesienie jako ci i dost pno ci informacji o stanie 
zdrowia pacjenta i jego danych medycznych oraz usprawnienie obs ugi pacjenta 
poprzez elektroniczn  realizacj  us ug zwi zanych z udzielaniem wiadcze  zdro-
wotnych. Zgod  na przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektro-
nicznej mo na wyrazi  przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). 

Utworzenie portalu zbieraj cego dane medyczne na wzór portalu publicznego 
mo e mie  bardzo powa ne skutki. Od czasu wprowadzania CEIDG (1.07.2011) 
odnotowano ju  24 podmioty pobieraj ce od przedsi biorców op aty za wpis do 
ewidencji komercyjnej utworzonej na wzór bezp atnego rejestru publicznego 
CEIDG (Zahorska 2014). Jawno  rejestrów umo liwia dost p do nowo wpisanych 
danych przedsi biorców i kierowanie do nich propozycji odp atnych wpisów do 
rejestrów niepublicznych. Do kwietnia 2014 r. odnotowano 158 zg osze  tego typu 
dzia ania, a w okresie maj–pa dziernik 2014 r. – 71 (tam e). Z powodu licznych 
nadu y  zasadne wydaje si  wprowadzenie jednoznacznego identyfikatora do ozna-
czania portali i rejestrów publicznych. W pa dzierniku 2014 r. firmy Agfa  
HealthCare i Exea uruchomi y platform  do kompleksowego zarz dzania danymi 
medycznymi (www.erdm.pl). Proponowane us ugi przetwarzania informacji kli-
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nicznych i obrazowych adresowane s  do szpitali, przychodni oraz sieci placówek 
ochrony zdrowia. Elektroniczne Repozytorium Danych Medycznych (ERDM) 
znajduje si  w centrum przetwarzania danych Exea otwartym we wrze niu 2013 r. 
w Toruniu. 

Coraz cz ciej dane s  przechowywane na serwerach zewn trznych lub 
w chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing), mimo i  nie ma gwarancji ich 
bezpiecze stwa. Dostarczyciel us ug dla podmiotów publicznych jest zobowi zany 
do podania wszystkich lokalizacji serwerów przechowuj cych lub przetwarzaj cych 
dane (Dziesi  zasad… 2013). Zarówno administracja publiczna, jak i ochrona 
zdrowia musz  by  odpowiednio przygotowane do korzystania z cloud computing, 
tak by skutecznie zabezpieczy  dane (osobowe, medyczne czy wra liwe), którymi 
b d  zarz dza .  

Dla zachowania najwy szego poziomu bezpiecze stwa gromadzonych danych 
nale y sformalizowa  zasady wspó pracy z zewn trznymi dostawcami us ug infor-
matycznych. Korzystanie z us ug zewn trznych centrów danych powinny regulo-
wa  odpowiednie umowy SLA (Service Level Agreement), definiuj ce zakresy 
odpowiedzialno ci po obu stronach (dostawcy i klienta).  
 
 
Podsumowanie 

 
Liczba tworzonych rejestrów publicznych i systemów z nich korzystaj cych 

stale ro nie, st d konieczne jest ich usystematyzowanie i ograniczenie redundancji 
danych. Wybrane rejestry powinny by  zaklasyfikowane jako referencyjne (bazowe 
dla innych), gwarantuj ce najwy sz  jako , poprawno  i wiarygodno  danych. 
Dokonywane w nich modyfikacje powinny kaskadowo wp ywa  na zmiany w reje-
strach pochodnych. Przechowywanie danych w postaci elektronicznej musi by  
zgodne z przepisami i wymaga szczególnej dba o ci o bezpiecze stwo. Konieczne 
jest standaryzowanie i weryfikowanie zapisu danych.  

Istnieje obawa, e integracja i interoperacyjno  eksploatowanych systemów 
spowoduj  utrat  kontroli nad nadawaniem i przestrzeganiem uprawnie  do odczytu 
i przetwarzania danych. Na stronach internetowych brakuje wyra nych informacji 
o charakterze rejestru (publicznym czy nie), co wobec powstaj cych podobnych 
rejestrów komercyjnych mo e prowadzi  do nieprzewidywalnych skutków.  

Rozwój rejestrów wymaga szkolenia pracowników, prowadzenia kampanii in-
formacyjnej dla obywateli, w celu wiadomego i bezpiecznego korzystania z nich. 
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PUBLIC ELECTRONIC RECORDS 
 
 

Summary 
 

 Efficient service requires fast access to up-to-date data. The activities of many 
companies and institutions (especially those of a national or international character) 
require access to distributed databases to quickly collect the necessary data. Helpful for 
these activities are central data repositories allowing users authorized access. For 
a number of years, the creation of autonomous databases and information systems by 
different entities in an uncontrolled manner and without central planning has given rise 
to collections that are often inconsistent, incomplete and outdated, with uncertain or 
incorrect data. The lack of established standards makes it difficult to analyze the data, 
exchange them between registers and integrate systems. The article presents the issues 
related to public digital data records underlying the efficient provision of services, not 
limited to those carried out electronically.  
Keywords: registry, repository, public data. 
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