Raport z rekomendacjami dot. miejsca publikacji zbiorów danych regulowanych przepisami UE
oraz opatrywania logotypami zbiorów danych publikowanych w portalu dane.gov.pl.
WSTĘP
Raport z rekomendacjami dot. miejsca publikacji zbiorów danych regulowanych przepisami UE oraz
opatrywania logotypami zbiorów danych publikowanych w portalu dane.gov.pl jest efektem prac
analitycznych prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół ekspertów z Laboratorium Otwartych
Danych. Opracowany przez Laboratorium Otwartych Danych raport i powstałe w jego wyniku
rekomendacje stanowią element kompleksowego wsparcia eksperckiego dla dysponentów danych
w zakresie: analitycznym, prawnym, technicznym i bezpieczeństwa udostępniania informacji sektora
publicznego.
Laboratorium Otwartych Danych utworzone zostało w ramach projektu „Otwarte dane plus”
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, będącego
kontynuacją wcześniejszego projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Otwarte dane - dostęp, standard,
edukacja”. Oczekiwanym rezultatem prowadzonych przez Laboratorium Otwartych Danych działań,
w efekcie których powstał m.in. niniejszy raport, jest otwarcie nowych zasobów informacji sektora
publicznego lub poprawa jakości danych już udostępnianych. Rekomendacje wypracowane przez
zespół ekspercki zawierają propozycje rozwiązań w zakresie problemów zidentyfikowanych przez
dysponentów danych i napotykanych przez nich barier w procesie udostępniania informacji sektora
publicznego - w obszarze regulacji prawnych, analizy rejestrów i zasobów danych, standardów
otwartości danych oraz filarów dostępności. Podkreślić przy tym należy, że przygotowane raporty
w zamierzeniach autorów stanowić mają źródło informacji w zakresie udostępniania zasobów
publicznych do ponownego wykorzystywania, nie tylko dla instytucji, które zdecydowały się na
skorzystanie ze wsparcia Laboratorium Otwartych Danych, ale i innych podmiotów publicznych,
w tym również jednostek samorządu terytorialnego, zaangażowanych w proces otwierania danych
publicznych w Polsce.
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I CZĘŚĆ
Metryka raportu
Nazwa zagadnienia

Opis zagadnienia

Miejsce udostępniania zabiorów danych uwarunkowanych
przepisami unijnymi oraz opatrywanie logotypami zbiorów
danych publikowanych w portalu dane.gov.pl.
Przedmiotem zagadnienia jest:
a) możliwość opatrywania logotypami zbiorów danych
publikowanych w portalu dane.gov.pl. przy zachowaniu
standardów udostępniania danych, standardów
interoperacyjności i otwartości danych,
b) miejsce publikacji zbiorów danych regulowanych przepisami
unijnymi.
Raport ma na celu przedstawienie dostawcom danych
najoptymalniejszego sposobu umieszczania logotypów w
zbiorach danych publikowanych w portalu dane.gov.pl oraz
odnosi się do zbiorów danych, których prowadzenie
unormowane jest przez unijnego prawodawcę.

Dane instytucji, która zgłosiła
zagadnienie /Dysponent
danych
Autorzy raportu/Raport
przygotowany przez
Data opracowania raportu
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Ministerstwo Infrastruktury (zgłoszenie zagadnienia nastąpiło
przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
Zespół ekspertów Laboratorium Otwartych Danych
Grudzień 2020 r.

II CZĘŚĆ
1. Analiza zagadnienia
Przedmiotem zagadnienia jest:
a) miejsce publikacji zbiorów danych regulowanych przepisami UE,
b) możliwość opatrywania logotypami zbiorów danych publikowanych w portalu dane.gov.pl przy
zachowaniu standardów udostępniania danych, standardów interoperacyjności i otwartości
danych. Raport ma na celu przedstawienie dostawcom danych najoptymalniejszego sposobu
umieszczania logotypów w portalu dane.gov.pl1.
Stosowana praktyka dostawców danych odnośnie umieszczania logotypów przy zbiorach danych
w portalu dane.gov.pl (wybrane zbiory):
• Minister właściwy ds. gospodarki morskiej jako dostawca danych udostępnia w portalu
dane.gov.pl 28 zbiorów danych (stan na 15 września 2020 r.). W zbiorze o nazwie: Wykaz
operacji - Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020)2 – logotyp
umiejscowiony został w metadanej zbioru o nazwie „opis” (rysunek nr 1).
Rysunek 1 Widok zbioru opublikowanego w portalu dane.gov.pl z logotypem umieszczonym w metadanej „opis”

1

Portal dane.gov.pl stanowi centralne repozytorium informacji publicznej w rozumieniu art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., 2176).
2 CRIP, https://dane.gov.pl/wykaz-operacji-program-operacyjny-rybactwo-i-morze-po-ryby-2014-2020 [dostęp: sierpień
2020 r.].
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•

Inną praktyką stosowaną przez dostawców danych jest umieszczanie logotypów w zasobie,
poza tabelą danych w arkuszu kalkulacyjnym (rysunek nr 2). Dodatkowo, jako zasób
współtowarzyszący dostawca zamieścił w portalu dane.gov.pl ten sam zasób danych w
formacie CSV. Opisywana sytuacja dotyczy zbioru danych ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, nazwa zasobu: Lista beneficjentów (projektów) Funduszy Europejskich 201420203.

Rysunek 2 Widok zbioru opublikowanego w portalu dane.gov.pl w formacie xlsx wraz z logotypem
umieszczonym przed tabelą danych

1.1. Analiza prawna wybranego zbioru ministra właściwego ds. gospodarki morskiej
Jak wskazuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informacje o dofinansowaniu należy
podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych.
Nie istnieje jeden, obowiązkowy zestaw działań informacyjno-promocyjnych, który powinno się
realizować. Należy wybrać takie działania, które będą zgodne z celem projektu oraz jego charakterem
i skalą.4
Ogólne obowiązki informacyjno-promocyjne funduszy zapewniających wsparcie w ramach polityki
spójności, uregulowane zostały w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.5 Szczegółowa specyfikacja problematyki (w zakresie zbioru
danych wskazanego przez ministerstwo infrastruktury i będąca przedmiotem analizy niniejszego
raportu) została określona w odrębnych, wskazanych poniżej regulacjach.

3

CRIP, https://dane.gov.pl/dataset/1176,lista-beneficjentow-projektow-funduszy-europejskich-20142020/resource/25927/table [dostęp: sierpień 2020 r.].
4 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018
5 Rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
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Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-20206 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym
instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego
w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Fundusz ten przyczynia się do
realizacji strategii „Europa 2020”, dąży do realizacji priorytetów Unii w zakresie zrównoważonego
rozwoju rybołówstwa i akwakultury i działań z nimi związanych7.
Publikacja zbioru danych - wykazu operacji
Na podstawie art. 119 ust 1 lit. a) rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 508/2014 w
sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego8, w celach zwiększenia dostępności
i przejrzystości informacji o możliwościach finansowania i beneficjentach projektu należy uruchomić
jedną stronę internetową lub portal internetowy zawierający informacje na temat programu
operacyjnego, w tym wykaz operacji wspieranych w ramach każdego programu operacyjnego
w każdym państwie członkowskim (motyw 92).
Art. 119 ust. 2 ww. rozporządzenia nakłada obowiązek na państwa członkowskie do prowadzenia
wykazu operacji w formacie CSV lub XML, który powinien być dostępny za pośrednictwem jednej
strony internetowej lub jednego portalu internetowego przedstawiających wykaz operacji, w celach
zapewnienia przejrzystości dotyczącej wsparcia z EFMR. Wykaz operacji powinien być aktualizowany
co najmniej raz na sześć miesięcy. Szczegółowe zasady dotyczące działań informacyjnych
i promocyjnych dla ogółu społeczeństwa oraz działań informacyjnych dla wnioskodawców
i beneficjentów określono w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 508/2014.
Jak wskazuje art. 5 ust. 1 ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego9, minister właściwy do spraw
rybołówstwa pełni funkcję instytucji zarządzającej. Na podstawie art. 6 ust. 8 ww. ustawy, instytucje
pośredniczące przekazują ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa dane niezbędne do
sporządzenia wykazu operacji, o którym mowa w art. 119 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014 w
sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wykaz operacji jest umieszczany na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
Obowiązki informacyjne – oznakowanie logotypami
W sekcji o tytule „Informacja i komunikacja”, artykuł 119 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego ustanawia ogólne
zasady w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych, które mają być stosowane do
wszystkich programów operacyjnych i operacji finansowanych w ramach Funduszu Morskiego
i Rybackiego. Punkt drugi załącznika V o tytule „Informacja i komunikacja na temat wsparcia z EFMR”,
reguluje kwestie działań informacyjnych i promocyjnych dla ogółu społeczeństwa. Wskazuje on,
iż Państwa członkowskie zapewniają, aby działania te miały możliwie jak największe nagłośnienie
w mediach, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji na odpowiednim poziomie.
Ponadto, w punkcie tym wyliczone zostały obowiązkowe minimalne działania informacyjno-

6

https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/ [dostęp: wrzesień 2020].
https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/priorytety/europejski-fundusz-morski-i-rybacki-efmr/
[dostęp: wrzesień 2020 r.].
8 Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006
i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011.
9 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251).
7
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promocyjne państw członkowskich. Do jednych z nich należy: publikowanie elektronicznego wykazu
operacji o którym mowa w art. 119 rozporządzenia.
Mając na względzie spójną i harmonijną wizualną tożsamość Unii do celów działań informacyjnych
i komunikacyjnych w odniesieniu do działań w ramach polityki spójności Unii, w tym operacji
finansowanych w ramach EFMR, KE w rozporządzeniu NR 763/201410 ustaliła wytyczne do
reprodukowania symbolu Unii oraz do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i
promocyjnych. Zgodnie z art. 1 ww. rozporządzenia państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca
odpowiada za dopilnowanie, aby wszystkie skierowane do beneficjentów, potencjalnych
beneficjentów i opinii publicznej środki informacyjne i promocyjne popularyzujące wsparcie działania
ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego były rozpoznawalne dzięki użyciu
symbolu Unii oraz odniesienia do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, albo w przypadku
działań finansowanych z różnych funduszy, odniesienia do europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.
Ponadto, obowiązki informacyjne i możliwości promocji operacji zostały zamieszczone w Księdze
Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”11. Według przedmiotowego
dokumentu, obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są inwestowane jej
zasoby finansowe. UE wymaga więc informowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów
uczestniczących w projekcie o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe m.in. dzięki pomocy
unijnej. Dokument ten nawiązuje do przepisów rozporządzenia 508/2014, wymieniając obowiązki
państw członkowskich, m.in. takie jak prowadzenie wykazu operacji w formacie CSV lub XML.
Ponadto odwołuje się do szczegółów zawartych w załączniku V do rozporządzenia 508/2014. Księga
ta akcentuje w szczególności upowszechnianie przez państwa członkowskie wyników operacji
finansowych.
We wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów,
potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej, popularyzujących wsparcie działania ze środków
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego musi być zapewniona właściwa identyfikacja
wizualna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) i Unii Europejskiej – tzn.
stosowanie odpowiednich oznaczeń. Obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych
dotyczy wszystkich beneficjentów.12 W zależności od rodzaju realizowanej operacji beneficjent
zobowiązany jest m.in. oznaczyć symbolem Unii Europejskiej i logo PO RYBY 2014-2020:
• wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizowanej operacji, np. ulotki,
broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały
filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania;
• dokumenty związane z realizowaną operacją, które będą podawać informacje dot. operacji
do wiadomości publicznej, np. ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków;
• dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w operacji, np. zaświadczenia,
certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy
obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy.

10

Rozporządzenia wykonawczego Komisji NR 763/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych
dotyczących reprodukcji symbolu Unii.
11 Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, dostępna na stronie internetowej:
https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020/
12 Tamże, str. 7.
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1.2. Analiza zagadnienia pod względem standardów otwartości danych
Wytyczne w zakresie minimalnych wymagań technicznych publikowanych zbiorów danych w portalu
dane.gov.pl określone zostały w uchwalonym przez Radę Ministrów w 2016 r. Programie Otwierania
Danych Publicznych13 oraz w Standardzie Technicznym14. Dodatkowo ustawa o dostępie do informacji
publicznej15 nałożyła obowiązek na podmioty publiczne stosowania formatów danych
umożliwiających odczyt maszynowy publikowanych informacji.
W celu ułatwienia ponownego wykorzystywania dane i metadane powinny być udostępnione
w odpowiedniej jakości, m. in. w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego,
w niezastrzeżonym formacie. Skalę jakości danych obrazuje schemat pięciu poziomów otwartości
danych, zaproponowany przez Tima Bernersa-Lee. Zgodnie z treścią Standardu technicznego - im
wyższy poziom otwartości danych, tym dane są lepiej przygotowane do dalszego przetwarzania.
W przypadku danych tabelarycznych, zasoby publikowane w portalu dane.gov.pl powinny być
publikowane zgodnie z zasadami wynikającymi z Programu Otwierania Danych Publicznych:
➢ arkusz powinien posiadać jeden wiersza nagłówka, który zawiera opisy wszystkich kolumn
z danymi,
➢ niedopuszczalne jest wprowadzanie dodatkowych tytułów, opisów, przypisów i komentarzy
poza obszarem danych tabeli (tzw. legendy umieszczane bardzo często pod tabelami
danych), uznać więc należy, że tym bardziej plików graficznych,
➢ każda kolumna tabeli, poza wierszem nagłówka, musi zawierać dane jednego rodzaju,
tzn. liczbę, tekst lub ciąg cyfrowo-tekstowy o określonej strukturze i znaczeniu, np. numer
telefonu, kod pocztowy.
W związku z powyższym, udostępnianie zbiorów danych w arkuszach kalkulacyjnych (np. w formacie
xlsx, xls, ods) zawierających logotypy poza obszarem danych w tabeli jest niezgodne ze standardami
udostępniania danych w portalu dane.gov.pl. Mając na względzie narzędzia stworzone do dalszego
przetwarzania danych, dalszej analizy zbiorów danych, bezbłędny proces wczytywania przez
oprogramowanie danych tabelarycznych jest niezwykle ważny. Dobrze przygotowany plik danych
przyczynia się do wyeliminowania błędów w przetwarzaniu maszynowym mogących mieć wpływ na
wynik analizy danych. Ponadto, zasób opublikowany w arkuszu kalkulacyjnym zawierającym poza
tabelą danych logotyp, nie uzyska prawidłowej walidacji danych w CRIP (weryfikacji danych zgodnych
z założeniami oprogramowania systemu), co skutkuje brakiem podglądu danych w portalu (podglądu
w sposób tabelaryczny, wizualizacji danych na mapie lub wykresie). Dzięki podglądowi danych
użytkownicy mają możliwość sprawdzenia (bez ich pobierania) czy są to dane, jakich poszukiwali
i jakie dokładnie informacje znajdą się w pliku. Mogą także korzystać z funkcji przeszukiwania tabeli
i wizualizacji na wykresach i mapach.
Odnosząc się do kwestii umieszczania logotypów w metadanych zbiorów danych w portalu
dane.gov.pl, należy zaznaczyć, iż metadane odgrywają istotną rolę dla zbiorów i służą do opisu
danych16. Zestaw minimalnych elementów metadanych opisujących strukturę zbiorów
udostępnianych na portalu dane.gov.pl określony został w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13

Uchwała Rady Ministrów NR 107/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych
publicznych”, dostępna na portalu https://dane.gov.pl/pl/knowledgebase/useful-materials/program-otwierania-danychpublicznych, [dostęp wrzesień 2020 r.].
14 Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”,
dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, https://dane.gov.pl/knowledgebase/usefulmaterials/standardy-otwartosci-danych, [dostęp wrzesień 2020 r.].
15 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.).
16 Informatyka: słownik encyklopedyczny, Z. Płoski, Wrocław 1999 r.
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12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej17. Na dostawcy
spoczywa obowiązek opisania zbioru zestawem metadanych obejmujących:
✓ tytuł - nazwa zasobu informacyjnego, która umożliwia jego identyfikację,
✓ słowa kluczowe - zestaw słów lub wyrażeń zwięźle opisujących zasób informacyjny,
✓ opis - streszczenie lub krótkie określenie zawartości zasobu informacyjnego,
✓ częstotliwość aktualizacji - informacja o częstotliwości aktualizacji zasobu informacyjnego lub
metadanych.
Mając na uwadze powyższą przedstawioną definicję pola „opis”, umieszczanie logotypów w
metadanej „opis” nie jest zgodne z przeznaczeniem przedmiotowego pola. Ponadto, zgodnie ze
specyfikacją DCAT –AP18 metadana „description” powinna zawierać wyłącznie tekst. W związku z tym,
iż w najbliższym czasie planowane jest dostosowanie metadanych portalu dane.gov.pl do specyfikacji
DCAT- AP, metadana „opis” nie wydaje się właściwa do umieszczania w jej polu logotypów.
Po dokonaniu szczegółowej analizy zgłoszonego zagadnienia i przedstawionego w paragrafie 6
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
minimalnego zestawu metadanych oraz dodatkowych metadanych zawartych w formularzu zbiorów
danych panelu administracyjnego (zobrazowany na rysunku nr 3), w portalu dodano nową
funkcjonalność. Rozszerzeniu uległ zestawu metadanych - o nieobligatoryjną metadaną pozwalającą
na umieszczanie logotypów w zbiorach danych w portalu dane.gov.pl.

17

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.
U. z 2014 r. poz. 361, z późn. zm.).
18 https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/dcat-application-profiledata-portals-europe/about.
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Rysunek 3. Formularz zbioru danych panelu administracyjnego w portalu dane.gov.pl

2. Rekomendacje z uzasadnieniem
Publikacja zbiorów danych regulowanych przepisami UE
Zgodnie z art. 9a ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszelkie informacje publiczne
o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich
ponowne wykorzystywanie są udostępniane w portalu dane.gov.pl
Mając na uwadze zbiory danych, których prowadzenie jest uwarunkowane przepisami unijnymi,
zaleca się dostawcom danych, aby każdorazowo dokonywali analizy przepisów szczegółowych
w zakresie obowiązków publikacji tego rodzaju danych, miejsca udostępnienia danych, nałożonych
formatów danych oraz częstotliwości aktualizacji danych. Niezależnie od wyników przeprowadzonej
analizy, w przypadku gdy przedmiotowe dane wypełniają przesłanki z art. 9a ustawy o dostępie do
informacji publicznej, rekomenduje się ich udostępnianie w portalu dane.gov.pl pełniącego funkcję
centralnego repozytorium informacji publicznej przy zachowaniu odpowiednich zasad udostępniania
danych w portalu jak i standardów otwartości danych.
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Oznakowanie logotypami zbiorów danych
Mając na względzie uwarunkowania prawne w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych oraz
stosowaną praktykę, oznaczanie logotypami zbiorów danych publikowanych w portalu dane.gov.pl
jest dopuszczalne.
Odnosząc się do zasobów danych publikowanych w arkuszach kalkulacyjnych (np. pliki xls, xlsx, ods),
jednocześnie mając na względzie dalsze przetwarzanie otwartych danych - nie zaleca się
wprowadzania do arkuszy danych dodatkowych plików graficznych, tytułów, opisów, przypisów
i komentarzy, poza obszarem danych tabeli. Ponadto, każda kolumna tabeli, poza wierszem
nagłówka, musi zawierać dane jednego rodzaju, tzn. liczbę, tekst lub ciąg cyfrowo-tekstowy
o określonej strukturze i znaczeniu, np. numer telefonu, kod pocztowy. Wprowadzanie danych
o niejednorodnej strukturze uniemożliwia uzyskanie podglądu zbiorów danych umieszczanych na
portalu dane.gov.pl. W związku z powyższym, nie zaleca się publikowania zbiorów w portalu
dane.gov.pl danych w arkuszach kalkulacyjnych z dodatkowo zamieszczonymi w tabeli danych
oznaczeniami – logotypami.
Odnosząc się do właściwości metadanej o nazwie „opis” charakteryzującej strukturę zbiorów danych
w CRIP - nie zaleca się wykorzystania przedmiotowej metadanej do umieszczania logotypów.
Metadana powinna być zgodna z definicją ujętą w paragrafie 6 rozporządzenia Centralnego
Repozytorium Informacji Publicznej, kompletna oraz zrozumiała dla użytkownika.
Mając na względzie wymogi prawne dotyczące konieczności stosowania odpowiednich oznaczeń
wizualnych produktów/operacji powstałych w wyniku realizacji projektów unijnych, w ramach
rozwoju technicznego portalu dane.gov.pl, rozbudowany został zestaw metadanych charakteryzujący
strukturę zbiorów danych w CRIP. W panelu administracyjnym, w formularzu zbioru danych, za
pomocą którego dostawca danych dokonuje publikacji w CRIP, dodano nową metadaną o nazwie
„Adres URL logotypu” (patrz rysunek nr 4). Nowa metadana zbioru jest nieobligatoryjna i możliwa do
wprowadzenia przez dostawców danych.
W przypadku obowiązku dołączania logotypów do zbioru danych, dostawca danych w polu o nazwie
„Adres URL logotypu” powinien kliknąć przycisk „Wybierz plik”, a następnie załączyć z dysku grafikę
(logotyp) (rysunek nr 4).
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Rysunek 4. Formularz zbioru danych w panelu administracyjnym z nowym polem umożliwiającym dodanie logotypu.
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Po wprowadzeniu wymaganych pól i zapisaniu zbioru danych w statusie „Opublikuj” następuje publikacja danych z widocznym logotypem w portalu.
Następnie w panelu administracyjnym, w formularzu opublikowanego zbioru danych, w metadanej o nazwie „Logo” pojawi się załączona grafika (logotyp)
(rysunek nr 5).
Rysunek 5. Formularz zbioru danych w panelu administracyjnym z wgranym logotypem
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Rysunek nr 6 przedstawia opublikowany testowy zbiór danych wraz z logotypem. Metadana
z logotypem umiejscowiona została w górnej części serwisu, w wyróżnionym szarym polu zbioru
danych.
Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku publikowania zbiorów danych, które wymagają
oznakowania odpowiednimi logotypami, rekomenduje się dostawcom danych umieszczanie
logotypów we właściwościach metadanej o nazwie „Adres URL logotypu”.
Rysunek nr 6. Położenie logotypu w zbiorze danym opublikowanym w portalu dane.gov.pl

III CZĘŚĆ
Podsumowanie oraz korzyści z wdrożenia rekomendacji
W portalu dane.gov.pl mogą być udostępniane zbiory danych opatrywane odpowiednimi logotypami
(np. unijnymi lub programów operacyjnych). Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania
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oprogramowania CRIP, rekomenduje się umieszczanie przez dostawców danych ww. logotypów
wyłącznie w polu metadanej o nazwie „Adres URL logotypu”. Metadana zbiorów jest nieobligatoryjna
i wypełniana przez dostawców danych w formularzu podczas publikowania zbiorów danych w CRIP.
Zastosowanie przedmiotowych rekomendacji przyczyni się m.in. do:
✓ eliminacji błędów napotykanych podczas dalszego przetwarzania maszynowego danych zbiorów danych publikowanych w plikach xlsx, ods, zawierającymi - niezgodnie ze
standardami PODP - wewnątrz dokumentu – logotypy,
✓ wzrostu liczby zasobów na portalu dane.gov.pl z podglądem danych dla użytkownika (bez
konieczności pobrania zbioru danych),
✓ zgodności opisu metadanych ze specyfikację DCAT-AP, a tym samym może wpłynąć na
poprawę wymiany danych między portalami otwartych danych,
✓ precyzyjnego wyszukiwania zasobów przez użytkowników portalu, dzięki poszerzonemu
zakresowi metadanych.
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