
 

 
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne. 

 

Dokument udostępniony na licencji Creative 
Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/  

 

 

                                

Analiza i selekcja 

danych miejskich 

pod kątem 

udostępnienia API 

dla aplikacji  

Dane  

po warszawsku 

 

Lista danych 

miejskich  

i zależności 

między zbiorami 

Robert Bembenik 

Jan Herbst 

Paweł Łaciński 

Łukasz Skonieczny 

Marek Średniawa 

Tomasz Kulisiewicz 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/


  

1 
 

 

Spis treści 
 

1 Wprowadzenie 2 

1.1 Cel zadania 2 

1.2 Sposób realizacji zadania 2 

1.3 Wyniki 3 

2 Lista danych znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miasta 4 

2.1 Rejestr Źródeł Danych o Warszawie 4 

2.2 Dysponenci danych 5 

2.3 Format przechowywania danych 6 

2.4 Dane wrażliwe oraz anonimizacja 6 

3 Priorytetyzacja danych pod kątem ich przydatności do 

wykorzystania w projekcie MUNDO – Dane po warszawsku 9 

4 Propozycja zestawu danych przeznaczonych do udostępnienia 16 

5 Analiza porównawcza modeli udostępniania otwartych danych 

miejskich 18 

5.1 Wstęp 18 

5.2 Model udostępniania nieodpłatnego 19 

5.3 Modele Komercyjne 21 

6 Przegląd aplikacji internetowych wyposażonych w API 

przydatnych do wykorzystania w powiązaniu z otwartymi danymi 

miejskimi 24 

7 Otwarte dane miejskie i ontologie 26 

8 Podsumowanie i wnioski 29 

9 Załączniki 30 

9.1 Załącznik 1: Eksport zestawienia danych miejskich z systemu Rejsys 30 

9.2 Załącznik 2: zestaw zbiorów danych wybranych do weryfikacji w trakcie spotkań z 

komórkami UM 31 

9.3 Załącznik 3: Lista aplikacji z własnymi API potencjalnie najbardziej przydatna w 

kontekście projektu Mundo – Dane po warszawsku 35 

 



  

2 
 

1 Wprowadzenie 

1.1 Cel zadania 
 

Celem Zadania 1. jest inwentaryzacja zasobów informacyjnych będących w posiadaniu Urzędu 

Miasta st. Warszawy, z uwzględnieniem rodzajów danych, formatów i ich dostępności w postaci 

elektronicznej, a następnie selekcja pod kątem ich potencjalnej atrakcyjności i przydatności do 

udostępnienia za pomocą API  aplikacjom przyczyniającym się do podniesienia jakości i 

komfortu życia codziennego mieszkańców Warszawy. 

Zestawienie danych i formatów w jakich są przechowywane, weryfikacja które dane muszą ulec 

anonimizacji, czyszczeniu, agregacji itp. Identyfikacja zależności pomiędzy zbiorami danych oraz 

oszacowanie informacji powielających się w tym sprzecznych oraz badanie różnych form 

publikowania danych. Projekt ontologii pozwalającej na semantyczny opis danych zawartych w 

badanych zbiorach. Identyfikacja i selekcja API. 

1.2 Sposób realizacji zadania  
 

W ramach zadania został stworzony wspólny opis zawartości informacyjnej poszczególnych 

źródeł danych niezależnie od konkretnych modeli danych w jakich są one przechowywane. Na 

podstawie tego opisu zostały zidentyfikowane najważniejsze zasoby i zależności między nimi i 

przeprowadzona selekcja danych które mogą zostać wyeksponowane jako otwarte dane 

dostępne poprzez APU w Internecie. Dla wybranych danych opisano procedury ekstrakcji, 

czyszczenia, anominizacji i ewentualnej integracji. Przedyskutowano ontologie, który opisują 

najważniejsze pojęcia występujące w danych pod kątem umożliwienia ich semantycznej 

interpretacji i przetwarzania.  

Obecnie skatalogowano ponad 12000 różnych API do aplikacji internetowych oraz ponad 6100 

aplikacji typu mashup, które je wykorzystują. W kontekście projektu MUNDO istnieje potrzeba 

wstępnej selekcji i rekomendacji wybranych API, które mogą być najbardziej przydatne w 

kreatywnym wykorzystaniu otwartych danych. W ramach zadania zostaną sformułowane 

kryteria przydatności API i według zostanie dokonany systematyczny wybór uwzględniający 

różne obszary potencjalnych zastosowań.  

Zadanie zostało podzielone na 5 zadań cząstkowych: 

1. Przygotowanie listy danych znajdujących się w posiadaniu miasta - budowa możliwie 

kompletnego zbioru informacji na temat danych znajdujących się w posiadaniu miasta 

jest podstawowym działaniem, niezbędnym do przejścia do kolejnych etapów.  

2. Priorytetyzacja danych - posortowanie danych pod kątem ich przydatności do 

wykorzystania w projekcie MUNDO. 

3. Analiza, które dane mogą zostać upublicznione w ramach projektu - przygotowanie 

wspólnie z opiekunami danych raportu i listy danych, które mogą zostać upublicznione 

jako „otwarte dane publiczne” na cele projektu MUNDO.  

4. Porównanie różnych już istniejących modeli udostępniania danych miejskich  

5. Analiza aplikacji internetowych z własnym API - Zostanie dokonany przegląd 

dostępnych API internetowych w celu opracowania listy tych wybranych API, które 
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mogą dać efekt synergii w powiązaniu z „otwartymi danymi publicznymi” i  

charakteryzują się wysoką potencjalną przydatnością do budowy aplikacji 

poprawiających jakość i komfort życia mieszkańców. Każde z wybranych API zostanie 

zwięźle opisane wraz ze wskazaniem przykładów zastosowań w projekcie MUNDO.  

 

1.3 Wyniki 
 

W wyniku realizacji zadania:  

 pozyskano wiedzę na temat danych znajdujących się w posiadaniu miasta i instytucji 

miejskich; 

 opracowano zestawienie danych miejskich wraz z informacją o formacie w jakich są 

przechowywane,  

 zidentyfikowano dane które muszą przed udostępnieniem być poddane anonimizacji, 

 na podstawie analizy potencjalnej przydatności wyselekcjonowano listę danych miejskich z 

uwzględnieniem priorytetu ich udostępniania,  

 przeanalizowano możliwości techniczne udostępnienia konkretnych zestawów danych,  

 przedstawiono, kierując się potencjalną przydatnością, propozycję listy aplikacji 

internetowych wyposażonych w API do wspólnego wykorzystania z otwartymi danymi 

miejskimi i funkcjami komunikacyjnymi, 

 przedyskutowano możliwości skonstruowania ontologii dla wybranego zestawu otwartych 

danych miejskich. 
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2 Lista danych znajdujących się w posiadaniu 

Urzędu Miasta 
 

Kluczowym zadaniem na tym etapie prac była identyfikacja zasobów informacyjnych będących 

w posiadaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zakres danych gromadzonych przez 

Urząd Miasta wynika z obowiązków na nie nałożonych przez przepisy prawa centralnego i 

lokalnego. Informacje o części zbiorów są powszechnie dostępne jednakże, w przypadku części 

z nich nie jest to takie oczywiste. 

2.1 Rejestr Źródeł Danych o Warszawie 

W związku z powyższym przeprowadzona została wewnętrzna kwerenda wśród jednostek 

Urzędu Miasta z wykorzystaniem dedykowanego systemu Rejsys -  Rejestr Źródeł Danych o 

Warszawie (https://rejsys.um.warszawa.pl/ ). Efektem tych prac jest lista prawie siedmiuset 

źródeł danych, które mogą być potencjalnie interesujące z punktu widzenia projektu MUNDO. 

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie jednostki podały jakimi zbiorami danych dysponują, także 

pełna lista jest jeszcze dłuższa.  

Poszczególne zbiory danych zostały opisane za pomocą następujących atrybutów: 

1. Nazwa zbioru danych lub tytuł dokumentu 
2. Jednostka, która jest dysponentem tych danych 
3. Komórka 
4. Dziedziny których dotyczą dane 
5. Słowa kluczowe 
6. Źródło danych dla zbioru 
7. Krótki opis zbioru danych 
8. Cel gromadzenia oraz podstawa prawna 
9. Zakres danych 
10. Rodzaj zbioru danych lub dokumentu 
11. Zakres przestrzenny 
12. Zakres czasowy dostępności  
13. Częstotliwość aktualizacji 
14. Format przechowywania 
15. Czy zbiór zawiera dany wrażliwe 
16. Czy zbiór można udostępnić po anonimizacji 
17. Inne uwagi 

 

Przykładowy zbiór danych opisany za pomocą powyższych atrybutów, w kolejności jak wyżej 

(Tabelę zawierającą pełny zestaw danych zamieszczono w Załączniku 1).  

1. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
2. Dzielnice m. st. Warszawy 
3. Białołęka 
4. Inne, Informacja publiczna 
5. <brak danych> 
6. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 

https://rejsys.um.warszawa.pl/
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7. Zbiór jest reprezentacją graficzną Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego 

8. Regulamin Organizacyjny 
9. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Dzielnicy Białołęka 
10. Rejestr 
11. Miasto 
12. <brak danych> 
13. Na bieżąco 
14. Elektroniczny aplikacja, system informatyczny 
15. Nie 
16. Nie 
17. Brak 

 

Już na podstawie wstępnej analizy zestawienia zasobów informacyjnych będących w dyspozycji 

UM zidentyfikowano kilka istotnych cech danych, które zostały uwzględnione w fazie 

priorytetyzacji danych pod kątem ich przydatności w projekcie MUNDO – Dane po 

warszawsku.  

2.2 Dysponenci danych 

Na podstawie zebranych informacji ustalono, że dysponentami danych miejskich są różne 

jednostki i instytucje. Poniżej wymieniono jednostki UM, których zbiory danych znalazły się w 

analizowanym zestawieniu (w nawiasie podano liczbę zbiorów danych będących w dyspozycji 

danej jednostki):  

 Urząd Miasta, m.in.:  
o Biuro Ochrony Środowiska (7) 
o Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (5) 
o Biuro Edukacji (5) 
o Centrum Komunikacji Społecznej (5) 
o Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (4) 
o Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (4) 
o Biuro Geodezji i Katastru (3) 
o Biuro Edukacji (3) 
o Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym (3) 
o Biuro Zamówień Publicznych (3) 
o Biuro Rady m.st. Warszawy (3) 
o Biuro Sportu i Rekreacji (2) 
o Biuro Gospodarki Nieruchomościami (2) 
o Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (1) 
o Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego (1) 
o Biuro Polityki Lokalowej (1) 
o Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (1) 
o Biuro Kultury (1) 
o Biuro Kadr i Szkoleń (1) 
o Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi (1) 
o Biuro Infrastruktury (1) 
o Biuro Polityki Zdrowotnej (1) 
o Biuro Administracyjno-Gospodarcze 
o Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 

 Jednostki organizacyjne m. st. Warszawy, m.in.: 
o Zarząd Transportu Miejskiego i Miejskie Zakłady Autobusowe (9) 
o Zarząd Dróg Miejskich (7) 
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o Straż Miejska (5) 
o Warszawskie Centrum Osób Niepełnosprawnych (1) 
o Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła 
o Zarząd Terenów Publicznych (1) 
o Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (1) 

 Dzielnice, m.in.: 
o Śródmieście 
o Wola 
o Wawer 
o Białołęka 
o Bielany 
o Praga-Północ 

 

Liczba jednostek odpowiedzialnych za poszczególne zbiory danych i zróżnicowanie ich formy 

sprawiają, że pozyskiwanie informacji o danych i samych danych w postaci nadającej się do 

udostępnienia za pośrednictwem interfejsów programistycznych API stanowi poważne 

wyzwanie, ponieważ wymaga wielostronnych spotkań zarówno na poziomie formalnym jak i 

technicznym oraz uzyskania wielu zgód i akceptacji. Ponadto rozproszenie danych – tych które 

są gromadzone lokalnie na poziomie dzielnic, rodzi konieczność ich konsolidacji w celu 

uzyskania kompletnego zestawu danych.  

2.3 Format przechowywania danych 

Istotnym atrybutem zbiorów danych jest ich sposób przechowywania. Z oczywistych względów 

dane przechowywane w formacie cyfrowym w systemach informacyjnych powinny dać się w 

łatwiejszy sposób udostępnić od danych przechowywanych w postaci papierowej.  

Zidentyfikowano następujące formaty przechowywania danych (w nawiasach ilość źródeł 

danych przechowywanych w danym formacie): 

 Aplikacja lub system informatyczny (248) 
 Edytowalny plik np. MS Word czy Excel (312) 
 Plik nieedytowalny np. PDF (7) 
 Skan, Obraz, Raster (3) 
 Papierowy (115) 
 Inny (9) 

 

Jednym z głównych kryteriów selekcji danych był format ich przechowywania, który w 

zasadniczy sposób decydował o tym czy dane mogły zostać zakwalifikowane do udostępnienia. 

W wyniku analizy zidentyfikowano takie zasoby danych, które z punktu widzenia wizji i celów 

projektu MUNDO – Dane po warszawsku są cenne i interesujące i co za tym idzie jest pożądane 

aby były udostępnione, lecz ich forma przechowywania stanowi istotną przeszkodę w ich 

wykorzystaniu (np. kartoteki papierowe, dane przetworzone i zagregowane). W takich 

przypadkach prowadzone były rozmowy mające na celu określenie ewentualnej perspektywy 

czasowej ich adaptacji do postaci, w której można by było z nich skorzystać.  

2.4 Dane wrażliwe oraz anonimizacja 

Zbiory danych miejskich zawierają szereg informacji (np. dane osobowe) które powinny być 

szczególnie chronione przed ich szerszym udostępnieniem. Takie dane potocznie określane są 

jako Dane Wrażliwe. Brak jest formalnej definicji w ustawodawstwie polskim pojęcia Dane 
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wrażliwe. Najczęściej pod tym pojęciem rozumie się dane osobowe, które podlegają szczególnej 

ochronie (np. poglądy polityczne, przekonania religijne, dane medyczne itp.) zgodnie z Ustawą 

o ochronie danych osobowych1.  

Należy również zwrócić uwagę, że w kontekście danych miejskich jako Dane Wrażliwe 

zakwalifikować należy także szereg innych rodzajów informacji takich jak: 

 Dane osobowe pozwalające na powiązanie konkretnej osoby z innymi informacjami pod 

warunkiem, że dane te nie są informacjami publicznymi (np. szczegółowe dane 

dotyczące interwencji straży miejskiej), 

 wewnętrzne informacje instytucji miejskich nie podlegające udostępnieniu jako 

informacje publiczne, 

 dane mające wpływ na bezpieczeństwo  

 

Spośród 694 zbiorów danych będących w dyspozycji UM 478 zostało zweryfikowanych jako 

zbiory niezawierające danych wrażliwych. Pozostałe 216 zbiorów zawiera dane wrażliwe co 

oznacza, że ich udostępnienie wymaga specjalnego przetwarzania poprzedzającego możliwość 

korzystania, a w przypadku niektórych danych  wykorzystanie nie będzie możliwe.  

Anonimizacja jest procesem przetwarzania danych, którego celem jest usunięcie z nich danych 

wrażliwych w taki sposób aby niemożliwe było ich odzyskanie czy wywnioskowanie. W 

zależności od wybranej metody anonimizacja może zachowywać cechy źródłowego dokumentu 

lub nie2. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety i może być zastosowane w różnych 

sytuacjach.  

Na obecnym etapie projektu proponuje się zastosować trzy podejścia do anonimizacji: 

1. usunięcie danych wrażliwych 

2. zamiana danych wrażliwych przez losowe ciągi symboli 

3. zamiana danych wrażliwych z zachowaniem cech zbioru źródłowego 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

1 Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. 

zm. ) 

2 Np. funkcja anonimizacyjna może dla tych samych danych zwracać takie same wyniki niezależnie od 

miejsca w którym one wystąpiły lub nie.  
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Ostatnie podejście jest najbardziej zaawansowana i mogłoby się wydawać, że należy ją 

zastosować, ale należy pamiętać że metody różnią się wymaganiami obliczeniowymi oraz 

czasem ich wykonania ( 1. – najprostsza metoda, 3. – najbardziej złożona metoda). W związku 

z powyższym tam gdzie to możliwe (np. gdy usunięcie danych wrażliwych nie wpływa w żaden 

sposób na informacje które można uzyskać ze zbioru danych) należy korzystać z jak 

najprostszych metod. Co więcej może się okazać, że w niektórych przypadkach (np. dostęp do 

danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego) niemożliwe będzie zastosowanie najbardziej 

złożonych algorytmów ze względu na wprowadzane opóźnienia. 

Uczestnicy kwerendy w UM mieli także możliwość określenia czy udostępnienie danych będzie 

możliwe po anonimizacji (dla 175 zbiorów jest to możliwe). Wydaje się, że aspekt ten został 

niepoprawnie zinterpretowany, gdyż część zbiorów niezawierających dane wrażliwe została 

zakwalifikowana jako takie, które mogą być udostępnione jedynie po anonimizacji. W związku 

z powyższym konieczna jest bardziej szczegółowa analiza poszczególnych zbiorów danych.  

W Tabeli 3.1 w kolumnie Wymaga anonimizacji wskazano, które zbiory danych zawierają 

informacje, które najprawdopodobniej należy poddać anonimizacji. Wartości te w większości 

wypadków są zgodne ze wskazaniami osób wypełniających kwerendę. Podczas kolejnych 

szczegółowych spotkań pracownikami poszczególnych jednostek UM potwierdzana jest 

potrzeba anonimizacji danych oraz jej zakres.  

Możliwości udostępnienia poszczególnych danych, wskazanie które konkretnie dane zostaną 

zanonimizowane oraz szczegółowe omówienie metod i algorytmów anonimizacji a także 

zalecenia w tym obszarze są przedstawione w Raporcie do Zadania Nr. 3 Projektu. 
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3 Priorytetyzacja danych pod kątem ich 

przydatności do wykorzystania w projekcie 

MUNDO – Dane po warszawsku 
 

Wykaz danych uzyskany z Urzędu Miasta został poddany klasyfikacji i priorytetyzacji przez trzy 

niezależne zespoły ekspertów. Każdy zespół miał za zadanie przypisanie każdego zbioru do 

jednej z trzech klas: 

 dane obowiązkowe –  stanowiące rdzeń, który może być wykorzystany w większości 
zastosowań; np.: ewidencja adresów, ewidencja nazw obiektów miejskich, demografia; 

 dane pożyteczne i atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych zastosowań 
wykorzystujących te dane; np.: rozkłady jazdy, system informacji oświatowej; 

 dane opcjonalne, które w niektórych przypadkach mogą się przydać; np.: rejestr 
interpelacji i zapytań radnych, dane z bramek metra. 

 

Przy klasyfikacji brane były pod uwagę pomocnicze kryteria takie jak: użyteczność dla 

mieszkańców, możliwość potencjalnego praktycznego wykorzystania przy tworzeniu aplikacji, 

efekt synergii, aktualność, dostępność. 

Uzyskany w ten sposób wyniki zostały przedyskutowane na spotkaniach, scalone, zagregowane 

i podsumowane. Po analizie wyselekcjonowanych zbiorów danych okazało się, że tworzą one 

następujące grupy tematyczne: 

a) drogownictwo i komunikacja 
b) edukacja 
c) finanse 
d) informacja publiczna 
e) komunikacja miejska 
f) kultura i sport 
g) ochrona środowiska 
h) polityka lokalowa 
i) zamówienia publiczne 
j) bezpieczeństwo 
k) inne 

 

Ostatecznie zostało wybranych około dziewięćdziesięciu potencjalnie interesujących zbiorów 

przeznaczonych do udostępnienia (por. Tabela 3.1). Informacje szczegółowe dotyczące zbiorów 

danych znajdują się w Załączniku 1: dane-tabela-zbiorcza.xls. Techniczne i formalne możliwości 

udostępnienia tych danych były uzgadniane w trakcie spotkań z komórkami Urzędu Miasta. 

Niektóre ze zbiorów zostały już udostępnione za pośrednictwem platformy CKAN przez 

partnerów z Orange Labs w ramach przygotowań do Hackathonu BIHAPI. 
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Tabela 3.1: Zbiory danych wybrane do udostępnienia 

Lp. Nazwa zbioru 
Grupa tematyczna Wymaga 

anonimizacji 
a b c d e f g h i j k 

1 Ewidencja Adresów           X  

2 Rozkład jazdy ZTM     X        

3 
Ewidencja Nazw Obiektów 
Miejskich 

          X  

4 
Baza danych o terenach 
zieleni 

      X      

5 Mapa akustyczna       X      

6 Odchyłka     X        

7 
System Informacji Liniowej 
(SIL) 

    X        

8 
System Zliczania Pasażerów 
(SZP) 

    X        

9 
Dane statystyczne z 
systemów kolejkowych 

   X       X  

10 
Portal 
www.kulturalna.warszawa.pl 

     X       

11 
System Informacji 
Oświatowej 

 X           

12 
Baza danych o obiektach i 
terenach chronionych 

      X      

13 Demografia Warszawy           X  

14 
Ewidencja pojazdów w 
Dzielnicach m.st. Warszawy 

          X  

15 
Inwestycje realizowane w 
pasie drogowym ulic mst. 
Warszawy 

          X X 

16 MPWiK       X    X X 

17 Obwody szkolne  X           

18 eSignum       X     X 

19 

Ewidencja Ludności oraz 
ewidencja wydanych i 
utraconych dowodów 
osobistych w Dzielnicach 
m.st. Warszawy 

          X X 

20 
Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

          X  

21 
System ewidencji zwierząt 
AnimalUM 

      X     x 

22 
Ewidencja osób fizycznych 
związanych z informacją o 
wyrobach azbestowych 

      X     x 

23 Municom     X        

24 
Wykaz pomników, fontann i 
zdroi administrowanych 
przez ZTP 

          X  

25 CKM Warszawa 19115           X x 
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26 
Decyzje administracyjne z 
zakresu architektury i 
urbanistyki 

          X x 

27 
Księga Zamówień 
Publicznych (KZP) 

   X     X    

28 
Miejskie nieruchomości na 
sprzedaż 

          X  

29 Ogłoszenia BZP    X     X    

30 Targi gastronomiczne           X  

31 
Warszawskie Zabytkowe 
Pomniki Nagrobne 

          X  

32 
Zbiorczy Analizator 
Wyników Egzaminów 
Zewnętrznych 

 X          x 

33 
Baza danych wydzieleń 
leśnych 

      X      

34 
Baza Wiedzy o Warszawie 
(Baza Sił i Środków) 

          X x 

35 
Centralny Rejestr Wniosków 
o Informację Publiczną 

   X        x 

36 
Informacja o stanie realizacji 
zadań oświatowych 

 X           

37 
Plan zamówień publicznych 
na rok bieżący 

        X    

38 Powiadomienia SMS     X       x 

39 

Rejestr interpelacji i zapytań 
radnych m.st. Warszawy, 
złożonych w latach 2006-
2014 

          X  

40 DPK TSI 2007     X        

41 Macrosystem     X        

42 Novamedia     X        

43 
CRUUM (Centralny rejestr 
umów UM) 

  X X         

44 LokUM        X    x 

45 SignUM           X x 

46 

Wykaz nieruchomości 
planowanych przez Biuro 
Gospodarki 
Nieruchomościami do 
sprzedaży w drodze 
przetargów 
nieograniczonych 

          X  

47 

Rejestr osób biorących 
udział w procesie uzyskania 
i cofania uprawnień do 
kierowania pojazdami w 
m.st. Warszawa. 

          X x 

48 
Rejestr umów zleceń 
zawieranych z pracownikami 
Urzędu m.st. Warszawa 

          X  

49 
Rejestr zamówień o 
wartości poniżej 14 000 
Euro 

  X          
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50 eInwestycje X    X        

51 Dane o odholowaniach X          X x 

52 
Dane o mandatach 
wystawionych przez straż 
miejską 

         X X x 

53 
Dane z systemu 
parkometrów 

X            

54 
Akty notarialne sprzedaży 
mieszkań - ceny 
nieruchomości 

       X    x 

55 Zanieczyszczenie powietrza       X      

56 

Dane o interwencjach straży 
miejskiej, zdarzeniach 
niebezpiecznych, 
zdarzeniach z udziałem 
rowerzystów 

         X  x 

57 
Place zabaw w Warszawie i 
ich stan 

          X  

58 
Dane z fotoradarów straży 
miejskiej 

X         X  x 

59 

Dane o działalności patroli 
szkolnych, interwencjach w 
szkołach i ich okolicach 
(program "bezpieczna 
szkoła") 

         X  x 

60 

Dane z przebiegu sesji rady, 
pracach radnych, komisji i 
zespołów (streaming, 
protokoły, wyniki głosowań, 
obecność, praca radnych w 
komisjach, interprelacje, 
dyżury, wyjazdy, 
wynagrodzenia, 
oświadczenia majątkowe) 

   X         

61 

Dane o budżecie, wydatkach 
i dochodach jednostek 
organizacyjnych, zadłużeniu, 
budżetach dzielnic, 
finansowaniu inwestycji 

   X     X    

62 Lokalizacja taksówek MPT     X        

63 
Ewidencja rzeczy 
znalezionych 

          X x 

64 
Dane o lokalach miejskich 
do wynajęcia 

       X     

65 
Dane o inwestycjach 
drogowych 

X            

66 
Dane z biletomatów 
(natężenie ruchu itp.) 

    X        

67 
Dane z bramek metra 
(natężenie ruchu) i o 
lokalizacji składów 

    X        

68 
Dane o lokalizacji psów ras 
uznawanych za agresywne 

         X  x 

69 
Dane o programach 
sportowych i rekreacyjnych 

 X    X       
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miasta, akcjach typu zima w 
mieście itp. 

70 
Dane o infrastrukturze 
sportowej, obiektach, ich 
dostępności, ofercie 

 X    X       

71 
Dane o prowadzonych 
konsultacjach społecznych 

   X       X  

72 
Dane o realizacji i przebiegu 
budżetu obywatelskiego 

  X X         

73 Veturilo - dane ze stacji live     X        

74 
Dane o natężeniu ruchu 
ulicznego (zintegrowany 
system zarządzania ruchem) 

X            

75 
Dane o wypadkach, 
kolizjach, zdarzeniach w 
ruchu ulicznym 

X           x 

76 
Dane o synchronizacji i 
funkcjonowaniu sygnalizacji 
świetlnej 

X            

77 
Dane o działalności 
Miejskiego Transportu Osób 
Niepełnosprawnych 

    X       x 

78 

Dane o przerwach i 
utrudnieniach w 
funkcjonowaniu kom. 
publicznej, awariach, liniach 
zastępczych, objazdach 

    X        

79 
Dane z systemu 
Warszawskiej Karty 
Miejskiej 

    X       x 

80 
Dane o pustostanach (nie 
dzielnicowo) 

       X     

81 
Dane o osiedlach 
grodzonych, obszarach 
grodzonych 

          X  

82 
Miejskie nieruchomości na 
sprzedaż 

       X   X  

83 
Spis i działalność 
przychodni, placówek 
zdrowotnych 

          X  

84 Grafik mycia ulic X         X   

85 

Dane o dotacjach dla 
organizacji pozarządowych i 
dla konkretnych placówek 
oświatowych 

 X  X       X  

86 
Godziny otwarcia urzędów i 
placówek publicznych 

   X         

87 
Podział terytorialny miasta 
ze względu na organ 
odpowiedzialny 

          X  

88 Rejestr zbiórek publicznych           X  

89 

Bariery architektoniczne w 
mieście, dostępność 
placówek i przestrzeni dla 
osób niepełnosprawnych 

          X  
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90 Dane o hotspotach, wifi           X  

91 Dane dotyczące grobów           X  

 

Wstępną ocenę przydatności i zapotrzebowania na poszczególne rodzaje danych miejskich dają 

wyniki ankiet przeprowadzanych wśród mieszkańców miast. Na Rys.3.1 przedstawiono wyniki 

badania przeprowadzonego w Poznaniu […]. 

Podobne badania przeprowadzono w Warszawie.  

 

Rys.3.1: Klasyfikacja wyszukiwanych danych według ich tematyki 

 

Udostępnienie zbioru danych wymaga określenia metadanych. Ich listę zestawiono w Tabeli 3.2 

Tabela 3.2: Definicja metadanych niezbędnych do udostępnienia danych 

Parametr Opis 

Unique identifier Każdy zestaw danych ma unikatowy adres URL który jest konfigurowalny przez 
administratora, zawierający 36 znakowy identyfikator dataset 

Tytuł Nazwa zestawu danych 

Groups Opisuje do jakiej grupy danych należy dany zbiór. Grupy danych (np. dane 
naukowe) pozwalają na łatwiejsze łączenie danych, wyszukiwanie i ich  
udostępnianie  zainteresowanym użytkownikom.  

Opis Dodatkowe informacje opisujące dane. Opis może być w formie statycznej lub 
tez w formie edytowalnego wiki, które może być edytowane przez każdego 
użytkownika i moderowane przez administratora 

68%

62%

48%

37%
35% 34% 34%

30% 29%
26%

14% 13% 13%
11%

1% 1%
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Tags Zbiór etykiet opisujących dany data set. 

License Informacja o licencji na jakiej dany zbiór danych jest udostępniany (lista 
dostępnych licencji: http://opendefinition.org/licenses/) 

Organizacja Jednostka organizacyjna do której należy dany zbiór danych 

Status zbioru 
danych 

Status zbioru danych – prywatny lub publiczny 

Źródło  Źródło data set (np. url) 

Wersja  Wersja data set 

Autor Autor zbioru danych  

e-mail autora e-mail autora zbioru danych 

 

  

http://opendefinition.org/licenses/
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4 Propozycja zestawu danych przeznaczonych 

do udostępnienia 
 

Dane powoli zmieniają sposób, w jaki funkcjonują miasta na całym świecie, w tym także w 

Europie. Na przykład w Wielkiej Brytanii prawie wszystkie miasta zaczęły otwierać dostęp do 

swoich danych. 23 października 2014 uruchomiono drugą wersję London Datastore, 

ogromnego kompendium informacji dotyczących wszystkiego, począwszy od statystyk 

dotyczących przestępstw do opóźnień pociągów metra. W kwietniu w Leeds otwarto młyn 

danych (ang. Data Mill) z dostępem online, który zawiera surowe dane dotyczące takich spraw, 

jak piłka nożna w centrum miasta, czy liczba wizyt w bibliotekach. Również Manchester 

udostępnia częściowo dane dotyczące tego, jak działa miasto. 

W większości przypadków te strony internetowe działają jako narzędzia dla developerów i 

pracowników ośrodków akademickich, którzy próbują wykorzystywać dostępne tam dane 

praktycznie. Od czasu uruchomienia pierwszej wersji Datastore w roku 2010 powstało około 

200 aplikacji. Jedną z nich jest aplikacja Citymapper, w której użytkownik wprowadza cel swojej 

podróży w polu wyszukiwania i w rezultacie otrzymuje informacje o dostępnych połączeniach 

razem z rzeczywistym czasem przyjazdu autobusu czy odjazdu pociągu metra. ‘Whereabouts’ 

to z kolei interaktywna mapa, która wykorzystuje 235 zbiorów danych, spośród których około 

150 pochodzi z Datastore, dotyczących takich informacji jak wiek i zatrudnienie mieszkańców, 

czy liczba pubów czy rodzajów restauracji w okolicy. Aplikacja sugeruje inny obraz obszarów 

miasta bazujący na 8 kryteriach. 

Wyniki pokazują to, o czym mieszkańcy miasta instynktownie wiedzą, lecz w sposób wizualnie 

uderzający. Z danych wynika bowiem, że pomimo oficjalnego podziału miasta można odnaleźć 

podobne miejsca o podobnej charakterystyce w wielu dzielnicach. Z zebranych w ten sposób 

danych można się dowiedzieć gdzie mieszkają w przeważającej części ludzie starsi, ludzie 

młodsi, jaki w danym obszarze dominuje sposób zatrudnienia, specjalizacja zawodowa 

mieszkańców, czy też jakie jest ich pochodzenie. Taki obraz może powodować implikacje w 

postaci przydzielania usług przez urząd miasta, czy budowania szpitali na granicach dzielnic.  

Udostępnianie danych ma głęboki sens, gdyż urzędnicy miejscy na ogół nie mają pomysłu, co 

zrobić z 60-70% z nich. Przykładem analitycznym podejścia do danych jest stworzenie statystyk 

dotyczących pasażerów wsiadających i wysiadających z komunikacji miejskiej w perspektywie 

czasu. Takie dane powinny zostać wykorzystane w planach kadrowych. Dane miejskie stają się 

kluczowym elementem planowania i zarządzania miastami. 

Niektóre aplikacje podobne do wspomnianych wyżej dostępne są także dla Warszawy. Warto 

tutaj wspomnieć chociażby o aplikacjach do nawigacji w  środkach transportu miejskiego 

‘Jakdojade’ czy ‘Transportoid’. Aplikacje te nie mają niestety dostępu do bieżących i aktualnych 

danych przekazywanych w czasie rzeczywistym. W związku z tym prezentują informacje 

dostępne w rozkładach jazdy. Są w stanie określić środki komunikacji i przesiadki pozwalające 

dotrzeć do celu pod warunkiem, że wszystko będzie się odbywać zgodnie z rozkładem jazdy. 

Jak wiadomo, na przykład ze względu na korki w godzinach szczytu, prawie żaden środek 

komunikacji miejskiej nie kursuje zgodnie z rozkładem jazdy. Gdyby aplikacje miały dostęp do 
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informacji o bieżącej lokalizacji pojazdów udostępnianej w ramach danych miejskich, to na 

pewno zaoszczędziłoby to marznięcia na przystankach w okresie zimowym cakiem sporej 

grupie osób. 

Również interesującym wykorzystaniem danych byłaby odpowiednia selekcja danych 

udostępnianych publicznie i ich wizualizacja. Ciekawe mogłoby być np. zwizualizowanie danych 

dostępnych w ramach zbioru CKM Warszawa 19115 w kontekście innych danych oraz 

lokalizacji zgłoszeń na mapie, czy analiza i wizualizacja imprez kulturalnych pod kątem czasu i 

lokalizacji. Wydaje się, że dane miejskie można wykorzystywać na wiele sposobów. Nie 

wszystkie aplikacje są od razu ewidentne. Przetwarzanie otwartych danych miejskich może 

przynosić korzyści zarówno jednostkom zarządzającym miastem (np. zrealizowane analizy 

dotyczące różnych aspektów funkcjonowania miasta, które do tej pory były nieznane), jak i 

samym mieszkańcm zwiększając ich świadomość dotyczącą funkcjonowania miasta, jak też 

ułatwiając korzystanie z wielu usług. 

Finalna propozycja danych do udostępnienia została zestawiona w Załączniku 2. 
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5 Analiza porównawcza modeli udostępniania 

otwartych danych miejskich 

5.1 Wstęp 

Modele udostępniania otwartych danych miejskich przeanalizowano w ujęciu szerszym, na 

bazie regulacji oraz praktyki udostępniania informacji publicznej. Otwarte dane można bowiem 

traktować jako podzbiór informacji publicznej, której udostępnianie już obecnie odgrywa ważną 

rolę w gospodarce i życiu społecznym, a rola ta będzie rosła w miarę wzrostu tzw. ponownego 

wykorzystania informacji publicznej.  

W Art. 1. 1. ustawy o dostępie do informacji publicznej (po jej nowelizacji z 2001 r.)3 znajduje 

się dość ogólna definicja informacji publicznej, według której „informacją publiczną jest każda 

informacja o sprawach publicznych”. W unijnych dyrektywach z 2003 i 2013 r. w sprawie 

ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego4 nie ma bezpośredniej definicji 

informacji publicznej, ale w p. 11 preambuły dyrektywy z 2003 r. wskazano, że dyrektywa 

obejmuje „wszelkie posiadane przez organy sektora publicznego przejawy działań, faktów lub 

informacji – oraz wszelkie kompilacje takich działań, faktów lub informacji – niezależnie od 

zastosowanego w tym celu środka (zapisane na papierze, zapisane w formie elektronicznej lub 

zarejestrowane w formie dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej)”.   

 Serwis Otwartyrzad.org.pl definiuje otwarte dane publiczne (rządowe) jako dane, które są 

dostępne dla każdego w celu ponownego wykorzystania, bez ograniczeń prawnych lub 

technicznych5. Dane muszą być zapisywane w sposób umożliwiający ich automatyczne 

przetwarzanie . Ich źródłem musi być administracja publiczna.  Otwartyrzad.org.pl przytacza (w 

ślad za serwisem www.opengovdata.org ) osiem kryteriów, które muszą spełniać otwarte dane: 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

3 Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. 

zm.), znowelizowana ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204,poz. 1195). 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z 26 czerwca 2013 r. zmieniającą 

dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. 

Urz. UE L 175/1) 

5 http://otwartyrzad.org.pl/koalicja-na-rzecz-otwartego-rzadu/najczesciej-zadawane-pytania/ 

http://www.opengovdata.org/
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1. Kompletność – jednostki administracji publicznej powinny dążyć do upublicznienia 
wszystkich danych znajdujących się w ich posiadaniu, chyba że naruszyłoby to 
bezpieczeństwo lub prywatność; 

2. Źródłowość – dane powinny być publikowane w formie źródłowej (warunek 
konieczny do ponownego ich wykorzystania, przeprowadzenia niezależnej analizy 
czy też połączenia z danymi pochodzącymi z innych źródeł); 

3. Aktualność – dane powinny być udostępniane przez jednostki administracji 
publicznej tak szybko, jak tylko jest to możliwe; 

4. Dostępność – dane powinny być udostępniane w takiej formie, aby istniała 
możliwość ich jak najszerszego wykorzystania niezależnie od platformy 
informatycznej wykorzystywanej przez użytkownika. W praktyce oznacza to, że 
należy je publikować w formatach będących uznanymi (najlepiej: otwartymi) 
standardami, w sposób łatwy do pobrania – w miarę możliwości w formie jednego 
pliku archiwum zawierającego całość danych; 

5. Przetwarzalność maszynowa – dane powinny być dostępne w postaci, która 
możliwa jest do przetworzenia maszynowego. Oznacza to, że powinno się je 
publikować w ustrukturyzowany sposób, wraz z opisem struktury pliku (np. w formie 
metadanych); 

6. Udostępnienie w sposób niedyskryminujący – dane powinny być dostępne dla 
każdego, bez konieczności rejestracji czy podpisywania umów z podmiotem je 
udostępniającym; 

7. Otwarty format plików – dane powinny być dostępne w formacie, który jest opisany 
w sposób jawny (jego pełna specyfikacja jest nieodpłatnie dostępna w sieci, bez 
ograniczeń do wykorzystania); 

8. Dostępność bez ograniczeń licencyjnych – dostęp i wykorzystanie danych nie może 
być ograniczone prawem autorskim, prawem patentowym, tajemnicą handlową itp.  

W dalszej części opracowania analizowane są ogólnie modele udostępniania informacji 

publicznej. Ponieważ – jak stwierdzono powyżej – otwarte dane, w szczególności dane 

gromadzone i udostępniane przez władze miast – są podzbiorem informacji publicznej, więc 

wszystkie analizowane modele udostępniania informacji publicznej odnoszą się w szczególności 

także do otwartych danych miejskich.  

5.2 Model udostępniania nieodpłatnego 

W zasadzie model nieodpłatnego udostępniania przez instytucje publiczne informacji 

zebranych w trakcie i w wyniku ich działalności w celu ponownego wykorzystania tych 

informacji wydaje się najbliższy celowi, dla którego powstały regulacje  zobowiązujące do 

takiego udostępniania.  Zdecydowana większość informacji gromadzonych przez instytucje 

publiczne zebrane zostały na podstawie obowiązków informacyjnych narzucanych przez prawo 

obywatelom, przedsiębiorcom oraz innym instytucjom publicznym, w tym także innym 

jednostkom administracji publicznej. Obowiązki informacyjne polegają na tym, że zobowiązane 

podmioty muszą udzielać informacji administracji publicznej. Dla przykładu można podać 

obowiązek wypełniania deklaracji podatkowych przez podatników i dostarczania w ten sposób 

informacji administracji skarbowej. Obowiązkiem  informacyjnym wypełnianym przez 

płatników składek ubezpieczeniowych jest dostarczanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

informacji o osobach ubezpieczonych (w formie deklaracji ubezpieczeniowych). Powyższe 

obowiązki są przykładem tzw. obowiązków aktywnych, w których podmiot zobowiązany w 

określonych terminach obowiązany jest dostarczyć instytucji publicznej określone informacje. 

Wyróżniane są też obowiązki bierne, polegające na tym, że podmiot obowiązany jest gromadzić 
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i przechowywać określone informacje, natomiast udostępniać musi je administracji publicznej 

tylko na jej żądanie (np . dane z kasy fiskalnej w trakcie kontroli)6.  

W rezultacie instytucje publiczne pozyskują w trakcie swej działalności różne informacje, w tym 

takie, które według wspomnianych regulacji krajowych  oraz unijnych podlegają udostępnieniu.  

Początkowo udostępnienie informacji stanowiło realizację prawa dostępu do informacji 

sektora publicznego – jako prawa  dostępu do informacji będącego w myśl konwencji 

międzynarodowych  jednym z podstawowych praw człowieka i obywatela7. Dostęp do 

informacji publicznej stanowi realizację prawa do uzyskiwania informacji o działaniach władzy 

publicznej, wyrażoną w art. 61 Konstytucji RP8.  

Natomiast ponowny dostęp do informacji publicznej umożliwia wykorzystywanie informacji 

pozyskanych przez instytucje publiczne w celach gospodarczych i społecznych.  W dyrektywie 

z 2003 r. zdefiniowano ponowne wykorzystanie informacji publicznej jako „wykorzystywanie 

przez osoby fizyczne lub prawne dokumentów będących w posiadaniu organów sektora 

publicznego, do celów komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż ich pierwotne 

przeznaczenie w ramach zadań publicznych, dla których te dokumenty zostały 

wyprodukowane”. Udostępnianie informacji publicznej  rozumiane jako umożliwienie dostępu 

do tej informacji ma znaczenie społeczne i polityczne jako realizacja transparentności 

funkcjonowania administracji publicznej. Natomiast  znaczenie gospodarcze ma udostępnienie 

informacji do ponownego wykorzystywania przez przedsiębiorstwa, których produkty i usługi 

opierają się na informacji sektora publicznego.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

6 Są też obowiązki informacyjne, które polegają nie na przekazywaniu danych instytucjom publicznym, 

ale na informowaniu stron trzecich – na przykład obowiązek umieszczania na opakowaniach sprzętu 

elektronicznego, na bateriach itp. informacji dla konsumentów, co trzeba robić ze sprzęte czy bateriami 

po ich zużyciu (przekazywanie do recyklingu).  Wypełnianie takich obowiązków informacyjnych wobec 

stron trzecich nie obciąża ich (np. konsumentów) obowiązkiem udostępniania komukolwiek 

pozyskanych informacji.  

7 Art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 

1948 r. stanowi: „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje 

swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji 

i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.”  

8 Art. 61 ust. 1 „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy 

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o 

działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek 

organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem 

komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”. 
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publicznego, w zasadzie udostępnianych przez władze publiczne w postaci pierwotnej lub 

przetworzonej tylko w podstawowym zakresie (ustalenie formatów i postaci danych),  polega 

w tym przypadku na twórczym wykorzystywaniu danych zwiększającym ich wartość np. 

poprzez łączenie danych z różnych źródeł, wychwytywanie występujących w nich 

prawidłowości i trendów (danych wtórnych), przetwarzanie na różne sposoby w celu 

osiągnięcia pożądanego rezultatu.  

Warto przy tym zwrócić uwagę na zasadę: wszystkie dokumenty udostępniane przez organy 

sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystane do dowolnych celów – komercyjnych 

lub niekomercyjnych. Wyjątkiem są informacje, co do których prawa własności intelektualnej 

mają osoby trzecie. Tak więc celem ponownego wykorzystania informacji publicznych może 

być zarówno tworzenie sprzedawalnych produktów i usług (cel komercyjny), jak i przetwarzanie 

informacji w celach społecznych, edukacyjnych, kulturalnych (cel niekomercyjny). 

5.3 Modele Komercyjne 

W opracowaniu „Eight Business Model Archetypes for PSI Re-Use”9 Enrico Ferro i Michele Osella 

z turyńskiego Istituto Superiore Mario Boella wyróżnili 8 bazowych modeli komercyjnego 

wykorzystania informacji publicznej związanych z głównymi uczestnikami procesu ponownego 

wykorzystania informacji publicznej.  

Występujący w łańcuchu wartości „re-use” uczestnicy to kolejno: 

 instytucje publiczne, 

 organizacje pełniące rolę „enablerów” – niekomercyjne i komercyjne (firmy), 

 główni  nabywcy hurtowi, agencje reklamy usługi i domy mediowe oraz inicjatywy 

obywatelskie, 

 użytkownicy końcowi: administracja, biznes i obywatele (konsumenci). 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

9 http://www.w3.org/2013/04/odw/odw13_submission_27.pdf 
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Rys. 5.1: Główne kategorie użytkowników informacji publicznej 

Pokazane na Rys. 5.1. kategorie użytkowników wykorzystują ponownie udostępniane dane 

publiczne w następujących modelach (Rys. 5.2.):  

1. Produkty i usługi Premium – opłaty pobierane są w formie abonamentu (ryczałtu) lub 
za użycie jednostkowe – stosowane w przypadku produktów lub usług o dużej wartości 
dostarczanych użytkownikom biznesowym i/lub w ramach długoterminowych umów 
abonamentowych. 

2. Produkty i usługi Freemium – podstawowa wersja produktu lub usługi dostarczana jest 
nieodpłatnie, odpłatne są wersje rozszerzone, np. oferujące dodatkowe funkcje lub 
umożliwiające korzystanie z nich bez towarzyszących im reklam. Produkty i usługi tego 
typu przeznaczone są w zasadzie dla rynku konsumenckiego i zwykle nie są 
kastomizowalne czy konfigurowalne, dostępne są przeważnie za pośrednictwem web 
serwisów ewentualnie jako usługi dla użytkowników telefonii komórkowej.  

3. Produkty i usługi o charakterze OpenSource – udostępniane są nieodpłatnie w 
otwartych formatach, natomiast finansowane na podstawie subsydiowania skrośnego 
przez inne usług lub produkty dostarczane przez firmę. Podobieństwo do produktów 
OpenSource polega na tym, że dane udostępnianie w otwartych formatach mogą być 
przetwarzane, wykorzystywane i przekazywane dalej bez żadnych ograniczeń.  

4. Infrastrukturalny model Razor &Blades („maszynka do golenia i żyletki”) – polega na 
sprzedaży produktu lub usługi bardzo tanio, ale potrzebnych do korzystania z niego 
innych produktów, akcesoriów, materiałów – dużo drożej. Model ten znany jest np. przy 
sprzedaży po niskich cenach drukarek  i po wysokich – tonerów czy pojemników z 
tuszami. W modelu tym subsydiowanie skrośne przynosi przychody z mocy 
obliczeniowych oraz udostępniania zasobów pamięci do przechowania danych: w 

dane surowe     dane wstępnie przetworzone   produkty i usługi    
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przypadku danych publicznych są one w takim modelu udostępniane np. nieodpłatnie 
w chmurze przez wystawione API, użytkownik (hurtowy, tworzący na ich bazie usługę 
czy produkt) płaci za moc obliczeniową potrzebną do korzystania z tych danych w 
modelu „x-as-a-service”.   

5. Platforma zorientowana popytowo – w modelu tym  „enabler” działający jako pośrednik 
udostępnia twórcom usług i produktów (zasoby danych publicznych na serwerach o 
wysokich współczynnikach dostępności (własnych lub wynajmowanych od dostawców 
usług serwerowych), dla twórców usług i produktów platforma jest miejscem 
umożliwiającym im „one-stop-shopping”, udostępniającym różne dane przez 
standardowe API; przychody „enablerzy” uzyskują za wstępne przetwarzanie danych, 
usługi dodatkowe itp. (model cenowy zbliżony jest do modelu freemium).   

6. Platforma zorientowana podażowo – w modelu tym  platforma zarządzana jest przez 
„enablera”, natomiast instytucja publiczna jako dostawca/właściciel udostępnianych 
danych korzysta przy tej okazji z platformy jako miejsca składowania swoich danych np. 
w modelu chmurowym, a także wykorzystuje mechanizmy automatycznego 
katalogowania, opatrywania metadanymi i standardowymi API. Ceny w stronę 
nabywców ustalane są przez enablera w formie abonamentów, o wysokości zależnej od 
stopnia przetworzenia przez enablera wykorzystanych przez nich danych.  

7. Darmowy jako usługa/produkt reklamowany – w odróżnieniu od reklamy 
wizualizacyjnej, pokazującej tylko dany produkt, reklama usługi odbywa się w formie 
udostępniania jej na podstawowym poziomie funkcjonalnym, by pokazać użytkownikom 
możliwości usługi i zachęcić do korzystania z niej w szerszym zakresie. Sama usługa 
może jeszcze nie przynosić np. użytkownikowi komercyjnemu bezpośrednich 
przychodów, ale może wspomagać inne linie jego działalności komercyjnej. Z punktu 
widzenia dostawcy takich usług model ten jest opłacalny, gdy koszt udostępniania 
usługi w takiej formie jest marginalny, zbliżony do zera.  

8. Model produktów bezmarkowych (white label) – reklamodawcy usług nie mający 
dostatecznych zasobów do tworzenia kompleksowych rozwiązań bazujących na 
udostępnianych danych publicznych korzystają z możliwości i mocy wytwórczych 
domów mediowych działających w charakterze outsourcerów i pobierających za swoje 
usługi albo opłaty zryczałtowane, albo jednorazowe opłaty za opracowanie rozwiązania 
pod klucz. 

 

Rys. 5.2. Modele ponownego wykorzystania informacji publicznej 
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6 Przegląd aplikacji internetowych 

wyposażonych w API przydatnych do 

wykorzystania w powiązaniu z otwartymi 

danymi miejskimi 
 

Cechą wyróżniającą projekt MUNDO – Dane po warszawsku wśród wielu projektów otwartych 

danych miejskich jest wzbogacenie go o zestaw funkcji komunikacji elektronicznej 

udostępniany przez Orange Labs. Obejmuje on m.in.: wymianę wiadomości, lokalizację, 

klasyczną komunikację głosową oraz komunikację głosową i wideo w modelu Web RTC z 

poziomu przeglądarki internetowej. Zarówno dane miejskie jak i funkcje komunikacji 

elektronicznej będą udostępniane użytkownikom i projektantom aplikacji za pomocą zestawu 

jednolicie zdefiniowanych interfejsów programistycznych – API.  

Praktyczne zastosowanie wspomnianych zasobów otwartych danych miejskich i funkcji 

komunikacyjnych wymaga ich odpowiedniego zestawienia ze sobą lub zewnętrznymi danymi 

bądź treściami, takimi jak np. mapy cyfrowe, plany, diagramy, zdjęcia, infografiki, a także 

wykorzystania także funkcjonalności aplikacji internetowych udostępnianych za pomocą 

własnych API. Największe znaczenie mają te, które dotyczą lokalizacji osób i obiektów, 

zapewniają wizualizację informacji oraz te, które umożliwiają wykorzystanie efektu 

współdziałania w ramach społeczności i interakcję z otoczeniem.  

Obecnie skatalogowano ponad 12 500 różnych API i ponad 6100 aplikacji typu „mashup”, które 

je wykorzystują10. W kontekście projektu MUNDO istnieje potrzeba wstępnej selekcji i 

rekomendacji wybranych API, które mogą być najbardziej przydatne w kreatywnym 

wykorzystaniu otwartych danych. W ramach zadania zostaną sformułowane kryteria 

przydatności API i według zostanie dokonany systematyczny wybór uwzględniający różne 

obszary potencjalnych zastosowań. 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

10 www.programmableweb.com (dostęp: 20.10.2014) 

http://www.programmableweb.com/
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W związku opisanymi wymaganiami została przeprowadzona analiza aplikacji internetowych 

udostępniających własne API, które skatalogowano w portalu programmableweb oraz aplikacji, 

które uwzględniają kontekst miejski Warszawy lub Polski. Na podstawie przeprowadzonej 

analizy zaproponowano listę aplikacji potencjalnie atrakcyjnych (por. Załącznik 3), dających 

efekt synergii, do wykorzystania w projekcie w połączeniu z otwartymi danymi miejskimi, w 

aplikacjach typu „mashup”.  

Warto w wizji wykorzystania danych uwzględnić treści powstające w sposób społecznościowy, 

generowane przez użytkowników. Charakteryzują się one: 

 publiczną dostępnością ujawniającą twórczy wkład członków społeczności zwykle, 

którzy czynią to poza swoją podstawową aktywnością zawodową, 

 dzieleniem się danymi z innymi, publicznym udostępnianiem treści w interesie 

społeczności, 

 komplementarnością treści w stosunku do informacji oficjalnych, ale też zatarciem 

granicy między informacjami oficjalnym a treściami użytkowników 

 oznaczeniem tematycznym i dziedzinowym tworzącym taksomie społecznościowe - 

folksonomie 

 samodzielną klasyfikacją i identyfikacją zasobów informacyjnych przez społeczność 

użytkowników. 

 

Należy zdawać sobie sprawę, że opisany model działa zwykle w specyficzny sposób i ma swoje 

ograniczenia. Większość – typowo 80-90% stanowią bierni konsumenci, 10-15% dokonuje 

edycji treści, a tylko 1-10% aktywnie treści generuje. 
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7 Otwarte dane miejskie i ontologie 
 

Ontologia jest zwykle postrzegana w informatyce jako metoda reprezentacji statycznej wiedzy 

o pewnej części świata. Cel projektowania ontologii jest przede wszystkim funkcjonalny. 

Ontologie są typowo wykorzystywane do współdzielenia wiedzy i powszechnego rozumienia 

danej domeny, co umożliwia komunikację między różnymi istotami (np. użytkownicy, programy 

komputerowe (agenty)) i czyni ją jednoznaczną. Ontologia odnosi się do opisu danej części 

świata przy użyciu specyficznego słownictwa i zestawu jasnych założeń dotyczących 

zakładanego znaczenia słów ze słownictwa. Zestaw założeń jest zwykle wyrażany za pomocą 

teorii logicznej pierwszego rzędu, gdzie słowa stanowią nazwy konceptów (klas) i relacji. 

Ontologia jest nie tylko sposobem reprezentacji taksonomii. Ontologie mają bogatszą 

wewnętrzną strukturę niż taksonomie i zawierają powszechną wizję (dla niektórych ludzi, 

agentów, programów, etc.) dotyczącą wiedzy, która ma być reprezentowana. 

Budowa ontologii jest przede wszystkim procesem integracji wiedzy. Oznacza to, że chociaż w 

teorii stworzenie całej ontologii ręcznie jest możliwe, w praktyce jedynym możliwym sposobem 

realizacji tego celu jest ekstrakcja informacji z innych źródeł. Zasadniczo istnieją dwa typy 

źródeł informacji, które mogą zostać wzięte pod uwagę w celu pozyskania wiedzy do budowy 

ontologii: ustrukturyzowane źródła danych (inne ontologie, tezaurusy, słowniki, częściowo 

ustrukturyzowana zawartość sieci, repozytoria tekstowe), i nieustrukturyzowane źródła danych 

(nieustrukturyzowana zawartość sieci, generyczne archiwa tekstowe i repozytoria 

dokumentów, generyczna zawartość sieci).  

Jak wspomniano, w praktyce proces tworzenia i utrzymywania ontologii jest zawsze pół-

automatyczny. Podejścia zwykle wykorzystywane do tego celu obejmują między innymi 

heurystyki pochodzące z różnych obszarów, np. NLP, ponowne wykorzystanie zasobów 

ontologicznych, statystyka, eksploracja danych.  

Punktem wyjścia do sformułowania opisu semantycznego otwartych danych miejskich są 

ogólne obserwacje dotyczące połączonych otwartych danych – LOD (Linked Open Data). 

Ustanawianie łączy – odsyłaczy między zbiorami danych udostępnionymi jako połączone 

(problem wywodzi się z łączenia rekordów w systemach baz danych) może być usprawnione i 
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ułatwione dzięki istnieniu ontologii opisujących zbiory danych podlegające łączeniu, co pozwala 

wykorzystać istniejące rozwiązania w zakresie dopasowywania ontologii11  

Zakłada się, że dane te są: 

 dostępne w Internecie jako dane z otwartą licencją, 

 dostępne w postaci strukturalnej, przetwarzanej komputerowo, 

 dostępne w otwartych niezastrzeżonych formach, 

 publikowane zgodnie z otwartymi normami W3C RDF SPARQL, 

 połączone z innymi danymi. 

 

Zgodnie z postulatami Tima Berners-Lee:  

 do oznaczania obiektów/zasobów używa się identyfikatorów URI, 

 używa się http URI, co pozwala na odwoływanie się do obiektów/zasobów i ich 

wyszukiwanie przez użytkowników i aplikacje (agentów użytkownika), 

 dostarcza się informacji o obiektach/zasobach przy korzystaniu z nich, co wspiera 

użycie znormalizowanych rozwiązań takich jak RDF i SPARQL, 

 uwzględnia się odsyłacze do innych obiektów/zasobów (wykorzystując ich 

identyfikatory URI) przy publikowaniu danych w Internecie. 

 

Zdefiniowana przez organizację W3C notacja RDF (ang. Resource Description Framework) 

stanowi specyfikację modelu metadanych, zwykle implementowaną z wykorzystaniem języka 

XML. Wywodzi się ona z problematyki reprezentacji wiedzy, strukturalizacji dokumentów w 

postaci SGML i XML stosowanych w wielu dziedzinach. Notacja RDF umożliwia opisywanie 

zasobów za pomocą wyrażeń złożonych z trzech składników – trójki lub trypletu: podmiotu, 

predykatu i obiektu. Podmiot reprezentuje opisywany zasób, predykat określa, jaka jego 

własność jest opisywana, natomiast obiekt stanowi wartość tej własności. Do identyfikacji 

podmiotu, predykatu i obiektu RDF wykorzystuje identyfikator URI.  

RDF umożliwia normalizację pojęć z możliwością dziedziczenia, co oznacza, że następne 

definicje RDF mogą korzystać z definicji wcześniej utworzonych i w dowolny sposób je 

rozszerzać. Pozwala to na rozbudowę słownika w razie zaistnienia takiej potrzeby. Umożliwia 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

11 Por.n.p.: E. Rahm, P. A. Bernstein, A survey of approaches to automatic schema matching, Very Large Data 

Base  Journal, Vol.10 nr 4, 2001 i J. Euzenat, P. Shvaiko, Ontology matching, Springer-Verlag, Heidelberg, 2007. 
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to doprecyzowywanie struktury publikowanych treści z zachowaniem ich zgodności z innymi 

dokumentami odwołującymi się do wyższych poziomów w hierarchii pojęć.  

Słowniki RDF buduje się z wykorzystaniem specyfikacji RDF-Schema (RDFS), która stanowi 

aplikację RDF definiującą zestaw prymitywów służący do definiowania klas, przykładów i 

własności.    

OWL (Web Ontology Language) jest językiem umożliwiającym przetwarzanie 

informacji w sieci WWW, zbudowanym jako „rozszerzenie” języka RDF i podobnie jak RDF 

może być interpretowany przez aplikacje. OWL stanowi komponent Sieci Semantycznej – 

semantycznego Internetu, gdzie danym przypisano określone znaczenie, co pozwala na ich 

przetwarzanie, łączenie przez aplikacje i automatyczne wnioskowanie. Zbiór twierdzeń 

zapisanych za pomocą OWL tworzy bazę wiedzy. Twierdzenia mogą dotyczyć faktów o 

poszczególnych wystąpieniach klas, ale także różnych faktów pochodnych, wywnioskowanych 

za pomocą semantyki OWL.. Założeniem semantycznego Weba jest możliwość 

wykorzystywania ontologii w sposób rozproszony przy założeniu, że nowe informacje nie mogą 

negować już istniejących. 

OWL pozwala na negację informacji już istniejących, co pozwala na opisywanie przeciwieństw 

(„mogą się pojawiać nawet w sposób nie jawny”). 

Ontologie są wykorzystywane m.in. do organizacji otwartych danych miejskich. Stworzenie 

ontologii pozwala na: 

 uwypuklenie założeń tkwiących u podstaw naszego sposobu ujmowania modelowanej 

dziedziny (w tym również ukrytych), w tym wypadku danych o Warszawie; 

 wieloaspektową reprezentację zależności pomiędzy różnymi fragmentami 

przedstawianego wycinka rzeczywistości 

 zdefiniowanie kryteriów pozwalających jednoznacznie sklasyfikować dane dotyczące  

określonego obszaru czy zakresu funkcjonowania miasta. 

 

Konstrukcja ontologii pozwala uzyskać pełniejszy wgląd w funkcjonowanie miasta i umożliwia 

wyznaczenie przestrzeni semantycznej pojawiających się w niej pojęć, określić jak dane pojęcia 

i reprezentujące je dane miejskie mogą łączyć się ze sobą, jakiego typu stwierdzenia mogą 

pojawiać się w danym modelu odnośnie do poszczególnych jego elementów. Dzięki temu 

ontologie pomagają zamienić posiadane przez miasto rozproszone zbiory danych i zasoby 

informacyjne w udokumentowaną i wiarygodną wiedzę o Warszawie, która może być 

wykorzystana we wszystkich obszarach funkcjonowania miasta i życia mieszkańców jako 

obywateli i przedsiębiorców. 
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8 Podsumowanie i wnioski 
 

Głównym celem prac podjętych w ramach Zadania 1 była identyfikacja i selekcja zbiorów 

danych w celu ich przygotowania do udostępnienia za pomocą API i stworzenia możliwości 

budowania aplikacji, które łączą zarówno dane z różnych źródeł, wykorzystują mechanizmy 

przetwarzania i komunikacji w celu uzyskania efektu synergii wynikającego z odpowiedniego 

zestawienia danych i ich wizualizacji.  

Wynik stanowi pewien kompromis między potencjalnymi potrzebami użytkowników, 

„atrakcyjnością” danych a faktycznymi możliwościami technicznymi udostępnienia 

poszczególnych zbiorów danych.  

Udostępnianie otwartych danych miejskich należy traktować jako proces, rozłożony w czasie, 

którego ewolucja powinna być stymulowana przez kryterium czynienia życia w mieście, 

rozumianego całościowo – od pracy po wypoczynek, wygodniejszym, łatwiejszym i bardziej 

przyjaznym dla mieszkańców.  

Obecnie większość danych miejskich ma charakter statyczny, ale są dostępne również pewne 

dane dynamiczne (takie jak np. pozycja pojazdów komunikacji miejskiej). Należy podkreślić, że 

dynamiczne źródła danych miejskich mogą być uzupełniane danymi gromadzonymi w czasie 

quasi-rzeczywistym w wyniku interakcji użytkowników z aplikacjami, na zasadzie efektu 

społecznościowego. 

Pożądane jest wzbogacenie otwartych danych miejskich o wymiar semantyczny, który pozwoli 

lepiej dane wykorzystywać i uzyskiwać pełniejszy wgląd w funkcjonowanie Warszawy jako 

miasta przyjaznego dla jej mieszkańców. W związku z tym podjęto kroki w kierunku 

zdefiniowania ontologii miejskiej dla Warszawy. Wstępna propozycja ontologii zostanie 

przedstawiona w Raporcie z realizacji Zadania 3. 
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9 Załączniki  

9.1  Załącznik 1: Eksport zestawienia danych miejskich z 

systemu Rejsys 

RejSys.XLSX
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9.2  Załącznik 2: zestaw zbiorów danych wybranych do 

weryfikacji w trakcie spotkań z komórkami UM 

Lp. Zbiór danych Krótki opis zbioru danych 

1 Ewidencja Adresów Ewidencja zawiera ponad 100 000 adresów (punktów 
adresowych) pochodzących z bazy danych ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy 
przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. 

2 Rozkład jazdy ZTM Rozkład jazdy na linie, przystanki, brygady 

3 Ewidencja Nazw Obiektów Miejskich Ewidencja zawiera ponad 5000 nazw ulic i innych obiektów 
miejskich (placów, rond, skwerów itp.) 

4 Baza danych o terenach zieleni Zbiór informacji opisujących obiekty tworzące zieleń miejską 
informacje pogrupowane w 13 klas (drzewa, grupy drzew, krzewy, 
grupy krzewów, kwietniki, żywopłoty, trawniki, pnącza, drogi, 
place, wody powierzchniowe, wody liniowe, mała architektura) 
informacje charakteryzujące obiekt np. wysokość, obwód pnia, 
gatunek i odmiana, jak i informacje na temat ich stanu zachowania, 
czy też wartości przyrodniczej (18 - 65 cech indywidualnych 

5 Mapa akustyczna Zbiór składa się z interaktywnych map akustycznych dla 
wskaźników LDWN i LN dla 5 źródeł hałasu, a także mapy 
wrażliwości przedstawiającej klasyfikację terenów wrażliwych na 
hałas. 

6 Odchyłka określa realizację rozkładu jazdy ZTM 

7 System Informacji Liniowej (SIL) Rozkład jazdy taboru Tramwajów Warszawskich 

8 System Zliczania Pasażerów (SZP) Ilości osób wsiadający i wysiadających z pojazdów na danym 
przystanku. 

9 Dane statystyczne z systemów 
kolejkowych 

Część składowana w centralnym systemie statystycznym (Q-
matic Management Portal) umożliwia przygotowywanie raportów 
i analiz dot. efektywności pracowników, liczby obsłużonych 
klientów, czasu obsługi, czasu oczekiwania klientów itd. Część 
dotycząca stanu kolejek umożliwia klientom sprawdzenie stanu 
aktualnego stanu kolejek do danego stanowiska w konkretnej 
lokalizacji. 

10 Portal www.kulturalna.warszawa.pl Informacje o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w 
Warszawie, o miejscach związanych z kulturą oraz o osobach 
twórców kultury 

11 System Informacji Oświatowej System statystyczny MEN. Obecnie równolegle działa ją wersje 
pierwsza (pliki XML scalane przez JST) oraz druga (aplikacja on-
line). 

12 Baza danych o obiektach i terenach 
chronionych 

Baza danych o obszarach chronionych zawiera informacje o 
istniejących na terenie Miasta Stołecznego Warszawy formach 
ochrony przyrody podlegających Prezydentowi Miasta. Obejmuje 
obszary chronione powołane jako: pomniki przyrody, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne. 

13 Demografia Warszawy Analiza trendów liczby narodzin, migracji zewnętrznych i 
międzydzielnicowych, struktury wieku ludności w dzielnicach, 
relacji liczby zameldowanych do zamieszkałych, relacji liczby 
zameldowanych do liczby ubiegających się o przyjęcie do szkół i 
przedszkoli. 
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14 Ewidencja pojazdów w Dzielnicach 
m.st. Warszawy 

Prowadzenie spraw rejestracji pojazdów, aktualizacja zbioru 
CEPIK. 

15 Inwestycje realizowane w pasie 
drogowym ulic mst. Warszawy 

dane informujące o zaplanowanych inwestycjach 

16 MPWiK Dane dotyczące inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych 

17 Obwody szkolne Opisy granic obwodów oraz objętych nimi punktów adresowych 
są częścią aktów założycielskich szkół podstawowych i 
gimnazjów. Definicje w postaci zakresów punktów adresowych 
zapisane są w systemie ewidencji ludności oraz w systemie 
rekrutacyjnym. Równolegle granice obwodów są uwidocznione w 
miejskiej bazie danych przestrzennych i na tworzonych na jej 
podstawie mapach. 

18 eSignum Rejestr zawiera podstawowe informacje z deklaracji odpadów 
komunalnych. 

19 Ewidencja Ludności oraz ewidencja 
wydanych i utraconych dowodów 
osobistych w Dzielnicach m.st. 
Warszawy 

Dane z meldunków obywateli oraz dane z wydanych i utraconych 
dowodów osobistych. 

20 Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Zagospodarowanie przestrzenne - przeznaczenie terenów 

21 System ewidencji zwierząt AnimalUM Rejestr właścicieli zwierząt, opisy zwierząt, adres, telefon, imię, 
nazwisko 

22 Ewidencja osób fizycznych 
związanych z informacją o wyrobach 
azbestowych 

Dane osobowe, informacje dot. wyrobu zawierającego azbest, 
adres, nr działki i obrębu, rodzaj zabudowy, nazwa wyrobu, ilość 
wyrobu, topień pilności, przewidywany termin usunięcia 

23 Municom System do transmisji i raportowania do R&G 

24 Wykaz pomników, fontann i zdrojów 
administrowanych przez ZTP 

Przechowywane są takie informacje jak: adres, obiekt, 
przekazanie, autor, fundator 

25 CKM Warszawa 19115 Interwencje/informacje, kontakt do mieszkańca, jednostka 
merytoryczna 

26 Decyzje administracyjne z zakresu 
architektury i urbanistyki 

Rejestr decyzji administracyjnych z ich geolokalizacją 

27 Księga Zamówień Publicznych (KZP) KZP zawiera informacje o postępowaniach w sprawie zamówienia 
publicznego zakończonych zawarciem umowy o zamówienie 
publiczne lub umowy ramowej, niezależnie od trybu udzielenia 
zamówienia publicznego. KZP wyświetla informacje o wszystkich 
podpisanych umowach w postępowaniach prowadzonych w m. st. 
Warszawie od 2001 r. Informacje o podpisanych umowach można 
odszukać za pomocą wyszukiwarki wskazując określone kryteria. 

28 Miejskie nieruchomości na sprzedaż Serwis zawiera listę nieruchomości planowanych do sprzedaży w 
roku bieżącym i uwzględnia dane dot. położenia nieruchomości, 
możliwości inwestycyjnych, zawiera link do zarządzenia o 
przeznaczeniu nieruchomości do zbycia/link do zarządzenia w 
sprawie ogłoszenia przetargu, ceny wywoławczej, 
planowanego/wyznaczonego terminu przetargu a także zdjęcia 
nieruchomości 

29 Ogłoszenia BZP Ogłoszenia BZP to serwis umożliwiający wyszukiwanie i 
przeglądanie ogłoszeń o aktualnie prowadzonych 
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
pobieranie dołączonej do nich dokumentacji przetargowej. 
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Informacje wyświetlane w kartach ogłoszeń wprowadzane są 
przez Zamawiających z zachowaniem wymogów wynikających z 
Ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwe jest wyświetlenie 
wszystkich aktualnych ogłoszeń o zamówieniach bądź ogłoszeń 
odpowiadających wskazanym kryteriom, takim jak: rodzaj 
zamówienia, tryb postępowania, terminy składania ofert i 
zamieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta, nazwa zamówienia 
nadana przez Zamawiającego. Możliwe jest przeszukiwanie bazy 
po słowach widniejących w opisie zamówienia. Zbiór danych 
umożliwia także przeglądanie informacji o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz informacji o postępowaniach w 
sprawie zamówienia publicznego zakończonych zawarciem 
umowy. 

30 Targi gastronomiczne Wykaz wydzielanych obszarów, na których dopuszcza się 
prowadzenie targu gastronomicznego. 

31 Warszawskie Zabytkowe Pomniki 
Nagrobne 

Rejestr zabytkowych nagrobków na Powązkach. Wypełnione na 
podstawie spisania i sfotografowania nagrobków przez 
pracowników. 

32 Zbiorczy Analizator Wyników 
Egzaminów Zewnętrznych 

Wyniki matur i egzaminów gimnazjalnych na tle oceniania 
wewnętrznego 

33 Baza danych wydzieleń leśnych Zawiera informacje o granicach i powierzchni wydzieleń leśnych, 
opisy taksacyjne wydzieleń leśnych, informacje o podziale lasów 
w ramach prowadzenia gospodarki leśnej, informacje o 
przystosowaniu lasów do pełnienia funkcji rekreacyjno-
edukacyjnych, stan zabezpieczenia p-poż. kompleksów leśnych, 
granice obszarów leśnych chronionych przed zabudową w 
planowaniu przestrzennym. 

34 Baza Wiedzy o Warszawie (Baza Sił i 
Środków) 

tabele, mapy 

35 Centralny Rejestr Wniosków o 
Informację Publiczną 

Rejestr wniosków wraz z przypisanymi im kategoriami. 

36 Informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych 

Coroczny raport o realizacji zadań oświatowych 

37 Plan zamówień publicznych na rok 
bieżący 

Plan zamówień publicznych obejmuje zamówienia przewidziane 
do realizacji w danym roku. Raport składa się z bazy zawierającej 
poszczególne zamówienia oraz z podsumowania, w którym 
prezentowana jest ogólna suma szacowanych wartości zamówień 
na dany rok oraz sumy poszczególnych kategorii zamówień 
prezentowane w PLN oraz Euro. 

38 Powiadomienia SMS Aplikacja służy do powiadamiania SMS-em zapisanych 
mieszkańców o planowanych remontach i zamknięciach dróg. 

39 Rejestr interpelacji i zapytań radnych 
m.st. Warszawy, złożonych w latach 
2006-2014 

zbiór zawiera numer, datę złożenia, nazwisko radnego 
składającego interpelację lub zapytanie, informację o treści oraz 
dacie udzielenia odpowiedzi 

40 DPK TSI 2007 Transportowy System Informacyjny 

41 Macrosystem system do obsługi i transmisji danych rozkładowych, reklam i 
sygnałów technicznych pojazdów 

42 Novamedia system do obsługi i transmisji danych rozkładowych, reklam i 
sygnałów technicznych pojazdów 

43 CRUUM (Centralny rejestr umów UM) Dane identyfikujące strony umowy i wartość liczbowa. 
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44 LokUM ? 

45 SignUM System obiegu dokumentów Urzędu Miasta. Kancelaria, 
sekretariaty, procedowanie sprawy i wysyłanie pism na zewnątrz. 

46 Wykaz nieruchomości planowanych 
przez Biuro Gospodarki 
Nieruchomościami do sprzedaży w 
drodze przetargów nieograniczonych 

opisowy wykaz dot. zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości 
w trybie przetargów nieograniczonych 

47 Rejestr osób biorących udział w 
procesie uzyskania i cofania 
uprawnień do kierowania pojazdami w 
m.st. Warszawa. 

Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, cofaniem 
uprawnień do kierowania pojazdami, zatrzymywaniem praw jazdy, 
aktualizacja zbioru CEPIK. 

48 Rejestr umów zleceń zawieranych z 
pracownikami Urzędu m.st. Warszawa 

rodzaj, przedmiot i kwota umowy 

49 Rejestr zamówień o wartości poniżej 
14 000 Euro 

Tabela 

50 eInwestycje Tabele, mapy 
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9.3  Załącznik 3: Lista aplikacji z własnymi API potencjalnie 

najbardziej przydatna w kontekście projektu Mundo – Dane 

po warszawsku 

Lp. Nazwa API Opis / potencjalne zastosowanie Kategoria 

1 Google Maps 

The Google Maps API allow for the embedding of Google Maps onto 
web pages of outside developers, using a simple JavaScript interface 
or a Flash interface. It is designed to work on both mobile devices as 
well as traditional desktop browser applications. The API includes 
language localization for over 50 languages, region localization and 
geocoding, and has mechanisms for enterprise developers who want 
to utilize the Google Maps API within an intranet. The API HTTP 
services can be accessed over a secure (HTTPS) connection by 
Google Maps API Premier customers. 

Mapy 

2 Twitter 

API umożliwiające integrację tworzonych aplikacji z serwisem 
Twitter. Umożliwia m.in. pracę z timeline'ami, tweetami. 
The Twitter micro-blogging service includes two RESTful APIs. The 
Twitter REST API methods allow developers to access core Twitter 
data. This includes update timelines, status data, and user 
information. The Search API methods give developers methods to 
interact with Twitter Search and trends data. The API presently 
supports the following data formats: XML, JSON, and the following 
data formats: XML, JSON, and the RSS and Atom syndication 
formats, with some methods only accepting a subset of these 
formats. 

Społeczność 

3 YouTube 

The Data API allows users to integrate their program with YouTube 
and allow it to perform many of the operations available on the 
website. It provides the capability to search for videos, retrieve 
standard feeds, and see related content. A program can also 
authenticate as a user to upload videos, modify user playlists, and 
more. This integration can be used for a variety of uses such as 
developing a web application allowing users to upload video to 
YouTube, or a device or desktop application that brings the YouTube 
experience to a new platform. The Data API gives users 
programmatic access to the video and user information stored on 
YouTube. This can be used to personalize a web site or application 
with the user's existing information as well as perform actions like 
commenting on and rating videos. This RESTful API provides 
responses in XML format. 

Wideo 

4 Flickr 

The Flickr API can be used to retrieve photos from the Flickr photo 
sharing service using a variety of feeds - public photos and videos, 
favorites, friends, group pools, discussions, and more. The API can 
also be used to upload photos and video.The Flickr API supports 
many protocols including REST, SOAP, XML-RPC. Responses can be 
formatted in XML, XML-RPC, JSON and PHP. Documentation is 
included for 14 API Kit libraries. 

Wizualizacja - 
fotografia 

5 Facebook 

The Facebook API is a platform for building applications that are 
available to the members of the social network of Facebook. The API 
allows applications to use the social connections and profile 
information to make applications more involving, and to publish 
activities to the news feed and profile pages of Facebook, subject to 
individual users privacy settings. With the API, users can add social 
context to their applications by utilizing profile, friend, Page, group, 
photo, and event data. The API uses RESTful protocol and responses 
are localized and in XML format. 

Społeczność 

6 eBay 

eBay's primary web services are found in the three following API's: 
The [[http://www.programmableweb.com/api/ebay-trading 
Trading API]] is designed to provide robust support for transactional 
activities. The services offered by the Trading API allow developers 

Wyszukiwanie 
– transakcje 
kupna i 
sprzedaży  

http://www.programmableweb.com/apis/directory?order=field_article_primary_category&sort=asc
http://www.programmableweb.com/api/google-maps
http://www.programmableweb.com/api/twitter
http://www.programmableweb.com/api/youtube
http://www.programmableweb.com/api/flickr
http://www.programmableweb.com/api/facebook
http://www.programmableweb.com/api/ebay
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to list items, manage user information, get item information, and 
manage eBay sales and purchases. 
 The [[http://www.programmableweb.com/api/ebay-shopping 
Shopping API]] is a more lightweight service that is optimized for 
buyer shopping and browsing. The Shopping API lets users take 
searches off of eBay and put them into their own site or application. 
This API is designed for the creation of buying applications with very 
fast response times. The 
[[http://www.programmableweb.com/api/ebay-finding Finding 
API]] is eBay's next generation search API. The Finding API provides 
more relevant search results compared to existing search API's and 
has an array of search refinement capabilities. Developers can 
leverage the Finding API to integrate more robust searching and 
browsing experiences into their buying applications. Note: As of 
October 2011, eBay has deprecated the GetSearchResults and 
GetCategoryListings services from the Trading API, and the 
FindItemsAdvanced and FindItems services from the Shopping API. 
This functionality has been migrated to the Finding API. 

7 
Microsoft Bing 
Maps 

Bing Maps API and Interactive SDK features an AJAX Map Control. 
Use BM to build maps which can include routes and traffic info. 
Gives developers the ability to code the controls, shapes, and layers 
of the maps, and can summon the birds-eye, 3D, and aerial imagery. 
For commercial applications Bing Maps Web Services is a set of 
programmable SOAP services that allow users to integrate maps and 
imagery, driving directions, and other location features into a Web 
application. 

Mapy 

8 del.icio.us 

From their site: del.icio.us is a social bookmarking website -- the 
primary use of del.icio.us is to store your bookmarks online, which 
allows you to access the same bookmarks from any computer and 
add bookmarks from anywhere, too. On del.icio.us, you can use tags 
to organize and remember your bookmarks, which is a much more 
flexible system than folders. The API provides read/write access to 
Delicious bookmarks and tags via an HTTP-based interface. The 
RESTful API returns responses in XML. 

Zakładki 

9 
Google App 
Engine 

Use the Google App Engine platform to run web apps on Google's 
infrastructure, the same scalable systems that run Google 
applications. Use the platform to run your apps reliably, even if you 
have heavy load and data needs. The environment has dynamic web 
serving, persistent storage with queries, sorting and transactions, 
automatic scaling and load balancing, APIs for authenticating users 
and sending email using Google Accounts, and a local testing 
environment. Google App Engine apps are implemented using the 
Python programming language, with support for most of the Python 
standard library. App Engine recently unveiled its second language: 
Java. This release includes the Java runtime, integration with Google 
Web Toolkit, and a Google Plugin for Eclipse, giving you an end-to-
end Java solution for AJAX web applications. 

Narzędzia 

10 foursquare 

foursquare makes the real world easier to use. We build tools that 
help you keep up with friends, discover what’s nearby, save money 
and unlock deals. Whether you are setting off on a trip around the 
world, coordinating a night out with friends, or trying to pick out the 
best dish at your local restaurant, foursquare is the perfect 
companion. The foursquare APIs grants access to the company's 
database of locations as well as information on venue check in's. The 
APIs are: The Core API, Real-time API, Merchant Platform, Venues 
Platform. The APIs are RESTful and support XML, JSON, JSONP. 

Społeczność 

11 PlaceILive 

PlaceILive provides detailed insight into the quality of life in 
individual neighborhoods. It uses the Life Quality Index (LQI) as its 
metric. The LQI takes into account travel time to work, presence of 
nearby grocery stores, overall safety, etc. So far, PlaceILive is 
supported in Chicago, San Francisco, Berlin, and London with New 
York coming soon. The PlaceILive API lets users access LQI data for 
use on their websites. 

Miasto 

http://www.programmableweb.com/api/microsoft-bing-maps
http://www.programmableweb.com/api/microsoft-bing-maps
http://www.programmableweb.com/api/del.icio.us
http://www.programmableweb.com/api/google-app-engine
http://www.programmableweb.com/api/google-app-engine
http://www.programmableweb.com/api/foursquare
http://www.programmableweb.com/api/placeilive
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12 
CitySDK 
Participation 

The City Service Development Kit (CitySDK) facilitates the creation 
of city digital services by helping cities make their data more 
accessible to developers, and creating a suite of tools to help 
developers use that data to create locally-focused applications and 
programs. The CitySDK Participation API is part of the Smart 
Participation concept, a feedback system allowing direct 
communication between citizens and city officials or 
representatives. It is available in a limited number of European cities. 
The City of Helsinki developed the pilot project, and hosts the API 
documentation. 

Narzędzia 

13 weather 

API requests are made over HTTP. Data features return JSON or 
XML. WunderMap layer features return image files. This 
documentation is full of examples of how to use API features. See 
code samples for several languages, and user-generated code and 
libraries. 

Środowisko- 
pogoda 

14 Wikipedia 

The unofficial Wikipedia API. Because Wikipedia is built using 
MediaWiki, which in turn supports an API, Wikipedia does as well. 
This provides developers code-level access to the entire Wikipedia 
reference. The goal of this API is to provide direct, high-level access 
to the data contained in the MediaWiki databases. Client programs 
can use the API to login, get data, and post changes. The API 
supports thin web-based JavaScript clients, such as Navigation 
popups or LiveRC, end-user applications (such as vandal fighter), and 
can be accessed by another web site (tool server's utilities). The API 
uses RESTful calls and supports a wide variety of formats including 
XML, JSON, PHP, YAML and others. 

Zasoby 
informacyjne 

15 Bing 

Bing API Version 2.0 enables you to embed a flexible and powerful 
search engine as a custom search component in your sites and 
applications. The Microsoft Bing API offers open, flexible options 
for... 

Wyszukiwanie 
informacji 

16 LinkedIn 
LinkedIn is the worlds largest business social networking hub. 
Launched in 2003, LinkedIn has millions of users and is implemented 
in over 200 countries. One purpose of the site is to allow... 

Społeczność 

17 Instagram 

Instagram is a photo sharing iPhone app and service. Users take 
photos and can share them with Instagram contacts, as well as 
friends on other social networks like Twitter and Facebook. The 
Instagram... 

Wizualizacja - 
fotografia 

18 Google Analytics 
With Google Analytics, you can gather, view, and analyze data about 
your website traffic. By embedding the basic JavaScript snippet into 
your pages, you see which content gets the most visits,... 

Analityka 
sieciowa 

19 Yelp 

The Yelp APIs are RESTful APIs and users can retrieve business 
review and rating, information for a particular geographic region or 
location.display review information for a particular business, 
determine accurate neighborhood name information for a particular 
location, track recent reviews for a particular business, display 
pictures of highly rated local businesses and of the top reviewers for 
that business, determine a particular business' review and rating 
information based on the phone number for that business. The 
default output is JSON. This output format was chosen due to the 
availability of JSON parsers in many languages. The Yelp v2.0 API 
enables access to more relevant search results that more closely 
match the results on Yelp. It uses a standard and secure 
authorization protocol (OAuth 1.0a, xAuth). 

Rekomendacje 

20 Panoramio 

Using Panoramio API users can display the photos from Panoramio 
on their own web site. Geolocated photos from Panoramio can 
enrich maps or illustrate information where location is a important 
factor (real estate sites, hotels and vacation sites, routes & trails). 
Panoramio is a website that enables digital photographers to 
geolocate, store and organize their photographsï¿½and to view 
those photographs in Google Earth and Google Maps. Panoramio is 
a community-powered site for exploring places through 
photography: cities, natural wonders, or anywhere you might go. 
Panoramio is different from other photo sharing sites because the 

Wizualizacja i 
lokalizacja -
fotografia 

http://www.programmableweb.com/api/citysdk-participation
http://www.programmableweb.com/api/citysdk-participation
http://polish.wunderground.com/weather/api/d/docs
http://www.programmableweb.com/api/wikipedia
http://www.programmableweb.com/api/bing
http://www.programmableweb.com/api/linkedin
http://www.programmableweb.com/api/instagram
http://www.programmableweb.com/api/google-analytics
http://www.programmableweb.com/api/yelp
http://www.programmableweb.com/api/panoramio
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photos illustrate places. As you browse Panoramio, notice that there 
aren't many photos of friends and family posing in front of places, or 
photos of interesting surfaces--Panoramio's all about seeing the 
world. The Panoramio API uses a RESTful interface and responses 
are formatted in JSON. 

21 Google Earth 

The Google Earth API is a JavaScript library that allows developers 
to add Earth plug-in objects to their sites. The API also provides 
programmatic access to the plug-in objects and the features inside 
of them. Web site developers can use the API to facilitate interaction 
between standard HTML elements and Earth plug-in instances. 
Using the API you can draw markers and lines, drape images over 
the terrain, add 3D models, or load KML files, allowing you to build 
sophisticated 3D map applications. If you have an existing Maps API 
site, you can 3D-enable your page with as little as one line of code. 

Mapy 

22 
Google Calendar 
API 

API zarządza kalendarzem w usługach Google'a. 

Organizacja 
czasu 

23 Eventful 
Eventful is the world's largest collection of events, taking place in 
local markets throughout the world, from concerts and sports to 
singles events and political rallies. Eventful.com is built... 

Wydarzenia 

24 
Google Ajax 
Feeds 

With the AJAX Feed API, users can download any public Atom or 
RSS feed using only JavaScript, allowing for easy mash up feeds with 
their content and other APIs like the Google Maps API. The Google 
AJAX Feed API lets users mash up feeds using only a few lines of 
JavaScript, rather than dealing with complex server-side proxies. 
This makes it easy to quickly integrate feeds on a website. For Flash, 
and other Non-Javascript environments, the API exposes a raw 
RESTful interface that returns JSON encoded results. These results 
are easily processed by most languages and runtimes. 

Narzędzia 

25 Google Translate 

From their site: The University Research Program for Google 
Translate provides researchers, in the field of automatic machine 
translation, tools to help compare and contrast with, and build on 
top of, Google's statistical machine translation system. Participation 
in the program will allow researchers programmatic access to 
Google's translation service. A translation request returns either: A 
single translation, the highest scoring output of Google Translate As 
above but with detailed word alignment information A list of the n-
best translations with detailed scoring information. The Google 
Translate API is now in its second version. 

Narzędzia-
translacja 

26 Google Picasa 

From their site: The Picasa Web Albums data API allows client 
applications to view and update Picasa Web Albums content in the 
form of Google data API GData feeds. Your client application can 
request... 

Wizualizacja - 
fotografie 

27 Bit.ly 
bit.ly allows users to shorten, share, and track links (URLs). Reducing 
the URL length makes sharing easier. bit.ly can be accessed through 
their website, bookmarklets and this open API. bit.ly is... 

Narzędzia – 
skróty URL 

28 PayPal 

PayPal offers online payment solutions and has more than 153 
million customers worldwide. The PayPal API makes powerful 
functionality available to developers by exposing various features of 
the PayPal platform. Functionality includes but is not limited to 
invoice management, transaction processing and account 
management. 

Płatności 

29 Microsoft Bing 

Bing API Version 2.0 enables developers to embed a flexible and 
powerful search engine as a custom search component in thier sites 
and applications. Bing API offers open, flexible options for building 
or enhancing your site or applications. With the API users can search 
for web content, images, stories and more. Users can also monetize 
their applications with advertisements. It uses a RESTful protocol 
with results formatted either in XML or JSON and also provides 
support for SOAP protocol. 

Wyszukiwanie 

http://www.programmableweb.com/api/google-earth
http://www.programmableweb.com/api/eventful
http://www.programmableweb.com/api/google-ajax-feeds
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30 
Google 
Geocoding 

The Google Geocoding API is a webservice for the Google Maps API. 
The Geocoding API provides a direct way to access a geocoder via 
an HTTP request, though it must be used in conjunction with Google 
Maps. Additionally, the service allows you to perform the converse 
operation (turning coordinates into addresses); this process is known 
as "reverse geocoding." Also, you can choose to limit your search to 
certain bounded areas (Viewport Biasing) or regions (Region 
Biasing). 

Mapy 

31 Bing Maps 

The Microsoft Bing Maps API is the re-branded name for the 
Microsoft Virtual Earth API and Virtual Earth SDK. It features an 
AJAX map control. Use Bing Maps to build maps which can include 
routes and... 

Mapy 

32 TwitPic 
The TwitPic API lets you upload and post images to your Twitter 
account. You can upload an image for later posting or upload an 
image to TwitPic and automatically send it as a status update to... 

Społeczność – 
wizualizacja - 
fotografia 

33 Fitbit 
Fitbit is a website that offers tools for users to track their personal 
data, such as weight, activity, total sleep, etc. Fitbit also offers an 
API for developers to use to create tools and... 

Zdrowie 

34 
Google 
Visualization 

The Google Visualization JavaScript API lets you access structured 
data and visualize that data using JavaScript in your web pages. The 
Google Visualization API also enables creation of gadgets. 

Narzędzia - 
wizualizacja 

35 Tumblr 

Use the Tumblr API to read Tumblr data or to write a Tumblr post. 
Unlike blogs, tumblelogs aren't designed like a newspaper column. If 
blogs are journals, tumblelogs are scrapbooks. Blogs are great, but 
they can be a lot of work. And they're really built to handle longer-
form text posts. Tumblelogs, on the other hand, let you easily and 
quickly post and share anything you find or create, such as photos, 
videos, audio, quotes, and links, or text. 

Społeczność 

36 Shopzilla 
The Shopzilla, Inc. Catalog API provides access to the Shopzilla, Inc. 
inventory of catalogued products, merchant offers, and merchant 
ratings & reviews content through a query-based RESTful web... 

eHandel 

37 
Facebook Social 
Plugins 

Facebook Social Plugins make a user's friend's social activity 
available via API. You can see what your friends have liked, 
commented on or shared on sites across the web. Social Plugins are 
a basic method of accessing data on Facebook and are specifically 
designed so none of your data is shared with the sites on which they 
appear. All plugins use the Facebook JavaScript SDK. 

Spoleczność 

38 
Google AJAX 
Language 

With the AJAX Language API, you can translate and detect the 
language of blocks of text within a webpage using only Javascript. 
The language API is designed to be simple and easy to use to 
translate and detect languages on the fly when offline translations 
are not available. 

Narzędzia - 
translacja 

39 
Google Static 
Maps 

The Google Static Maps API lets you embed a Google Maps image 
on your webpage without requiring JavaScript or any dynamic page 
loading. The Google Static Map service creates your map based on 
URL parameters sent through a standard HTTP request and returns 
the map as an image you can display on your web page. 

Mapy 

40 Vimeo 

The Vimeo API provides an interface to access much of the public 
data from Vimeo. Share videos with your friends. Access privacy 
settings to share videos with only select people. The API uses 
RESTful... 

Wideo 

41 Google Places 
The Google Places Web Service is a service that returns information 
about a "place": an establishment, a geographic location, or 
prominent point of interest using an HTTP request. Place... 

Mapy 

42 Google Plus 

Google Plus is a service to share links, photos and other content. The 
Google Plus API allows developers to access publicly-available 
Google Plus content, including user information and publicly shared 
items. 

Społeczność 

43 Europeana 
Europeana jest agregatorem zasobów dziedzictwa kulturowego 
pochodzących z europejskich bibliotek, archiwów i muzeów. 

Zasoby danych 

http://www.programmableweb.com/api/google-geocoding
http://www.programmableweb.com/api/google-geocoding
http://www.programmableweb.com/api/bing-maps
http://www.programmableweb.com/api/twitpic
http://www.programmableweb.com/api/fitbit
http://www.programmableweb.com/api/google-visualization
http://www.programmableweb.com/api/google-visualization
http://www.programmableweb.com/api/tumblr
http://www.programmableweb.com/api/shopzilla
http://www.programmableweb.com/api/facebook-social-plugins
http://www.programmableweb.com/api/facebook-social-plugins
http://www.programmableweb.com/api/google-ajax-language
http://www.programmableweb.com/api/google-ajax-language
http://www.programmableweb.com/api/google-static-maps
http://www.programmableweb.com/api/google-static-maps
http://www.programmableweb.com/api/vimeo
http://www.programmableweb.com/api/google-places
http://www.programmableweb.com/api/google-plus
http://www.programmableweb.com/api/europeana


  

40 
 

Metadane dostępne są na licencji CC0. Dane dostępne są w 
formacie JSON poprzez API 

44 Ceneo.pl 

API umożliwia: dostęp do pełnej struktury kategorii (kategorie 
główne, podkategorie), dostęp do informacji o produktach (nazwa, 
dane techniczne, ceny, itp.). API może być wykorzystane do 
zapytania o: wszystkie produkty z wybrane kategorii (wraz z nazwą, 
cenami, atrybutami, itp.), listę podkategorii dostępnych na Ceneo w 
ramach wybranej kategorii głównej, najpopularniejsze produkty z 
wybranej kategorii. 

Porównania - 
eHandel 

45 Allegro 

Interfejs programistyczny platformy Allegro WebAPI jest usługą 
umożliwiającą dostęp do zasobów i logiki serwisu bez pośrednictwa 
warstwy interfejsu. Usługa przeznaczona jest dla programistów 
zainteresowanych budowaniem własnych rozwiązań korzystających 
z danych i mechanizmów udostępnianych przez serwis. 

eHandel 

46 jakdojade 

Lokalizacja. Pobieranie lokalizacji i podstawowych danych o miejscu 
(miejscach) na podstawie nazwy. Połączenia. Podstawowa 
funkcjonalność serwisu, czyli planowanie tras - dostęp do 
wyszukiwarki połączeń (połączenia komunikacyjne między dwoma 
punktami o danych współrzędnych). Rozkłady. Dostęp do 
rozkładów (tabliczek przystankowych) linii komunikacyjnych. API 
serwisu zrealizowano w architekturze REST (odpowiedzi w formacie 
JSON (możliwość otrzymania XML po dodaniu parametry 
output=xml). Usługi systemu udostępnione są w postaci zasobów - 
z każdym zasobem związany jest zbiór parametrów i format 
odpowiedzi. Dostęp do API wymaga przesłania zgłoszenia na adres 
kontaktjakdojade.pl. Warunki korzystania z API ustalane są 
indywidualnie. 

Transport 

47 Otwartezabytki.pl 

Katalog zabytków. Zawierający ponad 42 tysiące pozycji katalog 
polskich zabytków, tworzony z danych Rejestru Zabytków oraz 
społecznego crowdsourcingu. Dane obiektów w formacie JSON, 
wpisy wpisy zawierają informacje geolokalizacyjne. 

Miasto 

48 Kursy walut Pobieranie plików w formacie XML z kursami walut NBP 
Informacja 

49 Moje państwo 

ePF_API daje dostęp do danych publicznych, pochodzących od wielu 
instytucji publicznych i udostępnianych na portalu 
http://sejmometr.pl. Znajdziesz tu m.in.: 

 Dokładne dane o pracach legislacyjnych (zintegrowane 
bazy Rady Ministrów, Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP) 

 Akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze 
Polskim od 1918 r. (bazy Rządowego Centrum 
Legislacyjnego) 

 Wersje ujednolicone aktów prawnych oraz powiązania 
między nimi opracowywane przez pracowników Kancelarii 
Sejmu (baza ISAP) 

 Orzeczenia sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego 
oraz sądów powszechnych 

 Dane teleadresowe instytucji państowywych w tym 
jednostek samorządu terytorialnego 

 Dane geodezyjne granic gmin, powiatów, województw i 
okręgów wyborczych 

 Wyniki wyborów samorządowych oraz parlamentarnych 

 Wskaźniki ekonomiczne i socjalne (Bank Danych Lokalnych 
oraz inne bazy Głównego Urzędu Statystycznego) 

Informacja - 
Miasto i 
państwo 

50 
Kody Pocztowe 
BETA 

Znajdź kod pocztowy podanego adresu. Sprawdź jakie adresy 
obejmuje kod pocztowy. 

Informacja 
teleadresowa 

51 KRS BETA Przeglądaj powiązania między organizacjami i osobami w Polsce. 

Informacja -
Gospodarka 

http://jakdojade.pl/pages/api/rest_xml.html
http://otwartezabytki.pl/api/v1/info%5d
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http://mojepanstwo.pl/api/!/kody_pocztowe/!/kody_pocztowe/!/kody_pocztowe/!/kody_pocztowe/!/kody_pocztowe/!/kody_pocztowe/fields
http://mojepanstwo.pl/api/krs
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52 Statystyki BETA Przeglądaj statystyki GUS zebrane w Banku Danych Lokalnych 
Informacja -
Gospodarka 

53 

Poczta Polska 
v.1.0.0 
 

Poczta Polska S.A. udostępnia usługę sieciową (webservice), 
umożliwiającą śledzenie przesyłek pocztowych. Dostępne są 
informacje o przesyłkach następujących rodzajów: 
w obrocie krajowym: e - przesyłki, paczki pocztowe, POCZTEX, 
przesyłki pobraniowe, z zadeklarowaną wartością, przesyłki 
biznesowe, przesyłki gabarytowe. W obrocie zagranicznym: EMS, 
paczki pocztowe. 

Informacja – 
śledzenie 
przesyłek 

54 
mapGO.pl API 
v.1.0.0 

mapGO na Twojej stronie umożliwia wyświetlanie map, znajdowanie 
i pokazywanie adresów pocztowych (tzw. geokodowanie), 
znajdowanie najkrótszych lub najszybszych tras pomiędzy 
wskazanymi punktami, a także oferuje szereg innych funkcji 
związanych z mapą. Wykorzystując dokumentację z przykładami 
użycia mapGO API, użytkownik w prosty sposób może wykorzystać 
wszystkie funkcjonalności związane z mapą. Dostęp do platformy 
mapGO jest autoryzowany. 
Usługa może być używana zarówno dla stron internetowych 
zlokalizowanych na własnym serwerze jak i hostowaną u dostawcy 
usług. Każdy użytkownik otrzymuje w mapGO indywidualne konto, 
poprzez które jest uwierzytelniany. Taka architektura zapewnia dużą 
elastyczność: można zmieniać wygląd strony, a także sposób 
wyświetlania mapy – nie wchodząc w zawiłości architektury 
rozwiązania. 

Mapy - 
wizualizacja 

55 QR code API 

You can generate and decode / read QR code graphics with our QR 
code generator web API. Important features: Create QR codes via 
Internet (develop your own QR code generator), Read / scan QR 
codes via Internet (develop your own QR code reader), Social QR 
code with logo (Facebook or Twitter logo / image embedded in the 
QR code) (coming soon), Create colored QR codes, Professional QR 
code print file formats (vector graphics, QR code EPS and SVG), High 
performance server, Encrypted communication via HTTPS 
(SSL/TLS). 

Informacja - 
Interakcja 

56 Your Mapper API 

Your Mapper aggregates local government data from cities across 
the nation, standardizes it, geocodes it, and keeps it up to data for 
you to use in your apps and services. The Your Mapper API allows 
developers and entrepreneurs to integrate the data into their 
websites or mobile applications. Users can either use the embedded 
map service for their sites, or grab the data in standard formats to 
create apps. 

Mapy – 
informacja - 
wizualizacja 
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