
wykaz umów
13 wiadomości

Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl> 28 września 2016 12:18
Do: "naczelnik@jawnosc.tk" <naczelnik@jawnosc.tk>

Dzień dobry,

Poznaliśmy się na Hackathonie, pracuje z Agatą Miazgą. Przygotowujemy pismo do resortów w
sprawie wykazów umów i standardów. Mam pytanie, jakie wg Pana zalecane byłyby rubryki
tabeli takiego wykazu?

Pozdrawiam,

Dominik Sybilski

Główny specjalista

Wydział Polityki Otwartości i Prawa Społeczeństwa Informacyjnego

Departament Społeczeństwa Informacyjnego                              

Ministerstwo Cyfryzacji

Tel. 22 245 55 71

dominik.sybilski@mc.gov.pl

Chcesz się dowiedzieć jak załatwić sprawę urzędową – wejdź na www.obywatel.gov.pl

lub zadzwoń 222 500 115 (infolinia centralna), 222 500 110 (infolinia MC)

naczelnik@jawnosc.tk <naczelnik@jawnosc.tk> 28 września 2016 14:18
Do: Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl>

Szanowny Panie,

Ubolewam, że podczas Hackathonu nie mieliśmy okazji porozmawiać dłużej.

W pismach z dnia 19 września 2016 roku skierowanych do Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Nowej Soli, Ministra Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Energii,
Ministra Finansów, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministra Infrastruktury
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i Budownictwa, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Rozwoju, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu
Państwa, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia
wskazywałem cyt. "Taki rejestr umów winien mieć formę zestawienia podlegającego bieżącej
aktualizacji w okresie co najmniej miesiąca i zawierającej podstawowe informacji o wszystkich
umowach zawieranych przez wszystkie komórki organizacyjne tut. Urzędu. W tych
zestawieniu powinny się znaleźć co najmniej następujące rubryki: (i) data zawarcia umowy,
(ii) przedmiot umowy, (iii) podmiot, z którym zawarto umowę, (iv) wartość umowy, (v) okres
obowiązywania umowy, (vi) komórkę Urzędu z jakiej działalnością wiąże się zawarcie umowy,
(vii) numer NIP/REGON/KRS w przypadku przedsiębiorców. Docelowo rejestr winien zawierać
informacje o wszystkich wydatkach dokonywanych przez Urząd.". Kopia tych pism została
przesłana do Minister Cyfryzacji w wiadomości z dnia 20 września 2016 roku, nie mniej
przesyłam je powtórnie za pomocą adresu http://files.jawne.info.pl/private_html/2016_09_
13b525a590ece0569e1c965aba4edd9ec27aa59e .

Pragnę dodać, że przedstawiony zestawienie ma charakter minimalny (możliwy do
zrealizowania w każdym przypadku bez nadmiernego wysiłku i wykrętów, więc odpowiedni do
masowego nacisku), a ewentualny standard winien uwzględniać rosnące możliwości
organizacyjne urzędów odnośnie publikacji takich danych, stopniowe poszerzanie zakresu
danych, a docelowo publikowanie wszystkich nie wymagających ochrony danych finansowych.
Warto zwrócić uwagę, że większość Minister ma treść umów w formie zeskanowanej, więc
powinna je opublikować, tak jak robi to Szczecin. Podobnie dane finansowo-księgowe
obrazujące faktyczną realizacje umowy np. w postaci faktur, przelewów powinna być
publikowana. Szczegółowe dane o wydatkach (nie tylko na podstawie umów) są danymi
pożądanymi społecznie, a publikuje je np. Gdańsk bez względu na kwotę.

Można także inspirować się rozwiązaniami innych krajów np. Czechów i Słowacji (
http://informacjapubliczna.org.pl/7,898,_studium_przypadku_zamowienia_publiczne_w_
republice_slowackiej.html , http://blog.frankbold.pl/centralny-rejestr-umow-jak-to-robia-inni/,
http://www.rp.pl/Firma/309239895-Czy-rejestrowac-umowy-zawierane-przez-firmy-z-panstw
em.html ).

Z poważaniem,   

[Ukryto cytowany tekst]

Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl> 28 września 2016 14:22
Do: "naczelnik@jawnosc.tk" <naczelnik@jawnosc.tk>

Dziękuję za odpowiedź

From: naczelnik@jawnosc.tk [mailto:naczelnik@jawnosc.tk]
Sent: Wednesday, September 28, 2016 2:19 PM
To: Sybilski Dominik
Subject: Re: wykaz umów

[Ukryto cytowany tekst]
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naczelnik@jawnosc.tk <naczelnik@jawnosc.tk> 28 września 2016 14:30
Do: Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl>

Pozostaje do dyspozycji w razie dodatkowych pytań. Zwracam uwagę na teksty zebrane w
dedykowanej kategorii na moim blogu. https://ochrona.jawne.info.pl/category/cru/

Z poważaniem,

Sent with Mailtrack
[Ukryto cytowany tekst]

Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl> 28 września 2016 14:38
Do: "naczelnik@jawnosc.tk" <naczelnik@jawnosc.tk>

Abstrahując od braku nr KRS/NIP/RGON zaproponowana struktura tabeli w CRPie
https://danepubliczne.gov.pl/dataset/rejestr-zawartych-umow/resource
/d802ef92-b44b-4ba1-998c-c9531c3dc78e spełnia Pana zdaniem to minimum?

From: naczelnik@jawnosc.tk [mailto:naczelnik@jawnosc.tk]
Sent: Wednesday, September 28, 2016 2:30 PM

[Ukryto cytowany tekst]

[Ukryto cytowany tekst]

naczelnik@jawnosc.tk <naczelnik@jawnosc.tk> 28 września 2016 14:45
Do: Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl>

Dane opublikowane na https://danepubliczne.gov.pl/dataset/rejestr-zawartych-umow/resource
/d802ef92-b44b-4ba1-998c-c9531c3dc78e zawierają numer NIP, ale mimo to nie są
optymalne do ponownego wykorzystywania. Sposób i zakres publikacji danych w tym
konkretnym zbiorze stanowił przedmiot spotkania z p. Agatą Miazgą w dniu 28 września 2016
roku o godz. 10:00-11:30 w Gmachu Ministerstwa Cyfryzacji. Umówiony jestem na
sporządzenie szczegółowej opinii odnoszącej się do tej kwestii i dostarczenie jej w przyszłym
tygodniu. W obecnym projekcie mam zapisane - co może jednak ulec istotnej - zmianie
następujące słowa:

W nawiązaniu do publikacji rejestru zawartych umów Ministerstwa Cyfryzacji, a
także w związku z moją prośbą o zamieszczanie w rejestrze numerów
NIP/REGON/KRS (skierowana tuż po pierwszej publikacji m. in. na Facebooku)
wnoszę o podjęcie działań celem rozdzielenia danych zawartych w kolumnie
"Kontrahent" zbioru na wartości elementarne np. "Nazwa kontrahenta", "Numer
NIP". W obecnej postaci kolumna ta zawiera zarówno nazwę kontrahenta (czasem
wielu), jak również identyfikator NIP/REGON/KRS, co pogarsza możliwość
ponownego wykorzystania tych zbiorów, a także konieczność analizowania tych
danych wobec konieczności wcześniejszego dodatkowego opracowywania tych
danych.
W przypadku przygotowania publikacji zbiorów do publikacji na
DanePubliczne.gov.pl wartości pól winny być elementarne (atomowe,
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niepodzielne) – każde pole powinno być wartością skalarną (atomową), a nie
macierzą lub listą czy też czymkolwiek, co posiada własną strukturę.
Dostrzegam jednak, że mogło to mieć związek z krótkim czasem na
przygotowanie danych. Mam nadzieje, że przy kolejnych aktualizacjach uwagi te
zostaną uwzględnione.

 Z poważaniem,

[Ukryto cytowany tekst]

naczelnik@jawnosc.tk <naczelnik@jawnosc.tk> 29 września 2016 12:34
Do: Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl>

Szanowny Panie,

Wczoraj na Toaście za jawność - na którym obecna była także p. Agata Miazga i p. Anna
Streżyńska - rozmawiałem o pozytywnych zmianach w MC z {...anonimizacja...}. Wobec czego
wnoszę o przesłanie naczelnik@jawnosc.tk - po ostatecznym zatwierdzeniu i podpisaniu -
kopii treści "pismo do resortów w sprawie wykazów umów i standardów". Sam także
chciałbym swoimi kanałami promować ten wpisujący się w oczekiwania społeczne krok, a
ewentualnie także skomentować merytorycznie na swoim blogu / Facebooku.

Z poważaniem,

[Ukryto cytowany tekst]

Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl> 29 września 2016 12:49
Do: "naczelnik@jawnosc.tk" <naczelnik@jawnosc.tk>

Szanowny Panie,

Dziękuję za informację, faktycznie przygotowywałem wkład do pisma do resortów,
które stanowi reakcję MC na poruszoną przez Pana sprawę w petycji. Formalnie pismo
przygotowują koledzy z innej komórki organizacyjnej. Jak pismo, zostanie podpisane
przekażę  Panu kopię.

Z poważaniem,

Dominik Sybilski

From: naczelnik@jawnosc.tk [mailto:naczelnik@jawnosc.tk]
Sent: Thursday, September 29, 2016 12:35 PM

[Ukryto cytowany tekst]
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[Ukryto cytowany tekst]

Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl> 3 października 2016 10:58
Do: "naczelnik@jawnosc.tk" <naczelnik@jawnosc.tk>

Szanowny Panie,

Zgodnie z Pańskim wnioskiem przekazuje w załączeniu kopię pism w sprawie
wykazów umów.

Z poważaniem,

Dominik Sybilski

From: naczelnik@jawnosc.tk [mailto:naczelnik@jawnosc.tk]
Sent: Thursday, September 29, 2016 12:35 PM

[Ukryto cytowany tekst]

[Ukryto cytowany tekst]

Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl> 3 października 2016 10:59
Do: "naczelnik@jawnosc.tk" <naczelnik@jawnosc.tk>

Zabrakło załącznika

From: Sybilski Dominik
Sent: Monday, October 03, 2016 10:58 AM
To: 'naczelnik@jawnosc.tk'
Subject: RE: wykaz umów

Szanowny Panie,

Zgodnie z Pańskim wnioskiem przekazuje w załączeniu kopię pism w sprawie
wykazów umów.
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Z poważaniem,

Dominik Sybilski

From: naczelnik@jawnosc.tk [mailto:naczelnik@jawnosc.tk]
Sent: Thursday, September 29, 2016 12:35 PM

[Ukryto cytowany tekst]

[Ukryto cytowany tekst]

Pismo do Ministrów - wykaz umów.pdf
106K

naczelnik@jawnosc.tk <naczelnik@jawnosc.tk> 3 października 2016 14:00
Do: Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl>

Szanowny Panie,

Serdecznie dziękuje za informacje. Zaraz przekaże zainteresowanym redakcjom.

Z poważaniem,

[Ukryto cytowany tekst]

naczelnik@jawnosc.tk <naczelnik@jawnosc.tk> 4 października 2016 16:15
Do: Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl>
CC: Miazga Agata <Agata.Miazga@mc.gov.pl>

Szanowny Państwo,

Z powodu #czarnyprotest wstrzymałem się jednak z przekazaniem materiałów do redakcji
wczoraj. Mógłby nie mieć kto tego opisać. Dziś DI już opisał ( http://di.com.pl/anna-strezynska-
wezwala-innych-ministrow-do-publikowania-rejestrow-umow-55581 ) i fanpage Publiczny
Rejestr Umów ( https://www.facebook.com/PublicznyRejestrUmow/posts/1774886452778756
). Mam nadzieje jeszcze na DGP i OKO.Press. Poszukam jeszcze innych dziennikarzy. Jak mogę
tak wspieram.

Z poważaniem,
[Ukryto cytowany tekst]

Sybilski Dominik <Dominik.Sybilski@mc.gov.pl> 6 października 2016 14:24
Do: "naczelnik@jawnosc.tk" <naczelnik@jawnosc.tk>

Szanowny Panie,
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Dziękuję za linka i inicjatywę,

Z poważaniem,

Dominik Sybilski

From: naczelnik@jawnosc.tk [mailto:naczelnik@jawnosc.tk]
Sent: Tuesday, October 04, 2016 4:16 PM
To: Sybilski Dominik
Cc: Miazga Agata
Subject: Re: wykaz umów

[Ukryto cytowany tekst]
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