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Wstęp 
Przewodnik ten jest adresowany do wszystkich członków społeczeństwa informacyjnego, dla 

których wartość stanowi informacja uwiarygodniona profesjonalizmem i kompetencją jej 

instytucji sprawczych. Celem przewodnika jest zobrazowanie procesów zarządzania informacją 

w publicznych systemach informacyjnych, na które to procesy składają się: gromadzenie, 

opracowanie oraz udostępnianie informacji, dokumentów i danych.  

Zakres 
Przedmiotem przewodnika są zasoby, zbiory informacji intencjonalnie gromadzonej i 

opracowywanej, zwane tu systemami informacyjnymi, udostępnione w taki sposób, aby 

były użytecznymi źródłami informacji dla użytkowników, którzy samodzielnie jej 

poszukują. Źródło informacji w takim rozumieniu to „dowolny system wypracowujący 

informację lub zawierający informację do przekazania” (Chmielewska-Gorczyca & Sosińska-

Kalata, 1991, s. 69). Oznacza to, że źródłem informacji może być osoba, instytucja bądź 

źródło(a) dokumentalne, jednak w tym przewodniku uwaga będzie poświęcona tylko tym 

ostatnim. Dobór źródeł oparty jest przede wszystkim na kryterium instytucji sprawczych, które 

mają być gwarantem wiarygodności informacji. W pierwszej kolejności są nimi instytucje 

publiczne Państwa Polskiego, które z racji swoich zobowiązań (ustawowych bądź statutowych) 

zajmują się tworzeniem lub agregowaniem i udostępnianiem źródeł informacji. Następną grupę 

stanowią fundacje, ośrodki i centra, dalej archiwa i biblioteki, wytwórcy dokumentów, 

instytucje naukowe, w tym przede wszystkim instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz wydawcy 

i dostawcy źródeł naukowych (Rys.  1). 

 
Rys.  1 Instytucjonalni twórcy zasobów informacyjnych 

źródło: oprac. własne 

 instytucje 
państwowe 

fundacje, ośrodki, 
organizacje, 

centra 

archiwa  
i biblioteki 

instytuty 
naukowe PAN 

wydawcy  
i dostawcy 

źródeł naukowych 
 • Sejm Polski 

• Urząd 
Patentowy 

• Polski Komitet 
Normalizacyjn
y 

• Filmoteka 
Narodowa -  
Instytut 
Audiowizualny 

• Fundacja 
Centrum 
Dokumentacji 
Czynu 
Niepodległośc
iowego 

• Ośrodek 
KARTA 

• Centrum 
badawcze 

• archiwa 
• biblioteki 

narodowe: 
Biblioteka 
Narodowa w 
Warszawie, 
Biblioteka 
Jagiellońska 

• biblioteki 
naukowe i 

• np. Instytut 
Badań 
Literackich 
PAN,  

• Instytut 
Historii PAN, 

• Instytut 
Języka 
Polskiego PAN 
 

• Clarivate 
Analytics 

• Emerald 
• EBSCO 
• ELSEVIER 
• Wydawnictwo 

Naukowe 
PWN 

• Cambridge, 
Oxford, 
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• Ośrodek 
Przetwarzania 
Informacji 

• Główny Urząd 
Statystyczny 

• instytucje 
administracji 
państwowej i 
samorządowej 

Bibliografii 
Polskiej 
Estreicherów 

• OCLC 
(Worldcat) 
 

centralne, np. 
Główna 
Biblioteka 
Lekarska 

• biblioteki 
publiczne 

• konsorcja 
bibliotek 
 

Springer, 
deGruyter 
 

 

 

Konstrukcja przewodnika opiera się na podziale na źródła skierowujące do dokumentów i 

źródła faktograficzne, czyli takie, z których użytkownik bezpośrednio czerpie informacje (Rys.  

2). 

 
Rys.  2 Podział na źródła informacji skierowujące do dokumentów i źródła faktograficzne 

źródło: oprac. własne 

 
 

W pierwszej części przewodnika w centrum uwagi jest dokument, jako główny przedmiot 

opisu, a często też udostępniania w systemach informacyjnych.  

Dokument w takim ujęciu, to informacja zapisana lub obiekt materialny, które mogą być 

potraktowane jako jednostka w procesie dokumentacji. Dokumentacja to ciągłe i 

systematyczne zbieranie z różnych źródeł oraz przetwarzanie informacji zapisanej do celów: 

przechowywania, klasyfikowania, wyszukiwania, wykorzystania lub przesyłania (PN-ISO 

5127:2005 Informacja i dokumentacja. Terminologia, 2005, s. 17).  

Systemy informacyjne udostępniające dokumenty lub ich opisy pełnią różne swoje funkcje 

podstawowe, jak: rejestracja produkcji wydawniczej, rejestracja zasobów, sprzedaż obiektów 

produkcji wydawniczej, zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów, czy komunikacja naukowa, 

przy których funkcja informacyjna jest obecna niejako drugoplanowo. Na podziale według 

funkcji systemów oparty jest układ części pierwszej przewodnika (Rys.  3). 

źródła informacji skierowujące do dokumentów

•dokumentujące bieżący przyrost wydawniczy 
(książek, czasopism, patentów, norm, filmów)

•pełniące funkcję handlową i zawierające 
informacje o dokumentach podlegających 
obrotowi rynkowemu

•rejestrujące zbiory przechowywane w kolekcjach
•pełniące funkcję naukową
•udostępniające wtórne wersje dokumentów oraz 
dokumenty natywnie cyfrowe

faktograficzne  źródła dokumentalne i dane

•publiczne
•statystyczne
•prawne
•geograficzne
•medyczne
•zdrowotne
•ogólne
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Rys.  3 Kategorie źródeł skierowujących do dokumentów, według kryterium funkcji 

źródło: oprac. własne 

 
 

Biblioteka Narodowa rejestruje dokumenty opublikowane (także w drugim obiegu), w tym 

piśmiennicze - jak książki i czasopisma oraz niepiśmiennicze - jak materiały kartograficzne i 

nagrania dźwiękowe. Utworem opublikowanym jest ten, który za zezwoleniem twórcy został 

zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie („Ustawa z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, 1994, s. Art. 6.1). Podobną 

działalność dokumentacyjną w odniesieniu do filmów prowadzi Filmoteka Narodowa – Instytut 

Audiowizualny, dokumentów patentowych - Urząd Patentowy RP, dokumentów 

normalizacyjnych – Polski Komitet Normalizacyjny, a dokumentów życia społecznego – sieć 

bibliotek publicznych. Narodowe Archiwum Cyfrowe (dawniej Archiwum Dokumentacji 

Mechanicznej) specjalizuje się w niepiśmienniczych dokumentach, takich jak rysunki 

techniczne, zdjęcia o znaczeniu historycznym, ale poza tym także wiele innych instytucji ma w 

posiadaniu tego typu zbiory. Przechowywane w bibliotekach, archiwach i muzeach rękopisy, 

materiały archiwalne, dysertacje naukowe, czy spuścizny po uznanych twórcach, należą do 

dokumentów nieopublikowanych, podlegających dokumentowaniu w instytucjach, które są 

ich repozytariuszami. Współczesny użytkownik czerpie także informacje z dokumentów 

rozpowszechnionych, czyli takich, które za zezwoleniem twórcy zostały w jakikolwiek sposób 

udostępnione publicznie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, 1994, s. Art. 6.1). 

 

 

bieżąca 
dokumentacja

•bibliografia 
narodowa

•źródła 
regionalne

•informacja o 
noramach

•informacja o 
patentach

rejestracja 
zasobów

•zbiory 
archiwalne

•zbiory 
biblioteczne

•zbiory specjalne

sprzedaż

•katalogi 
handlowe

zabezpieczanie 
i udostępnianie

•zbiory 
zdigitalizowane

•zbiory 
mikroformowe

•zbiory natywnie 
cyfrowe

informacja 
naukowa

•polskie źródła 
informacji

•światowe 
źródła 
informacji
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Rys.  4 Klasyczna typologia dokumentów pierwotnych 
źródło: oprac. własne 

 

 
*w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
 

Wyróżnia się dokumenty oryginalne w pierwotnej postaci (Rys.  4), ich kopie – dokumenty 

wtórne, a także dokumenty pochodne, powstałe w oparciu i przetwarzające dokumenty 

pierwotne i wtórne (Rys.  5). Instytucje kultury przechowujące zbiory wykonują ich kopie i 

udostępniają je użytkownikom jako wersje wtórne, zamiast wersji oryginalnych. Przykłady 

dokumentów wtórnych to najczęściej skany, zdjęcia cyfrowe, a wcześniej mikroformy. Każdy 

dokument pierwotny czy wtórny, opisywany jest poprzez dokument pochodny w systemach 

informacji o dokumentach, np.: poprzez opis bibliograficzny, a często także abstrakt, 

tłumaczenie, opracowanie dokumentacyjne, przegląd systematyczny. 

 
Rys.  5  Dokumenty pierwotne, wtórne i pochodne w systemach informacyjnych 

źródło: oprac. własne 

 

opublikowane*

•wydawnictwa 
zwarte

•wydawnictwa 
ciągłe

•artykuły
•patenty
•normy
•akty prawne
•dokumenty 
życia 
społecznego

nieopublikowane

•dysertacje 
naukowe

•materiały 
archiwalne

•rękopisy
•maszynopisy

rozpowszechnio
ne*

•zawartość 
serwisów 
internetowych

•zawartość 
blogów, forów, 
serwisów 
społecznościow
ych i innych 
kanałów 
informacyjnych 
web 2.0

opublikowane

•mapy, plany
•nuty
•dokumenty 
audiowizualne

•dokumenty 
audialne

nieopublikowane

•fotografie, 
ilustracje

•rysunki 
techniczne

•ikonografia
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Coraz więcej dokumentów ma postać cyfrową. Wśród nich część to dokumenty wtórne 

(przetworzone z wersji analogowej), a część to dokumenty wytworzone w wersji 

elektronicznej, tzw. natywnie cyfrowe (born digital) (Rys.  6). 

 
Rys.  6  Podział dokumentów ze względu na nośnik 

źródło: oprac. własne 

 
 

 

W drugiej części przewodnika dokument nie jest traktowany jako przedmiot 

dokumentacji, lecz źródło informacji. W sytuacji określonych potrzeb informacyjnych 

wiarygodnym, rzetelnym, a często jedynym źródłem informacji są sformalizowane (i 

zdefiniowane w ustawach) dokumenty, np. urzędowe, kartograficzne, prawne czy medyczne. 

Szereg instytucji publicznych gromadzi także w toku swojej bieżącej działalności specyficzne 

zbiory danych: publicznych, statystycznych, przestrzennych, medycznych, które mogą być 

wykorzystywane nie tylko przez administrację państwową z pożytkiem dla obywateli, ale także 

przez nich samych.  

Informacja może zatem pochodzić z dokumentów, które mają różne oblicza oraz 

powstawać w oparciu o zinterpretowane dane. Spojrzenie na nią poprzez pryzmat tematyki 

pozwala wyodrębnić rodzaje informacji o określonym zakresie: publiczną, statystyczną, 

przestrzenną, prawną, gospodarczą oraz medyczną (zob. Rys.  7).  

 
Rys.  7  Dane i dokumenty jako źródła informacji* 

źródło: oprac. własne 
 INFORMACJE DOKUMENTY DANE 

ob
yw

at
el

 w
 

pa
ńs

tw
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 • informacja 
publiczna* 

• dokument* 
• dokument urzędowy* 

• dane publiczne określane jako 
„informacja sektora 
publicznego”* 

• zasób informacyjny* 

st
at

ys
ty

ka
 

• informacja 
statystyczna 

• publikacje GUS: roczniki 
statystyczne* ogólne i 
tematyczne; biuletyn 
statystyczny* 

• opracowania sygnalne: 
komunikaty i obwieszczenia 
prezesa GUS* oraz informacje 

• dane statystyczne* 
• zbiory danych statystycznych* 
• dane jednostkowe 

identyfikowalne i 
nieidentyfikowalne* 

nośnik analogowy

•druki, rękopisy na papierze, papirusie

nośnik cyfrowy

•dokument natywnie cyfrowy (born digital)
•dokument wtórny
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 INFORMACJE DOKUMENTY DANE 
sygnalne* 

• tablice publikacyjne* 
• uzupełnienia internetowych baz 

danych* 
 

ge
og

ra
fia

 

• informacja 
geograficzna* 

• informacja 
przestrzenna 
 

• opracowania kartograficzne – 
mapy ogólnogeograficzne: 
zasadnicze, topograficzne i 
przeglądowe  

• opracowania tematyczne* - 
mapy: hydrograficzne, 
sozologiczne, geomorfologiczne, 
glebowo-rolnicze, pokrycia 
terenu, użytkowania ziemi, 
infrastruktury technicznej, 
średnich cen transakcyjnych 
gruntów, podziałów 
terytorialnych kraju, atlasowe 

• opracowania specjalne w postaci 
map tyflologicznych 

• rejestry, wykazy i zestawienia 
• dokumentacja zawierająca wyniki 

prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych lub dokumenty 
utworzone w wyniku tych prac 

• zobrazowania lotnicze i 
satelitarne  

• dokumenty naukowe 
 

• dane geograficzne* 
• dane przestrzenne* 
• zbiory danych przestrzennych* 
• dane katastralne 
• dane badawcze 

pr
aw

o 

• informacja 
prawna 
 

• teksty projektów aktów 
prawnych wraz z uzasadnieniami i 
inne dokumenty powstałe w 
procesie legislacyjnym  

• akty normatywne: Konstytucja, 
ustawy, rozporządzenia i akty 
prawa miejscowego, 
ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, rozporządzenia 
UE, dyrektywy UE;  

• orzeczenia sądów i trybunałów 
oraz organów pozasądowych 
związane z działalnością 
samorządu terytorialnego 

 

• informacja 
prawnicza 

• dokumenty naukowe o tematyce 
prawniczej 

• analizy prawnicze, teksty w 
podręcznikach, interpretacje i 
wyjaśnienia, porady, wzory pism 
procesowych i umów 

• dane badawcze 
• dane w bazach prawno-

gospodarczych 
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 INFORMACJE DOKUMENTY DANE 
bi

zn
es

 
• informacja 

biznesowa 
• informacja 

gospodarcza* 
• informacja 

naukowa 

• dokumenty naukowe • dane gospodarcze* na temat 
wiarygodności płatniczej 

• dane badawcze 

m
ed

yc
yn

a 
i z

dr
ow

ie
 

• informacja 
medyczna 
wspomagająca 
system opieki 
zdrowotnej w 
Polsce 

• dokumentacja medyczna*, 
• elektroniczna dokumentacja 

medyczna* 

• dane*, 
• jednostkowe dane medyczne* 

 

• naukowa 
informacja 
medyczna 

• i wiarygodna 
informacja dla 
pacjentów na 
temat zdrowia, 
chorób i 
sposobów 
leczenia 

• dokumenty naukowe, w tym 
przeglądy systematyczne; opisy 
chorób, wytyczne postępowania, 
artykuły przeglądowe, przeglądy 
aktualnych badań, opisy 
przypadków 

• dokumenty popularyzujące 
wiarygodną wiedzę medyczną: 
artykuły encyklopedyczne, 
odpowiedzi ekspertów 
(najczęściej z lekarzy) na pytania 
pacjentów, wywiady z nimi 

• dane badawcze 

*pojęcia ujęte i zdefiniowane w odpowiednich ustawach 

Zasięg 
Zasięg terytorialny przewodnika obejmuje przede wszystkim źródła polskie, jest on jednak 

poszerzony do europejskiego i światowego w przypadkach, gdy omawiane źródła polskie są 

częścią systemów informacji o zasięgu szerszym, lub gdy nie mają polskich odpowiedników. 

Przewodnik ma pełnić funkcje użytkowe, dlatego uwaga poświęcona jest w nim jedynie 

źródłom współcześnie użytecznym dla użytkowników informacji. Nie skupiam uwagi na 

historycznych źródłach informacji, którym obszerne i wyczerpujące opracowania poświęcili 

inni autorzy, np. (Korpała, 1969). 

Dotychczasowy dorobek  
Najbliższa niniejszemu przewodnikowi pod względem zakresu, ale też daty wydania jest praca 

Informationsressourcen, Ein Handbuch für Bibliothekare und Informationsspezialisten 

(Lauber-Reymann, 2017), adresowana, jak zapowiedziano w tytule, do specjalistów informacji 

i tym zapewne podyktowany jest jej zasadniczy układ oparty na typologii źródeł informacji. 

Przeznaczony również dla specjalistów informacji, ale ukierunkowany na nauki medyczne jest 

MedLibTrain. Zostań najlepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych. Przewodnik nie 

tylko dla bibliotekarzy medycznych (Niedźwiecka & Hunskar, 2010). Współczesnym formom 
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źródeł bibliograficznych poświęcono uwagę w pracy Bibliografia. Metodyka i organizacja (Z. 

Żmigrodzki, 2000).  Charakter zbliżony do niniejszego przewodnika, ze względu na obecność 

w nim części praktycznej – ćwiczeniowej ma praca Źródła informacji. Działalność 

informacyjna. Poradnik metodyczny do nauki przedmiotu (Rudecka-Onichimowska, 1997). 

Podręcznikiem z zakresu informacji naukowej skoncentrowanym na typach źródeł informacji i 

wyszukiwaniu w nich informacji jest Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa 

(Chmielewska-Gorczyca & Sosińska-Kalata, 1991). System informacji archiwalnej omówiono 

w pracy System informacji archiwalnej w Polsce. Historia, infrastruktura, standardy i metody 

(Adamus-Kowalska, 2011), a system informacji prawnej w Systemach wyszukiwania informacji 

prawnej (Petzel, 2017).  

Od dawna na polskim rynku wydawniczym nie pojawił się jednak przewodnik wyrosły z nurtu 

nauki o informacji i posiadający praktyczną przydatność zarówno dla użytkowników informacji 

niezwiązanych z zawodami informacyjnymi, jak specjalistów informacji. Publikacja jest dla 

pierwszej grupy odbiorców przewodnikiem po wiarygodnych, publicznych, wysokiej jakości 

źródłach informacji o szerokim zakresie. Z drugiej strony przewodnik odpowiada 

podstawowemu warsztatowi informacyjnemu współczesnego pracownika informacji i stanowi 

metodyczny opis podsystemów informacyjnych: ich organizacji, procesów zarządzania 

informacją, jakie realizują oraz dostępnych w ich ramach systemów informacyjno-

wyszukiwawczych wraz z charakterystyką uwzględniającą aparat wyszukiwawczy.  

Zakres przewodnika poszerzony jest znacznie poza obszar źródeł skierowujących, jakie dotąd 

nauka o informacji uznawała za swój rdzeń i bliższy jest opracowaniom takim jak 

Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa (Szafrański i in., 2019). Kanon źródeł 

informacji potrzebnych dziś przeciętnemu obywatelowi w życiu codziennym, nie mówiąc o 

zawodowym, wykracza bowiem poza obszar źródeł skierowujących do dokumentów 

opublikowanych w obiegu wydawniczym. Dlatego druga część opracowania zawiera przegląd 

źródeł informacji faktograficznej, oparty na podziale rzeczowym.  

W odróżnieniu od wymienionych wyżej prac, niniejszy przewodnik jest udostępniony 

wyłącznie w wersji elektronicznej, która pozwala na swobodę posługiwania się odniesieniami 

hiperlinkowymi zarówno wewnątrz dokumentu, jak do źródeł zewnętrznych. Ze względu na 

częste zmiany w środowisku informacyjnym, nieunikniona jest jego aktualizacja w przyszłości. 
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Organizacja, układ i budowa przewodnika 
Przewodnik zbudowany jest z dwóch części.  

W pierwszej części: INFORMACJA O DOKUMENTACH znalazły się rozdziały: (1) 

Dokumentacja produkcji wydawniczej i filmowej, (2) Rejestracja dokumentów publikowanych 

w drugim obiegu wydawniczym, (3) Informacja o dokumentach regionalnych, (4) Informacja o 

dokumentach normalizacyjnych, (5) Informacja o dokumentach i danych patentowych, (6) 

Informacja handlowa na temat dokumentów, (7) Informacja o zbiorach archiwalnych, (8) 

Informacja o zbiorach bibliotecznych, (9) Informacja na temat zbiorów specjalnych, (10) 

Informacja na temat dokumentów naukowych oraz (11) Informacja o dokumentach cyfrowych 

i mikroformowych. 

W drugiej części: DANE I INFORMACJA FAKTOGRAFICZNA ujęte są rozdziały: (12) 

Informacja publiczna, (13) Informacja statystyczna, (14) Informacja geograficzna, (15) 

Informacja prawna i prawnicza, (16) Informacja biznesowa, (17) Informacja medyczna, (18) 

Źródła informacji na temat osób, (19) Źródła informacji o języku oraz (20) Systemy organizacji 

wiedzy. Słownictwo kontrolowane. Aparat wyszukiwawczy. Definicje pojęć.  

Każdy rozdział 1-19, obejmujący jeden podsystem informacyjny, jest podzielony na część 

teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej omawiam organizację procesu zarządzania 

informacją w obrębie tego systemu, w tym: typ dokumentów, danych lub informacji, które 

obejmuje; specyfikę systemu uwarunkowaną potrzebami informacyjnymi odbiorców; 

podstawy prawne tworzenia źródeł (zasobów informacji) oraz instytucje sprawcze. Tekst 

utkany jest odnośnikami dwojakiego rodzaju: do źródeł zewnętrznych (internetowych) oraz 

wewnątrz tekstu: do metryczek z charakterystyką zasobów informacyjnych i do rozdziałów 

oraz podrozdziałów.  
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Rys.  8  Budowa przewodnika 
źródło: oprac. własne 

 
W części praktycznej każdego rozdziału, zatytułowanej „Wybrane zasoby informacyjne”, 

zamieszczony jest selekcyjny wykaz źródeł informacji – systemów informacyjno-

wyszukiwawczych, opisanych w formie struktury tabelarycznej. W sumie jest to 110 opisów, 

na które składają się: nazwa źródła, jego twórca lub agregator, charakterystyka oraz opis 

aparatu wyszukiwawczego. Ta ostatnia część przyjęła też formę praktycznych ćwiczeń z 

odpowiedziami lub podpowiedziami. Liczba ćwiczeń jest dostosowana do oferty aparatu 

wyszukiwawczego w danym źródle, stąd niektóre opisy są bardziej, inne mniej obszerne. W 

wierszu „aparat wyszukiwawczy” tabel z opisami systemów informacyjno-wyszukiwawczych 

starałam się ustandaryzować te możliwości. Zostały one zebrane w podsumowaniu, w rozdziale 

Systemy organizacji wiedzy. Słownictwo kontrolowane. Aparat wyszukiwawczy. Definicje 

pojęć. W wielu systemach informacji o dokumentach występują podobne rozwiązania  

umożliwiające użytkownikom dotarcie do poszukiwanych treści. W opisach szczególną uwagę 

poświęcam tym, które są niestandardowe: specyficzne dla specyficznej zawartości zbiorów (np. 

dla dokumentów prawnych, patentowych czy zbiorów specjalnych) oraz wprowadzające 

nowatorskie rozwiązania wciąż rozwijającej się technologii. Poznanie aparatu 

wyszukiwawczego, w który wyposażony jest każdy omawiany tu system (widoczny w 

organizacji zasobu i formularzu wyszukiwawczym) jest niezbędne w celu wyczerpania jego 

możliwości informacyjnych. Posługiwanie się nimi wymaga wnikliwości: oparcie na 

wyszukiwaniu pełnotekstowym bardzo często okazuje się niewystarczające, brak 

system informacyjny 
złożony z podsystemów

podsystem informacji 
np. prawnej i 

prawniczej (teoria)

podsystem informacji 
np. prawnej i 

prawniczej (wybrane 
zasoby informacyjne)

•podsystemy (Rozdziały 1-19), np. 
Rozdz. 15: Informacja prawna i 
prawnicza

•dokumenty i dane uwzględnione w 
systemie

•organizacja procesu zarządzania 
informacją

•podstawy prawne
•instytucje sprawcze

•selekcyjny wykaz systemów 
informacyjno-wyszukiwawczych 
opisanych w formie tabelarycznej, na 
którą składają się: nazwa , twórca lub 
agregator, charakterystyka oraz opis 
aparatu wyszukiwawczego i 
praktyczne ćwiczenia 
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automatycznych podpowiedzi wpisywanych kwerend itd., przejawia się brakiem relewancji 

wyniku wyszukiwania. Niewielka ilość opisanych w podręczniku systemów informacyjnych o 

dokumentach ma wbudowane narzędzia wyszukiwania semantycznego, wykorzystuje różnego 

rodzaju podejścia oparte na sztucznej inteligencji, przetwarzaniu języków naturalnych i 

technologii dużych zbiorów danych, które przejmowałyby od użytkownika ciężar 

odpowiedzialności za relewancję wyniku wyszukiwania. 

Każdy rozdział kończy bibliografia zalecająca w postaci wykazu publikacji, których lektura 

pozwoli użytkownikom przewodnika pogłębić wiedzę o danym systemie informacyjnym. 

Jednostki bibliograficzne spisu są numerowane w sposób ciągły przez wszystkie rozdziały. 

Wykaz liczy ich w sumie 145. Niezależnie od niego, na końcu pracy znajduje się bibliografia 

załącznikowa, zawierająca wykaz 62 publikacji przywołanych w tekście pracy w postaci 

przypisów.  

Przewodnik uzupełniają: słownik terminów, spis rysunków i spis tabel. 

 

Przewodnik może okazać się przydatny także dla dydaktyków kompetencji informacyjnych, na 

których merytoryczne uwagi odnośnie do zamieszczonych w nim treści z wdzięcznością 

oczekuję (malgorzata.jaskowska@uj.edu.pl ). 

 

Bardzo dziękuję Pani Prof. UJ dr hab. Annie Grucy za uwagi wskazane w wyniku uważnej 

lektury tej pracy oraz Pani Katarzynie Maj-Müller z Sekcji Informacji Naukowej w Bibliotece 

Jagiellońskiej w Krakowie, za równie uważną korektę ćwiczeń wyszukiwawczych. 

Dziękuję również wszystkim pracownikom instytucji, z którymi kontaktowałam się 

telefonicznie, za chętne udzielanie kompetentnych informacji na temat opisywanych tu 

systemów informacyjnych. 

  

mailto:malgorzata.jaskowska@uj.edu.pl
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1 Dokumentacja produkcji 
wydawniczej i filmowej 

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach świata, istnieje system bieżącego i 

retrospektywnego rejestrowania opublikowanych dokumentów, z myślą o przyszłych 

pokoleniach i współczesnych odbiorcach informacji.  

1.1 Informacja o bieżącej (od 1945 r.) produkcji 
wydawniczej i filmowej  

1.1.1 Idea bibliografii narodowej współcześnie (od 1945 r.) 
Bibliografia narodowa jest definiowana jako kumulacja autorytatywnych opisów 

bibliograficznych narodowej produkcji wydawniczej kraju. Twórcy bibliografii narodowych 

mogą opierać dobór rejestrowanych publikacji na kryterium terytorialnym, a także rejestrować 

eksteriorika, czyli publikacje wydane poza krajem, ale związane z nim tematycznie, językowo, 

bądź poprzez autorów (kryteria doboru: tematyczne, językowe, etniczne).  

Podstawowy cel bibliografii narodowej to ciągła dokumentacja produkcji wydawniczej dla 

przyszłych pokoleń oraz dostarczanie bieżącej informacji współczesnym użytkownikom, w 

tym bibliotekarzom, wydawcom, księgarzom, analitykom rynku oraz do statystyk. 

Współczesne bibliografie narodowe (od II poł. XX wieku) mają zakres nieograniczony, dążą 

do kompletności, są prymarne. Podstawą rejestracji bieżącej jest egzemplarz obowiązkowy. Za 

główne cechy współczesnej bieżącej bibliografii narodowej uznaje się: unifikację opisu 

wynikającą ze stosowania standardowych formatów i pól, zawierających elementy 

informacyjne i wyszukiwawcze; tworzenie kartotek autorytatywnych; stosowanie różnych 

języków informacyjnych oraz rozmywanie się granic między bibliografią bieżącą i 

retrospektywną. Za główne tendencje rozwojowe bibliografii narodowych uznać można: 

zwiększenie zakresu i roli informacji niebibliograficznej, aż do modelu hipertekstu i włączania 

pełnego tekstu dokumentu do jego opisu oraz rozwój wersji bibliografii dostępnej online i coraz 

mniejsze znaczenie wersji drukowanej. Dane bieżącej bibliografii narodowej powinny być 

udostępniane wszystkim, o każdej porze i wszędzie. Rola i forma bibliografii narodowej 

współcześnie jest przedmiotem dyskusji przedstawicieli bibliotek narodowych. Wnioski są 

opublikowane i aktualizowane w serwisie internetowym The International Federation of 
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Library Associations and Institutions (IFLA), jako „Najlepsze praktyki dla krajowych agencji 

bibliograficznych w erze cyfrowej” (IFLA, 2019). 

Najbardziej aktualnym źródłem informacji na temat bibliografii narodowych dostępnych online 

jest National Bibliographic Register, w którym wymieniono 48 bibliografii wraz z odnośnikami 

do ich stron internetowych oraz zamieszczono ujednoliconą charakterystykę każdej z nich 

(uzupełnioną o datę aktualizacji).  

W Polsce rejestracją publikacji zajmuje się Biblioteka Narodowa (BN), natomiast filmów - 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA). Statut Biblioteki Narodowej zakłada, 

że opracowuje ona i wydaje bibliografię narodową bieżącą na podstawie urzędowej rejestracji 

bibliograficznej publikacji, narodową bibliografię retrospektywną, bibliografię eksteriorików - 

poloników zagranicznych oraz prowadzi statystykę wydawnictw krajowych (§ 10), a także 

ośrodki znormalizowanych numerów wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych (§ 13). 

Statut Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego wymienia wśród jej zadań 

prowadzenie katalogu dzieł filmowych (§ 3. 1.). Kompletność bibliografii narodowej i katalogu 

filmów gwarantuje otrzymywany przez obydwie instytucje egzemplarz obowiązkowy. 

1.1.2 Egzemplarz obowiązkowy 
Kompletna informacja o dorobku wydawniczym, ważna zarówno dla przyszłych pokoleń, jak 

współczesnych użytkowników osiągana jest w Polsce dzięki regulacji prawnej, zapewniającej: 

(1) otrzymywanie przez BN tzw. egzemplarza obowiązkowego publikacji, dostarczanego przez 

wydawców oraz (2) otrzymywanie przez FINA filmów dostarczanych przez ich producentów. 

Jest to Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz 

z towarzyszącym jej Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w 

sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych 

poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania.  Pierwszą ustawę w 

sprawie gromadzenia egzemplarzy obowiązkowych, mającą na celu powiększenie zbiorów 

Biblioteki Publicznej w Warszawie, uchwalono 2 października 1780 r. Regulacje takie mają 

długie tradycje, służyły już w XVI w. kompletowaniu biblioteki królewskiej we Francji, czy 

organizatorom targów książki we Frankfurcie i Lipsku. Obecnie egzemplarz obowiązkowy 

funkcjonuje w większości krajów świata.  

Publikacje podlegające obowiązkowi egzemplarza obowiązkowego w Polsce to 

zwielokrotnione dowolną techniką w celu ich rozpowszechnienia dzieła: (1) piśmiennicze, jak: 

książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze; (2) 

graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, 

https://www.ifla.org/book/export/html/7858
https://www.ifla.org/book/export/html/7858
https://www.ifla.org/node/2216
https://www.bn.org.pl/
http://www.fn.org.pl/
https://www.bn.org.pl/o-nas/statut/statut-bn/
http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/p_32_2017.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961520722
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970290161
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970290161
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970290161
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ilustracje, nuty; (3) audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak: 

płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze; (4) zapisane na informatycznych 

nośnikach danych, a także (5) oprogramowanie komputerowe. Egzemplarz obowiązkowy 

otrzymują w Polsce: Biblioteka Narodowa w Warszawie i Biblioteka Jagiellońska w Krakowie 

po 2 egzemplarze (z obowiązkiem wieczystego archiwizowania po jednym z nich); Biblioteka 

Sejmowa w Warszawie (egzemplarz obowiązkowy dzienników urzędowych organów 

administracji rządowej); 9 bibliotek uniwersyteckich oraz wojewódzkie biblioteki publiczne.  

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), jako państwowa instytucja kultury 

wyspecjalizowana w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie 

kinematografii ma na mocy Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii prawo 

otrzymywania jednego egzemplarza nieeksploatowanej kopii każdego wyprodukowanego 

filmu kinowego oraz materiałów dokumentacyjnych związanych z jego produkcją, w 

szczególności scenariusza, listy montażowej i dialogowej, fotosów, plakatów, listy napisów 

i materiałów reklamowych.  

Otrzymywanie egzemplarza obowiązkowego umożliwia: 

• tworzenie bibliografii narodowej i katalogu filmów (opisy oksiążek otrzymanych przez BN 
trafiają do katalogu bibliotecznego w ciągu 24 godzin); 

• wieczyste archiwizowanie dwóch (po jednym w Bibliotece Narodowej i Bibliotece 
Jagiellońskiej) egzemplarzy każdej publikacji wydanej w kraju oraz jednego egzemplarza 
filmu (w FINA); 

• prowadzenie statystyk wydawniczych (Ruch wydawniczy w liczbach). 

Wydawcy są zobowiązani do przekazania egzemplarza obowiązkowego do Biblioteki 

Narodowej w ciągu 5 dni od momentu zakończenia procesu produkcji publikacji, a do 

pozostałych bibliotek w ciągu 14 dni. Filmy i materiały im towarzyszące mają być 

przekazywane do FINA w terminie 30 dni po zakończeniu produkcji, nie później jednak niż w 

dniu rozpoczęcia dystrybucji filmu. Przesyłki zawierające egzemplarze obowiązkowe wysyłane 

do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania są zwolnione od opłat pocztowych. Uchylanie 

się od obowiązku podlega karze grzywny, jednak w praktyce do wydawców kierowane są 

jedynie upomnienia. Trwają dyskusje nad zmianą formuły egzemplarza obowiązkowego. Jedną 

z propozycji jest ograniczenie uprawnienia do otrzymywania egzemplarza do Biblioteki 

Narodowej, która udostępniałaby jego cyfrową wersję tylko jednemu użytkownikowi w jednym 

czasie w skali kraju. Wydawcy uważają, że uciążliwy obowiązek można byłoby złagodzić 

tworząc przy okazji wspólnymi siłami „Katalog Składowy” – nieistniejące obecnie w Polsce 

źródło informacji o książkach znajdujących się w obiegu księgarskim i zapowiedziach, które 

przynosiłoby im korzyści handlowe. Z powodu niestosowania się wszystkich wydawców do 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051321111
https://www.bn.org.pl/tag-ruch%20wydawniczy%20w%20liczbach
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ustawy, Biblioteka Narodowa nie posiada, a tym samym pomija w swojej statystyce część (ok. 

10%) ukazujących się w Polsce tytułów. Duże opóźnienia w przesyłaniu egzemplarzy 

obowiązkowych powodują też błędy w opracowaniach statystycznych Biblioteki Narodowej i 

danych dostarczanych do Głównego Urzędu Statystycznego oraz UNESCO.  

1.1.3 Forma wydawnicza bibliografii narodowych 
Formy wydawnicze współczesnych bibliografii narodowych to: 

• drukowane wydawnictwa ciągłe, zawierające spisy bibliograficzne, 
• dokumenty elektroniczne w formacie PDF, zawierające spisy bibliograficzne, 
• bazy danych, 
• zawartość katalogu biblioteki narodowej. 

Bieżące bibliografie narodowe wydawano początkowo systematycznie w postaci zeszytów 

drukowanych, następnie zawartość zaczęto udostępniać w identycznym układzie i wersji 

edytorskiej, ale w postaci plików PDF na stronach bibliotek narodowych. Następny etap to 

uruchamianie baz danych online, które zawierały kilkadziesiąt roczników bibliografii 

wydanych drukiem. Obecnie ujawnia się tendencja do utożsamiania bibliografii narodowych z 

katalogami bibliotek narodowych. Takie rozwiązanie spełnia wprawdzie funkcję 

dokumentacyjną, ale odbiera użytkownikom możliwość systematycznego śledzenia przyrostu 

produkcji wydawniczej, “odkrywania” nowych dokumentów, a także obserwowania zasobu 

informacyjnego odzwierciedlającego produkcję wydawniczą kraju (katalog BN uniemożliwia 

to, ponieważ obejmuje również publikacje należące do produkcji wydawniczej innych krajów). 

Wiele bibliografii narodowych ma obecnie dwie formy: spisów bibliograficznych w 

systematycznie publikowanych wydawnictwach drukowanych lub elektronicznych (PDF) oraz 

baz danych lub katalogów elektronicznych. 

Polska Bibliografia Narodowa ma obecnie postać: 

• dokumentów elektronicznych w formacie PDF, zawierających spisy bibliograficzne, 
• katalogu Biblioteki Narodowej. 

Dokumenty elektroniczne w formacie PDF, zawierające spisy bibliograficzne, opracowywane 

są osobno dla: książek, czasopism, artykułów z czasopism, dokumentów elektronicznych, 

dokumentów kartograficznych oraz dokumentów dźwiękowych. Udostępniane są one w 

serwisie Biblioteki Narodowej. Opisy wszystkich wymienionych tu dokumentów trafiają także 

do katalogu Biblioteki Narodowej. 

Jest to stan obecny (2019 rok), natomiast na przestrzeni lat formy polskiej bieżącej bibliografii 

narodowej zmieniały się. Początkowo Bibliografia ukazywała się drukiem, następnie miała 

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa
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postać baz danych w systemie MAK prowadzonych osobno dla każdego typu dokumentu, by 

dojść do współczesnych dwóch form: dokumentów PDF i katalogu. Historia tych zmian jest 

opisana w charakterystykach poszczególnych części bibliografii narodowej (zob. Systemy 

informacyjne narodowej rejestracji produkcji wydawniczej). 

1.1.4 Organizacja zawartości bibliografii narodowych 
W II poł. XX wieku bibliografie narodowe przyjęły postać spisów bibliograficznych, 

odpowiednio dla poszczególnych typów dokumentów. Bibliografia francuska zbudowana jest 

z pięciu serii wydawniczych: Livres, Publications en serie, Musique, Audiovisuel, 

Cartographie. Bibliografia niemiecka składa się z następujących serii: Reihe A (Monografien 

und Periodika des Verlagsbuchhandels), Reihe B (Monografien und Periodika außerhalb des 

Verlagsbuchhandels), Reihe C (Karten), ND (Neuerscheinungsdienst), Reihe M Musikalien und 

Musikschriften, Reihe T (Musiktonträgerverzeichnis), Reihe H (Hochschulschriften).  

W ostatnich latach jednak wyraźnie widać tendencję do zastępowania zeszytów (poświęconych 

osobno wybranym typom dokumentów) jednym katalogiem lub bazą danych, w których ujmuje 

się zbiorczo opisy wszystkich dokumentów, bez względu na ich typ. Przykładem jest tu 

bibliografia austriacka, która opisana jest na stronie Biblioteki Narodowej jako źródło 

informacji złożone z trzech serii (Reihe A: Verzeichnis der österreichischen Neuerscheinungen, 

Reihe B: Verzeichnis der österreichischen Hochschulschriften, Reihe C: Neuere ausländische 

Austriaca), ale wyszukiwanie odbywa się już we wspólnej dla nich bazie danych. Z punktu 

widzenia użytkownika informacji oznacza to narzuconą mu przez twórcę źródła zmianę 

sposobu zapoznawania się z treścią: z przeglądania na wyszukiwanie. W zeszytach 

wydawanych systematycznie publikowano ograniczoną liczbę opisów, uporządkowanych w 

układzie rzeczowym. Zeszyt, lub tylko wybrany dział rzeczowy zeszytu można przeglądnąć, 

natrafiając w ten sposób na informację niekoniecznie poszukiwaną, ale taką, której istnienia 

użytkownik nie był świadom, a okazała się relewantna. Natomiast w bazie danych poszukuje 

się wśród bardzo dużej liczby opisów, do których dotarcie wymaga sprecyzowania przedmiotu 

wyszukiwania. 

Polska Bibliografia Narodowa w jednej ze swoich dwóch swoich wersji (dokumenty 

elektroniczne w formacie PDF) także składa się z kilku serii. Są to: 

• Urzędowy Wykaz Druków: Przewodnik Bibliograficzny 
• Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 
• Bibliografia Zawartości Czasopism 
• Bibliografia Wydawnictw Ciągłych oraz Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, 

Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 

http://bibliographienationale.bnf.fr/
https://portal.dnb.de/
https://www.onb.ac.at/digitale-bibliothek-kataloge/oesterreichische-bibliografie
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa
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• Bibliografia Dokumentów Kartograficznych 
• Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych 
• Polonica Zagraniczne. 

Każdy z tych tytułów ma inną historię. Najstarszy jest Urzędowy Wykaz Druków: Przewodnik 

Bibliograficzny, który zaczęto publikować tuż po II wojnie światowej (1946 r.). Miał on szeroki 

zasięg dotyczący formy wydawniczej – rejestrowano w nim oprócz książek także czasopisma i 

dokumenty kartograficzne. Stopniowo wyodrębniano niektóre typy publikacji i tworzono dla 

nich osobne bibliografie. Najmłodsze spisy – człony bibliografii narodowej to te, w których 

rejestruje się dokumenty elektroniczne, kartograficzne i dźwiękowe. 

W bibliografii Polonica Zagraniczne kryteria doboru rejestrowanych dokumentów nie są oparte 

na ich formie wydawniczej, lecz są to kryteria: językowe, treściowe i etniczne. Pierwsze z nich 

spełnia publikacja, która jest w całości lub znacznej części napisana lub opublikowana w języku 

polskim; kryterium treściowe - praca tematycznie dotycząca Polski i Polaków lub innych 

narodowości osiadłych i/lub działających w Polsce oraz praca dedykowana bądź adresowana 

do Polaków; kryterium etniczne - publikacja, której twórcą jest osoba pochodzenia polskiego 

(Pacek, 2010). 

1.1.5 Forma wydawnicza dokumentów rejestrowanych w Bibliografiach 
Narodowych 

W różnych krajach odmiennie podchodzi się do doboru typów dokumentów, które mają 

podlegać obowiązkowej bieżącej rejestracji w ramach bibliografii narodowej. Wspomniana 

wcześniej Francja rejestruje: książki, serie wydawnicze, druki muzyczne oraz dokumenty 

audiowizualne. W bibliografii niemieckiej rejestrowane są dodatkowo książki i serie 

rozpowszechniane poza handlem księgarskim, nagrania dźwiękowe, a także, podobnie jak w 

Austrii - publikacje szkół wyższych. Dobór typów publikacji jest zatem decyzją indywidualną 

biblioteki narodowej w każdym kraju, ukierunkowaną międzynarodowymi ustaleniami. Jako 

minimum podlegające rejestracji w każdym kraju uznano monografie oraz pierwsze wydania i 

zmienione tytuły wydawnictw ciągłych. Pojawiła się też sugestia rejestrowania publikacji 

wydanych poza granicami kraju, ale związanych z nim przez tematykę, autora, bądź język. W 

1998 r., w czasie International Conference on National Bibliographic Services do listy 

minimum podlegającego rejestracji dołączono dokumenty elektroniczne, w tym internetowe. 

Maksymalnie bibliografia narodowa może rejestrować analogowe, elektroniczne, cyfrowe lub 

brajlowskie wersje: wydawnictw zwartych (książek) i ciągłych (czasopism), dokumentów 
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urzędowych, kartograficznych, muzycznych, norm, patentów, dysertacji, ikonografii, 

dokumentów życia społecznego, artykułów, materiałów konferencyjnych, nagrań i filmów. 

Polska Bibliografia Narodowa rejestruje: 

• książki (w tym brajlowskie, elektroniczne i audioksiążki), 
• czasopisma, 
• artykuły z czasopism, 
• dokumenty muzyczne, nagrania dźwiękowe, 
• materiały kartograficzne – mapy plany, atlasy, globusy. 

Poza Bibliografią Narodową, w innych polskich systemach informacyjnych rejestuje się: 

• dokumenty życia społecznego (zob. Informacja o dokumentach regionalnych), 
• normy (zob. Informacja o dokumentach normalizacyjnych), 
• patenty (zob. Informacja o dokumentach i danych patentowych), 
• publikacje naukowe (zob. System informacji o polskich publikacjach naukowych), 
• dokumenty prawne (zob. Informacja prawna i prawnicza), 
• filmy (zob. FINA). 

1.1.6 Międzynarodowe znormalizowane numery wydawnictw i kody 
Z punktu widzenia prawa autorskiego, informacjami na temat zarządzania prawami są 

„informacje identyfikujące utwór, twórcę, podmiot praw autorskich lub informacje o 

warunkach eksploatacji utworu, o ile zostały one dołączone do egzemplarza utworu lub są 

przekazywane w związku z jego rozpowszechnianiem, w tym kody identyfikacyjne” (Ustawa 

z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, 1994, s. Art. 6.1). 

Jednoznacznej identyfikacji publikacji w światowym obiegu informacji służą międzynarodowe 

znormalizowane numery, prowadzone osobno dla różnych typów dokumentów:  

• książek (ISBN),  
• wydawnictw ciągłych (ISSN),  
• dokumentów audiowizualnych (ISAN),  
• druków muzycznych (ISMN).  

Ponadto nadawane są międzynarodowe znormalizowane kody:  

• utworów muzycznych (ISWC),  
• dokumentów tekstowych (ISTC),  
• nagrań (ISRC),  
• obiektów cyfrowych (DOI).  

Jednoznacznie identyfikowane są też za pomocą numerów / symboli: 

• akty normatywne Unii Europejskiej, zgromadzone w bazie EURlex (CELEX), 
• dokumenty i wnioski patentowe, 
• normy, 
• inkunabuły. 

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa
http://www.fn.org.pl/pl.html
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Biblioteka Narodowa w Warszawie przyznaje trzy międzynarodowe znormalizowane numery: 

ISBN, ISSN oraz ISMN. 

ISBN (International Standard Book Number) to Międzynarodowy Znormalizowany Numer 

Książki (norma PN-ISO 2108:2006). Nadawanie przez wydawców publikacjom numerów 

ISBN jest w świetle prawa dobrowolne, jednak powszechnie stosowane na świecie. 

Jednoznaczna identyfikacja książek (także elektronicznych) ułatwia wymianę informacji będąc 

kluczowym identyfikatorem w komercyjnej eksploatacji gotowych utworów. Przez kilka lat w 

Polsce posiadanie przez publikację numeru ISBN upoważniało jej wydawcę do stosowania 

obniżonego podatku VAT, jednak przepis ten zniesiono w sierpniu 2019 r. Od 1 stycznia 2007 

r. numer ISBN składa się 13 cyfr umieszczonych w pięciu grupach rozdzielanych znakiem (-). 

Pierwsza grupa to prefiks EAN (European Article Number – Europejski Kod Towarowy, w 

przypadku książek: 978 lub 979); druga to kod kraju (w Polsce: 83), trzecia to oznaczenie 

identyfikacyjne, czyli prefiks wydawcy (w Polsce ta grupa zawiera zmienną liczbę cyfr, od 

dwóch do sześciu i jest przypisana na trwałe konkretnemu wydawcy). Czwarta grupa to numery 

nadawane kolejnym książkom. Na końcu numeru ISBN zawsze znajduje się jedna cyfra 

kontrolna, która nie koduje żadnych informacji, a jest wynikiem działania matematycznego, 

wykonanego na poprzednich cyfrach. Na podstawie numeru ISBN można wygenerować kod 

kreskowy. Numer ISBN powinien być zawsze umieszczony na publikacji i poprzedzony 

akronimem ISBN. Krajowe biura ISBN są koordynowane przez Internetional ISBN Agency z 

siedzibą w Londynie. Polska przystąpiła do systemu ISBN w 1974 r., powołując w Składnicy 

Księgarskiej Krajowe Biuro ISBN, które w 1993 r. zostało przeniesione do Biblioteki 

Narodowej. W 2014 r. uruchomiony został serwis e-isbn, przeznaczony do uzyskiwania 

numerów ISBN i zarządzania nimi przez wydawcę. Ułatwia on też sporządzanie pełnych, 

prawidłowych i zestandaryzowanych opisów publikacji, zgodnych z najnowszymi 

międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi wymiany metadanych, dzięki zastosowaniu 

specyfikacji ONIX oraz zintegrowaniu z bazą VIAF (Virtual International Authority File - 

największa światowa kartoteka haseł wzorcowych, której celem jest ujednolicenie zapisu nazw 

osobowych funkcjonujących w różnych wersjach w systemach informacyjnych na całym 

świecie pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym). Przydzielając numery ISBN 

wydawcom, Biblioteka Narodowa gromadzi informacje na ich temat i udostępnia je w serwisie 

Baza teleadresowa ISBN.  

ISSN (International Standard Serial Number) to Międzynarodowy Znormalizowany Numer 

Wydawnictwa Ciągłego (norma PN-ISO 3297:2010). Nadawany jest publikacjom ciągłym, 

https://www.isbn-international.org/
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/
https://viaf.org/
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/start/find_publisher.html
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czyli wydawanym sukcesywnie, bez z góry określonego zakończenia na różnych nośnikach 

(czasopismom, gazetom, seriom numerowanym, rocznikom itp.). W Polsce nadawaniem 

numerów ISSN zajmuje się Narodowy Ośrodek ISSN, działający od 1993 r. w Bibliotece 

Narodowej w Warszawie. Sieć ośrodków narodowych jest koordynowana przez ISSN 

International Centre w Paryżu.  

ISMN (International Standard Music Number) to Międzynarodowy Znormalizowany Numer 

Druku Muzycznego. Służy on do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez 

niego druków muzycznych nut, takich jak: partytury, partie wokalne, nuty, antologie, inne 

media stanowiące integralny składnik wydawnictwa muzycznego (np. nagranie na kasecie), 

teksty piosenek wydane drukiem razem z muzyką dołączone oddzielnie do partytury, 

komentarze wydane drukiem razem z muzyką,  śpiewniki, także z nutami. Forma publikacji 

muzycznych jest dowolna, mogą to być druki muzyczne, mikroformy, wydawnictwa muzyczne 

w alfabecie Brailleʼa, czy na nośnikach elektronicznych. W Polsce numery ISMN przyznawane 

są w Bibliotece Narodowej, natomiast międzynarodowa agencja ISMN znajduje się w Berlinie.  

ISAN (International Standard Audiovisual Number) to Międzynarodowy Znormalizowany 

Numer Audiowizualny dla utworów audiowizualnych, takich jak filmy fabularne, produkcje 

telewizyjne, media internetowe i gry. Jego zastosowania obejmują podstawową identyfikację 

archiwalną, zarządzanie prawami, zarządzanie tantiemami, współpracę z przewodnikami po 

programach telewizyjnych i pomiary oglądalności. W Polsce numery ISAN są przyznawane w 

Regionalnej Agencji Rejestracyjnej ISAN Polska, koordynowanej przez ISAN International 

Agency w Genewie.  

NBN (National Bibliography Number) to numer publikacji w Bibliografii Narodowej. Nie jest 

on formalnym standardem, ale stosowany w bibliografiach narodowych umożliwia trwałą 

identyfikację zasobów i jednoznaczne odniesienie do każdego wpisu w bibliografii krajowej.  

ONIX to rodzina standardów przekazywania (automatycznej komunikacji server-to-server) 
metadanych na temat publikacji, opartych na języku XML, powstałych w odpowiedzi na 

potrzebę wymiany informacji elektronicznych pomiędzy wydawcami, agencjami 

bibliograficznymi, hurtownikami i księgarzami. Dzięki ONIX możliwe jest automatyczne 

przetwarzanie informacji o produkcie i wykorzystanie jej w katalogach, księgarniach 

internetowych i w materiałach promocyjnych. ONIX jest rozwijany i obsługiwany przez 

międzynarodową organizację wydawniczą EDItEUR. Biblioteka Narodowa w Warszawie jest 

członkiem EDItEUR od 2012 roku.  

https://www.bn.org.pl/dla-wydawcow/issn/informacje-ogolne/
https://www.issn.org/
https://www.issn.org/
https://www.ismn-international.org/
http://www.pl.isan.org/
http://www.isan.org/
http://www.isan.org/
https://www.editeur.org/74/FAQs/#q1
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ISWC (International Standard Musical Work Code) to Międzynarodowy Znormalizowany 

Kod Utworu Muzycznego (norma PN-ISO 15707:2005), koordynowany w ISWC International 

Agency, która w swoim serwisie WWW udostępnia bazę utworów z przyznanymi kodami 

ISWC. ISTC (International Standard Textual Work Code) to Międzynarodowy 

Znormalizowany Kod Dokumentu Tekstowego, koordynowany przez International ISTC 

Agency. ISRC (International Standard Recording Code) to Międzynarodowy 

Znormalizowany Kod Nagrania (norma PN-ISO 3901:2005, ISO 3901:2019), koordynowany 

przez International ISRC Agency,  która udostępnia międzynarodową bazę danych nagrań. DOI 

(Digital Object Identifier) to Identyfikator Obiektu Cyfrowego, którego twórcą i właścicielem 

znaku towarowego jest International DOI Foundation. 

Rys.  9  Proces zarządzania informacją o bieżącej (od 1945 r.) produkcji wydawniczej i filmowej. Podsumowanie. 
źródło: oprac. własne 

 

1.2 Informacja retrospektywna (do 1945 r.) o 
dokumentach i filmach 

Retrospektywną dokumentacją publikacji i filmów zajmują się w Polsce - podobnie jak 

dokumentacja bieżącą – Biblioteka Narodowa w Warszawie oraz Filmoteka Narodowa – 

Instytut Audiowizualny. Znacząco działania Biblioteki Narodowej uzupełnia Centrum 

Badawcze Bibliografii Polskiej Estreichera przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Prace obejmują ujednolicanie, uzupełnianie i uwspółcześnianie opisów bibliograficznych oraz 

opracowanie zabytkowych filmów i materiałów filmowych.  

Omówienie tych działań zostanie poprzedzone krótkim przeglądem działalności 

dokumentacyjnej w wiekach przeszłych. 

•katalog BN oraz 
wieczysta archiwizacja 
jednego egzemplarza

•zeszyty PDF bibliografii 
narodowej

•katalog filmów 
dostępny w FINA oraz 
wieczysta archiwizacja

udostępnianie

•autorytatywne opisy 
bibliograficzne 
publikacji

•nadawanie numerów 
ISBN, ISSN, ISMN

•opracowanie filmów i 
materiałów filmowych

opracowywanie

•Biblioteka Narodowa
•Filmoteka Narodowa –
Instytut Audiowizualny
•gromadzą dokumenty 
w oparciu o 
egzemplarz 
obowiązkowy 
dostarczany przez 
wydawców

gromadzenie

http://www.iswc.org/
http://www.iswc.org/
https://iswcnet.cisac.org/logon.do
http://www.istc-international.org/
http://www.istc-international.org/
https://isrc.ifpi.org/en/
https://isrcsearch.ifpi.org/#!/search
https://www.doi.org/
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1.2.1 Rejestrowanie dokumentów w przeszłości  
Bieżące bibliografie narodowe w dzisiejszym rozumieniu zaczęto publikować na świecie pod 

koniec XVIII i w XIX wieku. Poglądową chronologię według początkowych dat wydania 

obrazuje Rys.  10.  

 
Rys.  10 Pierwsze bibliografie narodowe 

źródło: oprac. własne 

 
W Polsce ich rozkwit przypada na koniec wieku XIX i XX wiek (Rys.  11). Ukazywały się w 

latach 1878-1939, a do ostatniej, wydawanej do wybuchu II wojny światowej – „Urzędowego 

Wykazu Druków wydanych w Rzeczpospolitej Polskiej”, nawiązuje główny człon 

współczesnej bieżącej bibliografii narodowej – „Przewodnik Bibliograficzny. Urzędowy 

Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej”. 

 

 
 
Rys.  11 Polskie bibliografie bieżące zamknięte 

źródło: oprac. własne 
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W wiekach wcześniejszych próby zebrania informacji o polskich publikacjach miały charakter 

indywidualnych przedsięwzięć (Rys.  12, Rys.  13, Rys.  14). Miano „ojca bibliografii polskiej” 

przyznaje się Szymonowi Starowolskiemu, jako pierwszemu, który chciał rozsławić poza 

granicami kraju dorobek piśmienniczy Polaków.  

 
Rys.  12 Przedsięwzięcia bibliograficzne w Polsce w XVII wieku 

źródło: oprac. własne 

 
Duże zasługi na polu wprowadzenia w życie idei bibliografii narodowej mają: w XVIII w. Józef 

Andrzej Załuski, a w I poł. XIX w. Józef Maksymilian Ossoliński i Joachim Lelewel.  

 

 
Rys.  13 Przedsięwzięcia bibliograficzne w Polsce w XVIII wieku 

źródło: oprac. własne 

 
Spisy literatury polskiej tworzyli: Feliks Bentkowski, Michał Hieronim Juszyński, Michał 

Wiszniewski, Adam Benedykt Jocher oraz Gabriel Korbut. Na polu bibliografii historycznej 

zasługi ma Ludwik Finkiel.  
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Rys.  14 Ważniejsze przedsięwzięcia bibliograficzne retrospektywne w Polsce w XIX i na początku XX wieku, w 
układzie według początkowych dat wydania 

źródło: oprac. własne 

 
 

1.2.2 Bibliografia Polska Estreicherów (1472-1900) 
Najbardziej doniosłe dzieło, pod względem zasięgu chronologicznego, który obejmuje w sumie 

wieki XV-XIX, kompletności i dojrzałości metodologicznej stworzyli: Karol Estreicher, jego 

syn Stanisław Estreicher i wnuk Karol Estreicher. Współcześnie źródłami informacji o 

publikacjach wydawanych drukiem przed 1900 rokiem są: katalogi bibliotek posiadających je 

w swoich zbiorach, Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera i Centralny Katalog Starych 

Druków. 

Karol Estreicher (1827-1908) to syn Alojzego Rafała Estreichera - profesora historii naturalnej 

i botaniki na Uniwersytecie Jagiellońskim i wnuk urodzonego na Morawach i przybyłego do 

Polski Dominika Österreichera  - artysty i nauczyciela rysunków. Z wykształcenia prawnik, K. 

Estreicher wykonywał swój zawód jedynie początkowo (Sąd w Krakowie, asesor sądowy we 

Lwowie), większość swojego zawodowego życia poświęcając pasji bibliograficznej i związanej 

z nią profesji bibliotekarskiej (wykładowca bibliografii w Szkole Głównej w Warszawie, 

podbibliotekarz, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej). Wcześnie dostrzeżona luka w rejestracji 

polskiego piśmiennictwa opublikowanego drukiem i napędzana pobudkami patriotycznymi 

ambicja ukazania dorobku kulturowego mieszkańców ziem polskich, zaowocowała wydaniem 

„Bibliografii Polskiej” (do tomu 22), która objęła swoim zasięgiem chronologicznym wiek XIX 

(do 1880 r.) oraz XV-XVIII (tzw. część Staropolska). Część Staropolską, która ma układ 

alfabetyczny, doprowadził do litery M-My (zob. Tabela 1). 
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Tabela 1 Karol Estreicher starszy i jego udział w Bibliografii Polskiej 
źródło: oprac. własne 

Część zasięg Tom Zawartość Data wyd Autor / instytucja 

I  
Estreicher Karol: Bibliografia polska. 120 000 
druków. 
Cz. 1. Stulecie XIX. Katalog 50 000 druków 
polskich lub Polski dotyczących od roku 1800 
ułożony abecadłowo według autorów i 
przedmiotów z wyrażeniem cen księgarskich.  

Stulecie 
XIX  
1800-1880 

1 A-F 1872 

autor: Karol Estreicher 
(senior) 
wydanie Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego, 
staraniem Komisji 
Bibliograficznej 

2 G-L 1874 
3 Ł-Q 1876 
4 R-U 1878 
5 W-Z 1880 
6 Dopełnienia A-

Q 
1881 

7 Dopełnienia P-
Ż 

1882 

Zeszyt dodatkowy   1871-1873 1873 autor: Karol Estreicher 
(senior) 

Zeszyt dodatkowy, tzw. „Mały Estreicher”    Stulecia XV-
XVI 1455-
1600 

1875 autor: Karol Estreicher 
(senior) 

II  
Estreicher Karol: Bibliografia polska. 140 000 
druków.  
Cz. 2. T. 1-4 (ogólnego zbioru T. 8-11). 
Chronologiczne zestawienie 73 000 druków 
polskich lub Polski dotyczących od r. 1455 do 
1799 [właść. 1699] włącznie. 
Kraków 1882-1890 Akademia Umiejętności 
staraniem Komisji Bibliograficznej 
 

Stulecia 
XV-XIX 
1455-1889 

8 1455-1699 1882 

autor: Karol Estreicher 
(senior) 
wydanie Akademii 
Umiejętności, staraniem 
Komisji Bibliograficznej 

9 1700-1799 1888 
10 1800-1870 1885 
11 1871-1889 1890 

III 
Estreicher Karol: Bibliografia polska. 140 000 
druków. Cz.3 (obejmująca druki stuleci XV-
XVIII w układzie abecadłowym).  
 

Stulecia 
XV-XVIII 
 

12 A-Bez 1891 

autor: Karol Estreicher 
(senior) 
wydanie Akademii 
Umiejętności 

13 Bi-Bz 1894 
14 C-Cz 1896 
15 D 1897 
16 E-Fuz 1898 
17 G 1899 
18 H-J 1901 
19 K-Kom 1903 
20 Kon-Ky 1905 
21 L-Łz 1906 
22 M-My 1907 

 

Stanisław Estreicher (1869-1939), syn Karola, z zawodu prawnik, profesor, rektor i prorektor 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, kontynuował dzieło ojca, doprowadzając „Bibliografię Polską” 

do tomu 33 (zob. Tabela 2). 

 
Tabela 2 Stanisław Estreicher i jego udział w Bibliografii polskiej 

źródło: oprac. własne 

Część zasięg Tom Zawartość Data wyd Autor / instytucja 

III 
Estreicher Karol: Bibliografia polska. 
140 000 druków. Cz.3 (obejmująca druki 
stuleci XV-XVIII w układzie 
abecadłowym).  
 

Stulecia XV-
XVIII 
 

23 N-O 1909 

autor: Stanisław Estreicher  
wydanie Akademii 
Umiejętności 

24 P-Pom 1912 

25 Pon-Q 1913 

26 R 1915 

27 S-Sh 1929 

28 Si-Soj 1930 

29 Sok-St 1933 

30 Su-Sz 1934 

31 T 1936 

32 U-Wik 1938 

33 Wil-Y 1939 
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Karol Estreicher (młodszy, wnuk) (1906-1984) był historykiem sztuki, profesorem ASP i UJ, 

dyrektorem Muzeum UJ, prezesem i założycielem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 

Inne jego osiągnięcia zawodowe to dokumentowanie zagrabionych w czasie wojny dzieł sztuki; 

odzyskiwanie ich (np. ołtarza Wita Stwosza z Kościoła Mariackiego w Krakowie); odbudowa 

Collegium Maius (najstarsza siedziba Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) oraz 

doprowadzenie do powstania Zakładu Bibliografii Polskiej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Karol kontynuował dzieło dziadka i ojca, prowadząc dalej część III bibliografii, opracowując 

część IV (która była dopełnieniem ostatniego 20-lecia bibliografii XIX wieku, opracowanej 

przez Karola starszego) i rozpoczynając reedycję (wydając drugie, ujednolicone wydanie) 

bibliografii XIX wieku. Założony przez Karola młodszego w 1954 r. Zakład Bibliografii 

Polskiej funkcjonuje od 2007 r. jako Centrum Badawcze im. Karola Estreichera, w którym 

zespół osób pracuje nad reedycją Bibliografii Polskiej XIX wieku (dawne części I i IV) oraz 

kończy opracowanie części III (Staropolskiej), sporządza uzupełnioną reedycję Dodatków oraz 

udostępnia wersję elektroniczną bibliografii  (zob. Tabela 3). 
Tabela 3  Karol Estreicher młodszy i jego udział w Bibliografii Polskiej 

źródło: oprac. własne 

Część zasięg Tom Zawartość Data 
wyd. Autor / instytucja 

III 
Estreicher Karol: Bibliografia polska. 
140 000 druków. Cz.3 (obejmująca 
druki stuleci XV-XVIII w układzie 
abecadłowym).  
 

Stulecia 
XV-
XVIII 
 

 Z. 1, A-G 1999 Zakład Bibliografii Polskiej 
Karola Estreichera, 
Uniwersytet Jagielloński 

34 z. 1 (Z-Zał)  red. Karol Estreicher (wnuk) 
z. 2 (Z-Zazdrość) 2000 

Centrum Badawcze 
Bibliografii Polskiej 
Estreicherów, Uniwersytet 
Jagielloński 

35 Zb-Zil 2007 
36/1 Zim-Zyz 2013 
36/2 Dopenienia i sprostowania A-

G 
2014 

IV 
Bibliografia polska XIX stulecia. Lata 
1881-1900. [Uzupełnienie Cz.1]. 
Kraków 1906-1916 Spółka Księgarzy 
Polskich 
 

stulecie 
XIX 
1881-
1900 
 

1 A-F 1906 

red. Karol Estreicher (wnuk) 

2 G-K 1907 
3 Ł-Q 1911 
4 R-Z 1916 

2. wydanie 
Bibliografia polska. Bibliographie 
polonaise. Cz.1: Bibliografia polska 
XIX stulecia. Red. Karol Estreicher 
[wnuk]. Wyd. 2 nowe 
Kraków 1954 -   Uniwersytet 
Jagielloński 

stulecie 
XIX  
 

1 A 1959 

 
red. Karol Estreicher (wnuk) 
 
Zakład Bibliografii Polskiej 
Karola Estreichera, 
Uniwersytet Jagielloński 

2 B 1961 
3 C 1962 
4 D-Dramat Polski 1966 
5 Dramat tłumaczony-Dzwony 1967 
6 E 1967 
7 F 1969 
8 G- Głuszyński 1975 
9 Gmach - Gzowski 1970 
10 H 1972 
11 I 1976 
12 J 1979 
13 K-Kalendros 1987 
14 Kalenkiewicz-Katakumby 1987 
15 Katalogi 1991 
16 Katar-Knaus 1991 
17 Knebel-Kopytowskij 2000 Centrum Badawcze 

Bibliografii Polskiej 
Estreicherów, Uniwersytet 
Jagielloński 
 

18 Kor.-Koskowski 2013 
19 Kösl-Kowalśkyj 2015 
20 Kowanówko-Kraju 2016 

https://www.estreicher.uj.edu.pl/home/
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Jak wynika z powyższych zestawień (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3), Bibliografia Polska 

Estreichera jest wydawana od 1872 r. do dziś. Jej autorów było kilku, współcześnie opracowuje 

ją zespół. Trudno więc wykonać ujednoliconą charakterystykę metody bibliograficznej 

„Bibliografii Polskiej”, ale warto opisać metodę Karola Estreichera, rozwijaną przez jego 

kontynuatorów. W czasach, kiedy zaczęła być wydawana, „Bibliografia Polska” była 

narzędziem jednocześnie uwzględniającym aktualne standardy międzynarodowe, jak też 

nowatorskie rozwiązania jej pomysłodawcy.  

Przyjęty przez Estreichera zakres bibliografii to druki polskie, wydane w Polsce bądź napisane 

przez Polaków oraz druki obce dotyczące Polski, Polaków i spraw polskich: „Do ojczystych 

[...] rzeczy nie tylko zaliczamy druki polskie lub polsko-łacińskie, ale wszystko, cokolwiek 

ziomkowie pisali w obcych językach. Zaliczamy wszystko, cokolwiek pisano lub piszą w obcej 

mowie o Polsce [...], cokolwiek wyjdzie w byłych prowincjach byłej Rzeczypospolitej w 

jakimkolwiek języku [...], cokolwiek obcy napiszą, jeżeli to ma choćby uboczną styczność z 

nami, np. dzieło obce dedykowane Polakowi przez cudzoziemca, podróż opisująca którąś część 

naszych prowincji [...]” (K. Estreicher, wstęp do tomu XII). W sumie zgromadzono bogatą 

spuściznę piśmienniczą dawnej Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Estreicher 

dążył do kompletności bibliografii. Zasięgiem wydawniczo-formalnym objął wszystkie druki 

(bez ograniczania ze względu na objętość i znaczenie), także ulotki, cenniki, prospekty, plakaty. 

Dużą liczbę drobnych publikacji uzasadniał następująco: „Abyśmy zaś nie świecili zbytecznie 

ubóstwem, wypadało starać się, iżby nagromadzić jak największą mnogość druków, dlatego nie 

mogłem gardzić i takimi dojutrkami, jak noworoczniki winszujące i wierszyki okolicznościowe. 

Są to drobiazgi, nie należące właściwie ni do księgarstwa, ni do literatury, lecz pomnażają 

liczbę. Liczba ta, porównana z liczbą druków czeskich, węgierskich i Sławian południowych, 

wygląda jako tako pokaźnie. Ta moja troskliwość niechaj nikogo nie gorszy, dobre są i ciury 

obozowe, gdy szeregowców nie dostaje” (K. Estreicher, wstęp do Zeszytu Dodatkowego). Jak 

wynika z powyższego, taka koncepcja doboru piśmiennictwa ze względu na jego zakres i zasięg 

jest de facto współczesną koncepcją bibliografii narodowej w jej najszerszym rozumieniu 

(Dembowska, 1963), a więc włącznie z polonikami. 

Zasięg chronologiczny wszystkich części to czas od wydania pierwszego druku na ziemiach 

polskich do 1900 roku. Najstarsza cytowana data to 1455 rok (błędnie, gdyż data wydania tego 

druku to 1472 rok). Układ części I, III i IV jest alfabetyczny krzyżowy (nazwy autorów i 

przedmiotów uporządkowano w jednym ciągu alfabetycznym), układ części II – 

chronologiczny. Opisy bibliograficzne (część I, III, IV) nie numerowane, w większości były 
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wykonywane z autopsji. Hasłem jest nazwa autora (nazwisko, imię, tytuły naukowe, 

zawodowe, miejsce pochodzenia, określenie pokrewieństwa, daty biograficzne), pierwszy 

rzeczownik tytułu w przypadku dzieł anonimowych lub tytuł sfingowany w nawiasie 

kwadratowym w przypadku druków wydanych bez tytułu. Na opis zasadniczy składają się: 

tytuł, miejsce wydania (lub skrót „b.w.m.dr.” - bez wyrażenia miejsca druku), nakładca lub 

drukarz, data wydania (lub „b.w.r.” - bez wyrażenia roku); w I części bibliografii podawano też 

cenę. Opis bibliograficzny skrócony zastosowano w części II, oraz przy powtórnych wydaniach 

tego samego dzieła w części I, III i IV. Bibliografia zawiera odsyłacze autorskie (od 

pseudonimu czy kryptonimu do wykrytego nazwiska autora), tytułowe (od tytułów dzieł 

wydanych anonimowo / pod pseudonimem, do nazwisk wykrytych autorów) oraz 

przedmiotowe. Adnotacje przy opisach zawierają uwagi wyjaśniające kwestię autorstwa, 

dotyczące treści książek oraz sądy o wartości dzieł i ich autorach: „Uważny pracownik, 

rozpatrując karty bibliografii [...] łatwo spostrzeże, że wiele tam zawartych materyi są niejako 

monografiami ujętymi w lakoniczne wyrazy. Ramy są tak przystosowane, aby dalszy badacz 

wykroić z nich mógł materyał do dalszych studyów. Ku temu celowi zmierzają treściowe 

wzmianki o ważniejszej osnowie dzieł, podania najważniejszych źródeł ze wskazaniem 

bibliotek” (K. Estreicher, wstęp do tomu XII). W bibliografii wbudowane są zestawienia 

specjalne, np. Autorka, Dramat-dramatycy. 

Sprawne posługiwanie się Bibliografią Polską Estreicherów jako źródłem informacji w jej 

pierwotnej formie wymagało od użytkowników dogłębnego poznania jej budowy i 

zastosowanej metody bibliograficznej, w czym pomagały opracowania, w szczególności Marii 

Dembowskiej (Dembowska, 2001). Milowym krokiem w stronę użytkowników tej bibliografii, 

którzy dotychczas borykali się także z utrudnionym dostępem do tego źródła jest jej 

przekształcenie w Centrum Badawczym Estreicherów na postać cyfrową i podjęcie działań w 

kierunku udostępnienia jej elektronicznej, bazodanowej wersji. Elektroniczną wersję 

bibliografii tworzą: (1) zeskanowane tomy (2) baza danych i indeks dla części staropolskiej, (3) 

baza danych i indeks dla części dziewiętnastowiecznej, (4) baza chronologiczna, (5) 

uzupełnienia. Bibliografia w wersji elektronicznej jest przygotowywana w sposób staranny, 

redakcyjny, uwzględniający specyfikę źródła, jego wielojęzyczność, archaiczność języka. 

Cenna jest funkcja alternacji słownych i literowych odnoszących się do nazw miejscowości 

(wpisując hasło „Kraków”, otrzymuje się też wynik dla „Cracovia”, „Krakau”). Opisy 

bibliograficzne przenoszone do bazy danych, podzielone na pola odpowiadające metadanym 

stają się czytelniejsze niż te wydrukowane na stronicach bibliografii. Stan opracowania 
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bibliografii w jej współczesnej formie jest opisany w serwisie Elektroniczna Baza Bibliografii 

Estreichera. Jak wskazuje analiza logów, bibliografia jest bardzo popularnym współcześnie 

źródłem informacji dla międzynarodowego środowiska użytkowników: oprócz polskich, 

najczęściej z Litwy i Ukrainy, Niemiec, Francji i Białorusi, a także pozostałych krajów Świata 

(Kowalewska, 2017).  

W przyszłości połączenie opisów ujętych w BE z cyfrowymi wersjami dokumentów 

widocznych w katalogu Federacji Bibliotek Cyfrowych skróciłoby do minimum drogę 

użytkownika od informacji bibliograficznej do pełnotekstowej (podobnie jak w systemie Szukaj 

w Archiwach w odniesieniu do dokumentów archiwalnych). Łączenie Bibliografii z innymi 

dostępnymi w Internecie źródłami informacji już rozpoczęto – przy hasłach osobowych 

bibliografii zamieszczane są linki do haseł w internetowej wersji Polskiego Słownika 

Biograficznego. 

1.2.3 Bibliografia retrospektywna (1901-1945) 
Zasoby wymienionych wyżej bibliografii bieżących zamkniętych, opublikowanych bibliografii 

retrospektywnych, jak również katalogów bibliotek służą współcześnie bibliotekom 

narodowym do opracowywania narodowych bibliografii retrospektywnych, czyli takich, które 

w oparciu o dzisiejszy stan wiedzy o publikacjach wydanych w przeszłości, starają się zebrać 

ich kompletne zestawienie. Polską Bibliografię Narodową Retrospektywną tworzą (Rys.  15): 

• Bibliografia Polska 1901-1939 (T. 1-...   , wyd. w latach 1986-...   ), która w zamyśle 
jest kontynuatorką Bibliografii Polskiej Estreicherów; 

• bibliografia druków okupacyjnych 1939-1944 (w trakcie opracowywania, prace 
rozpoczęto w 1958 r. ); 

• Polonica zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku (T. 1-5, 
wyd. w latach 1975-2003), dostępna w wersji cyfrowej w bibliotece POLONA oraz w 
formie PDF; 

• bibliografia wydawnictw opublikowanych  w Polsce Ludowej  w okresie 1944-1955 (w 
trakcie opracowywania, prace rozpoczęto w 1958 r.). 

http://www.ipsb.nina.gov.pl:8080/
http://www.ipsb.nina.gov.pl:8080/
https://polona.pl/item/polonica-zagraniczne-bibliografia-za-okres-od-wrzesnia-1939-do-1955-roku-t-1-a-j,Mzc1Mzc4MDY/6/#info:metadata
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/polonica-zagraniczne/numery-do-pobrania/
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Rys.  15  Polska bibliografia narodowa retrospektywna, chronologia według zasięgu chronologicznego 
źródło: oprac. własne 

  

Bibliografia 1901-1939 obejmuje wydawnictwa opublikowane na ziemiach polskich bez 

względu na język publikacji i narodowość autora oraz polonika zagraniczne: druki zwarte, 

wydawnictwa nutowe, atlasy map, albumy rycin. Układ jest alfabetyczny według nazwisk 

autorów i haseł tytułowych (stosowanych dla dzieł anonimowych lub dzieł więcej niż 3 

autorów). 

Docelowo bibliografie retrospektywne mają wraz z bibliografią bieżącą ukonstytuować 

wspólny zbiór informacji o dokumentach opublikowanych w przeszłości i publikowanych 

współcześnie, jednak będą to publikacje wydawane nie wcześniej niż po 1900 roku.  

Rys.  16  Proces zarządzania informacją retrospektywną (do 1945 r.) o produkcji wydawniczej i filmowej. 
Podsumowanie 

źródło: oprac. własne 
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1.3 Systemy informacyjne narodowej rejestracji 
produkcji wydawniczej 

1.3.1 Urzędowy Wykaz Druków: Przewodnik Bibliograficzny 
Urzędowy Wykaz Druków: Przewodnik Bibliograficzny 

zeszyty https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/przewodnik-bibliograficzny/numery-do-
pobrania 

baza danych – katalog BN https://katalogi.bn.org.pl/ 

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa w Warszawie 
• bibliografię zaczęto wydawać w 1946 r., nawiązuje ona do “Urzędowego Wykazu Druków” – 

bibliografii bieżącej, ukazującej się w latach 1928-1939 
• rejestruje druki zwarte z bieżącej produkcji wydawniczej RP oraz wydawnictwa ogłoszone poza 

terenem Państwa, jeżeli ich wydawcą lub współwydawcą są instytucje krajowe lub ich agendy 
zagraniczne; rejestracja bieżąca oznacza w praktyce zamieszczanie opisów publikacji wydanych w 
danym roku i w dwóch latach poprzednich (np. w 2019 r. zarejestrowano 38 349 opisów); 
podstawą rejestracji bibliograficznej jest egzemplarz obowiązkowy przesyłany przez wydawców do 
Biblioteki Narodowej 

• typy dokumentów rejestrowanych: zwarte - książki (o objętości powyżej 16 stronic); dokumenty 
życia społecznego w wyborze (o trwalszej wartości, mające znaczenie ogólnokrajowe, wartość 
naukową lub związane z aktualnie ważnymi wydarzeniami); wydawnictwa pisane alfabetem 
Braille'a (rejestrowane od 1999 roku); pojedyncze tomy (zeszyty) wydawnictw ciągłych o 
częstotliwości wyższej od półrocznika, jeśli ich zawartość stanowią autorskie prace indywidualne, 
materiały z konferencji, sympozjów, zjazdów (publikacje te muszą posiadać indywidualną 
tytulaturę); dokumenty kartograficzne (od 2002r. rejestrowane są w „Bibliografii Dokumentów 
Kartograficznych”); druki muzyczne (śpiewniki, partytury); grafika (z wyłączeniem pojedynczych 
grafik); materiały konferencyjne niezależnie od objętości, nakładu i postaci wydawniczej; książki 
elektroniczne i audioksiążki (od 2020r.) 

• od 1969 roku do 1988 ukazywał się „Przewodnik Bibliograficzny. Seria Uzupełniająca. Druki do 
użytku wewnętrznego”, którego przedmiotem były dokumenty rozpowszechniane „według 
rozdzielnika”, najczęściej w obrębie danej instytucji sprawczej lub współpracującego z nią 
środowiska 

• jako bibliografia bieżąca rejestruje polską produkcję wydawniczą w ukazujących się co tydzień 
zeszytach; natomiast opisy publikacji, które ukazały się w poprzednich latach: do 1996 roku 
zaznaczano za pomocą trójkąta przed numerem pozycji; od 1996 roku dokumenty, których data 
wydania jest wcześniejsza o dwa lata od rocznika bieżącego bibliografii są ogłaszane w zeszytach 
dodatkowych oznaczanych literą A przy numerze zeszytu; zeszyty dodatkowe ukazują się 
nieregularnie (4-6 razy w roku) 

• forma wydawnicza bibliografii: (1) wersja drukowana (tygodniki) za lata 1946-2009, (2) wersja 
PDF (tygodniki) od roku 2009 na bieżąco, na stronie BN, (3) katalog Biblioteki Narodowej (do 
katalogu włączono zawartość wszystkich wydanych zeszytów od początku wydawania bibliografii i 
jest on na bieżąco uzupełniany o nowe opisy bibliograficzne) 

• na pojedynczy zapis w wersji PDF bibliografii składa się: (1) hasło autorskie (osobowe lub 
korporatywne), bez hasła rejestruje się antologie, prace zbiorowe, zbiory źródeł historycznych, 
wypisy tekstów dla szkół; w takim przypadku pierwszy wyraz tytułu uznaje się za jednoznaczny z 
hasłem tytułowym; (2) opis bibliograficzny sporządzony z autopsji na podstawie  normy opisu 
bibliograficznego dla książek oraz normy opisu druków muzycznych; (3) deskryptory na podstawie 
Deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN), które są językiem informacyjno - wyszukiwawczym w 
opisie przedmiotowym i formalnym, opartym na słownictwie dotychczas stosowanego języka haseł 
przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN); (4) symbol UKD, charakteryzujący treść i formę 
piśmienniczą; numer pozycji w rocznej rejestracji 

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/przewodnik-bibliograficzny/numery-do-pobrania
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/przewodnik-bibliograficzny/numery-do-pobrania
https://katalogi.bn.org.pl/
https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/deskryptory-bn
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WERSJA DRUKOWANA I PDF: wyszukiwanie na podstawie układu i indeksów 
• przeglądanie zeszytów (tygodników) w układzie działowym (do 1985 r. wzorowany był na 

pochodzącej z lat 50. Klasyfikacji Wszechzwiązkowej Izby Książki w Moskwie; od 1986 r. układ 
działowy opiera się na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i jest podawany na początku każdego 
numeru; zawiera w dziewięciu działach głównych 62 poddziały), w obrębie działów i poddziałów 
zastosowano alfabetyczny układ opisów;  

• wyszukiwanie w spisach pomocniczych w wersji drukowanej (do 2009 r.): każdy rocznik 
opatrywany był indeksem: przedmiotowym (od 1956 roku), alfabetycznymi: I. Indeks Nazw 
Osobowych i nazw Ciał Zbiorowych; II. Indeks Tytułów Właściwych, Tytułów Serii i Tytułów 
Książek Wielotomowych; każdy numer (1-52) opatrywany był indeksem tygodniowym 
alfabetycznym;  

• wyszukiwanie w spisach pomocniczych w wersji PDF (od 2009 r.): tygodniowe indeksy 
alfabetyczne, roczny indeks alfabetyczny 

WERSJA ELEKTRONICZNA – KATALOG BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
• wyszukiwanie proste (w całym opisie lub w wybranym polu) 
• wyszukiwanie zaawansowane  
• sortowanie wyniku 
• fasety: dostępność / forma i typ / autor –twórca / gatunek / przynależność kulturowa / temat / temat- 

miejsce / temat – czas / dziedzina i ujęcie / język / data wydania / czas powstawania dzieła 
• sprawdzanie dostępności publikacji w bibliotekach (nie tylko BN) 

ćw
ic
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a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać przykłady najnowszych wydań literatury 
kanadyjskiej w Polsce 

najnowsze zeszyty Przewodnika Bibliograficznego -> 
dział literatura piękna -> przynależność kulturowa: 
literatura kanadyjska 

proszę podać przykłady wydań literatury kanadyjskiej w 
Polsce w 2018 r. 

katalog BN -> fasety: przynależność kulturowa, data 
wydania 

   

 

1.3.2 Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 
Bibliografia Dokumentów Elektronicznych – BDE 

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-dokumentow-
elektronicznych 

op
is

 

• we wrześniu 2001r. ukazała się pierwsza wkładka do „Przewodnika Bibliograficznego” 
zatytułowana „Bibliografia Dokumentów Elektronicznych”, rejestrująca druki zwarte na CD i 
DVD za okres I-VI 2001, która w postaci drukowanej ukazywała się do 2008 r. 

• od rocznika 2009 do 2015 BDE ukazywała się jako pdf (półrocznik) i baza danych;  
• obecnie dokumenty elektroniczne otrzymywane przez Bibliotekę Narodową włączane są do 

katalogu głównego; książki elektroniczne i audioksiążki rejestruje Urzędowy Wykaz Druków 
• spisy bibliograficzne sporządzano z autopsji, w trzecim stopniu szczegółowości, w formacie 

MARC 21, zgodnie z postanowieniami normy PN-N-01152-13 Opis bibliograficzny. 
Dokumenty elektroniczne. Podstawę normy stanowiło zalecenie IFLA: ISBD(ER) 

ap
a-
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 • w zeszytach układ według UKD 
• indeksy: osobowy, tytułowy, wydawców 

   

 

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-dokumentow-elektronicznych
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-dokumentow-elektronicznych
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1.3.3 Bibliografia Zawartości Czasopism 
Bibliografia Zawartości Czasopism - BZCz 

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-
czasopism/ 

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa w Warszawie 
• w 1947 r. został opracowany numer eksperymentalny, materiały za lata 1949-1950 znajdują się w 

rękopisie, od połowy 1951 r. do końca 2004 r. ukazywała się regularnie jako miesięcznik; od 2010 
r. udostępniana jest miesięcznie jako pliki PDF; od 1996 r. jest dostępna w katalogu głównym BN 

• rejestruje dokumenty niesamoistne wydawniczo, selekcja materiału odbywa się na dwóch 
płaszczyznach: doboru czasopism, których zawartość jest rejestrowana i doboru rejestrowanych 
artykułów 

• dobór czasopism zmieniał się na przestrzeni lat, obecnie są to: wszystkie czasopisma naukowe (z 
wyjątkiem technicznych), w tym zeszyty naukowe wyższych uczelni i prace instytutów 
naukowych, które nie mają charakteru serii wydawniczych; miesięczniki i kwartalniki społeczno-
kulturalne i literackie; czasopisma regionalne o częstotliwości powyżej kwartalnika oraz 
czasopisma ukazujące się nieregularnie  

• w obrębie poszczególnych czasopism: rejestruje się wszystkie artykuły problemowe, wywiady, 
dyskusje redakcyjne, wypowiedzi ankietowe, teksty literackie, zestawienia bibliograficzne, 
recenzje książek, filmów, wystaw, przedstawień operowych i teatralnych  

• układ spisu bibliograficznego początkowo był systematyczny (złożony z 24 działów głównych oraz 
licznych poddziałów), od 2010 r. – kiedy zaczęto publikować bibliografię w wersji PDF - oparty na 
UKD 

• opisy bibliograficzne sporządzane są w formacie MARC 21, zgodnie z normą PN-N-001152-2 na 
opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych, oraz jej interpretacją zawartą w „Opisie 
bibliograficznym artykułów” Marii Janowskiej  

• spisy pomocnicze w wersji drukowanej (do 2004 r.): każdy rocznik opatrywany był indeksem: 
alfabetycznym: autorów, opracowujących, recenzentów, tłumaczy, kompozytorów, dzieł 
recenzowanych, przedmiotowym oraz wykazem czasopism uwzględnionych; każdy numer (1-12) 
opatrywany był indeksem: alfabetycznym: autorskim, recenzentów, autorów książek 
recenzowanych, tłumaczy, kompozytorów, przedmiotowym, nazw geograficznych i instytucji 

• spisy pomocnicze w wersji PDF (od 2010 r.): miesięczne indeksy autorskie, czasopism, recenzji 

ap
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WERSJA DRUKOWANA I PDF:  
• wyszukiwanie na podstawie układu i indeksów 
• przeglądanie układu zeszytów (PDF) bibliografii, opartego na UKD 
• przeglądanie indeksów  w zeszytach: autorski, czasopism (których zawartość jest rozpisana w 

bibliografii), recenzji 

WERSJA ELEKTRONICZNA – KATALOG BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
• wyszukiwanie proste (w całym opisie lub w wybranym polu) 
• wyszukiwanie zaawansowane  
• sortowanie wyniku 
• fasety: dostępność / forma i typ / autor –twórca / gatunek / przynależność kulturowa / temat / temat- 

miejsce / temat – czas / dziedzina i ujęcie / język / data wydania / czas powstawania dzieła 
• sprawdzanie dostępności publikacji w bibliotekach (nie tylko BN) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę wyszukać najnowsze (z ostatnich miesięcy) 
polskie artykuły z czasopism na temat repozytoriów 
instytucjonalnych 

najnowszy numer BZCz -> dział 00(045/046) 
Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje 
pisma. Cybernetyka 

proszę wyszukać artykuły z czasopism na temat 
czytania społecznościowego, opublikowane w 2019 r. katalog BN ->  

proszę odnaleźć recenzje książki „Adam Mickiewicz 
odjeżdża na żółtym rowerze” Jarosława Marka 
Rymkiewicza (Warszawa, 2018) 

wersja PDF BZcZ -> indeks recenzji 
katalog BN -> indeks tytułowy 

   

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism/
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1.3.4 Bibliografia Wydawnictw Ciągłych oraz Bibliografia Wydawnictw 
Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych – BWC 
 https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-wydawnictw-

ciaglych/ 
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł - 
BWCNZiZT https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-

wydawnictw-ciaglych-nowych,-zawieszonych-i-zmieniajacych-tytul/numery-do-pobrania/ 
 

op
is

 

BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW CIĄGŁYCH NOWYCH, ZAWIESZONYCH I 
ZMIENIAJĄCYCH TYTUŁ  

• twórca: Biblioteka Narodowa w Warszawie 
• do 1975r. informacje o czasopismach nowych i przestających się ukazywać rejestrowano w 

osobnym dziale PB; w 1976r. rozpoczęto wydawanie kwartalnego dodatku „Bibliografia 
Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych”, od 1984 r. tytuł brzmiał „Bibliografia Wydawnictw 
Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł”; w latach 1997-2002 wydawano 
dwumiesięcznik „Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających 
Tytuł” (wkładka do Przewodnika Bibliograficznego); zawartość dwumiesięczników wydano też 
osobno jako: „Bibliografia wydawnictw ciągłych nowych, zawieszonych i zmieniających tytuł 
1985-1994”; od 2003 r. jest bieżącym kwartalnikiem; do 2009 r. ukazywała się drukiem, od tego 
roku tylko PDF na stronie BN 

• rejestruje pierwsze i ostatnie numery czasopism oraz zmiany tytułów czasopism 
• rejestruje: wydawnictwa ciągłe publikowane w Polsce, niezależnie od języka tekstu, o 

częstotliwości od dziennika do rocznika, czasopisma publikowane nieregularnie, wydawnictwa 
zbiorowe, kalendarze, sprawozdania, uwzględnia czasopisma regionalne i lokalne 

• nie rejestruje czasopism: drukowanych tzw. małą poligrafią, wyłącznie elektronicznych, 
uznawanych za pornograficzne, wydawanych przez zakłady pracy, małe społeczności, organizacje i 
partie polityczne, dla dzieci do kolorowania, wycinania, wyklejania 

BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW CIĄGŁYCH 
• od 1960 r. (pierwsze zestawienie za rok 1958) do 1980 r. ukazywała się drukiem jako "Bibliografia 

Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych"; od 1981 r. do 2000 r. jako „Bibliografia Wydawnictw 
Ciągłych”; roczniki 1976-2010 dostępne są w formie baz danych, późniejsze – w katalogu BN 

• rejestruje: wydawnictwa ciągłe publikowane w Polsce, niezależnie od języka tekstu, o 
częstotliwości od dziennika do rocznika, czasopisma publikowane nieregularnie, wydawnictwa 
zbiorowe, kalendarze, sprawozdania 

• nie rejestruje czasopism: drukowanych tzw. małą poligrafią, wyłącznie elektronicznych, 
uznawanych za pornograficzne, wydawanych przez zakłady pracy, małe społeczności, organizacje i 
partie polityczne, dla dzieci do kolorowania, wycinania, wyklejania 
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BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW CIĄGŁYCH NOWYCH, ZAWIESZONYCH I 
ZMIENIAJĄCYCH TYTUŁ  

• przeglądanie spisu w układzie działowym według UKD 
• wyszukiwanie w indeksach (spisy pomocnicze w każdym zeszycie: miesięczne indeksy: tytułowy, 

przedmiotowy, instytucji sprawczych, redaktorów, ISSN); (spisy pomocnicze w zestawieniach 
rocznych: tytułowy, przedmiotowy, instytucji sprawczych, redaktorów, ISSN, miejsc wydania) 

BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW CIĄGŁYCH 
• wyszukiwanie w indeksach: tytuły, osoby, instytucje, hasła przedmiotowe, wydawcy, miejsce 

wydania, ISSN 
• łączenie zapisów z różnych indeksów 

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-wydawnictw-ciaglych/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-wydawnictw-ciaglych/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-wydawnictw-ciaglych-nowych,-zawieszonych-i-zmieniajacych-tytul/numery-do-pobrania/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-wydawnictw-ciaglych-nowych,-zawieszonych-i-zmieniajacych-tytul/numery-do-pobrania/
http://mak.bn.org.pl/w12.htm
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ćw
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a 
polecenie (p)odpowiedź 

jakie czasopisma bibliofilskie ukazywały się w Polsce 
w latach 1958-2007? BWC -> hasło przedm.: bibliofilstwo 

nowo otwarty gabinet medycyny niekonwencjonalnej 
chciałby umieścić ogłoszenie w polskich czasopismach 
poświęconych tej tematyce; jakie to będą czasopisma? 
Proszę podać ISSN i początkową datę ukazywania się 

BWC ->hasło: lecznictwo medycyna 
niekonwencjonalna 

proszę podać tytuł(y) najmłodszego polskiego 
czasopisma z zakresu ochrony środowiska 

najnowszy zeszyt BWCNZiZT -> przeglądanie działu 
502/504(05) 

   

 

1.3.5 Bibliografia Dokumentów Kartograficznych 
Bibliografia Dokumentów Kartograficznych - BDK 

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-dokumentow-
kartograficznych/ 

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Zakład Zbiorów Kartograficznych  
• do 2001 r. polskie dokumenty kartograficzne były rejestrowane w „Przewodniku 

Bibliograficznym” jako wydawnictwa zwarte; od 2002 r. opracowuje się je według opisu 
bibliograficznego dla dokumentów kartograficznych  

• forma wydawnicza bibliografii: (1) drukowana (od rocznika 2002) – półrocznik; (2) pdf (od 
rocznika 2007) – rocznik; (3) elektroniczna  

• rodzaj rejestrowanych dokumentów: dokumenty kartograficzne (mapy, atlasy, globusy)  
• selekcja materiału: nie zawiera opisów dokumentów kartograficznych wydawanych w formie 

elektronicznej, są one rejestrowane wraz z innymi dokumentami elektronicznymi w dodatku do 
Przewodnika Bibliograficznego – Bibliografia Dokumentów Elektronicznych; w BDK 
uwzględniane są dokumenty elektroniczne towarzyszące drukowanym dokumentom 
kartograficznym 

• opisy bibliograficzne wykonywane są przez pracowników z autopsji według przepisów Polskiej 
Normy PN-N-01152-5 Opis bibliograficzny. Dokumenty Kartograficzne, z zastosowaniem 
zalecanego w niej trzeciego stopnia szczegółowości, w wersji elektronicznej w formacie MARC 21 

• hasło stanowi nazwa geograficzna (określająca zasięg opisywanego dokumentu, wpisywane też do 
pola opisu rzeczowego) i oznaczenie skali 

• w opisie występują: strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności, strefa wydania, strefa danych 
matematycznych (skala map i atlasów), strefa adresu wydawniczego, strefa opisu fizycznego, strefa 
serii, strefa uwag, ISBN, hasło przedmiotowe (zgodnie z zasadami JHP BN), numer opisu w 
zeszycie łamany przez rok 
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• układ: alfabetyczny według haseł geograficznych, a w następnej kolejności według skali map w 
porządku malejącym 

• indeksy: instytucji sprawczych, osób – autorów i współtwórców (opracowanie topograficzne, 
opracowanie kartograficzne, redakcja i opracowanie map, redakcja i opracowanie komputerowe, 
opracowanie graficzne), numerów ISBN, arkuszy w seriach, haseł przedmiotowych,  specyficzne 
dla dokumentów kartograficznych skorowidze tablicowe (na skorowidzach dołączanych do 
każdego numeru bibliografii zaznaczono wszystkie odnotowane w niej arkusze map 
wieloarkuszowych; graficzna postać skorowidzów jest efektem współpracy Biblioteki Narodowej z 
Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii i Centralnym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej) 

ćw
ic

z.
 polecenie (p)odpowiedź 

kto był wydawcą map Szczecina z 2002 r.? układ 
jaka była skala mapy Leżajska, wydanej w Polsce, w 
2002 r.? układ 

   

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-dokumentow-kartograficznych/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-dokumentow-kartograficznych/
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=45
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1.3.6 Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych 
Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-

narodowa 

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych 
• prawo otrzymywania egzemplarza obowiązkowego dokumentów dźwiękowych (początkowo płyt 

gramofonowych) BN uzyskała w 1961 r. 
• zasięg: 2008 - 
• forma wydawnicza: zeszyty kwartalne w formacie PDF, katalog BN 
• układ (w wersji PDF) działowy 
• opisy bibliograficzne sporządza się z autopsji, na trzecim stopniu szczegółowości, w formacie 

MARC 21, zgodnie z postanowieniami normy PN-85/N-01152/07 Opis bibliograficzny. Dokument 
dźwiękowy. Opisy uzupełnione są o hasła przedmiotowe, deskryptory BN 
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WERSJA PDF 
• przeglądanie spisu w układzie działowym 

WERSJA ELEKTRONICZNA – KATALOG BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
• wyszukiwanie proste (w całym opisie lub w wybranym polu) 
• wyszukiwanie zaawansowane  
• sortowanie wyniku 
• fasety: dostępność / forma i typ / autor –twórca / gatunek / przynależność kulturowa / temat / temat- 

miejsce / temat – czas / dziedzina i ujęcie / język / data wydania / czas powstawania dzieła 
• sprawdzanie dostępności publikacji w bibliotekach (nie tylko BN) 

ćw
ic

z.
 polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać tytuł najnowszego polskiego wydania 
Harrego Pottera w postaci audioksiążki 

BDD -. dział 10.1 Nagrania literackie 
katalog BN -> autor: Władysław Bartoszewski, forma i 
typ: audiobooki 

   

 

  

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa
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1.3.7 Polonica Zagraniczne 
Polonica Zagraniczne – PZ 

 https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/polonica-zagraniczne 

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa w Warszawie 
• za lata 1939-1955 opisy poloników umieszczono w bibliografii retrospektywnej pt. „Polonica 

zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku” (T. 1-5, wyd. w latach 1975-
2003) 

• na bieżąco w latach 1946-1949 polonika zamieszczano w PB, lata 1950-1956 to przerwa w 
rejestracji; od 1956 r. do 2007 rejestrowane są w formie roczników drukowanych oraz 
udostępniane jako PDF na stronie BN 

• o uznaniu dokumentu za polonicum decydują: kryterium językowe (wszystkie publikacje w języku 
polskim, również te, w których występuje tekst polski obok innych wersji językowych), kryterium 
narodowościowe (publikacje napisane przez Polaków /autor, współautor, tłumacz, redaktor, 
ilustrator), kryterium treściowe (prace tematycznie dotyczące Polski i Polaków) 

• do 2012 r. rejestrowane typy dokumentów to: wydawnictwa zwarte (książki), w tym prace 
wchodzące w skład serii i wydawnictwa zbiorowe, druki muzyczne, atlasy geograficzne, 
dokumenty ikonograficzne, jednodniówki mające charakter okolicznościowy (upamiętniające 
jakieś wydarzenie), pierwsze numery czasopism obcych w języku polskim, poświęcone wyłącznie 
Polsce i Polakom lub zawierające artykuły wyłącznie polskiego autorstwa (na prawach wyjątku), 
niektóre dokumenty życia społecznego odzwierciedlające różne przejawy życia społecznego 
polonii zagranicznej, a pozostające poza zasięgiem innych części bibliografii narodowej (druki z 
okazji jubileuszy i uroczystości polonijnych, księgi adresowe dotyczące Polonii i Polaków, itp.), 
odbitki i nadbitki oraz fragmenty wydawnictw zwartych, będące polonikami 

• od 2012 r. PZ rejestrują wyłącznie wydawnictwa zwarte (książki, e-booki, audiobooki, nuty, mapy i 
ryciny), w tym artykuły z prac zbiorowych, nie są rejestrowane czasopisma (z wyjątkiem nadbitek), 
dokumenty dźwiękowe i audiowizualne 
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at
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zu
k.

 ROCZNIKI (wersja drukowana i PDF na stronie BN za lata 1956-2007) 
• układ działowy, stworzony specjalnie na potrzeby tej bibliografii 
• roczne indeksy: autorów i współpracowników, tytułowy (w wersji PDF), wydawnictw według 

krajów 

ćw
. 

polecenie (p)odpowiedź 

które tytuły książek Joanny Chmielewskiej (proszę 
podać w języku polskim) ukazały się na Łotwie w 
latach 1993-2007? 
 

indeks wydawnictw według krajów  
 

   

 

 

  

https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/polonica-zagraniczne
https://polona.pl/item/polonica-zagraniczne-bibliografia-za-okres-od-wrzesnia-1939-do-1955-roku-t-1-a-j,Mzc1Mzc4MDY/6/#info:metadata
https://polona.pl/item/polonica-zagraniczne-bibliografia-za-okres-od-wrzesnia-1939-do-1955-roku-t-1-a-j,Mzc1Mzc4MDY/6/#info:metadata


 

48 

 

 

1.3.8 Bibliografia Polska 1901-1939 
Bibliografia Polska 1901-1939  

rekordy bazy danych zostały wcielone do ogólnego katalogu Biblioteki Narodowej 
https://katalogi.bn.org.pl/  

tomy w wersji pdf https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-
narodowa/bibliografia-polska-1901-1939/tomy-do-pobrania/ 

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa w Warszawie 
• bibliografia stanowi zasadniczą część retrospektywnej bibliografii narodowej i jest kontynuacją  

dzieła Karola Estreichera “Bibliografia Polska” 
• dzieło w wersji drukowanej przewidziane jest na ok. 30 tomów oraz skomasowany indeks do 

całości, dotychczas wydano 18 tomów z  towarzyszącymi im osobnymi zeszytami indeksów 
alfabetycznych 

• obejmuje wydawnictwa opublikowane na ziemiach polskich bez względu na język publikacji i 
narodowość autora oraz polonica zagraniczne: druki zwarte, wydawnictwa nutowe, atlasy map, 
albumy rycin; nie rejestruje pojedynczych map, rycin oraz czasopism 

ap
ar

at
 w

ys
z.

 

WERSJA DRUKOWANA 
• układ alfabetyczny według nazwisk autorów i haseł tytułowych (stosowanych dla dzieł 

anonimowych lub dzieł więcej niż 3 autorów), indeks autorski i tytułowy w każdym tomie 
• wersja elektroniczna: katalog Biblioteki Narodowej 

WERSJA ELEKTRONICZNA – KATALOG BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
• wyszukiwanie proste (w całym opisie lub w wybranym polu) 
• wyszukiwanie zaawansowane  
• sortowanie wyniku 
• fasety: dostępność / forma i typ / autor –twórca / gatunek / przynależność kulturowa / temat / temat- 

miejsce / temat – czas / dziedzina i ujęcie / język / data wydania / czas powstawania dzieła 
• sprawdzanie dostępności publikacji w bibliotekach (nie tylko BN) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

kto wydał w serii „Nut Miniaturowych” w 1934 r. 
„Maleńką : slow-fox serenadę” Mieczysława Fogga? 

indeks tytułowy 

w ilu egzemplarzach został wydrukowany „Manifest 
republikański” Cezarego BARYKI z 1927 r.? 

indeks tytułowy 

ile było wydań dziełka „Bolszewicy w polskiej 
plebanii” w latach 1921-1922? 

indeks tytułowy 

jakie były tytuły odczytów wygłoszonych przez 
Władysława ABRAHAMA w roku 1921 i gdzie zostały 
wygłoszone? 
 

układ lub indeks autorski 

   

 

 

 

 

 

 

https://katalogi.bn.org.pl/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-polska-1901-1939/tomy-do-pobrania/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-polska-1901-1939/tomy-do-pobrania/
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1.3.9 Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera  
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera http://www.estreicher.uj.edu.pl/  

op
is

 

• twórcy: Karol Estreicher, Stanisław Estreicher, Karol Estreicher (wnuk); obecnie: Centrum 
Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów przy Uniwersytecie Jagiellońskim 

• zasób: 
• (1) wszystkie części Bibliografii Polskiej Estreicherów (staropolska, dziewiętnastowieczna i 

chronologiczna) w postaci cyfrowych kopii oryginalnych stronic poszczególnych tomów  
• (2) elektroniczny indeks haseł powiązany ze zdigitalizowanymi stronicami (Część III Staropolska: 

hasła z tomów 12─36/2 oraz z pierwszego zeszytu dopełnień (1999), Część I Bibliografia XIX w.: 
hasła pierwszego wydania od Krak ─Żyzń i hasła nowego wydania t. 1-20 (A ─Kraju) 

• (3) bazy danych z rekordami opisów bibliograficznych bibliografii (Część III Staropolska: opisy z 
tomów 12─36/2; Część I Bibliografia XIX w.: opisy z tomów t. 1─20 (A ─Kraju) nowego 
wydania) 

• (4) Uzupełnienia do Bibliografii Polskiej (ok. 1800 jednostek bibliograficznych) 
• (5) "Inne nasze bazy"  - katalogi nieistniejących bibliotek, trzy tomy dzieła Adama Jochera 
• opisy zawierają sigla biblioteczne, co sprawia, że bibliografia może być traktowana jak katalog 

centralny, ale też stanowi źródło informacji o zasobach bibliotek niezachowanych (zniszczonych, 
rozproszonych) 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• przeglądanie cyfrowej wersji stronic bibliografii 
• wyszukiwanie (zarówno w bazie, jak w indeksie) osobno dla części staropolskiej i 

dziewiętnastowiecznej 
• wyszukiwanie w bazie w polach: nazwisko i imię / hasło, tytuł, miejsce wydania, rok wydania, opis 

/ komentarz, lokalizacja, informacje dodatkowe 
• wyszukiwanie w bazie w całym opisie 
• wyszukiwanie w indeksie w polach: nazwisko i imię / hasło, tom zbioru ogólnego, tom serii, 

stronica 
• funkcja alternacji słownych i literowych (wpisując hasło „Kraków”, otrzymujemy też „Cracovia”, 

„Krakau”) 
• możliwość zapisania historii wyszukiwania (dla zalogowanych użytkowników) 
• praca na wybranych rekordach zapisanych na indywidualnym koncie użytkownika  

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

kim był z zawodu BACHSTRÖM Jan Fryd., wg 
Bibliografii Polskiej K. Estreichera? 

pole nazwisko i imię / hasło w części staropolskiej 

jakie rozdziały zawierała i ile miała wydań książeczka 
„PREZENT dla Dam” z 1769 roku, wg Bibliografii 
Polskiej K. Estreichera? 

pole tytuł w części staropolskiej 

ile „Świętych pamiątek Krakowa” wymienia Antoni 
KLECZKOWSKI w swoim dziele (XIX w.) o tym 
tytule, jak było zdobione, kto był nakładcą, gdzie 
drukowano i w którym roku je wydano? 

pole nazwisko i imię / hasło w części 
dziewiętnastowiecznej 

komu była dedykowana „Rozprawa o zapaleniu krtani i 
kanału powietrznego...” Filipa Franciszka Ksawerego 
Teofila KINCLA? Kim był autor? 

pole nazwisko i imię / hasło w części 
dziewiętnastowiecznej 

komu był poświęcony „Kalendarz Królewsko-Pruski na 
rok po narodzeniu Pana Chrystusa 1848, który jest 
rokiem przybyszowym zawierającym w sobie dni 366”? 

pole nazwisko i imię / hasło w części 
dziewiętnastowiecznej 

   

http://www.estreicher.uj.edu.pl/
https://www.estreicher.uj.edu.pl/centrum/
https://www.estreicher.uj.edu.pl/centrum/
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1.4 Dalsza lektura (dokumentacja produkcji 
wydawniczej i filmowej) 

1. Bilikiewicz-Blanc, D. (2007). Polonika zagraniczne w polskiej bibliografii narodowej. 
Warszawa: Biblioteka Narodowa. 

2. Dąbrowska, E. (2012). Kulturowa rola egzemplarza obowiązkowego w Polsce. Biuletyn 
Biblioteki Jagiellońskiej, LXII, 143–153. 

3. Dembowska, M. (1963). Ewolucja pojęcia bibliografii narodowej od Karola Estreichera do 
naszych czasów. W: Księga Pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908). Pod. 
Red. R. Hennela (s. 99–113). Kraków: Wydawnictwo Literackie. 

4. Dombek, E. (2015). Potyczki bibliografa, czyli bibliografia od kuchni. Warszawa, SBP 
5. Dulian, R. (2007). Egzemplarz obowiązkowy. Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 24–

25(1–2), 127–134. 
6. Federowicz, G. (2015). Uniwersalna wartość bibliografii na podstawie bibliografii 

narodowej. Przegląd Biblioteczny, (1), 91–109. 
7. Gomułka, M. (2013). Egzemplarz obowiązkowy na przestrzeni wieków. EBIB, 138(2). 
8. IFLA. (2019). Best Practice for National Bibliographic Agencies in a Digital Age.  
9. Sadowska, J. (2001). Międzynarodowe systemy numeracji wydawnictw ciągłych i zwartych. 

Polskie doświadczenia. Zagadnienia Informacji Naukowej, (1), 6. 
10. Siwecka, D. (2018). Bibliografia poloników zagranicznych na tle europejskich bibliografii 

eksteriorików. W: Bibliografie specjalne: Rozwój i otwartość. Red. Nauk. Bartłomiej 
Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek (s. 55-76). Warszawa: Oficyna Wydawnicza 
ASPRA-JR. 
 
  

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-13432a38-3cb9-4c38-8f27-8e23e5bd7bc9
http://digital.fides.org.pl/Content/1158/Biuletyn_2007.pdf#page=127
http://bbc.uw.edu.pl/Content/2859/p2015_1_04.pdf
http://bbc.uw.edu.pl/Content/2859/p2015_1_04.pdf
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/71
https://www.ifla.org/book/export/html/7858
http://bbc.uw.edu.pl/Content/1700/z2001_1_03.pdf
http://bbc.uw.edu.pl/Content/1700/z2001_1_03.pdf
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2 Rejestracja dokumentów 
publikowanych w drugim obiegu 
wydawniczym 

Publikacje rozpowszechniane poza oficjalnym obiegiem wydawniczym określa się mianem 

„drugiego obiegu”, bezdebitowych, konspiracyjnych, nielegalnych, niezależnych, 

opozycyjnych, podziemnych, poza cenzurą, przeciwrządowych, tajnych, czy „bibuły”. 

Tradycje publikacji tego typu w Polsce są długie, „Pojawiały się wszędzie tam, gdzie 

jakakolwiek władza usiłowała kontrolować to, co ludzie mieli sobie do przekazania” 

(Paczkowski, 2003). W XVI w. były to druki reformacyjne, w XVII w. literatura mieszczańska, 

tzw. rybałtowska, od schyłku w. XVII do poł. XVIII - druki zwrócone przeciwko dynastii 

saskiej, w okresie Targowicy - literatura niepodległościowa i antyrosyjska, wydawnictwa 

konspiracyjne w trzech zaborach, aż do uzyskania niepodległości w 1918 r., w okresie 

międzywojennym komunistyczne druki konspiracyjne, po 1933 r. – druki organizacji 

narodowych. W latach II wojny światowej łącznie ukazywało się ponad 2 tys. gazetek i 

czasopism, wydano ponad 1,5 tys. książek i broszur oraz wiele tysięcy druków ulotnych 

(Chojnacki & Chojnacki, 1988). Po II wojnie światowej miały miejsce trzy okresy rozkwitu 

publikacji wydawanych i kolportowanych w II obiegu: lipiec 1944-1949, czerwiec 1976– 12 

grudzień 1981 (okres działania zorganizowanej opozycji) oraz 13 grudzień 1981 – 1989 r. 

Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk powstał 15 listopada 1945 r., jednak 

kontrola nad wszystkimi drukami trwała już od 7 września 1944 r. Cenzurę zniesiono 6 czerwca 

1990 r. na mocy Ustawy z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i 

widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe.  

Praca cenzorów w czasach PRL polegała na nie dopuszczaniu do druku i rozpowszechniania 

treści zgodnych z tzw. “zapisami”, czyli wykazami osób i tematów, które były objęte zakazem 

druku. Sprzęt, materiały poligraficzne i papier zostały zmonopolizowane przez aparat 

państwowy, obywatele nie mieli do nich swobodnego dostępu. Mimo to podejmowano 

nielegalną działalność wydawniczą i kolporterską, narażając się na konfiskaty i represje – 

podziemny ruch wydawniczy był tkanką podziemnego ruchu oporu.  

Wśród typów dokumentów wydawanych w tym czasie dominowały czasopisma i gazetki, 

ulotki oraz plakaty. W zbiorach przechowujących dziś archiwalia dokumentujące podziemny 

ruch wydawniczy gromadzi się także karty pocztowe, znaczki poczty podziemnej, kasety 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900290173
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900290173
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magnetofonowe, eksponaty o charakterze muzealnym, zdjęcia przedstawiające ludzi, 

wydarzenia i miejsca związane z działalnością opozycyjną, wspomnienia, dzienniki i relacje. 

Pomimo zakazu gromadzenia tego typu zbiorów, biblioteki robiły to nielegalnie. Największe 

kolekcje zgromadziły: w Polsce – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie oraz Biblioteka 

Narodowa; za granicą – Biblioteka Polska w Paryżu, Instytut Hoovera w Standford w 

Kalifornii, Biblioteka Polska w Londynie. Ośrodek KARTA, wywodzący się z wydawnictwa 

działającego w podziemiu prowadzi dziś w oparciu o swoje cenne zbiory Archiwum Opozycji. 

Po zniesieniu cenzury biblioteki i Ośrodek KARTA starały się pozyskiwać kolekcje publikacji 

podziemnych będące w posiadaniu osób prywatnych (organizowano akcje tzw. „zbierania 

bibuły” w Bibliotece Jagiellońskiej).  

Publikacje podziemne, jako wydawane i rozpowszechniane nielegalne, nie mogły być 

gromadzone w bibliotekach ani opisywane w źródłach informacji i nie rejestrowała ich bieżąca 

Bibliografia Narodowa, choć jej celem jest dokumentowanie całości produkcji wydawniczej. 

W Przewodniku Bibliograficznym zaczęto rejestrować druki podziemne dopiero w 1989 r. (nr 

39) i w tym też roku założono w BN dla nich osobną bazę. Uzupełnianie bibliografii narodowej 

było wtedy utrudnione z powodu niekompletności kolekcji (zwrócono się z prośbą do bibliotek 

o przekazywanie kopii kart katalogowych), konieczności docierania do informacji o miejscach 

i datach wydań (nie były drukowane na publikacjach ze względu na ich konspiracyjny 

charakter) oraz nazwisk autorów (podpisywanych pseudonimami, kryptonimami i 

akronimami). W 1995 r. wydano opracowany pod. red. Dobrosławy Świerczyńskiej, „Kto był 

kim w drugim obiegu?: słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976-1989” (Warszawa: 

Wydawnictwo IBL PAN). 

Wydawnictwa drugiego obiegu posiadają swoją odrębność, specyfikę, która powoduje 

konieczność dostosowania sposobu ich opisu i metodyki bibliograficznej. W przypadku 

czasopism wymienia się na przykład zachowane numery oraz podaje informację, na podstawie 

którego numeru czasopismo zostało opisane. W opisie podaje się technikę druku (Brzeski & 

Roliński, 1995) – jest to element nie wymieniany w normie opisu bibliograficznego, ale będący 

często jedynym wyróżnikiem poszczególnych wydań publikacji podziemnych. Techniki druku 

publikacji podziemnych to: maszynopis, powielacz spirytusowy, powielacz białkowy, sitodruk; 

kserokopia; druk offsetowy; druk (typograficzny); odbitki fotograficzne i ozalidowe. Technikę 

można jeszcze bardziej sprecyzować poprzez dodanie informacji o sposobie przygotowania 

matryc: z oryginału, maszynopisu lub składu (gdy przepisywano tekst). Rodzaje przedruków 

to: przedrukowane 1:1 – reprint; przedrukowane w zmniejszeniu lub powiększeniu – kopia. 
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Obecnie uzupełnienie bieżącej Bibliografii Narodowej o informacje na temat publikacji 

podziemnych stanowią dwie bibliografie wydane drukiem i bazy danych będące ich 

odpowiednikami: Książki polskie podziemne 1976-1989 oraz Czasopisma polskie niezależne 

1976-1990. W ramach bibliografii narodowej retrospektywnej trwają prace nad bibliografią 

druków okupacyjnych 1939-1944 oraz bibliografią wydawnictw opublikowanych  w Polsce 

Ludowej  w okresie 1944-1955. 

Cennym uzupełnieniem źródeł informacji wytwarzanych w Bibliotece Narodowej jest  

Archiwum Opozycji Ośrodka KARTA oraz SOWINIEC - Fundacja Dokumentacji Czynu 

Niepodległościowego powołana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta 

Miasta Krakowa oraz Wojewodę Krakowskiego. Zasięg chronologiczny zbiorów 

opracowywanych w SOWIŃCU sięga Polski Legionowej 1914-1918, a więc znacząco 

uzupełnia system źródeł informacji o publikacjach podziemnych Biblioteki Narodowej. 

Oprócz wymienionych wyżej źródeł, wydano i wydaje się wiele innych publikacji na temat 

polskiego podziemia wydawniczego. Mają one różny zasięg chronologiczny (I wojna 

światowa, II wojna światowa, okres PRL); zasięg dotyczący rejestrowanych form 

wydawniczych (książki, czasopisma, artykuły- np. Bibliografia Zawartości Czasopism 

Drugiego Obiegu), daty wydania (niektóre powstawały jeszcze w czasie funkcjonowania 

cenzury); zasięg terytorialny (bibliografie regionalne i lokalne) oraz różne formy 

(wydawnictwa drukowane, ich odpowiedniki w formie plików PDF, spisy, katalogi, bazy 

danych internetowe). Publikowane są także bibliografie o węższym zakresie, np. poświęcone 

twórczości literackiej w II obiegu. 

Rys.  17  Proces zarządzania informacją na temat druków podziemnych. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

   

•Książki polskie podziemne 
1976-1989

•Czasopisma polskie 
niezależne 1976-1990

•bibliografia druków 
okupacyjnych 1939-1944 
(w trakcie oprac.)

•Bibliografia Zawartości 
Czasopism Drugiego 
Obiegu

•Archiwum Opozycji
•Sowiniec

udostępnianie

•docieranie do 
prawdziwych nazwisk 
autorów, miejsc i dat 
wydania, 

•rozpoznawanie 
zastosowanych technik 
druku

opracowywanie

•Biblioteka Narodowa
•Biblioteka Jagiellońska w 
Krakowie

•Ośrodek KARTA
•Biblioteka Polska w 
Paryżu

•Instytut Hoovera w 
Standford w Kalifornii

•Biblioteka Polska w 
Londynie

gromadzenie

http://www.drugiobieg.info/
http://www.drugiobieg.info/
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2.1 Wybrane systemy informacyjne (dokumenty 
publikowane w II obiegu) 

2.1.1 Książki polskie podziemne 1976-1989 

Baza: Książki polskie podziemne (1976-1989) http://mak.bn.org.pl/cgi-
bin/makwww.exe?BM=2 

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa 
• baza odzwierciedla zawartość drukowanej “Bibliografii podziemnych druków zwartych z lat 1976-

1989” (oprac. Grażyna Fedorowicz, Krystyna Gromadzińska, Maria Kaczyńska) wydanej przez BN 
w 1995 r. 

• rok 1976 przyjęto jako datę początkową tworzenia się nielegalnych organizacji i partii politycznych 
(jak KOR, KPN) 

• podstawę źródłową bazy stanowiły zbiory BN, zbiory innych, współpracujących bibliotek (w 1993 
r. Biblioteka Narodowa zwróciła się do innych dużych bibliotek o przekazywanie kopii kart 
katalogowych druków podziemnych) oraz bibliografie już opublikowane 

• zasób: zakres bibliografii jest nieograniczony, zasięg wydawniczo-formalny obejmuje druki zwarte 
(nie obejmuje plakatów, nalepek, jednokartkowych kalendarzy, kartek) 

• ustalanie nazwisk autorów publikacji było możliwe m.in. dzięki słownikowi „Kto był kim w 
drugim obiegu: słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy” 

ap
ar

at
 w
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zu

k.
 

• WERSJA DRUKOWANA 
• wyszukiwanie w indeksach: osobowym, tytułowym, wydawców (połączony z miejscem wydania), 

serii, przedmiotowym (dotyczy tylko dokumentów opisywanych z autopsji) 

• BAZA DANYCH 
• wyszukiwanie w indeksach: autor-osoba / autor koroporatywny / tytuł / seria / wydawca / słowo w 

tytule / temat-określnik / hasło przedmiotowe / miejsce wydania 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

na podstawie dostępnych źródeł proszę wymienić nazwy wydawnictw, 
które opublikowały w Polsce w podziemiu „Małą apokalipsę” Tadeusza 
Konwickiego; proszę podać datę pierwszego i ostatniego podziemnego 
wydania 

indeks tytułowy 

ile tytułów książek Niezależnej Oficyny Wydawniczej z lat 1976-1990 
podaje BN? 

indeks wydawców 

   

2.1.2 Czasopisma polskie niezależne 1976-1990 

Czasopisma polskie niezależne 1976-1990 http://mak.bn.org.pl/cgi-
bin/makwww.exe?BM=22 

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa 
• baza odzwierciedla zawartość drukowanej “Bibliografii niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 

1976-1990” pod red. Stefanii Skwirowskiej, wydanej przez BN w 2001r. 
• bibliografia była tworzona w oparciu o źródła BN, dane były weryfikowane w bibliotekach i 

ośrodkach informacji z całego kraju a także w Bibliotece Polskiej w Londynie 

ap
ar

a
t 

 • WERSJA DRUKOWANA 
• wyszukiwanie w indeksach: przedmiotowy, instytucji sprawczych, osobowy, miejsc wydania 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=2
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=2
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=22
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=22
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• BAZA DANYCH 
• wyszukiwanie w indeksach: tytuł / słowa w tytule / redaktor / sprawca / przedmiot / miejsce 

wydania 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

w jakich latach ukazywała się podziemna KARTA? ile 
numerów wydano? jaką techniką była powielana? 

indeks tytuł, informacja w opisie 

proszę podać tytuł czasopisma wydawanego w II obiegu, 
którego redaktorem był Jacek Kuroń; w jakich latach się 
ukazywało? 

indeks redaktor 

   

 

2.1.3 SOWINIEC  
SOWINIEC Fundacja Dokumentacji Czynu Niepodległościowego 

http://www.sowiniec.com.pl/  http://www.solidar.pl/ http://www.drugiobieg.info/ 

op
is

 

• twórca: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego powołana przez Rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wojewodę Krakowskiego w 
1998r. 

• zasób: zbiory przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, pochodzące od prywatnych 
właścicieli, kolekcjonerów i instytucji: druki zwarte, ciągłe i ulotne, fotografie, karty pocztowe o 
tematyce patriotycznej, muzealia,  filmy, nagrania, rękopisy 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

SOWINIEC http://www.sowiniec.com.pl/  działy: 
• Polska Legionowa 1914-1918: archiwum fotograficzne (wersje cyfrowe zdjęć), druki ciągłe, 

ulotne, zwarte (spisy bibliograficzne) 
• Polska Odrodzona 1918-1939: archiwum fotograficzne (wersje cyfrowe zdjęć), druki ciągłe, ulotne, 

zwarte (spisy bibliograficzne) 
• Polska Podziemna 1939-1945: Archiwalia / Kolekcje (Archiwum b. Komisji Historycznej 

ZBOWiD (Arch. 5 III), Inwentarz dokumentów katyńskich), Archiwum fotograficzne (Powstanie 
Warszawskie, Zbrodnie wojenne, Brygada Świętokrzyska NSZ), Druki (Konspiracyjne, 
Emigracyjne, Zagraniczne) 

• Polska Zniewolona 1945-1956: Druki (Konspiracyjne, Emigracyjne, Zagraniczne) 
• Polska Solidarna 1956-1989: Archiwalia / Kolekcje; Archiwum filmowe; Archiwum fonograficzne; 

Archiwum fotograficzne; Druki; Musealia; Rękopisy / Samizdat 
MUZEUM SOLIDARNOŚCI http://www.solidar.pl/ 
• działy: archiwalia, filmy, nagrania, fotografie, druki, musealia, rękopisy, multimedia 
• indeksy: osobowy, geograficzny, tytułów, przedmiotowy 
BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM DRUGIEGO OBIEGU http://www.drugiobieg.info/ 
• wyszukiwanie proste w całej bazie / w obrębie poszczególnych tytułów czasopism 
• przeglądanie spisu w układzie alfabetycznym 
• indeksy: geograficzny, osobowy, przedmiotowy 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

ile tytułów czasopism wydanych w Krakowie w II obiegu 
w okresie PRL przechowuje FDCN? 

Polska Zniewolona 1945-1956 -> Druki konspiracyjne  
Polska Solidarna 1956-1989 -> Druki 

ile tytułów książek wydanych w Krakowie w II obiegu w 
okresie PRL przechowuje FDCN? 

Polska Zniewolona 1945-1956 -> Druki konspiracyjne 
Polska Solidarna 1956-1989 -> Druki 

   

 

http://www.sowiniec.com.pl/
http://www.solidar.pl/
http://www.drugiobieg.info/
http://www.sowiniec.com.pl/
http://www.solidar.pl/
http://www.drugiobieg.info/
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2.1.4 Archiwum Opozycji 
Archiwum Opozycji 

http://www.karta.org.pl/Archiwa_i_bazy_danych/Archiwum_Opozycji/50   

op
is

 

• Archiwum Opozycji zostało powołane przy Ośrodku KARTA w listopadzie 1991 r. z zamiarem 
gromadzenia i udostępniania źródeł opisujących życie społeczne w Polsce lat 1956–89 

• zbiory pochodzą ze zbiorów prywatnych (m.in.  Jacka Kuronia i Adama Michnika), Komitetu 
Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, ROPCiO, Komitetu Helsińskiego, Federacji Młodzieży 
Walczącej, WiP, NZS, niezależnego ruchu wydawniczego, archiwum redakcyjnego „Biuletynu 
Informacyjnego” KOR oraz z wymiany 

• zbiory dokumentują działalność środowisk opozycyjnych wobec systemu PRL, są to: czasopisma i 
gazetki,  kasety magnetofonowe; kolekcje osobiste; teczki osobowe; zespoły środowiskowe; 
zespoły tematyczne; plakaty, okolicznościowe karty pocztowe; znaczki poczty podziemnej; 
eksponaty o charakterze muzealnym (znaczki przypinane, oporniki, biżuteria patriotyczna, 
transparenty, opaski strajkowe, pamiątki z obozów internowania i więzień, sprzęt drukarski); 
zdjęcia przedstawiające ludzi, wydarzenia i miejsca związane z działalnością opozycyjną; 
wspomnienia, dzienniki i relacje dotyczące Polski lat 1944–90 

• informacje o zasobie dostępne są w bazach komputerowych Ośrodka KARTA 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• zbiory są opracowane w formie katalogów i inwentarzy archiwalnych (dokumenty elektroniczne w 
formacie PDF): 

• Katalog zbiorów Archiwum Opozycji. t. I — Kolekcja „«Solidarność» — narodziny ruchu” 
• Katalog zbiorów Archiwum Opozycji. t. II — Kolekcje osobiste, tematyczne i środowiskowe 
• Katalog zbiorów Archiwum Opozycji. t. III — Wydawnictwa drugiego obiegu (nagrania 

fonograficzne, plakaty, ulotki, pocztówki, banknoty i znaczki) 
• Katalog zbiorów Archiwum Opozycji. t. V — Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej 
• Katalog zbiorów Archiwum Opozycji. t. VI — Czasopisma drugiego obiegu 
• Katalog zbiorów Archiwum Opozycji. t. VII — Książki drugiego obiegu 
• Katalog kolekcji Dzienniki pisane po polsku w XX wieku 
• Inwentarz wspomnień Archiwum Opozycji 
• inwentarze kolekcji 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

ile tytułów czasopism wydanych w Krakowie w II 
obiegu w okresie PRL przechowuje Archiwum 
Opozycji Ośrodka KARTA? 

wyszukiwanie pełnotekstowe: Kraków 

ile tytułów książek wydanych w Krakowie w II obiegu 
w okresie PRL przechowuje Archiwum Opozycji 
Ośrodka KARTA 

wyszukiwanie pełnotekstowe: Kraków 

   

 

2.2 Dalsza lektura (dokumenty publikowane w drugim 
obiegu wydawniczym) 

12. Anculewicz, Z. (1998). „Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod 
rządami komunistycznymi w latach 1939-1941 i 1944-1953. Czasopisma—Druki zwarte—
Druki ulotne”, Władysław Chojnacki, Warszawa 1996: [Recenzja]. Komunikaty 
Warmińsko-Mazurskie, (1), 170–172.  

13. Instytut Pamięci Narodowej. (2009). Papierowa rewolucja: Prasa bezdebitowa w PRL. 
Kurier Szczeciński. 

http://www.karta.org.pl/Archiwa_i_bazy_danych/Archiwum_Opozycji/50
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Komunikaty_Mazursko_Warminskie/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1998-t-n1/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1998-t-n1-s170-172/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1998-t-n1-s170-172.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Komunikaty_Mazursko_Warminskie/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1998-t-n1/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1998-t-n1-s170-172/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1998-t-n1-s170-172.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Komunikaty_Mazursko_Warminskie/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1998-t-n1/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1998-t-n1-s170-172/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1998-t-n1-s170-172.pdf
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14. Jastrzębski, M., & Roliński, A. (1995). O problemach związanych z opracowaniem 
bibliograficznym wydawnictw drugiego obiegu. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 45, 252–
264.  

15. Paczkowski, A. (2003). Trochę historii. „Bibuła. Wolne słowo w Polsce 1976-1980”. 
Dodatek do „Rzeczpospolitej”. 

16. Rudka, S. (2003). Walka z „Bibułą”. "Bibuła. Wolne słowo w Polsce 1976-1980” 
Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Rzeczpospolita, dodatek czerwiec 2003. 
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3 Informacja o dokumentach 
regionalnych 

Dokumenty dotyczące terytorium mniejszego niż kraj oraz na tym terytorium wydawane, są w 

Polsce gromadzone w sieci wojewódzkich, powiatowych i gminnych bibliotek publicznych. 

Ma to uzasadnienie z kilku nadrzędnych powodów: (1) Biblioteka Narodowa pomija w swoim 

systemie dokumentowania polskiej produkcji wydawniczej niektóre publikacje, zwłaszcza 

dokumenty życia społecznego o charakterze lokalnym; (2) biblioteki działające lokalnie 

mają najłatwiejszy dostęp i możliwość gromadzenia zbiorów dotyczących regionu; (3) 

największą grupę użytkowników informacji na temat regionu stanowią jego mieszkańcy.  

Informacja regionalna służy celom naukowym, lokalno-patriotycznym, doraźno-

informacyjnym. Informacja regionalna o Krakowie i województwie małopolskim tworzona i 

udostępniana jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, w Czytelni Zbiorów o Krakowie i 

Małopolsce.  

3.1 Gromadzenie dokumentów regionalnych 
Wyróżnia się dwa rodzaje dokumentów regionalnych:  (1) podmiotowe, czyli publikacje 

wydane na obszarze wybranego regionu i prace autorów pochodzących z tego regionu oraz (2) 

przedmiotowe, czyli prace o danym regionie, bez względu na miejsce ich wydania.  

Źródła regionalne uzupełniają system informacji bibliograficznej BN o polskich dokumentach 

w tym sensie, że gromadzą i opracowują dokumenty pomijane z założenia w Bibliografii 

Narodowej. Selekcja w bibliografii Urzędowy Wykaz Druków: Przewodnik Bibliograficzny 

dotyczy dokumentów życia społecznego (katalogi wystaw artystycznych i muzealnych, 

katalogi, foldery handlowe i reklamowe, katalogi i księgi adresowe, cenniki, oferty turystyczne, 

prospekty, programy imprez artystycznych, naukowych, sportowych, politycznych, odezwy 

polityczne i druki okolicznościowe, informatory o instytucjach) i druków lokalnych. Selekcja 

w bazie Bibliografia Zawartości Czasopism dotyczy czasopism lokalnych i regionalnych, 

kalendarzy, gazetek zakładowych i szkolnych oraz reklamowo-informacyjnych. To m.in. te 

dokumenty gromadzą i opracowują biblioteki publiczne.  

Zasięg dotyczący formy wydawniczej zbiorów regionalnych jest bardzo szeroki. Przykładem 

może być Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, która gromadzi:  
• księgozbiór treściowo związany z regionem, obejmujący: monografie dotyczące Krakowa, poszczególnych 

okręgów kulturowych, krain geograficznych, parafii województwa małopolskiego; publikacje z zakresu 

https://www.rajska.info/
https://www.rajska.info/oferta/wypozyczalnie-i-czytelnie/czytelnia-zbiorow-o-krakowie-i-malopolsce.html
https://www.rajska.info/oferta/wypozyczalnie-i-czytelnie/czytelnia-zbiorow-o-krakowie-i-malopolsce.html
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historii Krakowa i regionu, sztuki, architektury, etnografii; wydawnictwa źródłowe, serie wydawnicze, 
przewodniki turystyczne, informatory (o instytucjach, szkołach, wydawnictwach); opracowania o 
szkolnictwie wyższym, oświacie, muzeach i ich zbiorach, towarzystwach kultury; dzieła twórców, którzy są 
związani z regionem poprzez treść swoich utworów; albumy fotograficzne, księgi jubileuszowe, katalogi 
zbiorów bibliotecznych; prace naukowe, rozprawy, biografie, pamiętniki i wspomnienia osób związanych z 
Krakowem i regionem; regionalne bibliografie i roczniki statystyczne, wykazy nabytków; tomiki poezji 
małopolskiego środowiska literackiego; 

• współczesne czasopisma regionalne i lokalne z terenu Krakowa i Małopolski - ok. 170 tytułów: 
samorządowych, dzielnicowych, kulturalnych, naukowych, religijnych, mniejszości narodowych oraz 
zdigitalizowane tytuły archiwalne, w tym również mutacje regionalne prasy codziennej: Dziennika 
Polskiego, Polskiej Gazety Krakowskiej, Gazety Wyborczej oraz Dziennik Urzędowy Województwa 
Małopolskiego (dostępne na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej); 

• dokumenty życia społecznego: m.in. katalogi wystaw, foldery, plakaty, afisze, programy instytucji 
artystycznych i festiwali, pocztówki, okolicznościowe druki ulotne rejestrujące bieżące wydarzenia 
społeczne, kulturalne i polityczne, zbiory ikonograficzne (25 tys. fotografii, m.in. fotosy Centralnej Agencji 
Filmowej i Krajowej Agencji Wydawniczej z lat 1959-1992); 

• kartografię: mapy i atlasy, plany miast i gmin województwa małopolskiego; 
• multimedia - materiały o Krakowie i Małopolsce zapisane na nośnikach takich jak: płyty DVD, CD, kasety 

VHS, w tym nagrania relacji biograficznych z Archiwum Historii Mówionej Fundacji Ośrodka KARTA. 
• Do tego wykazu, jako typowego dla zbiorów regionalnych można jeszcze dodać dokumentację cyfrową 

lokalnych tradycji, tworzoną współcześnie przez mieszkańców niewielkich miejscowości i udostępnianą w 
ramach projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej przez sieć bibliotek gminnych.  

Gromadzenie materiałów dotyczących regionów przez biblioteki wojewódzkie jest 

wspomagane przez obowiązkowy egzemplarz regionalny, przedmiotowy. Lista bibliotek 

uprawnionych do otrzymywania publikacji o tematyce regionalnej znalazła się w 

Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek 

uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów 

publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania. Są to biblioteki w Bydgoszczy, Gdańsku, 

Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Zielonej Górze. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 

Krakowie nie otrzymuje egzemplarza obowiązkowego (prawo do niego przysługuje Bibliotece 

Jagiellońskiej w Krakowie). 

 

3.2 System informacji regionalnej na przykładzie 
Małopolski 

Wśród źródeł informacji regionalnej można wymienić podmiotowe, które rejestrują publikacje 

wydane na obszarze regionu i prace autorów pochodzących z tego regionu oraz przedmiotowe, 

rejestrujące prace o danym regionie, bez względu na miejsce wydania. Biblioteki publiczne, 

zwłaszcza wojewódzkie wypracowują własne systemy informacji regionalnej, na które składają 

się zbiory analogowe i cyfrowe oraz źródła informacji na ich temat w różnych formach.  Źródła 

te to: (1) informatory o zbiorach: katalogi, kartoteki; (2) bibliografie oraz (3) cyfrowe biblioteki 

i archiwa. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970290161
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970290161
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970290161
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3.2.1 Informatory o zbiorach 
Katalogi zbiorów bibliotek publicznych, adekwatnie do czasów, w których powstawały, mają 

różną formę. Nie wszystkie zostały przekształcone do ujednoliconej, współczesnej formy 

elektronicznej, co należy mieć na uwadze przy poszukiwaniu zbiorów starszych. Na przykład 

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie system informacji o zbiorach stanowią: (1) 

katalog-kartoteka Cracovianów, ułożony według schematu przyjętego dla bibliografii 

regionalnych (zamknięty w 2008 r.); (2) katalog OPAC; (3) multiwyszukiwarka Fidkar 

małopolski– KR@K w katalogach bibliotek publicznych województwa małopolskiego, 

katalogach krakowskich bibliotek naukowych, krakowskich bibliotek publicznych i kolekcjach 

specjalnych (Biblioteka XX Czartoryskich, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, 

UJPII) oraz (4) dostępne w Bibliotece na miejscu kartoteki zagadnieniowe (Biografie, Pisarze, 

Pisarze polscy) i tekstowe (m. in. rozbudowany dział recenzji teatrów krakowskich, galerii, 

współpraca państw, miejscowości). Schemat kartoteki jest udostępniony na stronie Biblioteki. 

Na łamach rocznika "Małopolska: regiony - regionalizmy - małe ojczyzny” publikowany jest 

przegląd nowości Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP. 

3.2.2 Bibliografie regionalne 
Oprócz katalogów bibliotecznych, bibliografie regionalne są bez wątpienia najpopularniejszą 

formą udostępniania informacji o dokumentach regionalnych. Działa Zespół ds. Bibliografii 

Regionalnej SBP złożony z przedstawicieli bibliotek, opracowano strukturę rekordów 

bibliograficznych i adaptowano format opisu MARC BN i MARC 21 dla potrzeb bibliografii 

regionalnych. BN pełni rolę doradczą i opiniodawczą dla twórców bibliografii regionalnych, 

jednak zarządzanie na polu powstawania bibliografii regionalnych opiera się raczej na 

koordynacji prac i współpracy bibliotek. Bibliografie regionalne różnią się od siebie zasięgiem 

i formą, gdyż są efektem indywidualnych rozwiązań bibliotek, w których powstają.  

Pierwszym miejscem poszukiwań bibliografii regionalnych i lokalnych powinny być zawsze 

działające w województwie, powiecie i gminie biblioteki publiczne. Wykazów i zestawień 

bibliografii regionalnych i lokalnych wydanych drukiem można poszukiwać w bieżącej 

Bibliografii Bibliografii Polskich (w bazie danych, która ma zasięg od 1995 r. oraz w 

rocznikach drukowanych obejmujących wcześniejsze lata). Wykaz drukowanych bibliografii 

regionalnych wydanych w ostatnich latach jest dostępny na stronie SBP, a wykaz drukowanych 

bibliografii regionalnych Krakowa i woj. małopolskiego do 2006 r. podaje E. Romanowska. 

Niektóre bibliografie zostały przekształcone na postać cyfrową i można ich poszukiwać w 

serwisie Federacji Bibliotek Cyfrowych. Po wielu latach wydawania bibliografii regionalnych 

https://www.rajska.info/oferta/wypozyczalnie-i-czytelnie/czytelnia-zbiorow-o-krakowie-i-malopolsce.html
http://www.malopolska.org/roczniki.html
http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/zespol_do_spraw_bibliografii_regionalnej
http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/zespol_do_spraw_bibliografii_regionalnej
http://mak.bn.org.pl/w15.htm
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=1044&prev=342
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=1044&prev=342
http://www.malopolska.org/images/pliki/roczniki/rm_08_2006.pdf
http://www.malopolska.org/images/pliki/roczniki/rm_08_2006.pdf
https://fbc.pionier.net.pl/
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drukiem, dziś mają one formę przede wszystkim baz danych dostępnych online. Zestawienie 

bibliografii regionalnych i lokalnych w takiej formie znajduje się w wykazie udostępnionym na 

stronie Biblioteki Jagiellońskiej.  

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie tworzy i udostępnia: (1) Bibliografię książek o 

Krakowie i Małopolsce o zasięgu od 1900 r. w wersji drukowanej (wykaz tomów wydanych do 

2006 r. podaje E. Romanowska) oraz w postaci baz danych Fidkar małopolski - BR@MA; (2) 

multiwyszukiwarkę w: bazach bibliograficznych artykułów i książek o Krakowie, bibliografii 

Małopolski, bazie bibliograficznej “Zabytki Małopolski”, kolekcjach specjalnych i 

bibliografiach powiatowych woj. małopolskiego (BR@MA) oraz (3) najnowszy system 

Bibliografia Małopolski. 

3.2.3 Regionalne i lokalne biblioteki i archiwa cyfrowe 
Biblioteki publiczne uczestniczą w programie digitalizacji zbiorów, udostępniając je następnie 

w bibliotekach cyfrowych. Można eksplorować pojedyncze kolekcje, takie jak Małopolska 

Biblioteka Cyfrowa lub korzystać z centralnego katalogu zbiorów zdigitalizowanych: 

Federacja Bibliotek Cyfrowych - FBC. Wykaz instytucji, których zbiory są dostępne przez FBC 

wskazuje 26 bibliotek publicznych. 

Jak dotąd 116 mniejszych niż wojewódzkie bibliotek publicznych udostępniło cyfrowe zbiory 

w bazie Archiwa społeczne, w ramach projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Sieć 

lokalnych społecznych archiwów historycznych działa przy bibliotekach gminnych, które stają 

się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i 

upowszechniania historii i tradycji lokalnej. Udostępnione materiały archiwalne w wersji 

cyfrowej: fotografie, dokumenty i relacje są cennym uzupełnieniem zbiorów analogowych i 

źródłem informacji lokalnej i regionalnej. 

Rys.  18  Proces zarządzania informacją o dokumentach regionalnych. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

  

•(1) informatory o 
zbiorach: katalogi, 
kartoteki; 

•(2) bibliografie 
(drukowane i ich 
zdigitalizowane wersje 
oraz bazy danych)

•(3) cyfrowe biblioteki i 
archiwa

udostępnianie

•opracowanie 
dokumentów w oparciu o 
dostosowaną strukturę 
rekordów 
bibliograficznych i 
adaptowany format opisu 
MARC BN i MARC 21 dla 
potrzeb bibliografii 
regionalnych

opracowywanie

•biblioteki publiczne: 
wojewódzkie, powiatowe, 
gminne

gromadzenie

https://bj.uj.edu.pl/ogolnodostepne-bazy
https://bj.uj.edu.pl/ogolnodostepne-bazy
http://www.malopolska.org/images/pliki/roczniki/rm_08_2006.pdf
http://www.mbc.malopolska.pl/dlibra
http://www.mbc.malopolska.pl/dlibra
http://fbc.pionier.net.pl/pro/zrodla/#listsheader
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3.3 Wybrane systemy informacyjne (informacja 
regionalna o Małopolsce) 

3.3.1.1 Fidkar małopolski  

Fidkar małopolski http://fidkar.wbp.krakow.pl/fidkar/   

op
is

 

• twórca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z siecią bibliotek  oraz biblioteki w: 
Bieczu, Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Gorlicach, Jabłonce, 
Jerzmanowicach, Myślenicach, Limanowej, Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Olkuszu, 
Oświęcimiu, Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie, Zakopanem, Wadowicach, Wieliczce, 
Starym Sączu 

• KR@K – multiwyszukiwarka w: katalogach krakowskich bibliotek naukowych, krakowskich 
bibliotek publicznych, kolekcjach specjalnych (Biblioteka XX Czartoryskich, Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, UJPII) 

• BR@MA – multiwyszukiwarka w: bazach bibliograficznych artykułów i książek o Krakowie; 
bibliografii Małopolski, bazie bibliograficznej “Zabytki Małopolski”, kolekcjach specjalnych, oraz 
bibliografiach powiatowych woj. małopolskiego 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wybór baz  

• wyszukiwanie zaawansowane w polach: autor / tytuł / słowo w tytule / hasło przedmiotowe / indeks 
rzeczowy / (Uwaga – w przeszukiwanych bazach uwzględniono różne systemy opisu rzeczowego) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odszukać najstarsze przewodniki po zabytkach 
Krakowa BR@MA 

proszę odszukać publikacje na temat „wianków” 
krakowskich – imprezy plenerowej BR@MA – słowo w tytule 

proszę odszukać publikacje na temat krakowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" oraz 
Apteki „Pod Orłem” 

BR@MA – temat lub hasło przedmiotowe 

   

 

3.3.1.2 Bibliografia Małopolski  

Bibliografia Małpolski https://bibliografia.malopolska.pl/  

op
is

 

• twórca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z siecią bibliotek  oraz biblioteki w: 
Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Gorlicach, Jerzmanowicach, Myślenicach, 
Limanowej, Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach, 
Suchej Beskidzkiej, Tarnowie, Zakopanem, Wadowicach, Wieliczce, Starym Sączu 

• zawartość: opisy publikacji treściowo związanych z Małopolską jako jednostką administracyjną, 
ale także jako regionem geograficzno-historycznym (bibliografia przedmiotowa) 

• rejestruje na bieżąco (od 2003 r.) różne typy piśmiennictwa: książki – w całości lub tylko 
częściowo poświęcone Małopolsce (rozdziały, ustępy, rozprawy z prac zbiorowych); mapy; 
czasopisma; artykuły z czasopism, w tym recenzje książek, sztuk teatralnych, oper, koncertów i 
wystaw; dokumenty życia społecznego, głównie katalogi wystaw artystycznych i muzealnych, 
foldery i prospekty turystyczne oraz inne materiały o istotnej wartości informacyjnej; wybrane 
dokumenty elektroniczne 

• baza stanowi kontynuację udostępnionych poprzez wyszukiwarkę Fidkar Małopolski baz 
bibliograficznych: „Kraków i powiat krakowski”, obejmujących m.in. piśmiennictwo o Krakowie 
(książki) od 1900 do 2003 r.  

http://fidkar.wbp.krakow.pl/fidkar/
https://bibliografia.malopolska.pl/
http://fidkar.wbp.krakow.pl/fidkar/
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ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• wyszukiwanie proste 
• wyszukiwanie zaawansowane  - łączenie pól: autor / tytuł / czasopismo / seria / temat / wydawca 
• operatory Boola 
• filtry (fasety) proponowane przez system 
• wybrany filtr można na stałe umieścić w formularzu (dosłownie przypiąć za pomocą pinezki) 
• wyszukane publikacje można umieścić w schowku nazwanym tu koszykiem, a następnie zawartość 

wydrukować lub wysłać pocztą e-mail 
• dla poszczególnych opisów bibliograficznych można generować kody QR 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć publikacje na temat corocznie 
organizowanej w Krakowie imprezy plenerowej pod 
nazwą „wianki” 

wyszukiwanie proste 

proszę odszukać publikacje Bartosza Szydłowskiego na 
temat krakowskiego teatru „Łaźnia Nowa” 

wyszukiwanie zaawansowane: temat i autor 
wyszukiwanie wg tematu + faseta: autor 

proszę odszukać publikacje na temat krakowskiego 
teatru „Łaźnia Nowa” z pominięciem publikacji 
autorstwa Bartosza Szydłowskiego 

wyszukiwanie zaawansowane: temat i autor, operatory 
Boola 
wyszukiwanie wg tematu + faseta: autor 
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4 Informacja o dokumentach 
normalizacyjnych 

Podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma, czyli niebędący aktem prawnym 

dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę 

organizacyjną, ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne 

lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i 

zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. 

Konsens to ogólne porozumienie charakteryzujące się brakiem trwałego sprzeciwu znaczącej 

części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie 

rozpatrywania poglądów wszystkich zainteresowanych i zbliżenia przeciwstawnych stanowisk. 

Definicja pochodzi z Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Inne dokumenty 

normalizacyjne to: raporty techniczne, profile znormalizowane, wymagania techniczne, 

przepisy techniczne, przewodniki, kodeksy postępowania, oceny tendencji 

technologicznych itp. oraz projekty tych dokumentów. 

4.1 Tworzenie norm 
Tworzone są dwa rodzaje norm: formalne i nieformalne. 

Normy formalne (publiczne) są opracowywane przez uznane formalnie normalizacyjne 

jednostki organizacyjne na szczeblu krajowym (w Polsce jest nią Polski Komitet 

Normalizacyjny - PKN), regionalnym (European Committee for Standarization - CEN, 

CENELEC i ETSI) lub międzynarodowym (International Organization for Standarization - ISO 

i IEC), przy zastosowaniu pełnego konsensu oraz jawnych i przejrzystych procedur 

umożliwiających dobrowolny udział wszystkich zainteresowanych stron (producenci, 

konsumenci, organy nadzoru, nauka, stowarzyszenia, izby itp.).  

Do zadań PKN należy organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej zgodnie z 

potrzebami kraju, w tym:  

• określanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji;  
• organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i 

rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych, w 
szczególności przez ankietę powszechną projektów norm; ankieta powszechna jest 
realizowana przez podawanie do publicznej wiadomości tytułów, terminów zakończenia 
ankiety, treści projektów i formularzy z możliwością przesłania uwag;  

• zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych;  
• reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021691386
https://www.pkn.pl/
https://www.pkn.pl/
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cenelec.eu/
https://www.etsi.org/
https://www.iso.org/home.html
https://www.iec.ch/
https://pzn.pkn.pl/polls/#/?pollingType=DEFAULT
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organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą 
w sprawach dotyczących normalizacji;  

• inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych 
z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych; 

• organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i 
informacyjnej, dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych; PKN prowadzi też krajowy 
punkt informacyjny w zakresie normalizacji oraz wydaje miesięcznik Wiadomości PKN; 

• opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z normalizacją.  

Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez PKN oraz 

oznaczoną – na zasadzie wyłączności:  symbolem „PN”, numerem i numerem referencyjnym 

(np. PN 12345:2013-03). Numer jest stałym i niepowtarzalnym identyfikatorem tematu 

normalizacyjnego, zaś numer referencyjny jest identyfikatorem związanym z datą publikacji 

(data ogłoszenia informacji o publikacji), który z od 2013 r. zawiera oprócz roku, także miesiąc 

publikacji normy. Wszystkie wersje językowe PN mają ten sam numer referencyjny – 

niezależnie od różnych dat publikacji wersji językowych PN.  

Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. 

Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. Polski Komitet Normalizacyjny 

uczestniczy jako członek europejskich organizacji normalizacyjnych w procedurze 

opracowywania norm europejskich. Polskie Normy korzystają z ochrony, a autorskie prawa 

majątkowe do nich przysługują PKN. 

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, jednak oznaczanie wyrobów przez producentów i 

dystrybutorów znakiem zgodności z Polską Normą przyczynia się do podnoszenia ich 

konkurencyjności na rynku. Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską 

Normą określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie 

sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.  

Nad treścią norm pracują Organy Techniczne PKN: Komitety Techniczne (obecnie 333), 

Komitety Zadaniowe (4) oraz Rady Sektorowe (16). Na stronie internetowej PKN dostępne są 

ich wykazy i składy osobowe. 

Mianem norm nieformalnych (niepublicznych) określa się normy opracowywane przez inne 

organizacje niż formalnie uznane jednostki normalizacyjne, w których normalizacja nie jest 

wyłączną sferą działalności. Zwykle są to organizacje sektorowe lub branżowe o zasięgu 

krajowym, regionalnym lub międzynarodowym. Normy takie nie są opracowywane z 

uwzględnieniem zasad normalizacji formalnej, jak powszechny dostęp do udziału w pracach, 

konsens czy powszechna dostępność. Przykładem norm prywatnych jest klawiatura QWERTY, 

https://www.pkn.pl/produkty/wiadomosci-pkn
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101981316
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101981316
https://pzn.pkn.pl/tc/#/technical-bodies
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system „Microsoft Windows", a przykładem normy konsorcjum jest system HDMI 

(konsorcjum: Silicon Image, Hitachi, Matsushita Electric, Philips, Sony, Thomson i Toshiba). 

4.2 System informacji normalizacyjnej 
System informacji normalizacyjnej PKN składa się z: (1) ogłaszanego publicznie programu 

prac PKN; (2) wykazu Organów Technicznych; (3) ankiet powszechnych: projektów i 

wycofania norm; (4) dwóch miesięczników; (5) Katalogu Polskich Norm online i sklepu online; 

(6) działalności czytelni PKN i usług informacyjnych. 

Program prac PKN ogłaszany jest na stronie PKN, osobno dla norm własnych. Na informację 

składają się: numer tematu normalizacyjnego, temat (w tym związki z innymi normami), organ 

techniczny, zakres, harmonogram i planowana data publikacji normy. 

Odpowiednie organy techniczne opracowują projekt normy, którego treść jest ogłaszana do 

publicznej wiadomości przez ankietę powszechną projektów norm. Udostępnia się także 

formularz, poprzez który możliwe jest zgłaszanie uwag. Podobnie działa „Ankieta powszechna 

wycofania Polskich Norm”. 

Bieżące informacje o działalności normalizacyjnej PKN ogłasza w płatnym miesięczniku 

Informacja o Przebiegu i Wynikach Prac Normalizacyjnych. Miesięcznik zawiera zestaw 

informacji o: ankiecie powszechnej projektów Polskich Norm, a także ankiecie powszechnej 

Polskich Norm przewidzianych do wycofania, opublikowanych oraz wycofanych Polskich 

Normach i polskich dokumentach normalizacyjnych, opublikowanych dokumentach 

normalizacyjnych CEN i CENELEC oraz opublikowanych normach międzynarodowych. 

Drugim miesięcznikiem są Wiadomości PKN. Normalizacja, udostępniane nieodpłatnie online 

o podobnej treści i popularyzatorskiej formie. 

Źródłem informacji o polskich normach jest Katalog Polskich Norm, udostępniany online na 

stronie PKN. Oprócz aktualnych, zawiera on także opisy norm wycofanych i zastąpionych. 

Normy są upowszechniane w komercyjnym obiegu wydawniczym, a zatem pełne ich teksty nie 

są dostępne bezpłatnie online. Bezpłatnie można z nich skorzystać w czytelniach PKN 

(Warszawa, Katowice, Łódź) oraz w czytelniach bibliotek naukowych (w Krakowie są to: 

Biblioteka AGH, Biblioteka PK). PKN świadczy usługi w zakresie informacji normalizacyjnej 

(o Polskich Normach, normach międzynarodowych, europejskich czy zagranicznych), 

udzielanej jest na podstawie własnej bazy danych oraz zagranicznej bazy danych PERINORM. 

Za świadczenie niektórych usług informacyjnych pobierana jest opłata według ustalonego 

cennika. 

https://pzn.pkn.pl/tc/#/work-program
https://pzn.pkn.pl/polls/#/?pollingType=DEFAULT
https://www.pkn.pl/produkty/informacja-o-przebiegu-i-wynikach-prac-normalizacyjnych
https://www.pkn.pl/produkty/wiadomosci-pkn
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Normy można kupić w wersji papierowej i elektronicznej lub uzyskać odpłatny, czasowy 

dostęp do nich w sklepie PKN.  

Podobnie działają inne krajowe systemy informacji normalizacyjnej, np. w Stanach 

Zjednoczonych, Niemczech, Francji. Źródła informacji o normach międzynarodowych to: ISO 

Standards Catalogue, IEC International Standards, CEN European Committee for 

Standarization, ETSI, CENELEC.  

Zarówno w Katalogu Polskich Norm, jak też w innych krajowych i w międzynarodowych 

systemach informacji o normach, porządkuje się je w układzie opartym na Międzynarodowej 

Klasyfikacji Norm. International Classification For Standards (ICS) jest hierarchiczną 

klasyfikacją trzypoziomową, składającą się z kilkudziesięciu dziedzin działalności 

normalizacyjnej, podzielonych na grupy i podgrupy i oznaczonych symbolami (np. 01.040.11). 

Normy są także cennym źródłem definicji terminów specjalistycznych, których trudno 

poszukiwać w innych źródłach, dlatego na uwagę zasługuje usługa niemieckiego instytutu 

normalizacji DIN - Deutsches Institut für Normung e. V., wyszukiwania terminów 

zdefiniowanych w normach. Baza danych DIN-TERM, zawierająca ponad 750 000 terminów i 

definicji z norm, projektów norm i specyfikacji udostępnia je w języku niemieckim, z 

odpowiednikami w językach angielskim i francuskim, a od czerwca 2016 r. także w języku 

polskim, dzięki współpracy z PKN. 

Rys.  19  Proces zarządzania informacją normalizacyjną. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

 

tworzenie

Polski Komitet Normalizacyjny organizuje 
Organy Techniczne

Organy Techniczne 
opracowują projekty norm

PKN ogłasza ankiety z 
projektami norm

PKN zatwierdza i wycofuje normy

PKN informuje o wszystkich powyższych 
działaniach

udostępnianie

Polski Komitet Normalizacyjny publikuje 
wykaz i składy Organów Technicznych

publikuje ankiety

udostępnia opisy norm w Katalogu Polskich 
Norm

sprzedaje normy w sklepie online PKN

prowadzi punkty informacji normalizacyjnej

udziela informacji

http://sklep.pkn.pl/catalogsearch/advanced
https://www.ansi.org/
https://www.ansi.org/
https://www.din.de/de/
https://www.afnor.org/
https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html
https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html
https://webstore.iec.ch/?openform
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:105::RESET::::
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:105::RESET::::
https://www.etsi.org/index.php/standards#Pre-defined%20Collections
https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:105
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/ics_edycja_7_pl.pdf
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/ics_edycja_7_pl.pdf
https://www.din.de/en/services/din-term/suche-nach-benennung
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4.3 Wybrane systemy informacyjne o dokumentach 
normalizacyjnych 

4.3.1 Katalog Polskich Norm  
Katalog Polskich Norm https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm 

Katalog Polskich Norm (sklep)  http://sklep.pkn.pl/catalogsearch/advanced  

op
is

 • twórca: Polski Komitet Normalizacyjny 
• baza jest elektroniczną wersją wydawanego wcześniej drukiem Katalogu Polskich Norm 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • wyszukiwanie zaawansowane w polach: numer normy / ICS- klasyfikacja / tytuł (słowa, frazy) / 

treść / data publikacji / data wycofania / legislacja / organ techniczny / sektor / wersja językowa / 
status 

• przeglądanie ICS- Międzynarodowej Klasyfikacji Norm, stosowanej do indeksowania norm, 
dokumentów normalizacyjnych oraz ich projektów 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odszukać polskie normy dotyczące 
międzynarodowych znormalizowanych numerów 
wydawnictw 

Katalog tematyczny ICS: dziedzina 1.140.40 

polskie normy z zakresu jakości powietrza 
atmosferycznego, zatwierdzone w 2009 r. 

Katalog tematyczny ICS: dziedzina 13.140 + numer: 
2009 
 

proszę podać liczbę obowiązujących polskich norm z 
zakresu zarządzania dokumentami; w jakich latach 
zostały zatwierdzone? 
ile kosztuje wersja papierowa, ile elektroniczna oraz 
możliwość skorzystania online przez 30 min? 

Katalog tematyczny ICS: dziedzina 1.140.40 + 
obowiązujące + w tytule: dokumentami 

   

4.4 Dalsza lektura (informacja o dokumentach 
normalizacyjnych) 

27. Łukomski, Ł., & Polski Komitet Normalizacyjny. (2002). Normalizacja. Cz. 2, Informacja 
normalizacyjna. Polski Komitet Normalizacyjny. 

  

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm
http://sklep.pkn.pl/catalogsearch/advanced
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/ics_edycja_7_pl.pdf
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5 Informacja o dokumentach i danych 
patentowych 

Źródłami informacji patentowej są dokumenty i dane. Dokumentacja patentowa powstaje w 

procesach związanych z ochroną prawną: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 

przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów 

scalonych. Dokumentację patentową stanowią dokumenty zawierające informacje o nowych 

rozwiązaniach zgłoszonych do opatentowania i opatentowanych oraz informacje o ochronie 

praw twórców i właścicieli tych rozwiązań. Są to: 

• dokumenty potwierdzające prawa do rozwiązań, świadectwa i zaświadczenia wydawane 
właścicielom praw; 

• wpisy do rejestrów potwierdzające udzielenie tych praw; 
• bieżące informacje o: złożonych wnioskach, zgłoszeniach, wpisach do rejestrów, a także 

decyzjach odmownych, które są podaniem do publicznej wiadomości kolejnych etapów 
procesu udzielania praw do rozwiązań; 

• opisy zgłoszeniowe i opisy: patentowe, ochronne wzorów użytkowych, ochronne wzorów 
przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii okładów 
scalonych. 

Wymienione tu rodzaje dokumentów powstają w kolejnych etapach procesu udzielania ochrony 

prawnej, dlatego zostaną zdefiniowane poniżej, przy okazji omawiania tych etapów. 

Dane patentowe to czytelne maszynowo zbiory danych pochodzące z baz danych patentowych, 

udostępniane publicznie. 

 

5.1 Organizacja systemu informacji patentowej 
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), powstały w 1918 r. jest centralnym 

organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Do zadań 

Urzędu Patentowego należy, zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej (Art. 261.2): 

• przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów 
scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; 

• orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, 
praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji 
wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 

• rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym ustawą; 
• rozpatrywanie sprzeciwów w zakresie określonym ustawą; 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508
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• udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą 
Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w 
szczególności ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 
marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej; 

• wydawanie organu urzędowego pod nazwą „Wiadomości Urzędu Patentowego” oraz 
„Biuletynu Urzędu Patentowego”; 

• prowadzenie rejestrów; 
• prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych. 

Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office - EPO) powstał w 1973 r., jego 

członkami jest obecnie 38 krajów. EPO przyznaje patenty europejskie, udostępnia dane i 

informacje o wnioskach, zgłoszeniach i udzielonych prawach ochronnych w ramach własnych 

systemów informacyjnych, jak European Publication Server oraz Espacenet.  

Zasięg światowy ma World Intellectual Property Organization (WIPO), która udostępnia bazę 

PATENTSCOPE. WIPO opracowała i aktualizuje standardy informacji i dokumentacji 

dotyczącej własności przemysłowej, które mają zastosowanie międzynarodowe i wpływają na 

jednoznaczność komunikacji. W szczególności są to standardy dotyczące kodów krajów i 

kodów dokumentów, będące częścią podręcznika WIPO Handbook on Industrial Property 

Information and Documentation (Rys.  21). 

Znajomość systemu informacji patentowej, zarówno krajowego, jak międzynarodowego oraz 

sprawne wyszukiwanie w nim informacji jest niezbędną kompetencją przedstawicieli wielu 

środowisk zawodowych: przedsiębiorców, rzeczników patentowych, radców prawnych, 

przedstawicieli instytucji badawczo-naukowych, ośrodków akademickich, klastrów 

przedsiębiorstw oraz administracji. Korzystając z informacji patentowej można (przytaczam za 

M. Zarębą i P. Czaplickim): „uniknąć powielania prac badawczo-rozwojowych, określić 

zdolność patentową własnych rozwiązań, mieć pewność, że rozwiązania własne nie naruszają 

praw innych podmiotów, określić wartość wynalazków własnych, jak również wynalazków 

innych twórców, wykorzystać zgłoszone rozwiązania, na które nie zostało udzielone prawo 

wyłączne, wykorzystać rozwiązania, które wobec wygaśnięcia prawa wyłącznego mogą być 

przedmiotem swobodnej gospodarczej eksploatacji, zdobyć cenne informacje rynkowe na 

temat działań innowacyjnych oraz kierunku rozwoju konkurencyjnych firm z branży, 

wyszukiwać, analizować oraz sprawdzać główne trendy w określonych dziedzinach techniki, 

dotyczące kwestii istotnych z punktu widzenia interesu publicznego, takich jak opieka 

zdrowotna i ochrona środowiska” (Pyrża, 2009, s. 182). 

Patenty są cennym uzupełnieniem dokumentów naukowych, gdyż zawierają najświeższe, 

wcześniej nie publikowane informacje dotyczące stanu techniki. Ma to związek z zasadami 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19320020008
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19320020008
https://www.epo.org/index.html
https://www.wipo.int/portal/en/
https://www.wipo.int/patentscope/en/
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
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udzielania praw do rozwiązań, wymagającymi utrzymania w tajemnicy szczegółów wynalazku 

do czasu dokonania zgłoszenia. Rozwiązanie można uznać za wynalazek tylko pod warunkiem, 

że wcześniej nie zostało publicznie ujawnione, np. w publikacji, podczas konferencji, wykładu 

czy w mediach społecznościowych. Tak więc dokumenty patentowe są pierwszym miejscem 

publikacji informacji o nowych rozwiązaniach i śledzenie informacji patentowej w danym 

obszarze tematycznym pozwala pozostawać na bieżąco z najważniejszymi osiągnięciami 

technologicznymi. 

5.2 System informacji patentowej 
System informacji patentowej ma ścisły związek z procesem udzielania ochrony prawnej na 

przedmioty ochrony przemysłowej. Źródła informacji, które się na niego składają zawierają: 

zgłoszenia o udzielenie ochrony, ogłoszenia o zgłoszeniach, wpisy do rejestrów, ogłoszenia o 

udzieleniu ochrony, opisy przedmiotów ochrony i ich tłumaczenia (Rys.  20). 

Z punktu widzenia formy, system informacji o ochronie własności przemysłowej UPRP składa 

się z: (1) Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP, (2) bieżących form 

informowania o przebiegu procesów związanych z udzielaniem praw własności w formie: 

„Wiadomości Urzędu Patentowego”,  „Biuletynu Urzędu Patentowego”, Serwera Publikacji; 

(3) rejestrów zawierających wpisy o udzielonych prawach; (4) baz danych; (5) działalności 

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej UPRP oraz Ośrodków Informacji 

Patentowej. 

5.2.1 Zgłoszenie o udzielenie ochrony 
W portalu Urzędu Patentowego RP opisane są procedury ubiegania się o ochronę przedmiotów 

własności przemysłowej krajową, europejską, regionalną i międzynarodową. Pierwszym 

etapem jest wypełnienie formularza z wnioskiem o udzielenie ochrony. Od 2019 r. czynność 

tę można wykonać drogą elektroniczną. Platforma Usług Elektronicznych Urzędu 

Patentowego RP (PUEUP) została uruchomiona pod koniec 2019 r. Jako platforma usług 

administracji państwowej, jest dostępna dla użytkowników po potwierdzeniu przez nich 

tożsamości elektronicznej za pomocą Profilu Zaufanego lub Certyfikatu Kwalifikowanego. Jej 

rolą jest usprawnienie procesów związanych z ochroną własności przemysłowej przy pomocy 

interaktywnych formularzy elektronicznych zintegrowanych z systemami wewnętrznymi 

UPRP i zewnętrznymi serwisami z zakresu własności przemysłowej. Obecnie udostępnione są 

następujące e-usługi: zgłoszenia podań o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru 

użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego; powiadomienia o upływającym 

http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
https://www.uprp.pl/kontakt/Menu09,865,31,index,pl/
https://www.uprp.pl/osrodki-informacji-patentowej/Lead03,278,297,1,index,pl,text/
https://www.uprp.pl/osrodki-informacji-patentowej/Lead03,278,297,1,index,pl,text/
https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony
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terminie ochrony i terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw wyłącznych; 

subskrypcja wyników wyszukiwania oraz wyszukiwarka w rejestrach. W przyszłości mają być 

dostępne usługi: zmian w rejestrach; wyciągów z rejestrów oraz walidacji patentu 

europejskiego.   

Potwierdzeniem złożenia wniosku o udzielenie ochrony są zaświadczenia o dokonaniu 

zgłoszenia wynalazku, zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego, 

zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia wzoru przemysłowego oraz zaświadczenia o 

dokonaniu zgłoszenia wzoru użytkowego. Wzory tych dokumentów podaje Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów 

patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw 

rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

5.2.2 Ogłoszenia o zgłoszeniach 
UPRP ma obowiązek publikowania ogłoszeń o zgłoszeniach. Mają one sformalizowany kształt, 

i symbole (zgodnie ze standardami WIPO): A1 to opis zgłoszeniowy wynalazku, A3 – opis 

zgłoszeniowy wynalazku na patent dodatkowy, U1 – opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego, 

ogłoszenie o zgłoszeniu wzorów przemysłowych, ogłoszenie o zgłoszeniach znaków 

towarowych. Art. 233.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej 

nakłada na UP obowiązek publikowania w „Biuletynie Urzędu Patentowego” informacji o: 

zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego oraz o wyznaczeniu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, a także o 

wniesieniu sprzeciwu. E-wyszukiwarka Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 

zawiera informację o dokonanych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, 

publikowanych w Biuletynie Urzędu Patentowego, uzupełnioną: skrótem lub zastrzeżeniem 

patentowym i rysunkiem. W takiej formie ogłoszenia o zgłoszeniach trafiają też do bazy 

Espacenet (Rys.  20). 

5.2.3 Udzielenie ochrony 
Potwierdzenie praw do rozwiązań, ich rejestracji i zgłoszeń znajduje fizyczny wyraz w 

wydawanych właścicielom praw przez Urząd Patentowy RP: dokumentach patentowych, 

dodatkowych świadectwach ochronnych, świadectwach ochronnych na wzór użytkowy, 

świadectwach ochronnych na znak towarowy, świadectwach rejestracji wzoru 

przemysłowego, świadectwach rejestracji oznaczenia geograficznego, świadectwach 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
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rejestracji topografii układu scalonego. Wzory tych dokumentów podaje Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów 

patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw 

rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

5.2.4 Wpisy do rejestrów 
W Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Art. 228.1) zobowiązano 

Urząd Patentowy aby prowadził następujące rejestry będące formą udokumentowania faktu 

nadania właścicielom praw do rozwiązań: (1) patentowy; (2) dodatkowych praw ochronnych 

(oprócz wpisów o stanie prawnym udzielonych patentów, zawiera również wyodrębnioną część 

obejmującą wpisy patentów europejskich); (3) wzorów użytkowych; (4) wzorów 

przemysłowych; (5) znaków towarowych; (6) oznaczeń geograficznych oraz (7) topografii 

układów scalonych. Każdy wpis otrzymuje niepowtarzalny numer rejestrowy, a 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów 

prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej określa szczegółowo wygląd 

i zawartość stronic rejestrów z opisami (jedna strona jest przeznaczona dla jednego opisu). 

Rejestry, prowadzone dotąd w formie tradycyjnej – papierowej, obecnie są digitalizowane i 

udostępniane w elektronicznej wyszukiwarce rejestrów na platformie UPRP (Rys.  20).  

Osobom zainteresowanym wydawane są wyciągi z rejestrów. Wkrótce ma też zostać 

udostępniona elektroniczna usługa wyciągów z rejestrów w ramach Platformy Usług 

Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP). 

5.2.5 Ogłoszenia o udzielonych prawach 
Art. 232. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej nakłada na UPRP 

obowiązek publikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” (WUP) informacji o: (1) 

udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych, prawach z 

rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a 

także złożonych tłumaczeniach patentów europejskich; (2) wpisach i zmianach w rejestrach 

dotyczących udzielonych praw; (3) podjętych decyzjach odmawiających udzielenia patentu, 

dodatkowego prawa ochronnego bądź prawa ochronnego, umarzających postępowanie albo 

stwierdzających wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego 

bądź prawa ochronnego; (4) o złożonych wnioskach o udzielenie prawa ochronnego na wzór 

użytkowy, w sprawach wynalazków i wzorów użytkowych oraz znaków towarowych, o których 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000115
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000115
https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/search?lng=pl
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
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zgłoszeniu Urząd Patentowy uprzednio dokonał ogłoszenia w sposób przewidziany w ustawie, 

oraz o adresach, oprogramowaniu i formacie danych używanych w Urzędzie Patentowym dla 

zgłoszeń w postaci elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, a także o 

dokumentach, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych (Rys.  20). 

5.2.6 Bazy danych 
UPRP ma obowiązek opracowywania i publikowania opisów przedmiotów ochrony. Mają one 

sformalizowany kształt, i symbole (zgodnie ze standardami WIPO): B1 to opis patentowy, B3 

- opis patentowy dla patentu dodatkowego, Y1 - opis ochronny wzoru użytkowego, S2 - opis 

ochronny wzoru przemysłowego oraz opis znaku towarowego. Dołączają do nich tłumaczenia 

patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (T3, T4, T5, 

T6). Dane w opisie bibliograficznym dokumentów patentowych są poprzedzone cyfrowymi 

kodami identyfikującymi, zgodnie z normą WIPO ST.9 - Recommendation concerning 

bibliographic data on and relating to patents and SPCs. 

W celu zapewnienia chronologicznego wglądu do wymienionych wyżej rodzajów opisów, 

udostępniono serwis internetowy o nazwie Serwer Publikacji, w którym ukazują się one w 

cyklach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu 

Patentowego”. Dokumenty te udostępniane są w formacie PDF.  

E-wyszukiwarka Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zawiera informację o dacie 

udzielenia prawa wyłącznego i publikacji w  Wiadomościach Urzędu Patentowego oraz (od 

stycznia 2006 r. ) także opis patentowy. W takiej formie opisy trafiają też do bazy Espacenet. 

Register Plus  pozwala uzyskać informacje na temat stanu prawnego dokumentu, którego 

tłumaczenie na język polski zamieszczono w Serwerze Publikacji (Rys.  20). 

Baza Wykaz patentów i praw ochronnych uzyskanych przez polskich naukowców dostępna jest 

w systemie informacji o nauce POLON. 

5.2.7 Centrum informacji i ośrodki informacji 
Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej UPRP obsługuje zapytania 

interesantów korzystając z różnorodnych form komunikacji. Są to: infolinia, funkcja 

oddzwaniania (callback), e-mail, obsługa bezpośrednia, dwujęzyczna usługa przewodnika 

głosowego (IVR – Interactive Voice Response), usługa komunikacji niewerbalnej dla osób 

niesłyszących i niedosłyszących, Punkt spotkań z ekspertami Urzędu oraz Pojedynczy Punkt 

Kontaktowy dostępny na portalu Biznes.gov.pl. W 2018 r. Centrum przyjęło i obsłużyło ponad 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-09-01.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-09-01.pdf
http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
http://regserv.uprp.pl/register/regviewer
https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pid/patent?execution=e3s1
https://www.uprp.pl/kontakt/Menu09,865,31,index,pl/
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29 500 zapytań. Działa także 27 Ośrodków Informacji Patentowej, wśród nich Regionalny 

Ośrodek Informacji Patentowej w Krakowie, w Bibliotece AGH. 

 

5.3 Europejski system informacji i źródła 
międzynarodowe 

Europejski proces zdobywania ochrony prawnej wynalazków jest podobny do polskiego. 

Źródła informacji, które się na niego składają zawierają: zgłoszenia o udzielenie ochrony, 

ogłoszenia o zgłoszeniach, wpisy do rejestrów, ogłoszenia o udzieleniu ochrony, opisy 

przedmiotów ochrony i ich tłumaczenia (Rys.  21). 

Procedura ubiegania się o patent europejski opisana jest w serwisie EPO Applying for a pattent.  

Tam też udostępniona jest możliwość wypełniania elektronicznych formularzy zgłoszeń o 

udzielenie ochrony.  

Ogłoszenia o zgłoszeniach publikowane są na łamach European Patent Bulletin, w postaci 

sformalizowanej i z określonymi symbolami (zgodnie ze standardami WIPO): A1 - Publication 

of the European patent application with search report (ze sprawozdaniem z poszukiwań); A2 - 

Publication of the European patent application without search report; A3 - Separate publication 

of the European or international search report (odrębne sprawozdanie z poszukiwań 

europejskich lub międzynarodowych); A8, A9 - Corrections of patent applications. 

W tej samej wersji dokumenty trafiają do European Publication Server,  który (podobnie jak 

serwer publikacji UPRP) zapewnienia chronologiczny wgląd do dokumentacji. Zgłoszenia są 

też widoczne w bazach danych. Register Plus umożliwia zapoznanie się ze stanem prawnym 

zgłoszeń rozpatrywanych przez Europejski Urząd Patentowy oraz z dokumentacją wskazanego 

zgłoszenia europejskiego, obejmującą także wymianę korespondencji pomiędzy Europejskim 

Urzędem Patentowym, a zgłaszającym. Serwis INPADOC pełni funkcję bieżącego 

informowania o statusie prawnym zdarzeń w trakcie trwania wniosku patentowego z ponad 50 

międzynarodowych organów patentowych na całym świecie. 

Podobnie jak UPRP, Europejski Urząd Patentowy tworzy i udostępnia European Patent 

Register, który jest formą bieżącej rejestracji nadanych praw w zakresie ochrony przemysłowej, 

w postaci wpisów do rejestru. 

Ogłoszenia o udzielonych prawach są publikowane na bieżąco w European Patent Bulletin. 

Opisy patentowe przedmiotów wpisanych do rejestru przyjmują formę i symbolikę 

ujednoliconą (zgodnie ze standardami WIPO): B1 - Publication of the European patent 

https://www.uprp.pl/osrodki-informacji-patentowej/Lead03,278,297,1,index,pl,text/
http://patenty.bg.agh.edu.pl/index.html
http://patenty.bg.agh.edu.pl/index.html
https://www.epo.org/applying.html
https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/bulletin.html#tab-1
https://data.epo.org/publication-server/?lg=en
http://regserv.uprp.pl/register/regviewer
https://www.epo.org/searching-for-patents/data/bulk-data-sets/inpadoc.html#tab-1
https://www.epo.org/index.html
https://register.epo.org/regviewer
https://register.epo.org/regviewer
https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/bulletin.html#tab-1
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specification; B2 - Publication of the new European patent specification after opposition 

procedure (po postępowaniu w sprawie sprzeciwu); B3 - Patent specifications after limitation 

procedure (po procedurze wprowadzania ograniczeń); B8, B9 - Corrections of patent 

specifications. 

W takiej formie dokumenty te są też ogłaszane w European Publication Server EPO oraz 

udostępnianie w bazie Espacenet z INPADOC. Esp@cenet dostarcza informacji o tzw. rodzinie 

patentu wskazując, w jakich krajach na określone rozwiązanie techniczne zostały udzielone 

prawa wyłączne oraz okres obowiązywania praw. Rodzina patentów INPADOC to grupa 

patentów, które są ze sobą powiązane, ale różnią się pierwszeństwem i zakresem ochrony. 

Natomiast analogi mają zazwyczaj dokładnie ten sam numer pierwszeństwa (te same numery 

pierwszeństwa) i ten sam zakres ochrony. 

European Patent Office udostępnia też Open Patent Services (OPS), które zapewniają dostęp 

do danych EPO za pośrednictwem znormalizowanego interfejsu XML dla zapytań typu 

„machine to machine”. Dane pochodzą z baz Espacenet i Europejskiego Rejestru Patentowego. 

 

Podstawową formą źródeł informacji o przedmiotach ochrony własności przemysłowej są bazy 

danych krajowe (jak bazy UPRP), międzynarodowe i światowe. Wykazy baz dostępne są na 

stronach: UPRP, Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej BG AGH; Biblioteki 

Politechniki Krakowskiej. W bazach tych celem porządkowania zawartych w nich informacji 

patentowych stosuje się międzynarodowe systemy klasyfikacyjne, takie jak: Międzynarodowa 

Klasyfikacja Patentowa – MKP  (International Patent Classification - IPC od lat ’60 XX w.), 

Cooperative Patent Classification - CPC (od 2013 r.), European Classification System - ECLA 

i inne. Klasyfikacje stosowane przez UPRP udostępniono na stronie internetowej Urzędu. 

Patenty są także przedmiotem naukowych, komercyjnych systemów informacyjnych, w tym 

dwóch największych: Web of Science i Scopus (zob. Indeksy cytowań). WoS udostępnia 

Derwent Innovations Index, w którym informacje pochodzą z dokumentów patentowych 

opublikowanych przez 47 organizacji i urzędów patentowych z całego świata od 1963 roku.  

 

Przy wyszukiwaniu dokumentów patentowych oraz przy wyszukiwaniu informacji w 

dokumentach patentowych bardzo ważne jest prawidłowe użycie kodów. Są to kody: 

• będące oznaczeniami działów klasyfikacji patentowych;  
• oznaczające rodzaj dokumentu według normy St.16 WIPO oraz dokumentu Inventory of 

kinds of patent documents listed according to the issuing industrial property offices (A1 i 
B1 mają ten sam przedmiot, ale A1 oznacza zgłoszenie wynalazku, a B1 opis patentowy);  

• oznaczające miejsce obowiązywania prawa (EP 0000319 oznacza patent europejski, a PL 

https://data.epo.org/publication-server/?lg=en
https://worldwide.espacenet.com/patent/
https://www.epo.org/searching-for-patents/data/web-services/ops.html#tab-1
https://uprp.gov.pl/pl/wyszukiwarki/mi%C4%99dzynarodowe-bazy-danych
http://patenty.bg.agh.edu.pl/index.html
https://www.biblos.pk.edu.pl/nauka/zrodla-informacji-dla-nauki/zrodla-ogolne-i-dziedzinowe/informacja-patentowa
https://www.biblos.pk.edu.pl/nauka/zrodla-informacji-dla-nauki/zrodla-ogolne-i-dziedzinowe/informacja-patentowa
http://mkp.uprp.pl/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=none&menulang=pl&lang=pl&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
http://mkp.uprp.pl/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=none&menulang=pl&lang=pl&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://is.espacenet.com/help?locale=en_IS&method=handleHelpTopic&topic=ecla
https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacje.aspx
https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacje.aspx
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-16-01.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf
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234024 – patent polski) według normy St.3 WIPO; 
• danych bibliograficznych w opisie patentowym według normy St.9 WIPO.  

 

  

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-03-01.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-09-01.pdf
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Rys.  20  Proces zarządzania informacją patentową w Polsce. Podsumowanie.  
Źródło: oprac. własne  

 zgłoszenie o udzielenie 
ochrony ogłoszenie o zgłoszeniu1  udzielenie ochrony wpisy do rejestrów ogłoszenia opisy i tłumaczenia2 

patenty 

formularze zgłoszeń o 
udzielenie ochrony 
 
zaświadczenie o dokonaniu 
zgłoszenia wynalazku 
(wydawane osobom 
zgłaszającym)3 

A1 – opis zgloszeniowy 
wynalazku  
A3 – opis zgłoszeniowy 
wynalazku na patent 
dodatkowy 

dokument patentowy4 z 
opisem patentowym (B1) 
 
dodatkowe świadectwo 
ochronne do patentu z B3 wpis do rejestru5 

 
wyciąg z rejestru 
(wydawany na 
wniosek) 

ogłoszenia o 
udzielonych 
prawach6 
 

B1 - opis patentowy 
 
B3 - opis patentowy dla 
patentu dodatkowego  
 
T3, T4, T5, T6 
 

wzory 
użytkowe 

zaświadczenie o dokonaniu 
zgłoszenia wzoru 
użytkowego  

U1 – opis zgłoszeniowy 
wzoru użytkowego 

świadectwo ochronne z 
opisem ochronnym wzoru 
użytkowego (Y1) 

ogłoszenia o 
udzielonych 
prawach7 

Y1 - opis ochronny wzoru 
użytkowego 

wzory 
przemysłowe 

zaświadczenie o dokonaniu 
zgłoszenia wzoru przem. 

ogłoszenie o zgłoszeniu 
wzorów przemysłowych świadectwo rejestracji udzielone prawa8  S2 - opis ochronny wzoru 

przemysłowego 

znaki 
towarowe 

zaświadczenie o dokonaniu 
zgłoszenia znaku t. 

ogłoszenie o zgłoszeniach 
znaków towarowych świadectwo ochronne 

udzielone prawa 
ochronne na znaki 
t.9  

opis znaku towarowego 

 
1 źródło kodów: WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation; w latach 70tych i 80-tych XX w. funkcjonowały też: A2 - opis zgłoszeniowy 

wynalazku – na patent tymczasowy, A4 - opis zgłoszeniowy wynalazku – na patent dodatkowy tymczasowy 
2 źródło kodów: WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation; w latach 70tych i 80-tych XX w. funkcjonowały też: B2 - opis patentowy – dla 

patentu tymczasowego, B4 - opis patentowy – dla patentu dodatkowego tymczasowego 
3 wzory zaświadczeń podaje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw 

ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 
4 wzory dokumentów patentowych i świadectw podaje podaje j.w. 
5 wygląd i zawartość wpisów w rejestrach określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej 
6 oraz: decyzje o odmowie udzielenia prawa, decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia prawa, decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa, 
wygaśnięcie prawa 
7 oraz: decyzje odmowne, decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia prawa, decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa, wygaśnięcie prawa 
8 oraz: unieważnienie prawa, wygaśnięcie prawa, wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach, rejestracja międzynarodowa uznana na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
9 oraz: decyzje o odmowie udzielenia prawa ochronnego (wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu), decyzje o umorzeniu postępowania (wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu), decyzje 
stwierdzające wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, wpisy i zmiany w rejestrze znaków towarowych (nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach), 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001659
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000115
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000115
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miejsce 
udostępniania 

platforma PUEUP Biuletyn Urzędu 
Patentowego 

wydawane osobom, 
którym udzielono 
patentu lub prawa 
ochronnego 

rejestr w UPRP 
 

Wiadomości 
Urzędu 
Patentowego 

Serwer Publikacji 
 

 e-wyszukiwarka UPRP   e-wyszukiwarka UPRP 
 Espacenet   Espacenet 

 

  

 
decyzje o wygaśnięciu prawa ochronnego, decyzje o zmianie lub uchyleniu decyzji (opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego), rejestracja międzynarodowa 
uznana w Polsce, rejestracja międzynarodowa, w której wydano decyzję o definitywnej odmowie uznania ochrony w Polsce 

https://cmuia.pue.uprp.gov.pl/?_target_path=https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/?lng=pl
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/search?lng=pl
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search
https://pl.espacenet.com/?locale=pl_PL
https://pl.espacenet.com/?locale=pl_PL
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Rys.  21  Proces zarządzania europejską informacją patentową. Podsumowanie.  
 Źródła kodów: norma St.16 WIPO oraz Inventory of kinds of patent documents listed according to the issuing industrial property offices 
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European Patent 
Bulletin  

Wiadomości Urzędu 
Patentowego 
(tylko kody, numery 
i daty tłumaczeń) 

 
European 
Publication Server 
EPO 

   
European 
Publication Server 
EPO 

Serwer Publikacji 
(pełny tekst) 

 Register Plus     e-wyszukiwarka 
UPRP 

e-wyszukiwarka 
UPRP 
(pełny tekst) 

 Espacenet    Espacenet z 
INPADOC Espacenet 

 

• A1 = Publication of the European patent application with search report (ze sprawozdaniem z poszukiwań) 
• A2 = Publication of the European patent application without search report 
• A3 = Separate publication of the European or international search report (odrębne sprawozdanie z poszukiwań europejskich lub 

międzynarodowych) 
• A8, A9 - Corrections of patent applications 
• B1 = Publication of the European patent specification 
• B2 - Publication of the new European patent specification after opposition procedure (po postępowaniu w sprawie sprzeciwu) 
• B3 - Patent specifications after limitation procedure (po procedurze wprowadzania ograniczeń) 
• B8, B9 - Corrections of patent specifications 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-16-01.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf
https://www.epo.org/applying.html
https://www.epo.org/applying.html
https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/bulletin.html#tab-1
https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/bulletin.html#tab-1
https://register.epo.org/regviewer
https://register.epo.org/regviewer
https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/bulletin.html#tab-1
https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/bulletin.html#tab-1
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html
https://data.epo.org/publication-server/?lg=en
https://data.epo.org/publication-server/?lg=en
https://data.epo.org/publication-server/?lg=en
https://data.epo.org/publication-server/?lg=en
http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/
http://regserv.uprp.pl/register/regviewer
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search
https://worldwide.espacenet.com/patent/
https://worldwide.espacenet.com/patent/
https://pl.espacenet.com/?locale=pl_PL
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• T1 - Tłumaczenie zastrzeżeń europejskiego zgłoszenia patentowego 
• T2 - Tłumaczenie poprawionych zastrzeżeń europejskiego zgłoszenia patentowego 
• T3 - Tłumaczenie opisu patentu europejskiego 
• T4 - Poprawione tłumaczenie opisu patentu europejskiego 
• T5 - Zmienione po sprzeciwie tłumaczenie patentu europejskiego 
• T6 - Tłumaczenie opisu patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego 
• * oraz: decyzje o odmowie udzielenia prawa, decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia prawa, decyzje stwierdzające 

wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa, wygaśnięcie prawa 
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5.4 Wybrane systemy informacyjne (informacja 
patentowa) 

5.4.1 Serwer publikacji Urzędu Patentowego RP 
Serwer Publikacji Urzędu Patentowego RP http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/ 

op
is

 

• twórca: Urząd Patentowy RP 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej 
• zawartość: w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego 

publikowane są pełne teksty wydawanych przez UPRP dokumentów patentowych: B1 - Opis 
patentowy; B3 - Opis patentu dodatkowego do patentu; T3 - Tłumaczenie na język polski patentu 
europejskiego; T4 - Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego; T5 - Zmienione po sprzeciwie 
tłumaczenie patentu europejskiego; T6 - Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez 
uprawnionego zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim; Y1 - Opis ochronny wzoru 
użytkowego; S2 - Opis ochronny wzoru przemysłowego; B2 - Opis patentu tymczasowego 
(występował w latach 70-tych i 80-tych); B4 - Opis patentu dodatkowego do patentu 
tymczasowego (występował w latach 70-tych i 80-tych) 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • wyszukiwanie w polach: numer publikacji / numer zgłoszenia / klasyfikacja MKP (np. A - 
dokumenty z działu 'A'; A61P - dokumenty z podklasy 'P' klasy '61' działu 'A') 

• określenie daty publikacji (zakres dat) 
• określenie kodu publikacji (B1, B2, B3, B4, T3, T4, T5, T6, Y1, S1) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odszukać zgłoszenia patentowe ogłoszone w 
styczniu 2019 r., ujęte w dziale „podstawowe potrzeby 
ludzkie” MKP 

Data publikacji : od 01.2019 do 01.2019 
Kod rodzaju dokumentu : 'B1' 
Symbol klasyfikacji MKP : A 

proszę podać numer i datę zgłoszenia patentowego dla 
patentu o numerze PL230926; kto jest uprawniony z 
patentu? 

Data publikacji : od 01.1924 do 02.2020 
Kod rodzaju dokumentu : 
'B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'T3', 'T4', 'T5', 'T6', 'Y1', 'S2' 
Numery publikacji : PL230926 
uprawniony: poz. (73) w opisie patentowym 

   

5.4.2 European Publication Server 
European Publication Server https://data.epo.org/publication-server/?lg=en 

op
is

 

• twórca: European Patent Office 
• podstawa prawna: Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie 

europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem 
zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady 
Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 
r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami 
stanowiącymi jej integralną część 

• Europejski Serwer Publikacji jest jedynym prawnie wiążącym nośnikiem publikacji zgłoszeń 
patentowych (dokumentów A) i udzielonych patentów (B); od 1 kwietnia 2005 r. dokumenty są 
udostępniane bezpłatnie o godz. 14.00 w dniu publikacji, czyli zwykle w każdą środę 

http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508
http://mkp.uprp.pl/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=none&menulang=pl&lang=pl&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
http://mkp.uprp.pl/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=none&menulang=pl&lang=pl&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://data.epo.org/publication-server/?lg=en
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040790737
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040790737
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040790737
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040790737
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040790737
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040790737
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ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• wyszukiwanie w polach: numer publikacji / numer zgłoszenia / International Patent Classification 
- IPC 

• określenie daty publikacji (zakres) 
• określenie kodu publikacji (Kody rodzajów publikowanych dokumentów: A1, A2 - European 

patent applications; A3 - Search reports; A8, A9 - Corrections of patent applications; B1 - Patent 
specifications; B2 - Amended patent specifications; B3 - Patent specifications after limitation 
procedure; B8, B9 - Corrections of patent specifications) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odszukać zgłoszenia patentowe oraz opisy 
patentowe dotyczące narzędzi do wyrywania chwastów, 
opublikowane pomiędzy styczniem 2018r. a lutym 
2020r. 
proszę podać daty publikacji, numery dokumentów i 
nazwiska wynalazców 

IPC symbol = A01B1/16 
Publication Date [2018/01/03 - 2020/02/19] 
Kind Code = A1 or B1 

   

 

5.4.3 E-wyszukiwarka Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
e-wyszukiwarka UPRP https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/ 

op
is

 

• twórca: Urząd Patentowy RP 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej; 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów 
prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

• zawiera informację o dokumentach patentowych dotyczących: wynalazków, wzorów użytkowych, 
wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii okładów 
scalonych oraz patentów europejskich 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
ki

w
aw

cz
y • wyszukiwanie proste + fasety obejmujące: wynalazki / wzory użytkowe / wzory przemysłowe / 

znaki towarowe / oznaczenia geograficzne / topografia układów scalonych / patenty europejskie 
• wyszukiwanie proste + fasety obejmujące kolekcje: BUP (Biuletyn Urzędu Patentowego), WUP 

(Wiadomości Urzędu Patentowego), E-rejestr, Opisy Patentowe, Skróty opisów patentowych, 
Opisy wzorów użytkowych, Opisy wzorów przemysłowych, Tłumaczenia Patentów Europejskich 

• wyszukiwanie zaawansowane (łączenie pól, atrybuty do wyboru) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odszukać opisy patentowe dotyczące narzędzi do 
wyrywania chwastów;  
proszę podać daty publikacji, numery dokumentów i 
nazwiska wynalazców; 
które z tych patentów są w mocy? 

wyszukiwanie zaawansowane -> dodać atrybut MKP -> 
wpisać symbol = A01B 1/16 (znaleziony wcześniej w 
MKP) 
 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://www.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20200101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010490508
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000115
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000115
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5.4.4 Espacenet 
Espacenet https://worldwide.espacenet.com/ 

https://pl.espacenet.com/?locale=pl_PL  

op
is

 

• twórca: European Patent Office 
• Espacenet dostarcza informacji o: tzw. rodzinie patentu wskazując, w jakich krajach na określone 

rozwiązanie techniczne zostały udzielone prawa wyłączne oraz okres obowiązywania praw  
• Register Plus umożliwia zapoznanie się ze stanem prawnym zgłoszeń rozpatrywanych przez 

Europejski Urząd Patentowy oraz z dokumentacją wskazanego zgłoszenia europejskiego, 
obejmującą także wymianę korespondencji pomiędzy Europejskim Urzędem Patentowym, a 
zgłaszającym 

ap
ar

at
 w

ys
zu

ki
w

aw
cz

y 

• wybór zbioru do przeszukiwania: zasięg światowy / dokumenty polskie 
• wyszukiwanie inteligentne (na podstawie pytania system domyśla się, w jakim polu opisu powinno 

być przeprowadzone wyszukiwanie) 
• wyszukiwanie inteligentne z identyfikatorami pól, np. wyszukiwanie w tytule: ti="mouse trap" 
• wyszukiwanie zaawansowane (łączenie pól): słowa kluczowe (w bazach Worldwide, EP i WO w 

języku angielskim, a w bazach narodowych – w języku danego kraju) / numery: publikacji, 
zgłoszenia, pierwszeństwa / daty / nazwiako: zgłaszającego, twórcy / symbol klasyfikacji: MKP, 
CPC 

• wyszukiwanie według klasyfikacji CPC (symbole klasyfikacji wpisuje się bez spacji i bez 
nawiasów, np. “PL419574 (A1)” wpisywać należy: “PL419574A1” 

• wyszukiwanie przy użyciu symboli klasyfikacyjnych MKP (wyszukiwanie klasy: np. A63B; 
wyszukiwanie klasy z podklasą: np. A63B_49%; wyszukiwanie klasy z podklasą i grupą: np. 
A63B_49/02) 

• na pojedynczy opis składają się: dane bibliograficzne, opis, zastrzeżenia, miniaturki stron z 
rysunkami, oryginał dokumentu, dokumenty powołane, dokumenty powołujące 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

w których działach MKP w bazie Espacenet 
zamieszczono opis patentowy PL 230926 B1? 
proszę podać numer zgłoszenia 

MKP w opisie bibliograficznym lub kod (51) w opisie 
numer zgłoszenia w opisie bibliograficznym lub kod 
(21) w opisie 

proszę znaleźć rodzinę patentów dla PL224736 B1;  
podać kraje analogów 

ESPACENET -> wyszukiwarka: PL224736  
menu boczne: Analogi w INPADOCu 

   

 

5.5 Dalsza lektura (informacja o dokumentach 
patentowych) 

28. European Patent Office. (2019). Open Patent Services RESTful Web Services. Reference 
Guide Version 1.3.15. 152. 

29. Hitchcock, D. (2017). Patent searching made easy: How to do patent searches on the 
Internet & in the library (7. wyd.). Berkeley, CA: Nolo 

30. Niklewicz-Pijaczyńska, M. (2017). Rola e-informacji patentowej w zarządzaniu wiedzą 
przedsiębiorstwa. E-mentor. Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
2(69), 42–47.  

31. Podrazik, A. (2014). Informacja patentowa w społeczeństwie informacyjnym. Kwartalnik 
Urzędu Patentowego RP, (3).  

32. Podrazik, A. (2016). Informacja patentowa – nowe narzędzia. Kwartalnik Urzędu 
Patentowego RP, (3). 

33. Taukert, A. (Red.). (2019). Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Raport Roczny 2018.  

https://worldwide.espacenet.com/
https://pl.espacenet.com/?locale=pl_PL
https://pl.espacenet.com/help?locale=pl_PL&method=handleHelpTopic&topic=fieldidentifier
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F3ECDCC915C9BCD8C1258060003AA712/$FILE/ops_v3.2_documentation-version_1.3.15_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F3ECDCC915C9BCD8C1258060003AA712/$FILE/ops_v3.2_documentation-version_1.3.15_en.pdf
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/69/id/1290
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/69/id/1290
http://patenty.bg.agh.edu.pl/publikacje_AGH/APodrazik_KWARTALNIK_nr_3_2014.pdf
http://patenty.bg.agh.edu.pl/publikacje_AGH/APodrazik_KWARTALNIK_2016_nr_3.pdf
https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/98/68/98681/raport_roczny_2018.pdf
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34. Zaremba, M., & Czaplicki, P. (2017). Informacja patentowa. W: Poradnik wynalazcy: 
Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym / redakcja 
Andrzej Pyrża ; [poszczególne rozdziały opracowali Andrzej Pyrża i 11 pozostałych]. (s. 
208–217). Warszawa: UPRP. 
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6 Informacja handlowa na temat 
dokumentów  

Osobną kategorię źródeł informacji stanowią te, które zawierają informację o dokumentach 

znajdujących się w obiegu handlowym (księgarskim, antykwarycznym, aukcyjnym) oraz 

w planach wydawniczych. Mowa tu przede wszystkim o książkach i czasopismach, ale też 

pozostałych typach dokumentów, jak materiały kartograficzne, dokumenty dźwiękowe, 

normy, filmy, zabytki piśmiennictwa czy dzieła sztuki.  

Użytkownikami, odbiorcami tego typu informacji są (1) klienci zainteresowani kupnem 

publikacji (zawodowo, prywatnie, kolekcjonersko), a także (2) badacze historii rynku książki, 

czytelnictwa, bibliofilstwa i kolekcjonerstwa (Imańska, 2015). 

6.1 Współczesne źródła informacji o dokumentach 
znajdujących się w obiegu handlowym 

Rolą bibliografii narodowej jest bieżąca dokumentacja nowo wydanych publikacji, jednak 

funkcję aktualizowanego katalogu dokumentów dostępnych na rynku księgarskim może ona 

pełnić tylko w odniesieniu do książek (kolejne zeszyty „Urzędowego Wykazu Druków: 

Przewodnika Bibliograficznego” ukazują się co tydzień). Pozostałe materiały, jak czasopisma 

i dokumenty kartograficzne, rejestrowane są w rocznikach oraz we wspólnym katalogu BN, nie 

pozwalającym na śledzenie przyrostu produkcji wydawniczej. 

Zatem podstawowym instytucjonalnym źródłem informacji w tym wypadku są wytwórcy: 

wydawcy, wytwórnie fonograficzne i filmowe oraz sprzedawcy, którym z przyczyn 

handlowych zależy na szybkim i efektywnym docieraniu z informacją o publikacjach do 

klientów. Prezentują oni swoją ofertę w formie katalogów handlowych. Historycznie rzecz 

biorąc stanowią one najstarszą formę informacji bibliograficznej o dokumentach różnego typu, 

podlegających obrotowi handlowemu. Wytwórcy udostępniają swoje katalogi wydawnicze 

(np. Cambridge, Oxford University Press, Springer, de Gruyter Taylor & Francis, PWN, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego natomiast sprzedawcy - katalogi księgarskie, 

antykwaryczne i aukcyjne.  

Współczesne katalogi wydawnicze przyjmują dwie formy: internetowej bazy danych (sklepu 

internetowego) oraz katalogów drukowanych (z odpowiednikami w wersji elektronicznej, np. 

PDF) obejmujących ofertę wydawniczą na dany rok (lub krótszy okres czasu). Ta druga forma 

https://www.cambridge.org/core
http://global.oup.com/?cc=pl
https://www.springer.com/gp/shop?countryChanged=true
https://www.degruyter.com/
https://taylorandfrancis.com/
https://ksiegarnia.pwn.pl/
http://www.wuj.pl/
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pełni funkcje marketingowe – stanowi portfolio oficyn wydawniczych w czasie targów książki 

lub jest przesyłana do potencjalnie zainteresowanych odbiorców. W przypadku bardzo 

szerokiego profilu wydawniczego oficyn, tworzone są osobne katalogi  dla różnych dyscyplin 

(np. oferta wydawnictwa de Gruyter przedstawiana jest w osobnych katalogach tematycznych). 

Zaletą katalogu elektronicznego w formie bazy danych jest z informacyjnego punktu widzenia 

fakt, że nie jest on ograniczony zasięgiem chronologicznym i stanowi prezentację całej oferty 

wydawnictwa, łącznie z publikacjami, których nakład został wyczerpany.  

Z perspektywy użytkowników informacja prezentowana w wielu różnych katalogach 

wydawniczych jest rozproszona. W celu zintegrowania informacji o ofercie wydawniczej 

polskich oficyn naukowych w latach 1994-2010 z inicjatywy Stowarzyszenia Wydawców 

Szkół Wyższych publikowano (w wersji drukowanej i PDF) roczne wykazy publikacji 

wydanych przez oficyny akademickie pod nazwą „Ogólnopolska Dysponenda Wydawnictw 

Uczelnianych”. W planach jest zastąpienie tej publikacji platformą internetową, tymczasem na 

łamach czasopisma Forum Książki (dodatek do miesięcznika „Forum Akademickie”) 

publikowane są bezpłatnie opisy publikacji - nowości wydawnictw uczelnianych i towarzystw 

naukowych.  

Rolę integrującą w stosunku do rozproszonych katalogów wydawniczych pełnią też 

sprzedawcy i ich katalogi księgarskie o charakterze ogólnym (Merlin, Empik, Amazon) bądź 

sprofilowanym (Księgarnia Akademicka, Księgarnia Muzyczna, PKN).  

Informacja o dokumentach sprzedawanych w antykwariatach jest publikowana w katalogach 

tych antykwariatów (np. amerykański Strand Book Store reklamujący się jako największy 

antykwariat świata z ofertą 18 mln książek; krakowskie  Rara Avis, Wójtowicz, Krakowski 

Antykwariat Naukowy). Jednak dużą zaletą są systemy zintegrowane. Polskim przykładem jest 

wyszukiwarka Antykwaroosz, przeszukująca katalogi 77 antykwariatów (pozbawione niestety 

funkcji zaawansowanego wyszukiwania). Dostęp do informacji o ofercie niemieckich 

antykwariatów jest możliwy dzięki wspólnej bazie danych na stronie Antiquariat.de. Podobną 

rolę w Stanach Zjednoczonych pełni strona ABAA stowarzyszenia Antiquarian Booksellers’ 

Association of America, gdzie udostępniono bazę sprzedawców oraz bazę rzadkiej książki 

będącej w ofercie sprzedawców zrzeszonych w ABAA. 

Dokumenty wystawiane na aukcjach są opisane w katalogach aukcyjnych wydawanych w 

wersji analogowej oraz publikowanych na stronach internetowych antykwariatów i galerii. 

Polskim źródłem informacji o organizatorach aukcji, katalogach aukcyjnych, samych aukcjach 

i przedmiotach na nich wystawianych jest serwis Artinfo.pl. Taki integrujący charakter ma też 

https://www.degruyter.com/dg/page/186
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fk/2018/
https://merlin.pl/
https://www.empik.com/
https://www.amazon.com/
https://akademicka.pl/
http://kurant.krakow.pl/muzyka/
https://sklep.pkn.pl/
https://www.strandbooks.com/index.cfm
http://raraavis.krakow.pl/
https://www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl/catalog.php
http://www.antkrak.krakow.pl/
http://www.antkrak.krakow.pl/
http://www.antykwarioosz.pl/
https://www.antiquariat.de/
https://www.abaa.org/shop/
http://www.artinfo.pl/
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uruchomiona w 2018 roku Strefa Kolekcjonera Allegro. Oferuje ona użytkownikom system 

licytacji online oraz jednoczesny dostęp do oferty kilkudziesięciu antykwariatów i galerii. 

6.2 Historyczne katalogi handlowe 
Cennymi źródłami informacji o rynku publikacji w przeszłości są zachowane katalogi 

handlowe: targowe, nakładowe, sortymentowe (księgarskie), komisowe i aukcyjne. 

Handel książką rozpoczął się na większą skalę po odkryciu przez Jana Gutenberga pierwszej 

przemysłowej metody druku. W 1448 r. założył on drukarnię, a w 1455 r. ukazała się tzw. 

Biblia Gutenberga. Wcześniej produkcja książki rękopiśmiennej była powolna i kosztowna, 

więc realizowano ją na zamówienie konkretnych odbiorców. Jednak po upowszechnieniu się 

druku, jednym z zabiegów w celu zdobycia klienta była reklama w postaci katalogów. Do ich 

spopularyzowania jako formy przekazu informacji przyczyniły się targi księgarskie (Frankfurt 

– od 1473 r., Lipsk  od 1485 r.). Katalogi targowe frankfurckie wydawane były przez 200 lat, 

a lipskie – 250. Dzięki swej periodyczności i kompletności stanowiły systematyczny rejestr 

piśmiennictwa, a dziś są pierwszorzędnym materiałem badawczym na temat ówczesnego rynku 

książki. Pierwszy katalog targów frankfurckich wydał Jerzy Willer w 1564 r. „Novorum 

librorum quos nundinae autumnales Francofurti – anno 1564 celebratae venales exhibuerunt, 

catalogus”. Początkowo uwzględniał w katalogu tytuły nabyte przez siebie, a od 1573 r. 

opierając się na ogłoszeniach innych księgarzy i wydawców, wprowadzał do spisu także inne. 

Katalog ten dał początek wydawanemu co rok do 1750 r. „Catalogus Universalis”. Katalogi te 

składały się z trzech części: 1/ dzieł pisanych alfabetem łacińskim, greckim oraz orientalnych, 

2/ dzieł niemieckojęzycznych, 3/ (od 1568 r.) dzieł pisanych w językach nowożytnych. W 

obrębie grup językowych podział dotyczył dyscyplin, a następnie książek katolickich i 

protestanckich. W 1597 r. Rada Miejska Frankfurtu uchwaliła wydawanie kompletnych 

katalogów. Do wydawania katalogów targowych przyczyniła się też cenzura. Komisja śledząca 

myśli i idee reformatorsko-wywrotowe w treściach nowowydawanych książek narzuciła 

wydawcom obowiązek sporządzania wykazów książek sprzedawanych na targach i 

egzekwowała egzemplarze obowiązkowe (Pawłowska, 1997), (Kościelniak-Osiak, 2000).  

W połowie XVII w. powstał nowy typ katalogów – katalogi aukcyjne. Formę aukcyjnej 

sprzedaży książek stosowano przy wyzbywaniu się zbiorów bibliotecznych po osobach 

zmarłych lub bankrutach (gdy trzeba było pokryć długi lub zaspokoić spadkobierców). 

Sprzedaż odbywała się przez publiczne wywoływanie ceny czyli licytację. Chcąc urządzić 

aukcję książek, trzeba było ogłosić katalog książek. Najstarszy znany (z zapisu w Bibliotece 

https://allegro.pl/zobacz/strefa-kolekcjonera
https://www.europeana.eu/portal/pl/record/9200520/ark__12148_bpt6k991433p.html?q=gutenberg+1455#dcId=1576054670423&p=1
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10349922_00001.html?zoom=0.5
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PAN w Gdańsku) polski katalog aukcyjny został wydany w Gdańsku w 1672 r., przez Jacobi 

Zetzkii. Układ katalogu był zgodny z porządkiem wystawienia egzemplarzy na licytację. 

Książki układano też czasem według grup: np. językowych, jakości opraw (libri compacti, libri 

incompacti, crudae materiae – luźne arkusze). W obrębie tych grup według rodzaju składek, 

zaczynając od największych (najbardziej wartościowe) lub papieru (wodny – ordynaryjny, 

klejowy, pocztowy, holenderski). W katalogach aukcyjnych nie podawano cen (Rudnicka, 

1975), (Imańska, 2015).  

Na początku XVII w. narodziły się katalogi sortymentowe (księgarskie), nakładowe i 

komisowe. W XIX wieku dołączyły do nich także katalogi wypożyczalni prowadzonych przez 

księgarzy. Katalogi te miały charakter ogólny, ale wydawano też katalogi adresowane do 

określonej grupy użytkowników, czy zawierające opisy określonego typu publikacji 

(wydawniczego lub piśmienniczego). Układ książek nie jest cechą wspólną tego typu 

katalogów: bywał alfabetyczny, działowy, a często wskazywał na rodzaj literatury, który 

księgarnia chciała polecić klientom (często na początku eksponowano nowości). Katalogi 

sortymentowe były dużo obszerniejsze niż nakładowe. We wszystkich rodzajach katalogów 

wymieniano te elementy opisu, które umożliwiały realizowanie funkcji reklamowej katalogów 

(przy opisach zamieszczano adnotacje, których treść miała zachęcić do kupna), ale 

jednocześnie nie ułatwiały klientom korzystania z oferty konkurencji (Gruca, 2009), (Gruca, 

2012). Podobnie jak bazy proweniencyjne, katalogi handlowe są znakomitym, 

wieloaspektowym źródłem informacji dla badaczy rynku publikacji w przeszłości. Zachowane 

do dziś historyczne katalogi handlowe są przechowywane w bibliotekach, natomiast w wersji 

zdigitalizowanej dostępne są też poprzez biblioteki cyfrowe (zob.Informacja o dokumentach 

cyfrowych i mikroformowych). 

katalogi wydawnicze, księgarskie, antykwaryczne, aukcyjne 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać cenę wywoławczą BIBLIA Germanica wystawionej na 
138. aukcji Krakowskiego Antykwariatu Naukowego 

katalog aukcji 

jakie instytucje mają w Polsce prawo pierwokupu zlicytowanych 
książek? 

regulamin aukcji wybranego antykwariatu 

jaka była cena wywoławcza i za jaką cenę sprzedano dzieła Jana 
Heweliusza „Machinae coelestis” z 1673 roku oraz 
„Cometographia” z 1668 roku w czasie aukcji warszawskiego 
antykwariatu Lamus? 

serwis WWW antykwariatu LAMUS 

czy można kupić w Polsce Biblię Jakóba Wujka wyd. w latach 
1858-60? jaka jest cena? 

antykwaroosz 

proszę podać datę wydania najstarszej Biblii dostępnej w 
antykwariatach niemieckiego obszaru językowego oraz jej cenę i 
adres antykwariatu 

Antiquariat.de 

proszę podać datę wydania najstarszej Biblii dostępnej w 
antykwariatach amerykańskich oraz jej cenę i adres antykwariatu 

ABAA 
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7 Informacja o zbiorach archiwalnych 
Archiwa i biblioteki zajmują się gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i 

udostępnianiem dokumentów oraz informacji na ich temat. Archiwa specjalizują się w 

dokumentach archiwalnych, czyli materiałach o znaczeniu historycznym przeznaczonych do 

wieczystego przechowywania, biblioteki – różnego typu dokumentach wytwarzanych 

współcześnie oraz dokumentach zaliczanych do tzw. historycznych zbiorów specjalnych.  

Dokumenty archiwalne to niepowtarzalne, o unikatowym charakterze dokumenty 

niejednorodne pod względem treści i formy: piśmiennicze, techniczne, elektroniczne, mapy, 

fotografie, nagrania, filmy, ikonografia, pieczęcie. W archiwach mamy do czynienia zarówno 

z dokumentami pierwotnymi – są to same archiwalia w oryginalnej postaci, jak wtórnymi - 

odzwierciedlającymi w pełni treść, a często i formę dokumentów oryginalnych i pochodnymi 

– czyli całokształtem aparatu informacyjno-ewidencyjnego archiwów. Dokumenty archiwalne 

przechowywane są przede wszystkim, choć nie tylko, w archiwach. W Polsce są to: (1) archiwa 

państwowe podległe naczelnemu dyrektorowi archiwów państwowych, oraz (2) nie 

podlegające mu. Poza krajem funkcjonują (3) polonijne archiwa i inne instytucje kultury, 

które przechowują polskie dokumenty archiwalne. Polskie archiwalia przechowywane są też w 

(4) archiwach innych krajów. W ostatnim czasie do głosu doszły także (5) archiwa 

społeczne. 

7.1 Archiwa Państwowe 
Archiwami państwowymi zarządza Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, podległy 

Ministrowi Kultury. Sprawuje on nadzór i opiekę nad Narodowym Zasobem Archiwalnym 

zgromadzonym w sieci archiwów. Na sieć składają się: 3 archiwa centralne, 1 narodowe, 29 

państwowych z 39 oddziałami zamiejscowymi i 3 ekspozyturami.  Trzy archiwa o 

charakterze centralnym z siedzibą w Warszawie to: Archiwum Główne Akt Dawnych - 

przechowujące akta władz centralnych i częściowo prowincjonalnych oraz archiwa rodzin o 

znaczeniu ogólnopolskim wytworzone do 1918 r.; Archiwum Akt Nowych - przechowujące 

wytworzone po 1918 r. akta władz centralnych, instytucji i stowarzyszeń o charakterze 

ogólnopolskim, spuścizny po wybitnych działaczach politycznych i społecznych oraz 

Narodowe Archiwum Cyfrowe - przechowujące dokumentację foto- i fonograficzną oraz 

filmową, powstałą od początków XX w. Wymienione trzy archiwa mają zasięg ogólnopolski, 

to znaczy przechowują dokumentację bez względu na miejsce wytworzenia, ale o znaczeniu 

http://www.agad.archiwa.gov.pl/
http://www.aan.gov.pl/
http://www.nac.gov.pl/
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dla całego kraju. Inaczej archiwa państwowe - w nich i ich oddziałach gromadzone są 

archiwalia wytworzone przez lokalne władze i urzędy państwowe, instytucje wymiaru 

sprawiedliwości, administracje i instytucje samorządowe (w tym akta miast), instytucje i 

organizacje oświatowe, wyznaniowe oraz społeczne, przedsiębiorstwa przemysłowe i 

instytucje gospodarcze, archiwa rodzin i majątków ziemskich, spuścizny osób prywatnych, 

zbiory regionalne. W większości tych archiwów przechowywane materiały pochodzą z XIX i 

XX w. W niektórych znajdują się materiały starsze - sięgające wieków średnich. Najcenniejsze 

i najstarsze zasoby posiadają archiwa państwowe w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, 

Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu. W 2012 roku Archiwum Państwowe w Krakowie zostało 

przemianowane na Archiwum Narodowe, ze względu na jego szczególnie cenny jego zasób, 

dokumentujący dzieje całego Państwa.  

Zasady funkcjonowania archiwów w Polsce reguluje Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Wykaz archiwów podlegających NDAP 

znajduje się w drukowanym przewodniku Archiwa w Polsce. Informator adresowy. 

Podstawowe informacje o archiwach (dane adresowe, zasób, struktura wewnętrzna, dzieje) 

dostępne są też w systemie Szukaj w Archiwach (np. Archiwum Narodowe w Krakowie). Każde 

archiwum centralne, narodowe czy państwowe ma swój indywidualny numer (np. Archiwum 

Narodowe w Krakowie: 29).  

Ze zbiorów archiwów NDAP użytkownicy korzystają: prowadząc badania w czytelniach 

(głównie naukowe i genealogiczne); zlecając archiwistom poszukiwanie dokumentów bądź 

informacji (tzw. kwerendy, najczęściej dotyczące poszukiwań genealogicznych, 

własnościowych, socjalnych); sięgając do informacji na temat zbiorów zdigitalizowanych i 

udostępnionych online oraz do nich samych (do końca 2018 r. było to 34 mln kopii cyfrowych 

materiałów archiwalnych) (Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych oraz archiwów państwowych w 2018 r., 2019). 

7.1.1 System informacji archiwalnej Archiwów Państwowych 
System informacji archiwalnej składa się z opisu:  

• zasobu,  
• zespołów,  
• jednostek,  
• serii oraz  
• dokumentów.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19830380173
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19830380173
https://www.archiwa.gov.pl/pl/615-archiwa-w-polsce-informator-adresowy
https://szukajwarchiwach.pl/29#tabInformacje
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Narodowy Zasób Archiwalny to wszystkie zbiory archiwalne narodu. Składają się na nie: (1) 

państwowy zasób archiwalny (czyli zasoby podległe NDAP) oraz niepaństwowy zasób 

archiwalny: (2) ewidencjonowany i (3) prywatny - nieewidencjonowany.  

Zarysowany tu system przekłada się w praktyce na następujący system informacji o zbiorach 

archiwalnych w Polsce. 

Najważniejszym elementem struktury opisu w zbiorach archiwalnych ewidencjonowanych (1, 

2) jest opis zespołu archiwalnego. Zespoły archiwalne są to zbiory archiwaliów stanowiące 

pozostałość dokumentacyjną zgromadzoną przez jednego twórcę (jednostkę organizacyjną), 

najczęściej noszące jego nazwę (np. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddział w 

Krakowie). W obrębie zespołu istnieją części odzwierciedlające komórki organizacyjne 

funkcjonujące w ramach jednostki organizacyjnej. Wszystkie ewidencjonowane polskie zasoby 

archiwalne (1, 2) oraz polonijne są opisane na poziomie zespołów archiwalnych. Do nadejścia 

ery komputeryzacji archiwa prowadziły spis i kartoteki swoich zespołów archiwalnych, a 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych gromadziła centralną kartotekę zespołów 

archiwalnych. W 1993 r. rozpoczęto prace nad wspólną bazą danych SEZAM, zespołów 

archiwalnych gromadzonych w archiwach państwowych (1), która w 2000 r. została 

udostępniona online. Do 2018 r. była ona głównym źródłem informacji o zespołach 

archiwalnych, kiedy stała się częścią systemu Szukaj w Archiwach i osobno nie jest już 

aktualizowana. Zespołów archiwalnych można poszukiwać wpisując ich nazwę (czyli 

najczęściej nazwę wytwórcy, jak Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddział w 

Krakowie) lub przeglądać zasób wybranego archiwum (czyli listę zespołów, np. lista 3839 

zespołów Archiwum Narodowego w Krakowie). Opis zespołu zawiera pola: nazwa zespołu, 

klasyfikacja twórców, daty krańcowe dokumentacji, rozmiar w j. a. (liczba jednostek 

archiwalnych) i mb. (metry bieżące akt czyli mierzone w metrach półki, na których ustawiona 

jest dokumentacja) materiałów archiwalnych (kategoria A) i dokumentacji niearchiwalnej 

(kategoria B), stan opracowania - rodzaj karty zespołu i istniejące pomoce archiwalne oraz 

miejsce przechowywania. Opis niektórych zespołów jest poszerzony o dzieje twórcy, 

charakterystykę zawartości, informacje o języku dokumentacji i warunkach udostępniania. Jeśli 

zespół posiada inwentarz elektroniczny, jest on dołączony do opisu zespołu. Zespołom są 

nadawane numery w obrębie jednego archiwum (symbol taki składa się z numeru archiwum i 

numeru zespołu: np. 29/5/0 to numer zespołu „Księgi grodzkie krakowskie” w Archiwum 

Narodowym w Krakowie). 

https://szukajwarchiwach.pl/29/3839/0/?q=XARCHro:29+XTYPEro:zesp&order=syg_order&wynik=5432&rpp=15&page=363#tabZespol
https://szukajwarchiwach.pl/29/3839/0/?q=XARCHro:29+XTYPEro:zesp&order=syg_order&wynik=5432&rpp=15&page=363#tabZespol
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php
https://szukajwarchiwach.pl/29/3839/0/?q=XARCHro:29+XTYPEro:zesp&order=syg_order&wynik=5432&rpp=15&page=363#tabZespol
https://szukajwarchiwach.pl/29/3839/0/?q=XARCHro:29+XTYPEro:zesp&order=syg_order&wynik=5432&rpp=15&page=363#tabZespol
https://szukajwarchiwach.pl/29#tabZasoby
https://szukajwarchiwach.pl/29#tabZasoby
https://szukajwarchiwach.pl/29/5/0/?q=XARCHro:29+XTYPEro:zesp&order=syg_order&wynik=6&rpp=15&page=1#tabZespol
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W obrębie zespołu dokumenty uporządkowane są w jednostki archiwalne (potocznie zwane 

teczkami archiwalnymi). Podstawowymi formami jednostek archiwalnych są: akta spraw, 

księgi wpisów, księgi protokołów, księgi finansowe, kartoteki, systemy informatyczne. Na 

przykład zespół archiwalny „Księgi grodzkie krakowskie” o numerze 29/5/0 zbudowany jest z 

1694 jednostek archiwalnych. Jeszcze nie wszystkie zespoły archiwalne polskie i polonijne są 

opisane na poziomie jednostek archiwalnych, jednak wszystkie opisy, które zostały wykonane, 

można przeglądać w bazie Szukaj w Archiwach (do 2018 r. działała osobna baza Inwentarze). 

Jednostki mogą być łączone w serie (np. 21 serii w zespole Księgi grodzkie krakowskie). Opis 

jednostki archiwalnej zawiera pola: numer archiwum, numer zespołu, sygnaturę jednostki, 

tytuł, daty krańcowe dokumentacji, opis zewnętrzny, stan fizyczny, postać, język i rodzaj 

pisma, liczbę kart lub stron, format, sygnatury dawne i uwagi. Niektóre posiadają także hasła 

indeksowe (geograficzne, osobowe i rzeczowe). Sygnatura jednostki archiwalnej zawiera w 

sobie numer archiwum, numer zespołu, numer serii i numer jednostki, np. 29/33/0/1.1.1//1. 

Pojedyncze dokumenty archiwalne, umieszczone w obrębie jednostek archiwalnych nie 

stanowiły dotąd obligatoryjnego przedmiotu opisu archiwalnego (były opisywane w grupie, 

jako jednostki archiwalne), lecz dziś, w erze udostępniania kopii cyfrowych, każdy 

zdigitalizowany dokument powinien mieć oczywiście swój opis, a przynajmniej numer. 

W systemie ewidencyjno-informacyjnym o zasobach archiwów oprócz bazy zespołów i 

inwentarzy archiwalnych znajdują się też tzw. pomoce archiwalne: INFORMATORY (np. 

Informator …), PRZEWODNIKI (informują ogólnie o zawartości zbiorów, np. Przewodnik …), 

REPERTORIA (spisy jednostek archiwalnych z określonego zespołu, sporządzone bądź na 

podstawie tytułów akt (teczek), bądź określonych elementów treściowych), KATALOGI (dla 

specjalnych typów dokumentów: map, planów, dokumentacji technicznej, wizualnej, audialnej, 

nie pełnią funkcji ewidencyjnych lecz informacyjne, np. Katalog …), INDEKSY (zestawienie 

w układzie alfabetycznym haseł wraz z adresami informacji pierwotnej – sygnaturą oraz stroną 

lub kartą), SUMARIUSZE (rejestrują streszczenia części jednostek archiwalnych  - 

pojedynczych aktów, zapisów w układzie chronologicznym, tematycznym lub geograficznym, 

np. Sumariusz …). Chociaż te źródła są dostępne głównie w wersji analogowej, powstają też 

ich elektroniczne odpowiedniki udostępniane w sieci Internet, co wpływa na ich częstsze 

wykorzystywanie. Informacja o istnieniu tych tzw. pomocy archiwalnych ułatwiających 

korzystanie z zespołów czy jednostek archiwalnych są wymienione w opisie jednych i drugich 

w systemie Szukaj w Archiwach. Różnego typu bazy danych na temat zbiorów archiwalnych 

udostępniają poszczególne archiwa, np. Baza spuścizn (archiwa osobiste ludzi nauki i kultury) 

https://szukajwarchiwach.pl/29/5/0/?q=XARCHro:29+XTYPEro:zesp&order=syg_order&wynik=6&rpp=15&page=1#tabZespol
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/iza.php
https://szukajwarchiwach.pl/29/5/0#tabSerie
https://szukajwarchiwach.pl/29/33/0/1.1.1/1#tabJednostka
http://www.irekw.internetdsl.pl/dokumenty/AAN_Informator_o_zasobie_archiwalnym.pdf
https://www.archiwa.gov.pl/files/Polskie_instytucje_za_granica.pdf
https://ipn.gov.pl/pl/archiw/bazy-danych/32811,Ukraincy-w-Polsce-w-latach-19441956.html
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=674
http://www.spuscizna.krakow.pl/#start
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przechowywanych w krakowskich kolekcjach. Ciekawe są też inicjatywy edukacyjne 

archiwów, jak np. Dawne pismo Archiwum Narodowego w Krakowie. 

7.1.2 Informacja o najcenniejszych dokumentach archiwalnych 
Omówiony powyżej system informacji archiwalnej ma na celu informowanie o wszystkich 

zasobach archiwalnych. Warto natomiast wiedzieć o kilku inicjatywach wyróżniających 

dokumenty najcenniejsze, w kontekście globalnym (Pamięć Świata), europejskim (Znak 

Dziedzictwa Europejskiego) czy krajowym (Polska Lista Krajowa Programu UNESCO 

Pamięć Świata).  

Program „Pamięć Świata” (Memory of the World) został zainicjowany w 1992 r., wkrótce po 

tym jak Federico Mayor, Dyrektor Generalny UNESCO, zobaczył ruiny Biblioteki Narodowej 

w Sarajewie - skutek świadomego niszczenia dorobku kulturowego narodu. UNESCO 

stworzyło program, który przywołuje pamięć o kolekcjach, zbiorach archiwalnych i 

bibliotecznych z całego świata, w ten sposób przyczyniając się do ich globalizacji i promocji 

krajów, z których pochodzą. Celem Programu Pamięć Świata jest zwrócenie uwagi rządów i 

opinii publicznej na znaczenie oraz konieczność ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego, a 

także podejmowanie działań na rzecz jego popularyzacji i szerokiego udostępniania. W ramach 

programu „Pamięć Świata” powstaje Memory of the World - światowa lista najcenniejszych i 

najważniejszych przykładów dziedzictwa dokumentalnego, które w sposób trwały wpłynęło na 

dzieje całych społeczeństw i kontynentów. O wpisaniu na listę decyduje Międzynarodowy 

Komitet Doradczy UNESCO. W 2011 roku podpisano tzw. Deklarację Warszawską, która jest 

formalnym dokumentem wskazującym kierunki rozwoju działalności międzynarodowej w 

zakresie programu Memory of the World. Program „Pamięć Świata” jest częścią 

trzyelementowej całości, na którą składają się jeszcze: realizacja Konwencji z 1972 r. w sprawie 

ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz Konwencji z 2003 r. 

dotyczącej ochrony kulturalnego dziedzictwa niematerialnego. Podobnie jak program „Pamięć 

Świata”, posiadają one listy lub wykazy (Edmondson, 2011). 

W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, w skład którego 

wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów, środowiska naukowego 

i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, a któremu przewodniczy każdorazowy Naczelny 

Dyrektor Archiwów Państwowych, w 2014 r. powstała pierwsza edycja Polskiej Listy Krajowej 

Programu UNESCO Pamięć Świata. Lista obejmie przechowywane w polskich bibliotekach, 

archiwach i muzeach dokumenty stanowiące świadectwo ważnych w dziejach Polski wydarzeń, 

osób, przemian kulturowych i cywilizacyjnych. Europejską odmianą projektu jest ustanowiony 

http://dawnepismo.ank.gov.pl/pl
https://en.unesco.org/programme/mow
https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/
https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/
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decyzją Parlamentu Europejskiego program Znak Dziedzictwa Europejskiego (European 

Heritage Label) powołany w 2011 r., w celu promowania miejsc, wydarzeń i dokumentów, 

których symboliczna wartość opowiada o dziejach Europy. Obecnie lista liczy 38 obiektów, w 

tym 4 z Polski. 

7.1.3 Potrzeby informacyjne użytkowników archiwów 
Jak wynika z corocznych sprawozdań NDAP, materiały archiwalne służą użytkownikom w 

największym stopniu do: 

• naukowych badań historycznych,  
• poszukiwań genealogicznych,  
• poszukiwań własnościowych, 
• poszukiwań dokumentów pracowniczych.  

7.1.3.1 Informacja genealogiczna 
Źródłami do badań genealogicznych są wszelkiego typu dokumenty archiwalne, w których 

mogą występować imiona i nazwiska: akta metrykalne (księgi do zapisywania urodzin, 

chrztów, ślubów, pogrzebów), spisy ludności, księgi kościelne, akta instytucji wymiaru 

sprawiedliwości, zdrowia, akta placówek oświatowych, partii i stowarzyszeń, akta kancelarii z 

okresu staropolskiego (Metryka Koronna, Litewska, Mazowiecka, Wołyńska), akta instytucji 

powołanych do badania szlachectwa.  

Archiwa państwowe udostępniają pomoce archiwalne służące do poszukiwań genealogicznych, 

zawierające informacje o wymienionych wyżej rodzajach dokumentów, a także podjęto proces 

ich digitalizacji i udostępniania online. 

W pierwszej kolejności należy wymienić bazę Księgi metrykalne i stanu cywilnego PRADZIAD 

(w pierwotnej wersji opartą na drukowanym przewodniku Anny Laszuk Księgi metrykalne i 

stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce), włączoną obecnie do systemu Szukaj w 

Archiwach. Poszukiwanie informacji o przodkach w oparciu o to źródło powinno być 

poprzedzone ustaleniem nazwy miejscowości, w której zamieszkiwała rodzina, następnie 

zasięgu terytorialnego parafii (rzymskokatolickich, prawosławnych, grekokatolickich i 

ewangelickich) lub żydowskich okręgów metrykalnych. W bazie bowiem szukamy nie 

nazwisk, a miejscowości.  

Drugim źródłem jest – również obecnie włączona do systemu Szukaj w Archiwach baza 

Ewidencje Ludności w Archiwaliach ELA.  Zawiera ona informację o sporządzanych na różne 

potrzeby i w różnych celach spisach ludności we wszystkich ich fizycznych postaciach 

(ewidencje, wykazy, kartoteki itp.), znajdujących się w materiałach archiwalnych 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0001:0009:PL:PDF
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en
https://www.gov.pl/web/kultura/polskie-obiekty-uhonorowane-znakiem-dziedzictwa-europejskiego
https://www.archiwa.gov.pl/pl/653-ksi%C4%99gi-metrykalne-i-stanu-cywilnego-w-archiwach-pa%C5%84stwowych-w-polsce
https://www.archiwa.gov.pl/pl/653-ksi%C4%99gi-metrykalne-i-stanu-cywilnego-w-archiwach-pa%C5%84stwowych-w-polsce
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przechowywanych w archiwach państwowych. W poszukiwaniach genealogicznych 

pomocnych może być także szereg innych źródeł związanych z archiwami, jak np. regionalny 

serwis Genealogia w archiwach oraz wydane na płytach CD „Po mieczu i kądzieli” 7 baz 

danych zawierających informacje, które mogą być przydatne do prowadzenia naukowych 

badań demograficznych i genealogicznych. 

7.1.3.2 Informacja o dokumentacji pracowniczej 
Kolejną grupą tematyczną dokumentów poszukiwanych w archiwach do celów praktycznych 

(nie naukowych czy edukacyjnych) jest dokumentacja pracownicza. Jest ona potrzebna do 

wystawienia świadectwa pracy, poświadczenia wynagrodzenia, wyliczania stażu 

ubezpieczeniowego, ustalenia wymiaru emerytury, kontroli indywidualnych kont 

ubezpieczeniowych czy ustalenia kapitału początkowego. Tzw. kapitał początkowy to składki 

ubezpieczeniowe osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i pracowały przynajmniej ½ 

roku i jeden dzień przed 1999 r., obliczane przez ZUS na wniosek pracownika, który dostarcza 

świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające zatrudnienie, 

zaświadczenia o wynagrodzeniu wystawione przez pracodawcę lub potwierdzenie wysokości 

zarobków wystawione przez archiwum. Dokumentację potrzebną pracownikowi do ustalenia 

wymiaru emerytury czy renty ma obowiązek przechowywać lub zabezpieczyć zakład pracy, a 

likwidowane lub upadające zakłady pracy przekazują je do odpłatnego przechowywania. Prawo 

do przechowywania dokumentacji płacowej nie istniejących już przedsiębiorstw posiadają: 

Archiwa Państwowe, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, spółki kapitałowe wyposażone w 

zezwolenie od wojewody i pozytywną opinię naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, 

Archiwum Ministerstwa Gospodarki (dokumenty zlikwidowanych zakładów pracy z sektora 

przedsiębiorstw), Archiwum Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dokumenty 

zlikwidowanych placówek kulturalnych) oraz ZUS. Naczelny Dyrektor Archiwów 

Państwowych może nakazać złożenie w archiwum dokumentacji pracodawcy wykreślonego z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, gdy grozi jej 

zniszczenie a nie będzie podstaw do umieszczenia jej u innych przechowawców. Istnieją 

zbiorcze źródła informacji na temat takiej dokumentacji, udostępnione przez Archiwum 

Państwowe w Warszawie: Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej 

pracodawców. 

 

https://www.genealogiawarchiwach.pl/
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7.2 Archiwa nie podlegające Naczelnemu Dyrektorowi 
Archiwów Państwowych 

Wśród archiwów polskich nie podlegających naczelnemu dyrektorowi archiwów 

państwowych wyróżnić można: archiwa wyodrębnione, archiwa z powierzonym zasobem, 

zakładowe, partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych, kościołów i związków wyznaniowych oraz archiwa w zbiorach bibliotek i 

muzeów. 

Archiwa wyodrębnione - podlegające własnym władzom resortowym gromadzą głównie akta 

wytworzone przez siebie i podległe im jednostki organizacyjne. Są to: Archiwum Sejmu,  

Senatu, Kancelarii Prezydenta, Rady Ministrów, Archiwum Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojskowe: 

Centralne Archiwum Wojskowe, Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, Archiwum 

Wojsk Lądowych, Archiwum Marynarki Wojennej, Archiwum Sił powietrznych, Agencja 

Mienia Wojskowego; służb specjalnych: Archiwum Wywiadu Skarbowego Ministerstwa 

Finansów, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne; Komendy Głównej Straży Granicznej; 

Komenda Główna Policji; Urząd ds. Cudzoziemców oraz archiwum Instytutu Pamięci 

Narodowej. Archiwa z powierzonym zasobem (na stałe lub na określony czas) przez 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych to archiwa w szkołach wyższych (np. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego) oraz innych instytucjach 

naukowych i państwowych (np. Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Głównego 

Urzędu Statystycznego, Zamku Królewskiego w Warszawie). Archiwa zakładowe 

państwowych jednostek organizacyjnych (urzędów, instytucji, zakładów przemysłowych itp.), 

w których powstają materiały archiwalne (tzn. taka dokumentacja, która podlega wieczystemu 

przechowywaniu) wchodzą również do państwowej sieci archiwalnej. Obowiązane są one do 

przekazywania tych materiałów po 25 latach od chwili ich wytworzenia do archiwów 

państwowych, które sprawują nad nimi nadzór. W praktyce, na skutek braku miejsca w 

magazynach, okres ten w niektórych przypadkach bywa przedłużany. Osobna kategoria to 

archiwa partii politycznych (za wyjątkiem archiwów Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej, które zostały w 1990 r. włączone do zasobu archiwów państwowych), związków 

zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, kościołów i związków 

wyznaniowych (szczególnie zasobne w dawne akta są katolickie archiwa diecezjalne i 

klasztorne). Archiwalia znajdują się również w zbiorach bibliotek (głównie naukowych, np. 
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Biblioteka Jagiellońska) oraz muzeów państwowych i samorządowych. Wykaz archiwów nie 

podlegających NDAP znajduje się w drukowanym przewodniku Archiwa w Polsce. Informator 

adresowy. Niektóre z nich współpracują z NAC w ramach systemu Szukaj w Archiwach (np. 

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce). W większości jednak informacji na temat 

przechowywanych przez nie zbiorów należy poszukiwać w samych instytucjach np. Archiwum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

7.2.1 Zbiory archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej 
Szczególnym zbiorem dokumentów archiwalnych jest archiwum wyodrębnione Instytutu 

Pamięci Narodowej. IPN został powołany w 1998 r. na mocy ustawy Sejmu RP. Funkcjonuje 

centrala i 11 oddziałów terenowych, z których każdy swoim zasięgiem odpowiada obszarowi 

działania właściwego Sądu Apelacyjnego. Archiwum IPN gromadzi, opracowuje i udostępnia 

dokumenty byłych organów bezpieczeństwa państwa, organów więziennictwa, sądów i 

prokuratur oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich, z lat 1944 – 1989. Do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 

przekazuje się też dokumenty wytworzone w toku postępowań prowadzonych przez sądy w 

sprawach lustracyjnych, z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie. 

Zasób obejmuje ponad 90 tys. metrów bieżących i stanowią go dokumenty papierowe, 

mikrofilmy, fotografie, nagrania filmowe i dźwiękowe. Znaczną część zasobu stanowią 

kartoteki.  

Każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem do IPN o udostępnienie do wglądu dotyczących go 

dokumentów, będących w zasobach Instytutu oraz załączyć do zbioru własne uzupełnienia, 

sprostowania, uaktualnienia, wyjaśnienia oraz dokumenty lub ich kopie. Każdy też ma prawo 

wystąpić z wnioskiem do Instytutu Pamięci o udostępnienie do wglądu dokumentów 

osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa. 

Dokumenty zgromadzone przez IPN udostępnia się też w celu: wykonywania zadań 

ustawowych; prowadzenia badań naukowych; publikacji materiału prasowego z upoważnienia 

redakcji albo wydawcy. Dokumenty te udostępnia się na pisemny wniosek, skierowany do 

dyrektora oddziału Instytutu.  

O zasobach IPN informuje Inwentarz archiwalny, dostępny publicznie (jest to obowiązek 

zapisany w ustawie). Inwentarz zawiera opis całego zasobu na poziomie jednostki archiwalnej, 

w sposób pozwalający na identyfikację zagadnień lub osób, których dotyczą dokumenty. Opis 

jednostki archiwalnej zawiera: sygnaturę archiwalną; nazwę zespołu (zbioru) archiwalnego lub 

wytwórcy materiałów archiwalnych; tytuł jednostki archiwalnej identyfikujący rodzaj 

https://www.archiwa.gov.pl/pl/615-archiwa-w-polsce-informator-adresowy
https://www.archiwa.gov.pl/pl/615-archiwa-w-polsce-informator-adresowy
https://szukajwarchiwach.pl/804#tabInformacje
http://www.archiwum.uj.edu.pl/
http://www.archiwum.uj.edu.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/archiw/struktura
https://ipn.gov.pl/pl/archiw/struktura
https://inwentarz.ipn.gov.pl/
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materiałów archiwalnych ze wskazaniem danych osobowych osób; formę fizyczną; liczbę 

tomów; miejsce przechowywania akt oraz alternatywnie: nazwę podzespołu archiwalnego; 

nazwę serii; nazwę podserii; sygnaturę mikrofilmu; sygnatury dawne; regest lub dodatkowe 

informacje o zawartości jednostki; kryptonim; liczbę kart lub stron; daty skrajne; numer 

rejestracyjny. Także na mocy ustawy IPN został zobowiązany do udostępniania katalogów 

zawierających informacje osobowe. Od 2009 r. powstaje archiwum cyfrowe IPN.  

7.3 Archiwa polonijne 
Archiwalia dotyczące Polski i Polonii gromadzone są również przez archiwa, biblioteki, 

instytuty i muzea polonijne działające poza granicami kraju (m. in. we Francji, w Stanach 

Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii). Ich zestawienie wraz z krótką charakterystyką 

działalności dostępne jest w publikacji Anny Krochmal z 2004 r., wydanej drukiem i 

udostępnionej jako pdf Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych. 

W 1978 r. powołano Stałą Konferencję Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie 

(MABPZ), która zrzesza instytucje zajmujące się gromadzeniem polskich dóbr kultury na 

obczyźnie, w celu koordynowania wspólnych działań na rzecz zabezpieczania polskich 

pamiątek i spuścizny archiwalnej. Strona internetowa MABPZ jest źródłem informacji o tych 

instytucjach. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmuje poprzez Naczelną 

Dyrekcję Archiwów Państwowych od kilkunastu lat działania mające na celu pomoc 

placówkom polskim poza krajem w należytym opracowaniu, zabezpieczaniu oraz 

udostępnianiu zebranych przez nie zbiorów. Pracownicy sieci archiwów państwowych są 

systematycznie delegowani do głównych instytucji polonijnych na kilkumiesięczne pobyty, w 

celu niesienia pomocy w organizacji działalności archiwalnej, bądź jej usprawnianiu. Wydano 

też podręczniki dla archiwistów w instytucjach polonijnych. Zbiory są zabezpieczane w formie 

kopii mikrofilmowych i cyfrowych. Wykonywane są prace konserwatorskie w ramach 

wieloletniego programu rządowego Kwaśny Papier. Informacja o zasobach tych archiwów 

dostępna jest w: (1) systemie Szukaj w Archiwach (dla wybranych instytucji), (2) publikacjach 

np. Przewodnik po zasobie archiwum Instytutu Literackiego Kultura, (3) na stronach WWW 

tych instytucji. 

7.4 Archiwa innych krajów 
Archiwa innych krajów są w posiadaniu dokumentów polskich, które znalazły się tam m.in. z 

powodu stosowania zasady pertynencji dokumentów archiwalnych (przynależności 

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/
http://www.biblioteka.info/mabpz/
http://www.biblioteka.info/mabpz/
https://www.archiwa.gov.pl/files/Polskie_instytucje_za_granica.pdf
https://www.mabpz.org/
https://ksiegarnia.bn.org.pl/427/Przewodnik-po-zasobie-Archiwum-Instytutu-Literackiego-Kultura.html
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terytorialnej nakazującej ścisły związek zespołów archiwalnych z terytorium, na którym 

powstały). Archiwiści polscy przeprowadzają kwerendy w obcych archiwach, w celu 

opracowania informacji o polskich dokumentach. Wyniki kwerend przyjmują postać 

opracowań, jak np. Polonika w Austriackim Archiwum Państwowym 1772-1918 oraz trafiają do 

bazy danych Reconstitution of the Memory of Poland.  

Projekt Reconstitution of the Memory of Poland stanowi od strony prawnej kontynuację działań 

podjętych przez UNESCO i MRA (Międzynarodowa Rada Archiwalna) w 1974 r., mających 

na celu wypracowanie podstaw ułatwiających rozwiązywanie, na zasadzie konsensusu sporów 

archiwalnych między stronami, dotyczących: zmiany suwerenności poszczególnych 

terytoriów, przekazań i przejęć dokonanych podczas wojen w wyniku okupacji wojskowej, 

kolonizacji i dekolonizacji oraz rozpadu podmiotów politycznych i powstania na ich gruzach 

nowych państw. W 1997 r. MRA opracowała na zlecenie UNESCO ankietę, której celem było 

rozpoznanie w skali świata zagadnienia strat i przemieszczeń zbiorów archiwalnych oraz 

rozpoznanie szans rozwiązania wynikających z tego problemów. Odpowiedź polskiej strony na 

ankietę ujawniła fakt rozproszenia i zniszczenia polskiego zasobu archiwalnego, dochodzący 

do 90% w skrajnym przypadku strat poniesionych przez centralne archiwa państwa w trakcie 

II wojny światowej. Z tego gruntu wyrosła decyzja o zainicjowaniu programu o nazwie 

"Reconstitution of the Memory of Poland" („Odtworzenie Pamięci Polski”). Został on 

włączony w 1998 r. do zgłoszonego projektu Rady Europy „Electronic publishing, books and 

archives”. Głównym celem programu jest baza danych, w której opisuje się materiały 

archiwalne wytworzone w Polsce lub Polski dotyczące, a przechowywane w archiwach 

zagranicznych. 

Podejmowane są też inicjatywy na rzecz wymiany dokumentów (kopii cyfrowych, np. w 2015r. 

pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Archiwum Państwowym Służby Bezpieczeństwa 

Ukrainy).  

Wykaz europejskich archiwów państwowych dostępny jest w serwisie Archives Portal 

Europe w zakładce Archiwa w Europie.  

 

7.5 Archiwa społeczne 
Dokumenty archiwalne znajdują się także w rękach prywatnych bądź w posiadaniu instytucji 

nie związanych z szeroko pojętą dokumentacją dziedzictwa kulturowego. W ostatnim czasie 

rozwija się działalność określana jako archiwistyka społeczna, której efekty dostępne są w 

https://www.archiwa.gov.pl/pl/665-polonika-w-austriackim-archiwum-pa%C5%84stwowym-1772-1918
https://www.archivesportaleurope.net/directory;jsessionid=8B907C0B4ADCC2B094D9061571BDF821
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serwisach internetowych: Otwarty System Archiwizacji (OSA), FotoKARTA, Cyfrowe 

Archiwum Tradycji Lokalnej, My House of European History, czy Archiwum Historii 

Mówionej. 

 

7.6 Wybrane systemy informacyjne na temat zbiorów 
archiwalnych 

7.6.1 Szukaj w Archiwach  
Szukaj w Archiwach www.szukajwarchiwach.pl  

op
is

 

• twórcy: Narodowe Archiwum Cyfrowe (pomysłodawca i administrator) oraz archiwa 
współpracujące (124) jako dostawcy danych 

• zawartość: (1) opisy wszystkich zespołów archiwalnych zgromadzonych w sieci archiwów 
państwowych (podległych NDAP) wraz opisami jednostek archiwalnych (o ile zostały wykonane) 
wchodzących w ich skład; (2) opisy zespołów archiwalnych zgromadzonych w instytucjach 
polskich i polonijnych, które dobrowolnie przystąpiły do współpracy z NAC w ramach 
współtworzenia systemu Szukaj w archiwach; (3) opisy ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego 
przechowywanych w sieci archiwów państwowych (podległych NDAP) oraz wybranych archiwach 
nie podlegających ADAP (diecezjalne, Urzędu Stanu Cywilnego); (4) opisy spisów ludności; (5) 
cyfrowe wersje dokumentów archiwalnych dotąd zdigitalizowanych przez archiwa 

ap
ar

at
 w

ys
zu

ki
w

aw
cz

y 

• wyszukiwanie proste 
• wyszukiwanie w całym zbiorze 
• wyszukiwanie tylko w zespołach archiwalnych (z możliwością posługiwania się specjalnymi 

filtrami – polami bazy SEZAM);  
• wyszukiwanie tylko w jednostkach archiwalnych (z możliwością posługiwania się specjalnymi 

filtrami – polami bazy INWENTARZE);  
• wyszukiwanie tylko w aktach metrykalnych (z możliwością posługiwania się specjalnymi filtrami – 

polami bazy PRADZIAD);  
• ograniczenie wyszukiwania do obiektów aktowych, ulotnych, fotograficznych, kartograficznych, 

technicznych, nagraniowych, muzealnych, wizyjnych (z możliwością posługiwania się 
dodatkowymi filtrami) 

• wyszukiwanie z całym zbiorze lub tylko wśród obiektów zdigitalizowanych 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać przykłady najstarszej dokumentacji 
cechów rzemieślniczych działających w Polsce, która 
została zeskanowana i udostępniona  

wyszukiwarka „cech” 
zaznaczyć opcję: tylko ze skanami 

ile zespołów archiwalnych gromadzi Archiwum 
Państwowe w Krakowie oraz każdy z jego czterech 
oddziałów?  

archiwa -> wybór z listy 

ile m.b. liczą księgi ziemskie krakowskie, a ile księgi 
grodzkie krakowskie? jakie opracowano dla nich 
pomoce archiwalne? 

informacja w opisie zespołów 

jakie cechy rzemieślnicze działające w Krakowie 
posiadają w Archiwum Narodowym w Krakowie swoje 
zespoły? 

wyszukiwanie zaawansowane 
dodaj filtr: archiwum: Archiwum Narodowe w 
Krakowie 
dodaj filtr: kategoria / dział -> wybór z listy: cechy, 
związki rzemieślnicze 

gdzie przechowywane są akta sądu starościńskiego w 
Bochni z lat 1757-1772, ile liczą m.b. i jakie pomoce 
archiwalne dla nich opracowano? w jakim języku są 
zgromadzone dokumenty? 

informacja w opisie zespołu 

http://www.szukajwarchiwach.pl/
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jakie dokumenty składają się na spuściznę po prof. 
Stanisławie Kutrzebie, która jako zespół jest 
zgromadzona w Archiwum Państwowym w Krakowie? 
czy w innych archiwach w Polsce są dokumenty po 
prof. St. Kutrzebie? 

informacja w opisie zespołu 

czego dotyczą jednostki archiwalne zespołu 
archiwalnego Gminy Ludwinów (1773-1911) 
zgromadzonego w Archiwum Państwowym w 
Krakowie? Proszę wymienić min. 3 tematy 

informacja w opisie zespołu -> zawartość jednostek 
archiwalnych 

proszę podać miejsce obecnego przechowywania księgi 
zgonów z lat 1847-1874 wyznania staroluterańskiego 
miejscowości Trzygłów; do jakiego zespołu należą 
akta? 

wyszukiwanie zaawansowane -> dodaj filtr akt 
metrykalnych: wyznanie, wezwanie, miejscowość 

   

 

7.6.2 Reconstitution of the Memory of Poland 
Reconstitution of the Memory of Poland (RMP) http://rmp.icm.edu.pl/  

op
is

 

• twórca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
• zasób: opisy zespołów archiwalnych zawierających materiały archiwalne wytworzone w Polsce lub 

Polski dotyczące, przechowywanych w 60 archiwach z 13 krajów 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • wyszukiwanie pełnotekstowe we wszystkich polach (nazwy wytwórców akt, tytuły obiektów 

archiwalnych, nazwy archiwów, bibliografia pisane są w językach oryginałów, natomiast opis 
zawartości w j. polskim; nazwy miast będących siedzibą aktotwórców lub siedzibą archiwów 
wpisane są do bazy zarówno w j. polskim jak i w j. oryginalnym) 

• wyszukiwanie w polach: miasto – siedziba archiwum, miasto – siedziba aktotwórcy, tytuł zespołu, 
zawartość 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę opisać dzieje aktotwórcy zespołu archiwalnego 
„Urkunden Verkehr Krakau-Oberschlesische 
Eisenbahn” (Przywileje i statuty dotyczące budowy 
kolei Kraków - Górny Śląsk) przechowywanego w 
archiwum centralnym Republiki Austriackiej 

wyszukiwanie zespołu w pole tytuł 
informacja znajduje się w opisie  

proszę opisać zawartość zespołu archiwalnego 
Provinzen / Galizien przechowywanego w archiwum 
centralnym Haus-, Hof- und Staatsarchiv Republiki 
Austriackiej 

wyszukiwanie zespołu w pole tytuł 
informacja znajduje się w opisie  

  
   

 

7.6.3 Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej 
pracodawców  

Przechowawcy / Pracodawcy https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php 

op
is

 

• twórca: Archiwum Państwowe w Warszawie 
• zasób: baza przechowawców i baza pracodawców 
• informacje o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, przechowywanej w archiwach 

państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych 
przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą. 

http://rmp.icm.edu.pl/
https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php
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ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie pracodawców wg: nazwy, miejscowości, regonu, dat krańcowych 

• wyszukiwanie przechowawców wg: nazwy, miejscowości, regonu  
ćw

ic
ze

ni
a 

polecenie (p)odpowiedź 

gdzie jest przechowywana dokumentacja osobowo-
płacowa nieistniejącej A.S.A. Spółka Jawna 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe, 
Maciej Perlik, Robert Ziętek w Krakowie 31-553 
Kraków, ul. Cystersów 67/15? 

wg nazwy w bazie pracodawców 

   

 

7.6.4 Archives Portal Europe 
Archives Portal Europe (APE) https://www.archivesportaleurope.net/  

op
is

 

• twórca: konsorcjum 33 partnerów z 32 krajów, obecnie - Archives Portal Europe Foundation 
• APE jest jednym z głównych efektów projektu APEX współfinansowanego przez Komisję 

Europejską w ramach programu ICT PSP w latach 2009-2015 
• portal jest multiwyszukiwarką opartą na krajowych źródłach informacji na temat zbiorów 

archiwalnych 
• portal działa jako agregator danych dla portalu Europeana  

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• lista wszystkich archiwów uczestniczących w projekcie w podziale na kraje, mapa 
• wyszukiwanie proste w pełnym opisie 
• wyszukiwanie zaawansowane w: tytule / streszczeniu / sygnaturze; pomocach archiwalnych / 

przewodnikach po zasobach / przewodnikach źródłowych; wybranym zasięgu chronologicznym 
• wyszukiwanie: tylko obiektów zdigitalizowanych / wszystkich dokumentów 
• wyszukiwanie dokumentów związanych z zaproponowanymi tematami  
• przy wyszukiwaniu należy używać języków narodowych 

   

 

  

https://www.archivesportaleurope.net/
https://www.archivesportaleurope.net/topics
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7.6.5 Memory of the World Register (Rejestr Pamięć Świata)  
Memory of the World Register (Rejestr Pamięć Świata) 

https://en.unesco.org/programme/mow/register 

op
is

 

• twórca: UNESCO 
• zasób: lisa zaproponowanych przez kraje i zaakceptowanych przez Komitet UNESCO 

najcenniejszych dokumentów archiwalnych w skali globalnej 
• w typowaniu Komitet bierze przede wszystkim pod uwagę 7 kryteriów głównych (wpływ na 

historię, znaczenie dla okresu historycznego, miejsce, dokonania wybitnej osoby, szczególnie 
ważny temat, wyjątkowa forma i styl dzieła, wartości społeczne, humanistyczne) i 2 uzupełniające 
(kompletność zachowania materialnego dzieła i jego unikatowość), które zwracają uwagę na 
szczególne znaczenie elementów dziedzictwa dokumentalnego 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • przeglądanie listy wg: regionu i kraju, roku wpisania na listę, organizacji, międzynarodowego dnia 

(obchodzonego na świecie i związanej z nim dokumentacji archiwalnej) 
• mapa interaktywna 
• opis dokumentu: numer kolejny, nazwa i data powstania (lub stulecie ), nazwa instytucji, w której 

znajdują się archiwalia lub dokumenty, najistotniejsze cechy (kursywa), krótka charakterystyka, 
kryteria i stan zachowania  

ćw
. polecenie (p)odpowiedź 

które polskie dokumenty archiwalne zostały uznane za 
najcenniejsze w skali globalnej?  Memory of the World -> access by region and country 

   

 

7.7 Dalsza lektura (informacja o zbiorach archiwalnych) 
42. Kecskemeti, C. (2011). „Odtworzenie pamięci polski”—Narodziny projektu. Archeion, 

112, 64–74.  
43. Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz 

archiwów państwowych w 2018 r. (2019).  
44. Ketelaar, E. (2011). Dokumenty jako pomniki. Archeion, 112, 37–50. 
45. Adamus-Kowalska, J. (2011). System informacji archiwalnej w Polsce. Historia, 

infrastruktura, standardy i metody. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 
46. Stępniak, W. (2009). Wokół programu UNESCO “Memory of the World”. Problemy 

Archiwistyki, (1), 66–71.  
47. Stępniak, W. (2016). Pierwszy akt normatywny Unesco w sprawie ochrony dziedzictwa 

dokumentacyjnego. ARCHEION, 54–71.  
 

  

https://en.unesco.org/programme/mow/register
https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/archeion/Archeion_112.pdf
https://www.archiwa.gov.pl/files/SPRAWOZDANIE_2018_.pdf
https://www.archiwa.gov.pl/files/SPRAWOZDANIE_2018_.pdf
https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/archeion/Archeion_112.pdf
http://www.sbc.org.pl/Content/60296/system_informacji_archiwalnej.pdf
https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/problemy/WStepniak.pdf
https://archiwa.gov.pl/files/Archeion_117_lekki-2.pdf
https://archiwa.gov.pl/files/Archeion_117_lekki-2.pdf
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8 Informacja o zbiorach bibliotecznych 
Zasady funkcjonowania bibliotek w Polsce reguluje Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o 

bibliotekach. Biblioteki przechowują i udostępniają różne typy dokumentów pierwotnych - 

wydawanych współcześnie jako: druki (książki, czasopisma, materiały kartograficzne, 

muzyczne, dokumenty życia społecznego), taśmy, płyty, filmy (dokumenty dźwiękowe, w tym 

audioksiążki i filmowe), dokumenty elektroniczne, a także zbiorów historycznych: ikonografii, 

rękopisów, starych druków. Drugą grupę stanowią dokumenty wtórne, trzecią – pochodne. 

Zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego stanowią 

w całości lub części Narodowy Zasób Biblioteczny, który podlega szczególnej ochronie.  

Fizyczne egzemplarze zbiorów bibliotecznych są wypożyczane użytkownikom lub 

udostępniane na miejscu, natomiast kopie cyfrowe i dokumenty elektroniczne są udostępniane 

zdalnie.  

8.1 Biblioteki w Polsce 
Biblioteki polskie funkcjonują: (1) samoistnie, w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotek 

publicznych jednostek samorządu terytorialnego (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) 

oraz bibliotek pedagogicznych, albo (2) jako zaplecze naukowe różnego rodzaju instytucji: 

naukowych, szkół, muzeów, archiwów, ośrodków kultury, zakładów. Centralną biblioteką 

państwa jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, jest ona też biblioteką publiczną. Biblioteka 

Jagiellońska (główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) także pełni funkcję 

biblioteki narodowej, a część jej zbiorów stanowi narodowy zasób biblioteczny, należy też do 

ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Dla wszystkich potencjalnych czytelników są dostępne 

zbiory bibliotek publicznych, pozostałe służą przede wszystkim odbiorcom związanym z 

instytucją, przy której funkcjonuje biblioteka.  

Ogólnokrajową ewidencję bibliotek prowadzi Biblioteka Narodowa. Biblioteki naukowe 

działające przy polskich instytucjach naukowych są zarejestrowane w systemie Nauka Polska 

– instytucje (należy zaznaczyć fasetę „instytucje przechowujące zbiory”). Bazę bibliotek 

publicznych prowadzi Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i udostępnia ją na stronie 

Ogólnopolskiego Portalu Bibliotekarskiego (baza liczy 3667 rekordów). Zaś w portalu dla 

bibliotekarzy EBIB udostępniono bazę bibliotek polskich w kraju i za granicą, wraz z adresami 

ich serwisów WWW (baza liczy 3170 rekordów). Bezpłatna publikacja Biblioteki w Polsce 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970850539
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970850539
https://bn.org.pl/
https://bj.uj.edu.pl/
https://bj.uj.edu.pl/
https://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=s56t0w
https://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=s56t0w
http://www.sbp.pl/o_bibliotekach/baza_bibliotek
http://www.sbp.pl/o_bibliotekach/baza_bibliotek
http://www.ebib.pl/biblioteki/
https://ksiegarnia.bn.org.pl/396/Biblioteki-w-Polsce-w-2012-roku.html
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udostępniana jest przez Bibliotekę Narodową. Światowy wykaz bibliotek podaje płatny World 

Guide to Libraries 2018.   

8.2 Współczesne katalogi centralne 
Źródłami informacji o zasobach bibliotek są katalogi. Katalog biblioteczny to zbiór informacji 

bibliograficznych o jednostkach stanowiących księgozbiór jednej biblioteki lub księgozbiory 

bibliotek - wtedy przyjmuje nazwę katalogu centralnego. Katalog centralny dostarcza 

informacji o dokumentach i miejscach ich przechowywania, niwelując konieczność 

przeszukiwania wielu osobnych źródeł informacji i ewentualność pominięcia informacji, tym 

samym przyspiesza pracę i ułatwia wypożyczenia międzybiblioteczne. Z punktu widzenia 

użytkowników jest najszybszą formą dostępu do informacji o zbiorach bibliotek. Takie 

zintegrowane źródła informacji o zbiorach wielu bibliotek tworzy się dwoma sposobami: (1) 

metodą współpracy bibliotekarzy przy współkatalogowaniu oraz (2) techniką 

automatycznego przeszukiwania przez system komputerowy wielu katalogów w oparciu o 

tzw. protokół Z39.50.  

Ad. 1. Katalogi tworzone w procesie katalogowania kooperatywnego (współkatalogowania) 

budowane są w ten sposób, że w bazie centralnej tworzony jest tylko jeden rekord opisu 

dokumentu, który może być skopiowany do katalogu lokalnego przez biblioteki uczestniczące 

w sieci. Wszystkie rekordy w katalogach lokalnych pochodzące z katalogu centralnego są 

automatycznie aktualizowane. Poprzez katalogowanie kooperatywne uzyskuje się wysoką 

jakość i ujednolicenie opisów bibliograficznych dokumentów, a także obniżenie kosztów 

katalogowania w bibliotekach uczestniczących.  

Zawartość katalogu bibliotecznego tworzą rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartotek haseł 

wzorcowych (największa to Virtual International Authority File - VIAF, założona i 

obsługiwana przez OCLC). W grudniu 2018 r. Biblioteka Narodowa wdrożyła zintegrowany 

system zarządzania zasobami OMNIS, który działa w chmurze, i w którym 

współkatalogowanie odbywa się w bibliotekach w czasie rzeczywistym. Dalekosiężne plany 

przewidują pełnienie przez OMNIS funkcji jednego punktu dostępu do zbiorów wszystkich 

bibliotek w Polsce oraz do aktualnej oferty rynku wydawniczego. Z końcem roku 2019 katalog 

OMNIS łączy zbiory: Biblioteki Narodowej - największej publicznej i naukowej biblioteki w 

Polsce; Biblioteki Jagiellońskiej - największej i najstarszej biblioteki uniwersyteckiej w Polsce, 

wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wojewódzkiej 

https://www.degruyter.com/view/product/497837
https://www.degruyter.com/view/product/497837
http://viaf.org/
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Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 

Ad. 2. Multiwyszukiwarki działają dzięki standardowi umożliwiającemu porozumiewanie się 

różnych systemów komputerowych w oparciu o protokół Z39.50 (pierwsza wersja z 1988 r.). 

Przeszukuje on różne bazy danych w tym samym czasie, nie wymagając przy tym znajomości 

struktury każdej z nich. Multiwyszukiwarką korzystającą z protokołu Z39.50 jest m.in.: KVK - 

Karlsruher Virtueller Katalog.  

Obydwa systemy: oparte na współkatalogowaniu i multiwyszukiwarki, są cennymi dla 

użytkowników narzędziami integrującymi wiele odrębnych źródeł informacji, jednak należy 

pamiętać, że jednolitość opisu i systemu wyszukiwania, a tym samym większa relewantność 

wyniku, zapewniona jest w tych pierwszych. 

 

Katalogiem centralnym o zasięgu globalnym jest WorldCat. Jego ideą jest jeden punkt dostępu 

do informacji o zasobach bibliotek z całego świata. Również międzynarodowy charakter ma 

niemiecki KVK - Karlsruher Virtueller Katalog. W Polsce powstaje wspomniana zintegrowana 

wyszukiwarka OMNIS - usługa umożliwiająca przeszukiwanie metadanych zbiorów różnych 

bibliotek oraz ich zasobów pełnotekstowych w postaci cyfrowej. Funkcjonuje kilka 

specjalistycznych katalogów centralnych w Polsce. Dla bibliotek naukowych jest to katalog 

NUKAT i uzupełniająco KaRo. Dla bibliotek publicznych m.in. w bibliotece.pl czy lokalny 

Biblioteka Kraków. Są katalogi regionalne, jak np. FIDKAR małopolski, dzięki któremu można 

jednocześnie przeszukiwać zbiory krakowskich bibliotek naukowych, publicznych i kolekcji 

specjalnych. Dla bibliotek kościelnych działa Centralny Katalog Bibliotek i multiwyszukiwarka 

„FIDES”. Istnieją katalogi centralne wybranych typów zbiorów bibliotecznych, np. 

mikrofilmów: Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów … , czasopism: Centralny Katalog 

Czasopism Polskich. Rodzajem katalogu centralnego dla zbiorów zdigitalizowanych w skali 

Europy jest Europeana, a w Polsce Federacja Bibliotek Cyfrowych. 

8.3 Formy katalogów bibliotecznych 
Najliczniejsze zbiory na świecie posiada Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, a w 

Polsce najbardziej kompletne współczesne zbiory posiada Biblioteka Narodowa w Warszawie 

(otrzymuje egzemplarze obowiązkowe).  

Chcąc skorzystać ze zbiorów bibliotecznych pojedynczych bibliotek, sięgamy do katalogu 

udostępnianego drogą elektroniczną. Poniższy rysunek pokazuje, że katalogi komputerowe 

https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://bn.org.pl/projekty/omnis/multiwyszukiwarka
https://krakow-biblioteka.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&new=1
http://fidkar.wbp.krakow.pl/fidkar/index2.html
https://catalog.loc.gov/
https://katalogi.bn.org.pl/
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zaczęto stosować w II pol. XX wieku, a wcześniej, od XIX w. stosowano katalogi kartkowe, 

których wtórne wersje w postaci mikroform czy kopii cyfrowych w XX wieku powielano i 

udostępniano, niwelując jedną z większych ich wad, czyli dostępność wyłącznie w bibliotece - 

miejscu ich fizycznej obecności. Najwcześniejszą i najdłużej funkcjonującą formą informacji o 

zbiorach bibliotecznych są spisy w formie kodeksowej (Rys.  22). 

 
Rys.  22 Formy katalogów bibliotecznych (era nowożytna) 

źródło: oprac. własne 

 
 

Dotąd nie wszystkie zbiory dużych i historycznych książnic zostały udostępnione w katalogach 

elektronicznych. Niektóre z nich są dowodem na to, że wymienione tu typy katalogów 

funkcjonują do dziś. Na przykład współczesny, elektroniczny katalog Biblioteki Jagiellońskiej 

rejestruje książki wydane po roku 1989 (w przypadku pozostałych typów dokumentów daty są 

różne), więc jest oczywiste, że katalog ten będzie niewystarczający dla użytkowników 

poszukujących zbiorów wydanych wcześniej. Uzupełnieniem są tu katalogi kartkowe dostępne 

na miejscu w bibliotece: alfabetyczny i rzeczowy, obejmujące dokumenty z XIX i XX wieku; 

księgozbiorów podręcznych oraz katalogi zbiorów specjalnych (rękopisów, starych druków, 

zbiorów graficznych i kartograficznych, muzycznych, życia społecznego i audiowizualnych). 

Od 2008 r. Biblioteka Jagiellońska zaprzestała uzupełniania kartkowego katalogu dla 

publiczności o karty katalogowe druków wydanych w latach 1950-1993, będących bieżącymi 

nabytkami. W związku z tym przy wyszukiwaniu druków wydanych w latach 1950-1993 należy 

korzystać najpierw z Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ a w następnej kolejności 

z Kartkowego Katalogu dla Publiczności (w sali katalogów). Jest jeszcze jeden katalog, 

rejestrujący zbiory wydane do 1949 r.- zabytkowy i niedostępny publicznie, ale 

zdigitalizowany. Czwartą grupę katalogów stanowią te, które zostały wydane w formie 

kodeksowej i dotyczą starych druków, rękopisów i inkunabułów. 
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8.3.1 Katalogi komputerowe 
Współczesny katalog komputerowy biblioteki - tzw. Online Public Access Catalogue – 

OPAC, to „katalog, w którym informacje są przechowywane w bazie danych systemu 

komputerowego i użytkownik informacji może się z nią bezpośrednio zapoznać poprzez 

terminal na odległość” (Informacja i dokumentacja. Terminologia PN-ISO 5127, 2005, s. 

109) oraz złożyć zamówienie na wypożyczenie. W takim katalogu odpowiednikiem jednostki 

katalogowej jest rekord bibliograficzny. Pojawienie się formatu MARC -  bibliograficznego 

rekordu możliwego do odczytania za pomocą komputera - efektu projektu MAchine Readable 

Cataloging Biblioteki Kongresu z 1965 r., stało się przełomem dla katalogowania 

bibliotecznego. Katalogi komputerowe pierwszej generacji (lata ’60-’70 XX wieku) były 

jednak jedynie produktem ubocznym automatyzacji funkcji bibliotecznych - przenosiły do 

środowiska online zawartość kartkowych katalogów, ale były nieprzyjazne w obsłudze dla 

użytkownika. Katalogi drugiej generacji (lata ’80-’90 XX wieku) uczyniły w tym zakresie 

większy postęp. Zaletą stała się wieloaspektowość wyszukiwania – możliwość zadawania pytań 

opartych jednocześnie na wielu kryteriach, a także uzyskiwanie zdalnie informacji o bieżącej 

dostępności zbiorów. Katalogi elektroniczne typu OPAC rejestrują różne typy dokumentów. 

Efektywność wyszukiwania wspomaga powiązanie rekordów bibliograficznych z rekordami 

kartoteki haseł wzorcowych, zawierającej pozycje podstawowe (dla terminów przyjętych), 

odsyłaczowe i wyjaśniające. Głównym problemem pierwszej i drugiej generacji katalogów 

były trudności użytkowników z wyszukiwaniem rzeczowym, opartym na indeksach 

przedmiotowych i systematycznych. Użytkownicy zaczęli korzystać z indeksów słów 

kluczowych, nie zawsze dlatego, że są one tak dobre, ale między innymi dlatego, że korzystanie 

z nich jest tak łatwe (reguła najmniejszego wysiłku) (Woźniak-Kasperek, 2011, s. 138). 

Współcześnie coraz więcej jest katalogów online określanych jako „next generation” (lub też: 

OPAC 2.0, katalog 2.0, społeczny OPAC, SOPAC). Koncepcja pojawiła się w 2005 r. Cechy 

katalogów „next generation” to: jeden punkt dostępu do wszystkich zasobów bibliotecznych, 

nowoczesny interfejs, wzbogacona zawartość opisu, nawigacja fasetowa, wyszukiwanie 

według prostych słów kluczowych, rankingi popularności, system podpowiedzi, rekomendacje 

i powiązane materiały, udział użytkowników we współtworzeniu zawartości katalogu, kanały 

RSS i alerty oraz indywidualne adresy URL dla poszczególnych opisów bibliograficznych. 

Katalog typu OPAC 2.0 zawiera nie tylko bibliograficzne informacje o książkach 

drukowanych, materiałach audiowizualnych i tytułach czasopism, ale także prowadzi do 

pełnych tekstów wszystkich elektronicznych baz danych, archiwów cyfrowych oraz wszelkich 
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innych zasobów biblioteki. Katalog ma intuicyjny i atrakcyjny wizualnie interfejs, 

porównywalny do najpopularniejszych narzędzi internetowych (Google, Amazon) i umożliwia 

wyszukiwanie według prostych słów kluczowych zamiast słownictwa kontrolowanego, które 

powinno być dostępne w wyszukiwaniu zaawansowanym. Dostęp do danych ma być dzięki 

temu bliższy nawykom i umiejętnościom użytkowników. Wzmocnienie atrakcyjności 

wizualnej i zawartości odbywa się poprzez prezentowanie: okładek książek, płyt, filmów, 

spisów treści, streszczeń, recenzji i zdjęć (w przeciwieństwie do surowego wyglądu rekordu 

MARC w katalogach OPAC I i II generacji). Nawigacja fasetowa pozwala użytkownikom 

zawęzić wyniki wyszukiwania według różnych aspektów: przedmiotów, autorów, daty, rodzaju 

materiałów, lokalizacji, serii i wielu innych. Ranking wyników wyszukiwania w katalogach 

OPAC określany jako trafność (relevancy) opiera się na częstotliwości występowania jednostek 

bibliograficznych związanych z wprowadzanymi przez użytkownika słowami kluczowymi. W 

katalogach next generation dodatkowo uwzględnia się popularność wyrażaną rozmiarem 

czcionki w chmurze tagów lub ilością komentarzy użytkowników. Nowoczesny katalog 

sprawdza pisownię, wskazuje użytkownikowi jego ewentualne błędy czy literówki i generuje 

podpowiedzi. Katalog NextGeneration jest narzędziem promowania czytelnictwa i uczenia się 

poprzez podpowiedzi kontekstowe, polecanie dodatkowych powiązanych materiałów. W 

katalogu tym użytkownicy mogą być aktywnymi twórcami treści: mogą oceniać, pisać recenzje, 

komentować artykuły i dodawać znaczniki. Katalog nowej generacji jest dynamiczny, 

ponieważ dostarcza aktualizacji odpowiedzi udzielonych przez system na zapytanie 

użytkownika w postaci alertów. Katalogi takie są więc zorientowane na usługi: spełniają więcej 

funkcji niż zapewnienie prostego wyświetlania wyników wyszukiwania. Indywidualne adresy 

URL dla poszczególnych opisów bibliograficznych pozwalają m. in. na dzielenie się przez 

użytkowników wiedzą poprzez serwisy społecznościowe. Takimi katalogami są: WorldCat, 

NUKAT, w bibliotece.pl czy elektroniczny katalog bibliotek UJ. 

8.3.2 Katalogi kartkowe 
Forma kartoteki rozpowszechniła się w działalności bibliotecznej dopiero w XIX w., 

wypierając formy książkowe. Zaletą kartoteki w stosunku do katalogu w formie wydawnictwa 

zwartego była możliwość szybkiego uzupełniania informacji o zbiorach (poprzez dodawanie 

kart) i możliwość zmiany układu kart. Stosuje się 3 rodzaje kart: opisowe, przewodnie i 

odsyłaczowe (autorskie i tytułowe). 

Katalog kartkowy alfabetyczny zawiera karty ułożone w porządku abecadłowym według nazw 

autorów lub wyrazów rozpoczynających się od tytułu dokumentu; „katalog, którego punktami 

https://katalogi.uj.edu.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_UJA:uja&lang=pl
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dostępu są wyłącznie pozycje zawierające autora i/lub tytuł” (Informacja i dokumentacja. 

Terminologia PN-ISO 5127, 2005, s. 99). Katalog działowy zawiera hasła będące nazwami 

działów piśmiennictwa, uszeregowane według kryterium logicznego. Działy są w przybliżeniu 

współrzędne zakresowo, ich liczba waha się od kilku lub kilkunastu do kilkudziesięciu, a w ich 

obrębie nie stosuje się dalszych, bardziej szczegółowych podziałów (Ścibor, 1996, s. 30). 

Katalog systematyczny zawiera hasła porządkowane według działów piśmiennictwa 

współrzędnych zakresowo i podzielonych na dalsze, bardziej szczegółowe poddziały. Układ 

tego katalogu odtwarza układ danego systemu klasyfikacji, np. UKD (Ścibor, 1996, s. 30). 

Poszczególne działy oddzielone są kartami przewodnimi, które zawierają nazwy działów, 

ewentualnie spis poddziałów niższego stopnia. Powstają w ten sposób układy pierwszego, 

drugiego, trzeciego i dalszych stopni. Klasyfikowanie opiera się na treści dokumentu i dokonuje 

się go nanosząc na kartę katalogową w prawym lub lewym dolnym rogu symbolu złożonego z 

cyfr, liter i połączeń. W obrębie klas karty układane są alfabetycznie, chronologicznie lub 

przedmiotowo. Katalog systematyczny jest też definiowany jako „katalog, którego pozycje 

uporządkowano na podstawie systemu klasyfikacyjnego i indeksu przedmiotowego” 

(Informacja i dokumentacja. Terminologia PN-ISO 5127, 2005, s. 99). Katalog klasowy jest 

to „katalog oparty na układzie alfabetycznym obszernych klas, w obrębie których znajdują się 

przedmioty także ułożone alfabetycznie” (Informacja i dokumentacja. Terminologia PN-ISO 

5127, 2005, s. 100). W tym katalogu hasła będące nazwami działów piśmiennictwa o 

niewspółrzędnych zakresach są ułożone w kolejności alfabetycznej bez względu na rodzaj 

zachodzących pomiędzy nimi zależności (Ścibor, 1996, s. 30). Katalog przedmiotowy to 

„katalog pozycji przejętych z wykazu haseł przedmiotowych lub kartoteki autorytatywnej 

uszeregowanych według przedmiotów w układzie alfabetycznym lub systematycznym” 

(Informacja i dokumentacja. Terminologia PN-ISO 5127, 2005, s. 99) (Ścibor, 1996, s. 30). 

Katalog krzyżowy to „katalog, którego pozycje przedmiotowe przejęte z wykazu haseł 

przedmiotowych lub kartoteki autorytatywnej zostały włączone do wspólnego układu z 

pozycjami zawierającymi autora i/lub tytuł w jednym kontrolowanym ciągu alfabetycznym” 

(Informacja i dokumentacja. Terminologia PN-ISO 5127, 2005, s. 99). 

8.3.3 Katalogi w formie spisów 
Za pierwszy udokumentowany przekaz o istnieniu i zawartości zbioru bibliotecznego w Polsce 

w postaci spisu uznaje się dwa zapiski z lat 1101 i 1110, zamieszczone na ostatniej karcie XII-

wiecznego zbioru prawniczego Collectio Tripartita ze zbiorów w katedrze wawelskiej. Przez 

długie wieki informacje o zbiorach bibliotecznych przyjmowały właśnie formę spisów, pełniąc 
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jednocześnie funkcję inwentarzy. Zaczęto je także publikować jako wydawnictwa zwarte. 

Wadą katalogów wydawanych w formie publikacji książkowych jest brak możliwości 

aktualizacji innej niż przez kolejne wydania. Zaletą w epoce przedinformatycznej była 

możliwość rozpowszechniania, stąd wydawano w formie książkowej katalogi centralne. 

 

8.4 Wybrane systemy informacji o zasobach bibliotek 
8.4.1 WorldCat 

WorldCat http://www.worldcat.org/  

op
is

 

• twórca: Online Computer Library Center (OCLC) - założona w 1967 r. organizacja non-profit, 
działająca na rzecz zwiększania dostępu do informacji na świecie i obniżania kosztów bibliotek 

• zawartość: największa bibliograficzna baza na temat zbiorów bibliotecznych na świecie; w 1971 
roku zaczął pracować system wspólnego katalogowania bibliotek stanu Ohio, dołączyły do niego 
biblioteki innych Stanów, a później stopniowo innych krajów 

• naczelną ideą katalogu jest możliwość przeszukiwania zbiorów wielu bibliotek jednocześnie oraz 
zlokalizowania interesujących użytkownika dokumentów w najbliższej mu terytorialnie bibliotece 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • wyszukiwanie w całym zbiorze i wszystkich polach opisu 

• wyszukiwanie tylko dokumentów określonego typu: książek, płyt, filmów itd 
• wyszukiwanie zaawansowane polegające na łączeniu pól: słowo kluczowe, przedmiot, tytuł, autor, 

ISBN, ISSN 
• fasety: rok publikacji (zakres dat) / odbiorcy / forma piśmiennicza / forma wydawnicza / język 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

w których bibliotekach w Polsce lub w krajach 
ościennych znajdują się encyklopedie z zakresu 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa wydane 
drukiem w jęz. ang., w latach 2009-10?; proszę 
zastosować wyszukiwanie wg słów kluczowych 

wskazówka: wysz. zaawans -> indeks słów klucz : 
„library information science encyclopedia” + zasięg 
chronolog. 2009-2010 -> zawęzić „topic” do „library 
science” -> wybrać poszczególne tytuły, w ich opisach 
szczegółowych zaznaczyć lokalizację (np. Poland, 
Germany,  

w których bibliotekach w Polsce lub w krajach 
ościennych znajdują się słowniki z zakresu nauki o 
informacji wydane drukiem w jęz. ang., w latach 2011-
12? 
proszę zastosować strategię pomnażania odwołań 

wskazówka: wysz. zaawans -> indeks słów klucz : 
„information science dictionary” + zasięg chronolog. 
2009-2010 -> zawęzić „topic” do „library science” -> 
wybrać poszczególne tytuły, w ich opisach 
szczegółowych zaznaczyć lokalizację (np. Poland, 
Germany, ) -> w każdym opisie jest „more like this: 
subjects” – wybrać hasło przedmiotowe i w ten sposób 
wszystkie opisy powiązane z tym hasłem 

   

 

 

 

 

 

http://www.worldcat.org/
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8.4.2 NUKAT  
NUKAT http://katalog.nukat.edu.pl/ 

op
is

 

• Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT powstał w 2002 roku 
• twórcy: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Centrum NUKAT i bibliotekarze z ponad 160 

bibliotek 
• informacje o zasobach NUKAT udostępniane są w WorldCat (od 2005 r.) oraz w Google Scholar 

(2006 r.) 
• w 2015 r. katalog udoskonalono, przekształcając go do wersji nextgen 
• kartoteki haseł wzorcowych NUKAT uzupełniane są o identyfikatory VIAF i ISNI 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• wyszukiwanie proste w całym zbiorze i wszystkich polach opisu 
• wyszukiwanie zaawansowane polegające na łączeniu pól: twórca-współtwórca / temat / tytuł / 

gatunek- forma i.in. 
• fasety (36), m.in.: dostęp do tekstu / typ dokumentu / daty wydania / język tekstu / miejsce wydania 

/ temat / gatunek, forma / twórca, współtwórca / instytucja, impreza 
• sprawdzanie dostępności wyszukanych egzemplarzy: w bibliotekach, księgarniach, online 
• rezonans czytelniczy w postaci dostępnych w sieci recenzji 
• zachowywanie wyniku wyszukiwania i udostępnianie go za pomocą narzędzi web 2.0 

ćw
ic

z.
 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć najbliższą bibliotekę, w której jest 
książka 
Krajowy system innowacji w Polsce / Arkadiusz 
Świadek. Warszawa : CeDeWu, 2017. 978-83-8102-
013-8 

wyszukiwanie wg tytułu 

czy któraś biblioteka w Polsce ma wszystkie numery 
czasopisma „Online Marketing Polska”? W jakich 
bibliotekach w Małopolsce można skorzystać z 
czasopisma w wersji drukowanej? 

wyszukiwanie wg tytułu 

   

 

8.4.3 KaRo 
KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/Karo/ 

op
is

 

• twórca: Tomasz Wolniewicz – były v-ce dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 
• KaRo jest działającą od 2001 r. multiwyszukiwarką w zbiorach 216 bibliotek różnego typu: 

naukowych, akademickich, publicznych, kościelnych, pedagogicznych, muzealnych, BN, FBC, 
NUKAT 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie w polach: autor, tytuł, seria, ISBN, ISSN, wydawca, hasło przedmiotowe 

 

 

 

 

http://katalog.nukat.edu.pl/
http://karo.umk.pl/Karo/
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8.4.4 w bibliotece.pl 
w bibliotece.pl https://w.bibliotece.pl/ 

op
is

 

• portal firmy SOKRATES.IT działa od 2012 r., jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do 
wszystkich użytkowników Internetu, zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, 
regionaliów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach 
prywatnych, działa na wielu płaszczyznach przeznaczonych dla różnych grup użytkowników: 
czytelników, bibliotekarzy, wydawców 

• katalog integruje zbiory 2230 bibliotek, głównie publicznych 
• współpracujące biblioteki mogą bezpłatnie: zamieszczać informacje o placówce i filiach, bieżących 

wydarzeniach z życia biblioteki na jej  blogu, nowościach w postaci tzw. wirtualnych regałów z 
okładkami zbiorów; zamieszczać oceny, recenzje i komentarze na temat interesujących zbiorów 
(książek, filmów, muzyki i innych); tagować, dodawać skany okładek do Katalogu Centralnego; 
stosować interaktywne formy komunikacji z czytelnikami oraz innymi bibliotekami 
uczestniczącymi w portalu poprzez udział w dyskusjach na forum i grupach tematycznych; 
administrować własnym forum 

• użytkownicy mogą poprzez własne konta bezpłatnie: prezentować własne prywatne zbiory (o ile 
ich opisy znajdują się w Katalogu Centralnym) w postaci tzw. wirtualnych regałów z okładkami 
zbiorów; brać udział w dyskusjach i grupach tematycznych; zamieszczać oceny, recenzje i 
komentarze; prowadzić własnego bloga i komentować blogi innych użytkowników; rezerwować i 
zamawiać; tagować; korzystać z poczty wewnętrznej; korzystać z usługi "Polecamy" czyli do listy 
zbiorów rekomendowanych przez portal, sugerujących czytelnikowi (na podstawie jego upodobań), 
które zbiory mogą go jeszcze zainteresować; dodawać skany okładek do Katalogu Centralnego; 
kupować audiobooki i e-booki 

• wydawcy mogą bezpłatnie prezentować informacje o sobie, o nowościach, planach wydawniczych 
lub innych promowanych zbiorach, zamieszczać wirtualne regały z okładkami zbiorów, 
zamieszczać informacje o bieżących wydarzeniach na blogu, prowadzić interaktywne formy 
komunikacji z czytelnikami o rozmaitych preferencjach czytelniczych i zróżnicowanych 
zainteresowaniach (udział w dyskusjach, grupach tematycznych i forum), poznawać oceny, 
recenzje i rekomendacje na temat publikacji 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• wyszukiwanie proste w opisach materiałów 
• filtrowanie rezultatów 
• wyszukiwanie w polach oparte na znacznikach i na algebrze Boola (brak tradycyjnego 

wyszukiwania zaawansowanego) 
• lokalizację materiału w zbiorach konkretnej instytucji lub osoby 
• wzbogacanie opisów o treści dodane przez użytkowników portalu (recenzje, oceny, opinie, 

rekomendacje) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

które filie Biblioteki Kraków posiadają obecnie 
dostępne do wypożyczenia egzemplarze książki Olgi 
Tokarczuk „Księgi Jakubowe” (wersja drukowana); 
audiobook z powieścią „Silva rerum: Kristiny 
Sabaliauskaitė; e-book z autobiografią Michelle 
Obamy? 

wyszukiwanie proste 
typ dokumentu zawarty jest w opisie 

   

 

 

 

 

https://w.bibliotece.pl/
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8.4.5 Centralny Katalog Bibliotek i multiwyszukiwarka „FIDES” 
Centralny Katalog Bibliotek “FIDES” - CKB https://katalog.fides.org.pl/ 

Multiwyszukiwarka “FIDES” http://fidkar.fides.org.pl/ 

op
is

 

• twórca: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES 
• CKB – wspólny katalog dla bibliotek klasztornych, seminariów, bibliotek diecezjalnych 
• Multiwyszukiwarka – przeszukuje katalogi bibliotek kościelnych, bibliografie, katalogi prac 

dyplomowych 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 

• CKB – wyszukiwanie proste, wyszukiwanie zaawansowane, wyszukiwanie według haseł 
wzorcowych 

• Multiwyszukiwarka  - wyszukiwanie zaawansowane:  autor, tytuł, indeks rzeczowy, indeks haseł 
przedmiotowych 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

ile opisów będzie liczyć bibliografia dokumentów 
związanych ze św. Augustynem? 

zaznaczyć biblioteki krakowskie -> hasło przedm: 
Augustyn  

w krakowskich bibliotekach kościelnych proszę 
odszukać dokumenty poświęcone biografii św. 
Augustyna 

wybierać pojedynczo katalogi bibliotek, potem 
poszukać odpowiednich zapisów w indeksach haseł 
przedmiotowych 

   

 

8.4.6 Centralny Katalog Czasopism Polskich 
Centralny katalog czasopism polskich (CKCP) http://mak.bn.org.pl/cgi-

bin/makwww.exe?BM=7  

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa 
• CKCP to najpełniejsze źródło informacji o polskich wydawnictwach ciągłych opublikowanych w 

kraju i za granicą w latach 1661 – 1950, prace rozpoczęto w 1952 r. 
• baza jest powiązana z bazą Wykaz siglów bibliotek uczestniczących w centralnych katalogach 

Biblioteki Narodowej (siglum)  

ap
ar

at
 w

ys
z.

 • wyszukiwanie w indeksach: tytuł, słowo w tytule, instytucja sprawcza, miejsce wydania, hasło 
przedmiotowe, język 

• wyszukiwanie zaawansowane: łączenie zapisów pochodzących z różnych indeksów 
• wyszukiwanie według jednego indeksu i dodatkowych warunków 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odszukać siglum Biblioteki Jagiellońskiej 
stosowane w bazach BN 

baza Wykaz siglów bibliotek uczestniczących w 
centralnych katalogach Biblioteki Narodowej 

ile czasopism poświęconych „bibliofilstwu” wydawano 
w Polsce w latach 1661-1950? Proszę podać tytuł 
najstarszego; które krakowskie biblioteki posiadają to 
czasopismo (proszę podać nazwy bibliotek)? 

wskazówka: indeks haseł przedmiotowych-> 
„bibliofilstwo czasopisma” 
 

   

 

 

 

https://katalog.fides.org.pl/
http://fidkar.fides.org.pl/
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=7
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=7
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=17
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=17
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8.4.7 Katalogi Biblioteki Jagiellońskiej 
BJ http://www.bj.uj.edu.pl/katalogi  

op
is

 

• twórca: Biblioteka Jagiellońska 
• elektroniczny katalog bibliotek UJ rejestruje: polskie wydawnictwa książkowe wydane po 1989 r. 

oraz - niezależnie od daty wydania, wszystkie, które wpłynęły do Biblioteki po roku 2007; 
wydawnictwa zagraniczne – wydane po 1993 r., wydawnictwa wcześniejsze oraz czasopisma – w 
wyborze, stare druki - w wyborze, dokumenty ikonograficzne - w wyborze; dokumenty 
kartograficzne - w wyborze; druki muzyczne (które wpłynęły do BJ po 2003 r.); dokumenty życia 
społecznego – w wyborze po 1945 r.; normy – wydane po 2009 r., niemuzyczne nagrania 
dźwiękowe – wydane po 2003 r.; dokumenty elektroniczne – wydane po 1998 r.; filmy – wydane 
po 2003 r. 

• tradycyjne katalogi kartkowe dostępne na miejscu w Bibliotece: (1) alfabetyczny i rzeczowy 
obejmujące dokumenty z XIX i XX wieku; (2) księgozbiorów podręcznych oraz (3) zbiorów 
specjalnych (rękopisów, starych druków, zbiorów graficznych i kartograficznych, muzycznych, 
dokumentów życia społecznego i audiowizualnych) 

• Katalog Podstawowy - tzw. Stary – obejmuje zbiory Biblioteki wydane lub datowane do 1949 r. 
włącznie (od 2008 r. katalog nie jest uzupełniany o druki będące bieżącymi nabytkami – trafiają 
one do katalogu elektronicznego, który wobec tego należy także wykorzystać w poszukiwaniu 
publikacji wydanych do 1949 r.) 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • elektroniczny katalog bibliotek UJ: wyszukiwanie proste; wyszukiwanie zaawansowane; 

wyszukiwanie w indeksach; fasety; sortowanie wyników; eksportowanie wyników 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

ile encyklopedii z zakresu nauki o informacji znajduje 
się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej począwszy od 
lat 90 XX w.? 

elektroniczny katalog  

z którego roku pochodzi: (1) najstarsze wydanie 
„Kordiana” J. Słowackiego i gdzie je opublikowano? 
(2) najstarsze, lwowskie wydanie ‘Ojca zadżumionych” 
J. Słowackiego (3) najstarsze wydanie „Króla Ducha” J. 
Słowackiego ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej? 

szukać w starym katalogu BJ 

   

 

8.5 Dalsza lektura (informacja o zbiorach 
bibliotecznych) 

48. Antelman, K., Lynema, E., & Pace, A. K. (2006). Toward a Twenty-First Century Library 
Catalog. Information Technology & Libraries, 25(3), 128–139.  

49. Dados, D., & Tomaszewski, R. (2005). Ewolucja katalogów bibliotecznych. W: Biblioteki 
naukowe w kulturze i cywilizacji. Poznań. 

50. Makowski, T. (2009). Katalogi Centralne biblioteki Narodowej.  
51. Mirowski, M. (2018). Kartoteki haseł wzorcowych NUKAT i Biblioteki Narodowej – stan 

obecny, problemy i rozwiązania. Przegląd Biblioteczny, 86(1), 43–60.  
52. Nilges, C. (2006). The Online Computer Library Center’s Open WorldCat Program. 

Library Trends, 54, 430–447.  
53. Zychowiczowa, M. (2009). Centralny Katalog Starych Druków bez przyszłości? 

Przyczynek do dyskusji. Roczniki Biblioteczne, 53.  

http://www.bj.uj.edu.pl/katalogi
https://katalogi.uj.edu.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_UJA:uja&lang=pl
http://pka.bj.uj.edu.pl/PKA/index.php
https://katalogi.uj.edu.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_UJA:uja&lang=pl
https://www.bn.org.pl/download/document/1243507925.pdf
https://doi.org/10.1353/lib.2006.0027
http://rbibl.wuwr.pl/preview/-863
http://rbibl.wuwr.pl/preview/-863
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9 Informacja na temat zbiorów 
specjalnych 

Pojęciem zbiory specjalne określa się dokumenty, które są wyłączane z ogólnego zasobu 

zbiorów bibliotecznych i oddzielnie administrowane, gdyż wymagają innego traktowania niż 

pozostałe druki, ze względu na swoją postać, formę fizyczną, typ, temat, czas lub obszar 

geograficzny. Typy zbiorów specjalnych to:  

• papirusy,  
• rękopisy,  
• inkunabuły,  
• stare druki,  

a także kartografia, ikonografia, muzykalia, dokumenty życia społecznego, materiały 

fotofilmowe, zbiory patentów, nagrań, kopie mikroformowe i cyfrowe zbiorów.  

Najstarsze zachowane do dziś formy dokumentów piśmienniczych i jednocześnie najrzadsze w 

zbiorach bibliotecznych archiwalnych i muzealnych są tabliczki gliniane, ostraka (ceramiczne 

skorupki) i tabliczki woskowe. Poniżej uwaga zostanie poświęcona papirusom, zbiorom 

rękopiśmiennym, inkunabułom i tzw. starym drukom. Każdemu z wymienionych typów 

dokumentów dedykowany jest indywidulany format opisu bibliograficznego. Cechą wspólną 

jest szczególna uwaga, jaką poświęca się opisowi cech fizycznych i znaków własnościowych 

zachowanych dokumentów. Uwzględniana jest informacja o oprawie, marginalia i innego 

rodzaju noty rękopiśmienne, noty korektorskie, komentarze, podkreślenia, inne ślady lektury, 

itp. Ważne są opisy proweniencji, czyli znaków własnościowych, takich jak dedykacje, 

zdobienia, zapiski, ekslibrisy, pieczęcie itp., stanowiących źródło wiedzy o historii tych 

dokumentów od powstania, poprzez kolejnych posesorów (właścicieli), aż do miejsca ich 

obecnego przechowywania. 

9.1 Papirusy 
Największe na świecie kolekcje zachowanych do dziś starożytnych papirusów (rękopisów na 

materiale pisarskim wykonanym z trzciny papirusowej) posiadają: Biblioteka Narodowa w 

Wiedniu, British Museum w Londynie, Bodleian Library w Oksfordzie, Muzeum Egipskie w 

Berlinie, Muzeum Egipskie w Kairze i Biblioteka Narodowa w Neapolu. Instytucje te 

indywidualnie udostępniają źródła informacji na temat swoich zbiorów, jednak bardzo cennymi 

inicjatywami są projekty integrujące informację o papirusach będących w posiadaniu różnych 
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instytucji (rodzaj katalogu centralnego). Przykładem takiego źródła informacji o zasięgu 

regionalnym jest niemiecki Papyrus Projekt. Portal zawierający początkowo informację 

bibliograficzną, uzupełniany jest obecnie o cyfrowe kopie dokumentów i specjalistyczny 

słownik. Największy zasięg terytorialny ma międzynarodowy portal Papyri.info, którego rolą 

jest integrowanie projektów narodowych w jednolity system, ze wspólnymi zasadami 

katalogowania, wersją cyfrową dokumentów, transkrypcją i tłumaczeniami. 

9.2 Zbiory rękopiśmienne 
System informacji o zbiorach rękopiśmiennych w kolekcjach europejskich tworzy i udostępnia 

CERL- Consortium of European Research Libraries w portalu o nazwie CERL Portal for 

Manuscripts and Early Printed Material. System jest multiwyszukiwarką narodowych 

zasobów informacyjnych różnych krajów.  

Jak dotąd nie opracowano wspólnego polskiego źródła informacji na temat rękopisów 

średniowiecznych (czyli do końca XV wieku, ewentualnie do ok. 1520 roku). Szacuje się, że 

obecnie jest ich w polskich zbiorach ponad 8000, w ponad 80 bibliotekach. Lukę ma wypełnić 

zainicjowany w 2017 roku serwis Manuscripta.pl. A guide to medieval manuscript books in 

Polish collections. O zbiorach rękopiśmiennych pojedynczych bibliotek informują ich katalogi 

kartkowe i elektroniczne oraz katalogi i inwentarze wydawane drukiem (np. katalogi Biblioteki 

Narodowej, katalogi Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie), część z nich została 

zdigitalizowana.  

9.3 Inkunabuły 
Inkunabuły to książki drukowane, wydane w czasie od wynalezienia druku do roku 1500. Na 

świecie zachowało się ich do dziś około 1,2 mln. Jest to w przybliżeniu 30 tys. wydań, 

przeciętnie po piętnaście egzemplarzy każdego. Zabytki te przechowywane są w czterech 

tysiącach bibliotek, przede wszystkim europejskich i północnoamerykańskich. Wspólnym 

źródłem informacji bibliograficznej na ich temat oraz informacji o miejscu ich obecnego 

przechowywania są: Incunabula Short Title Catalogue i Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Ich 

cennym uzupełnieniem są bazy   

http://www.papyrusportal.de/content/start.xml
https://www.bn.org.pl/o-nas/zbiory-bn/zbiory/rekopisy/katalogi-drukowane
https://www.bn.org.pl/o-nas/zbiory-bn/zbiory/rekopisy/katalogi-drukowane
https://bj.uj.edu.pl/drukowane
http://historiaimedia.org/2010/09/15/katalogi-rekopisow-sredniowiecznych-w-zbiorach-polskich/index.html
http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html
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Index Possessorum Incunabulorum, Material Evidence in Incunabula (tworzone przez 

Consortium of European Research Libraries), które są źródłami informacji na temat 

poprzednich posesorów (właścicieli) oraz cech indywidualnych egzemplarzy i mają służyć 

badaniom obiegu i recepcji książki drukowanej w XV wieku. O inkunabułach 

przechowywanych w polskich kolekcjach informują (podobnie jak o rękopisach) ich katalogi 

kartkowe i elektroniczne oraz publikowane drukiem (np. katalogi Biblioteki Jagiellońskiej w 

Krakowie, Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie). Został także 

opracowany i wydany drukiem centralny katalog polskich inkunabułów. W innych krajach 

europejskich centralne katalogi inkunabułów przyjmują postać baz danych dostępnych online, 

np. Inkunabelkatalog der deutschen Bibliotheken, Österreichischer Inkunabelzensus.   

9.4 Dawna książka drukowana  
W 1992 r. powołano Consortium of European Research Libraries, którego misją jest promocja 

europejskiego dziedzictwa rękopiśmiennego i drukowanego. Podstawowe zadanie CERL to 

tworzenie katalogu Heritage of the Printed Book Database (HPB). Są w nim gromadzone opisy 

publikacji wydanych w Europie w okresie książki drukowanej wytwarzanej ręcznie (do ok.1830 

r.). HPB działa za zasadzie multiwyszukiwarki, umożliwiając równoczesne przeszukiwanie 

kilkudziesięciu katalogów bibliotek współpracujących, z 26 krajów. W przyjętych zasadach 

opisu katalogowego respektowane są tradycyjne, narodowe normy opracowania starych 

druków. W 2011 r. wprowadzono możliwość indeksowania danych o proweniencji i oprawie 

dzieła, otwierając w ten sposób drogę do szerszego niż dotychczas umieszczania w rekordzie 

danych dotyczących cech fizycznych egzemplarza. Narzędziem uzupełniającym HPB jest 

CERL Thesaurus and Digital Resources (CT) - dostępny bezpłatnie słownik terminów 

ujednoliconych i odrzuconych, wspomagający przeszukiwanie katalogu HPB. Zawiera on 

rekordy nazw osobowych i korporatywnych, drukarzy i oficyn drukarskich, miejsc druku oraz 

cytowanej literatury. Dane te przejmowane są z kartotek haseł autorytatywnych przesyłanych 

w większości przez biblioteki członkowskie. We współtworzeniu tezaurusów mogą 

uczestniczyć również biblioteki i instytucje nie należące do CERL.   

Jak wspomniano wyżej, międzynarodowe bazy CERL oparte są na narodowych zasobach. W 

2006 roku zawiązała się Grupa Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki w 

celu współpracy z CERL. W bazie HPB widoczne są już opisy zbiorów: Biblioteki 

Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki Ossolineum we 

https://bj.uj.edu.pl/drukowane
https://bj.uj.edu.pl/drukowane
https://www.worldcat.org/title/incunabula-quae-in-bibliothecis-poloniae-asservantur-inkunabuly-w-bibliotekach-polskich-centralny-katalog/oclc/48833428
http://www.inka.uni-tuebingen.de/
https://search.onb.ac.at/primo-explore/search?vid=ONB&search_scope=ONB_inkzen&sortby=rank&tab=onb_sondersammlungen&lang=de_DE&mode=simple&fromRedirectFilter=true
https://data.cerl.org/thesaurus/_search
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Wrocławiu, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Biblioteki Narodowej i Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Warszawie. 

Niektóre krajowe bazy uwzględnione w HPB są dostępne online, np. Database of nordic neo-

latin database - skandynawska baza nordyckiej literatury nowołacińskiej, zawierająca druki 

powstałe w Islandii, Norwegii, Danii, Szwecji i Finlandii w latach 1530-1800, holenderska The 

Short-Title Catalogue Netherlands czy ProQuest Early English Books Online.  

W polskich bibliotekach naukowych książki i czasopisma wydane do 31 grudnia 1800 r. są 

wydzielone z głównego zasobu i znajdują się w oddziałach, zakładach bądź gabinetach starych 

druków. Wspólnym źródłem informacji o starych drukach przechowywanych w polskich 

bibliotekach jest Centralny Katalog Starych Druków prowadzony w Bibliotece Narodowej w 

wersji kartkowej oraz zdigitalizowany i udostępniony w bibliotece POLONA. Bibliografia 

Polska Karola Estreichera (część chronologiczna i część staropolska) i jej elektroniczna wersja: 

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera pełni również dziś funkcję źródła informacji na 

temat starych druków polskich i poloników, choć przedstawia stan wiedzy z epoki jej 

pierwszych twórców (XIX wiek).  

Prymarne opracowanie starych druków w bibliotekach polskich zostało ukończone, lecz, jak 

pokazują bazy CERL, współczesne wymagania dotyczące opisu tego typu publikacji wzrastają 

i wymagają uzupełnienia dotychczasowych źródeł o: najnowsze ustalenia badawcze, cechy 

indywidualne egzemplarzy, proweniencje itd. Tego typu uzupełnienia wymagają 

szczegółowych i czasochłonnych analiz, szerokiej wiedzy z zakresu m.in. historii książki, 

historii drukarstwa oraz głębokiej z obszaru tegumentologii (nauka o oprawach) czy znajomości 

łaciny. Opracowanie zbiorów na takim poziomie wymaga pracy zespołowej, gdyż trudno jednej 

osobie z jednakową ostrością opracować tak wieloaspektowo informacje o dokumencie. Bazy 

starych druków nie służą już dziś wyłącznie rejestracji dokumentów, a stanowić mają bogaty 

materiał badawczy. Dostrzega to Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów UJ 

opracowując bazy proweniencji. Pierwsza - Baza proweniencji odczytanych (rozwiązanych) ma 

zawierać aktualizowaną listę nazwisk właścicieli książek wraz z linkami odsyłającymi do zdjęć 

znaków własnościowych oraz informacje o egzemplarzu, z którego pochodzi opisywana 

proweniencja. Druga - Baza - proweniencji nierozwiązanych (zapisanych trudnym duktem, 

uszkodzonych, wytartych, wykreślonych, zalanych itp.) składać się ma z obrazów, pod którymi 

znajdzie się link z częściowym odczytaniem, jeśli było to możliwe, a jeśli nie – miejsce na 

wysłanie przez użytkowników informacji o rozpoznaniu proweniencji, która po weryfikacji 

trafi do opisu (Kowalewska, 2012). 

http://org.uib.no/neolatin/
http://org.uib.no/neolatin/
https://www.kb.nl/en/organisation/research-expertise/for-libraries/short-title-catalogue-netherlands-stcn
https://www.kb.nl/en/organisation/research-expertise/for-libraries/short-title-catalogue-netherlands-stcn
http://www.proquest.com/products-services/databases/eebo.html#overviewlinkSection
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Biblioteki posiadające w swoich zbiorach stare druki opracowują i udostępniają informacje na 

ich temat w formie (1) baz danych, jak np. Biblioteka Kórnicka, (2) zdigitalizowanego katalogu 

kartkowego, jak np. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, (3) katalogu / inwentarza w formie 

kodeksowej, jak np. Biblioteka Jagiellońska , (4) opisów bibliograficznych w katalogu OPAC. 

Wszystkie rozproszone źródła polskie na temat starodruków starał się zebrać w ramach 

rozprawy doktorskiej W. Król (Król, 2012).  

Powstały też dwie duże bazy mikrofilmów starych druków, jak: Druki XVI-XVIII w. Katalog 

mikrofilmów … oraz Katalog mikrofilmów starych druków ….  

9.5 Wybrane systemy informacji o zbiorach specjalnych 
9.5.1 Papyri.info 

Papyri.info http://papyri.info/ 

op
is

 

• twórca: Duke Collaboratory for Classics Computing; Institute for the Study of the Ancient World 
• system składa się z dwóch części: The Papyrological Navigator (PN) zawiera informacje o zbiorach 

papirusowych, The Papyrological Editor (PE) jest bibliografią naukową 
• prace nad koncepcją systemu rozpoczęto w 2006 r., celem jest scentralizowanie rozproszonych 

informacji o zbiorach papirusów oraz ich cyfrowych odwzorowaniach; opracowanie zbiorów 
według jednolitych zasad opisu wraz z transkrypcją dokumentów i ich tłumaczeniem 

• dostęp: otwarty 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • wyszukiwanie zaawansowane osobno w bazie dokumentów papirusowych (PN) i w bazie 

bibliograficznej (PE) 
• (PN) wyszukiwanie w: tekście dokumentu, metadanych, tłumaczeniu; zawężanie wyniku 

wyszukiwania według: kolekcji, datowania, proweniencji, języka oryginału, języka tłumaczenia 
• wyszukiwanie z zastosowaniem operatorów Boola  

ćw
. 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odnaleźć opisy zachowanych zbiorów 
papirusowych w języku starogreckim sprzed 50 r. pne i 
wyświetlić jeden przykład dokumentu wraz z 
transkrypcją, tłumaczeniem i kopią cyfrową 

search: data 
fasety: date before, language 
 

   

9.5.2 Manuscripta.pl. A guide to medieval manuscript books in Polish 
collections  
Manuscripta.pl. A guide to medieval manuscript books in Polish collections 

http://manuscripta.pl/index.htm  

op
is

 

• twórca: Instytut Historii Nauki PAN przy współpracy Instytutu Sztuki PAN, Instytutu Badań 
Literackich PAN oraz Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 

• rozpoczęcie projektu: 2017 r. 
• serwis ma być przewodnikiem po średniowiecznych rękopisach zgromadzonych w polskich 

kolekcjach 
• projekt jest w fazie początkowej 

http://baza1-bis.man.poznan.pl/cgi-bin/makwww.exe?BZ=Stare_druki
https://buuam.digital-center.pl/
https://bj.uj.edu.pl/drukowane
http://papyri.info/
http://manuscripta.pl/index.htm
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ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • lista kolekcji rękopisów w zbiorach polskich w układzie alfabetycznym według miast 

• lista rękopisów z przydzielonymi indywidualnymi numerami MSPL 
• mapa Polski z umiejscowieniem kolekcji 
• księgozbiory obce będące w posiadaniu poloników rękopiśmiennych 
• straty rękopisów 

   

9.5.3 CERL Portal for Manuscripts and Early Printed Material  
CERL Portal for Manuscripts and Early Printed Material  

http://cerl.epc.ub.uu.se/sportal/ 

op
is

 • twórca: CERL- Consortium of European Research Libraries 
• serwis integruje informacje o zbiorach rękopiśmiennych krajów europejskich 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • podział źródeł informacji na 3 kategorie: źródła opisujące wszystkie rękopisy, rękopisy 
średniowieczne, rękopisy późniejsze 

• multiwyszukiwarka we wszystkich zgromadzonych zbiorach w oparciu o protokół Z 39.50 
• możliwość wyszukiwania w wybranych kolekcjach 

   

 

9.5.4 Gesamtkatalog der Wiegendrucke  
Gesamtkatalog der Wiegendrucke http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/   

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa w Berlinie 
• zawartość bazy danych oparto na wydawanym od 1925 roku drukowanym katalogu inkunabułów 

(litery A-H) oraz zdigitalizowanych kartach katalogowych Staatsbibliothek w Berlinie (litery I-Z) 
• opisy uzupełnione są linkami do zdigitalizowanych wersji inkunabułów oraz linkami do opisów w 

Incunabula Short Title Catalogue  
• dostęp: otwarty 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • wyszukiwanie w pełnym opisie oraz polach: numer inkunabułu (GW-Nummer), autor, nazwisko, 
incipit, język, pismo, format, miejsce druku, drukarz  

• przeglądanie indeksów: tytułów, numerów inkunabułów (GW-Nummer), osób, drukarzy (oficyn), 
słów kluczowych z tytułów, miejsc przechowywania 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć inkunabuły wydrukowane w Krakowie i 
podać nazwiska najstarszych drukarzy krakowskich 

Recherche: Drucker 
Druckort: Krakau 

w której polskiej bibliotece jest przechowywany 
„Almanach” Caspara Straube z 1474 roku? jaki jest jego 
numer GW? jaki jest jego numer w ISTC? 

informacje w opisie 

które krakowskie biblioteki mają w swoich zbiorach 
inkunabuły? Indeks: Bestaende / Holdings -> Kraków (Krakau) 

w ilu egzemplarzach zachowała się publikacja: 
Versor, Johannes: Quaestiones super Parva naturalia 
Aristotelis. Mit Text. Daran: Thomas de Aquino: De 
ente et essentia seu de quidditatibus rerum cum 
commentario Gerardi de Monte. [Köln: Heinrich 
Quentell, um 1493]. 2° 

„Gesamtüberlieferung” w opisie 

   

  

http://cerl.epc.ub.uu.se/sportal/
http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/
http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html
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9.5.5 Index Possessorum Incunabulorum, Material Evidence in Incunabula 
Index Possessorum Incunabulorum (IPI) http://ipi.cerl.org/cgi-bin/search.pl 

Material Evidence in Incunabula (MEI)  https://www.cerl.org/resources/mei/main 

op
is

 

• twórca: Consortium of European Research Libraries 
• IPI - poprzedni właściciele inkunabułów są szeregowani według określonych kategorii: osoby 

prywatne lub instytucje, duchowne lub świeckie, kobiety, mężczyźni oraz według profesji; zapisy 
proweniencyjne są odnotowywane w formie występującej na druku. 

• MEI - baza przeznaczona do rejestracji cech fizycznych druków XV w., takich jak: zapisy 
proweniencyjne, znaki własnościowe (pieczęcie, ekslibrisy, superekslibrisy, itp.), informacja o 
oprawie, marginalia i innego rodzaju noty rękopiśmienne, noty korektorskie, tłumaczenia, 
komentarze do tekstu, cena i miejsce zakupu, cenzura, podkreślenia, inne ślady lektury, itp. 

• opisy bibliograficzne inkunabułów pobierane są z katalogu Incunabula Short Title Catalogue 
(ISTC), natomiast ujednolicone nazwy posesorów (właścicieli) z CERL Thesaurus 

• dostęp do IPI: częściowo otwarty 
• dostęp do MEI: bezpłatny zarówno dla uzupełniających dane, jak dla użytkowników 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie proste 

 

 

9.5.6 Centralny Katalog Starych Druków  
Centralny Katalog Starych Druków  -  

forma analogowa – kartkowa, dostępna w Bibliotece Narodowej w Czytelni 
Rękopisów i Starodruków BN  

forma zdigitalizowana https://polona.pl/card_catalogs/?sort=title%20asc 

op
is

 

• twórcy: katalog prowadzony jest w Bibliotece Narodowej (BN) systematycznie od 1945 r.; 
większość kart została zakupiona przez Bibliotekę Narodową, część została sporządzona przez 
pracowników BN (większość przy okazji prac rejestracyjnych prowadzonych dla centralnego 
katalogu inkunabułów), rozpisywano też na karty wydane drukiem katalogi biblioteczne i 
bibliografie; Biblioteka Jagiellońska przekazuje BN opisy swoich nowoopracowanych zbiorów w 
ramach współpracy Narodowego Zasobu Bibliotecznego; kilkanaście mniejszych bibliotek 
przekazało do BN jednorazowo w darze kopie kart z opisami znajdujących się w ich zbiorach 
starych druków 

• katalog obejmuje opisy katalogowe wszystkich starych druków (czyli druków pochodzących z 
XV-XVIII wieku) przechowywanych na ziemiach polskich, a także rejestruje w miarę 
możliwości polonica dostępne w księgozbiorach obcych 

• zawiera blisko 965 tysięcy kart katalogowych z ponad 150 bibliotek, katalog prowadzony jest w 
siedmiu ciągach alfabetycznych: (1) inkunabuły; (2) polonika XVI w.- opisy ponad 11,7 tysięcy 
wydań zachowanych w ponad 44 tys. egzemplarzy, w tej liczbie znajduje się 2 178 opisów dzieł, 
których edycje znane są wyłącznie z historii literatury, bez zachowanego egzemplarza, kartoteka 
ta jest rodzajem bibliografii narodowej dla publikacji XVI w. - najszerszej pod względem ilości 
zarejestrowanych edycji; (3) polonika XVII-XVIII w., (4) druki obce XVI-XVIII w.; (5) 
czasopisma, (6) kalendarze, (7) druki cyrylickie  

• równolegle do katalogów w układzie alfabetycznym, tworzona jest w układzie topograficznym 
kartoteka uzupełnień do „Bibliografii polskiej” Estreicherów – skróconych opisów ponad 25 
tysięcy druków  

http://ipi.cerl.org/cgi-bin/search.pl
https://www.cerl.org/resources/mei/main
http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html
https://polona.pl/card_catalogs/?sort=title%20asc
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do
st
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• na miejscu w Bibliotece Narodowej prowadzony w systemie kartotek, z wyjątkiem 
opublikowanego drukiem w latach 1970-1994 katalogu inkunabułów - Incunabula quae in 
bibliothecis Poloniae asservantur pod redakcją Alodii Kaweckiej-Gryczowej oprac. Maria 
Bohonos i Eliza Szandorowska, t.1-2 (t. 2 we współpracy Michała Spandowskiego) 

• w wersji cyfrowej poprzez bibliotekę POLONA  

 

 

9.5.7 Heritage of the Printed Book Database (HPB)  
Heritage of the Printed Book Database (HPB) https://www.cerl.org/resources/hpb/main 

CERL Thesaurus https://www.cerl.org/resources/cerl_thesaurus/main  
Manuscripts and Early Printed Material http://cerl.epc.ub.uu.se/sportal/ 
Provenance Information https://www.cerl.org/resources/provenance/main 

 Web resources for the History of the Book 
https://www.cerl.org/resources/links_to_other_resources/main 

op
is

 

• twórca: Consortium of European Research Libraries  
• baza HPB (wcześniej zwana The Hand Printed Books)  jest stale rosnącą kolekcją rekordów 

opisujących dawne książki drukowane (zasięg: ok. 1455- ok. 1830)  
• CERL Thesaurus (CT) - słownik terminów ujednoliconych i odrzuconych, wspomagający 

przeszukiwanie katalogu HPB i kartotek elektronicznych Konsorcjum; zawiera rekordy nazw 
osobowych i korporatywnych, drukarzy i oficyn drukarskich, miejsc druku oraz cytowanej 
literatury; dane te przejmowane są z kartotek haseł autorytatywnych przesyłanych przez biblioteki  

• Provenance Information - strona przeznaczona dla użytkowników zainteresowanych badaniami 
proweniencyjnymi książek zabytkowych i rękopisów 

• Manuscripts and Early Printed Material – multiwyszukiwarka w zbiorach bibliotek 
przechowujących stare druki 

• dostęp płatny wymagający logowania: do pełnej zawartości katalogu HPB (w Polsce baza jest 
dostępna w bibliotekach uniwersyteckich w Poznaniu i Wrocławiu) 

• dostęp bezpłatny: do HPB w wersji prymarnej (autor, tytuł i rok wydania publikacji) oraz do 
wszystkich pozostałych baz Konsorcjum CERL 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • HPB: wyszukiwanie w całym zbiorze lub w wybranej bibliotece w dowolnym polu lub całym 

opisie  
• CT: wyszukiwanie proste 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

kto wydał „Krotkie zebranie zycia b. Wincentego 
Kadłvbka [...] : z szerokiego opisania Zywota iego, 
przez dawnych y teraźnieyszych Historykow Polskich 
wydanego. / osobliwie przez x. Symona Starowolskiego 
[...].” przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej w 
Krakowie? 

wyszukiwanie w zbiorze „Cracow, Jagiellonian 
University Library” 
hasło: person/author 

ilu było drukarzy krakowskich w okresie od II poł. XVI 
w. do II poł. XVII w. o nazwisku Franciszek Cezary? CERL Thesaurus 

   

 

https://www.cerl.org/resources/hpb/main
https://www.cerl.org/resources/cerl_thesaurus/main
http://cerl.epc.ub.uu.se/sportal/
https://www.cerl.org/resources/provenance/main
https://www.cerl.org/resources/links_to_other_resources/main


 

127 

 

 

9.6 Dalsza lektura (informacja na temat zbiorów 
specjalnych) 

54. Buchwald-Pelcowa, P. (1996). Bibliografia starych druków. W: Czwarta Ogólnokrajowa 
Narada Bibliografów Warszawa 7-9 czerwca 1995. Referaty i dyskusja (s. 212–225). 
Warszawa: Biblioteka Narodowa. 

55. Czapnik, M. (2012). Zasoby informacyjne CERL źródłem do badań nad europejskim 
dziedzictwem piśmienniczym. W: Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, 6, 
249–258.  

56. Dondi, C. (2013). Piętnastowieczny handel książką*. Gromadzenie świadectw źródłowych 
i badanie inkunabułów – baza danych MEI. Z badań nad książką i księgozbiorami 
historycznymi, 17.  

57. Frączek, R. (2013). Stare druki w bibliograficznych bazach danych: Wybrane aspekty. 
Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, (4), 115–145.  

58. Kowalewska, M. (2012). Baza proweniencji dawnej książki w Centrum Badawczym 
Bibliografii Polskiej Estreicherów UJ. Z badań nad książką i księgozbiorami 
historycznymi, 6, 243–245.  

59. Kowalewska, M. (2017). System Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera (EBBE): 
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10 Informacja na temat dokumentów 
naukowych 

Współczesne typy dokumentów naukowych rejestrowanych w naukowych źródłach informacji 

to głównie:  

• monografia,  
• podręcznik (textbook),  
• poradnik (handbook),  
• materiał konferencyjny (conference proceedings),  
• dysertacja (dissertation),  
• raport z badań (report),  
• raport statystyczny (statistical report),  
• wytyczne postępowania (practice guidelines),  
• artykuł (journal article),  
• artykuł naukowy (research article),  
• artykuł przeglądowy (review),  
• przegląd literatury (literature review),  
• metaanaliza (metaanalysis) oraz  
• przegląd systematyczny (systemetic review).  

W ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do udostępniania wykorzystanych w 

badaniach opisanych w dokumentach naukowych: 

• danych, a nawet  
• oprogramowania komputerowego. 

Rozróżnianie typów dokumentów naukowych w systemach informacyjnych obejmujących 

informację naukową jest potrzebne użytkownikom informacji ze względu na ich różnorodne 

potrzeby informacyjne. Publikacje w materiałach konferencyjnych są sposobem 

sygnalizowania w krótkiej formie najnowszych osiągnięć badawczych, relacjonowania 

postępowych badań czy projektów. Ich zaletą jest lapidarność przekazu i przyspieszony proces 

publikowania. Z kolei artykuł naukowy jest tą formą publikacji, w której najczęściej ogłaszane 

są wyniki badań naukowych w pełnej, wyczerpującej postaci. Zatem przyglądając się 

dorobkowi nauki z danego obszaru tematycznego zgromadzonego w źródle informacji i 

wybierając spośród wszystkich prac właśnie artykuły naukowe, użytkownik świadomie 

decyduje o wyborze tekstów relacjonujących badania i opisujących ich wyniki, obrazujących 

rozwój, postęp danej dyscypliny, którą reprezentują. Dodatkowo abstrakty artykułów 

naukowych, przyjmujące postać ustrukturyzowaną, redagowane przez autorów artykułów  

pozwalają odbiorcom na szybkie wydobycie wiedzy o tym, na czym polega postępowość, 
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odkrywczość prezentowanych badań. Abstrakt ustrukturyzowany tekstu naukowego 

najczęściej zawiera takie elementy jak: cel/teza (purpose/thesis), koncepcja/metody badań 

(approach/methods), wyniki i wnioski (results and conclusions), ograniczenia badań (research 

limatations), zastosowanie praktyczne (practical implications), oryginalność / wartość 

poznawcza (originality / value) oraz źródło finansowania (co ma znaczenie z punktu widzenia 

etyki badań naukowych). Opisane w artykule naukowym i wyartykułowane w abstrakcie 

badania i postawione wnioski są najważniejszym elementem publikacji, a ich wiarygodność 

wzmacniana jest przez precyzyjny opis zastosowanej metody badawczej i narzędzi. Z kolei 

systematyzacja wiedzy naukowej ma miejsce w publikacjach takich jak: monografie (czyli 

książki), artykuły przeglądowe, przeglądy literatury, metaanalizy. Ważnym typem 

publikacji, szczególnie dla dyscyplin związanych z medycyną są przeglądy systematyczne. 

Stanowią one jakościowy przegląd opublikowanych badań dotyczących tego samego pytania 

klinicznego, oparty na jednolitym sposobie opracowania, złożonym z: analizy badań, syntezy 

wyników, analizy porównawczej, rozwiązań systemowych). Przeglądy systematyczne są zatem 

rodzajem metaopracowania, którego wartość stanowią wspólne wnioski płynące z różnych, 

niezależnych od siebie badań.  

System zapewniania jakości publikacji naukowych oparty jest na ich recenzowaniu (peer 

review) przez (najczęściej dwóch) niezależnych ekspertów wskazanych przez wydawcę. Na 

podstawie opinii recenzentów teksty są dopuszczane do publikacji po odniesieniu się autorów 

do wniesionych uwag recenzentów i sugerowanych korekt. W ostatnim czasie recenzje są 

najczęściej obustronnie anonimowe (autor nie zna tożsamości recenzentów, recenzenci nie 

wiedzą, czyją pracę oceniają), co ma wpływać na podniesienie obiektywizmu recenzji.  

Przedmiotem zasobów informacyjnych nauki stają się też dane wykorzystane w badaniach 

relacjonowanych w piśmiennictwie naukowym (głównie artykułach naukowych). Dane 

badawcze obejmują dane statystyczne, wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji 

prowadzonych w terenie, wyniki ankiet, nagrania wywiadów i zdjęcia. Udostępnienie danych 

wpływa na przejrzystość i wiarygodność badań, ponieważ umożliwia ich powtórzenie: mając 

do dyspozycji zarówno opis metody badawczej, jak same dane, inne grupy badawcze mogą 

wykonać badania porównawcze lub powtórne. Dane mogą być udostępnione w postaci surowej 

(dane zebrane na potrzeby badania) oraz przetworzonej (dane właściwe, wykorzystane w 

badaniu). Z punktu widzenia etyki badań naukowych procedura publikowania artykułów 

naukowych wraz z danymi jest uzasadniona, staje się współcześnie wykonalna dzięki 

technicznym możliwościom gromadzenia w systemach informacyjnych dużych zbiorów 
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danych, nie jest jednak jeszcze powszechna i obligatoryjna. Z pewnością jest to jednak kierunek 

rozwoju systemów informacyjnych nauki. 

10.1 System informacji o polskich publikacjach 
naukowych  

System informacji o polskich publikacjach naukowych stanowią: 

• źródła ogólne, 
• źródła wielodziedzinowe, 
• źródła dziedzinowe. 

Kompletny dorobek piśmienniczy polskich naukowców (zarejestrowanych w bazie Nauka 

Polska) podlega bieżącej rejestracji w bazie Polska Bibliografia Naukowa (PBN), która jest 

jedną z kilkunastu składowych polskiego systemu informacji o nauce POL-on.  System został 

uruchomiony w 2015 roku i od tego też czasu następuje systematyczne (aktualizowane dwa 

razy w roku) uzupełnianie bazy opisami bieżących publikacji. Dane wprowadzane są 

indywidualnie przez autorów prac naukowych, następnie korygowane w jednostkach 

naukowych, w których są zatrudnieni oraz centralnie. Jako system o charakterze ogólnym 

(którego zakres nie jest ograniczony) ma też skromny aparat wyszukiwawczy, który ogranicza 

możliwość traktowania go jako źródła informacji naukowej, wykorzystywanego w pracy 

naukowej, a jedynie dokumentującego informacje o piśmiennictwie naukowym. PBN jest też 

bazą bibliograficzną a nie pełnotekstową, której opisy bibliograficzne skorelowane są jednak z 

pełnotekstowym systemem Biblioteka Nauki, co pozwala na przejście od opisu w PBN do tekstu 

pracy w BN. Na zasobach Polskiej Bibliografii Naukowej opiera się POL-indeks Polska Baza 

Cytowań, której zadaniem jest analiza cytowań artykułów publikowanych na łamach polskich 

czasopism. 

Dłuższą historię i szerszy zasięg chronologiczny mają naukowe bibliograficzne źródła 

wielodziedzinowe, tworzone najczęściej przez konsorcja bibliotek naukowych. Obejmują one 

nauki humanistyczne i społeczne (BazHum), przyrodnicze i rolnicze (AGRO), ekonomiczne 

(BazEkon) oraz techniczne (BazTech). Zaletą źródeł obejmujących nauki pokrewne jest to, że 

są one mniej hermetyczne od źródeł dziedzinowych. Koncentrują się jednak na rejestrowaniu 

jedynie zawartości czasopism i serii wydawniczych, nie obejmując innych form publikacji 

naukowych, w tym ważnej formy, jaką są monografie. Zatem nie obejmują w pełni dorobku 

dyscyplin, które są ich przedmiotem. Coraz częściej jednak są uzupełniane o pełne teksty 
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publikacji oraz cytowania. W źródłach tych przywiązuje się większą wagę do opisu rzeczowego 

i wyszukiwania rzeczowego niż w PBN. 

W polskim systemie informacji naukowej długą tradycję mają bibliografie dziedzinowe, dziś 

udostępniane głównie w postaci dziedzinowych baz danych w Internecie takich jak: 

Bibliografia Etnografii Polskiej, Bibliografia Filozofii Polskiej, Bibliografia Geografii 

Polskiej, Bibliografia Historii Polskiej, Polska Bibliografia Bibliologiczna, Polska Bibliografia 

Literacka, Polska Bibliografia Lekarska, Polska Bibliografia Prawnicza, baza Edukacja, baza 

SPORT oraz Polska Bibliografia Wojskowa. Bazy te są uzupełniane na bieżąco metadanymi 

nowych publikacji, ale też wstecz, o roczniki bibliografii wydanych wcześniej drukiem, 

przekształcanych na postać elektroniczną. Wciąż opracowywane są także retrospektywne 

bibliografie dziedzinowe. W ten sposób zasięgi chronologiczne baz obejmują dziesięciolecia, 

co ma tę zaletę, że są one nie tylko bieżącym, ale też retrospektywnym źródłem informacji o 

dorobku dyscyplin. Pozwala to eliminować dostrzeżone w komunikacji naukowej zjawisko 

tunnel vision – cytowania tylko najnowszych publikacji dostępnych poprzez wyszukiwarki 

internetowe, z pominięciem wydanych w wersji analogowej i niedostępnych w sieci.  

Bibliografie, tworzone na ich podstawie bazy dziedzinowe oraz nowe bazy tego typu, nie 

kontynuujące analogowych tradycji, powstają głównie w instytutach PAN, uczelniach i 

bibliotekach naukowych (narodowej, centralnych, uczelnianych). Adresowane są do 

środowiska naukowego (stanowią podstawowy warsztat dla naukowców, dydaktyków i 

studentów) i są przez reprezentatnów tego środowiska opracowywane (osoby posiadające 

kierunkowe wykształcenie, a często stopnie naukowe z danej dziedziny). Z reguły bibliografie 

dziedzinowe są źródłami selekcyjnymi zarówno od strony formalnej (np. eliminacja artykułów 

z czasopism popularnych i gazet), jak też pod względem treści i wartości. Naukowość tych 

źródeł przejawia się w krytycznym doborze materiału, jego klasyfikacji i opisaniu, przez co 

uznawane są za źródła informacji o wyższym poziomie zaufania. Dziedzinowe bibliograficzne 

bazy danych pełnią funkcje dokumentacyjne wobec własnych dyscyplin, ich zakres zmienia się 

wraz z rozwojem tychże, stanowią więc odbicie kierunków rozwoju nauki, ale też podstawowy 

warsztat przy podejmowaniu nowych problemów i tematów badawczych. Bibliografie dziedzin 

w wersji drukowanej to spisy o rozbudowanych układach, głównie systematycznych, 

tworzących logicznie związaną i zamkniętą całość. Te schematy klasyfikacyjne są często 

przejmowane przez elektroniczne odpowiedniki bibliografii, co podnosi wartość informacyjną 

tych źródeł. W przeciwieństwie do źródeł dokumentujących piśmiennictwo (jak Polska 

Bibliografia Naukowa), opisy bibliograficzne w źródłach dziedzinowych uwypuklają cechy 

http://www.serwer1444182.home.pl/
http://filsoc.itl.pl/bazy/bfp/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografie-specjalne/polska-bibliografia-bibliologiczna/
http://bibliografia-prawnicza.pl/index.php
http://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b-0&local_base=dbp03
http://klio.awf.poznan.pl/bib/index.php
http://opac.cbw.wp.mil.pl/
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rzeczowe opisywanych dokumentów. Dzięki bibliografiom dziedzionowym w formie 

analogowej, zdigitalizowanej czy elektronicznej, badacz dociera do informacji o publikacjach 

znajdujących się tematycznie w kręgu jego zainteresowań w sposób systematyczny.  

Bibliografie dziedzinowe publikowane są w różnych postaciach wydawniczych: jako roczne i 

wieloletnie drukowane wydawnictwa samoistne, jako wydawnictwa ciągłe (zamieszczane w 

czasopismach) oraz bazy danych. Z oczywistych względów bazy te są rozproszone w internecie 

(powstają w różnych ośrodkach), dlatego bardzo przydatne są ich aktualizowane wykazy wraz 

z linkami, jak Bibliografie dziedzinowe, bazy i serwisy tematyczne na stronie Biblioteki 

Jagiellońskiej w Krakowie. Wśród naukowych źródeł dziedzinowych dostrzegalna jest 

tendencja do zastępowania bibliografii systemami pełnotekstowymi, widoczna w źródłach 

dziedzinowych takich jak np. The Polish Digital Mathematics Library DML-PL. 

 

Informacje o konferencjach naukowych i innych przejawach bezpośredniej komunikacji 

naukowej, jak sympozja, seminaria, targi, wystawy rejestruje baza Konferencje, targi i wystawy 

prowadzona w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym w 

ramach systemu informacyjnego Nauka Polska. Wykaz zorganizowanych konferencji 

naukowych jest też dostępny w systemie POLon.  

10.2 Dostęp do pełnych tekstów polskich publikacji 
naukowych 

Dostęp do pełnych tekstów publikacji naukowych polskich uczonych oraz danych 

wykorzystanych w badaniach możliwy jest w oparciu o: 

• zasoby bibliotek, 
• wypożyczenia międzybiblioteczne (w tym cyfrowe), 
• repozytoria oraz źródła bibliograficzne uzupełniane o pełne teksty, 
• komercyjne e-wypożyczalnie, 
• indywidualne zakupy. 

Dostęp do potrzebnych publikacji naukowych starają się zapewnić swoim użytkownikom 

biblioteki naukowe. Zbiory niezbędne użytkownikowi, ale niedostępne w macierzystej 

bibliotece można sprowadzić dzięki usłudze wypożyczeń międzybibliotecznych. Cyfrową 

wersję tej usługi realizuje Biblioteka Narodowa wraz z Naukową i Akademicką Siecią 

Komputerową w ramach projektu ACADEMICA - Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna 

książek i czasopism naukowych. Żadna z książnic nie dysponuje zasobem tak kompletnym jak 

Biblioteka Narodowa (ze względu na otrzymywany przez nią egzemplarz obowiązkowy). 

https://bj.uj.edu.pl/ogolnodostepne-bazy
http://pldml.icm.edu.pl/
https://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=6z860o
https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/dun/konferencje?execution=e3s1
https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/dun/konferencje?execution=e3s1
https://academica.edu.pl/
https://academica.edu.pl/
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Celem usługi Academica jest więc udostępnienie przez Bibliotekę Narodową książek i 

czasopism naukowych tym instytucjom, które nie posiadają ich w swoich zasobach. Są to: 

biblioteki (niezależnie od rozmiaru i typu –także biblioteki szkolne i filie biblioteczne), muzea, 

archiwa, instytucje oświatowe, uczelnie, instytuty badawcze. Użytkownik jednej z tych 

instytucji może po wcześniejszej rezerwacji egzemplarza i terminu skorzystać z niego na 

miejscu, czyli w czytelni instytucji, która uczestniczy w projekcie, za pośrednictwem tzw. 

terminala końcowego. Dostęp do każdej publikacji możliwy jest nie większej liczbie 

czytelników niż liczba egzemplarzy posiadanych w postaci fizycznej przez Bibliotekę 

Narodową, które nie są w inny sposób udostępniane (w tym samym czasie z publikacji może 

skorzystać tylko jedna osoba w skali kraju). Założenia te mają związek z zapisami Ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych. 

Dostęp do cyfrowych dokumentów naukowych autorstwa polskich uczonych umożliwiany jest 

głównie za pośrednictwem serwisów takich jak Biblioteka Nauki i repozytoria naukowe (np. 

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego) w 

przypadkach, gdy pozwalają na to prawa autorskie.  

Natomiast w przypadkach prawnie nieuregulowanych, niedawno wydanych książek czy 

roczników czasopism przed upływem karencji, dostęp do pełnych tekstów możliwy jest w 

drodze wypożyczeń w serwisach komercyjnych lub zakupu. Zasoby komercyjnej 

wypożyczalni IBUK (będącej w grupie PWN i zgodnie z profilem tego wydawnictwa oferującej 

publikacje naukowe) dostępne są odpłatnie dla klientów indywidualnych lub bezpłatnie dla 

użytkowników bibliotek, które wykupiły do nich dostęp. Zakup publikacji naukowych możliwy 

jest w księgarniach, lub bezpośrednio u wydawców (np. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, IBUK). Rolę integrującą 

informacje o publikacjach naukowych dostępnych odpłatnie dla indywidualnych odbiorców ma 

ambicje pełnić serwis e-publikacje Nauki Polskiej. 

  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100960618
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100960618
http://rcin.org.pl/dlibra
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/
https://www.wuj.pl/
https://www.wuj.pl/
http://ksiegarnia.pwn.pl/?gclid=CP302dbqrswCFWTbcgod0IwPlA
http://www.ibuk.pl/
https://www.epnp.pl/
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10.3 Wybrane systemy informacyjne o publikacjach 
naukowych polskich autorów 

10.3.1 Nauka Polska 
Nauka Polska https://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=9nyvu7 

op
is

 

• twórca: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy 
• baza prowadzona od 1990 roku (wydawana drukiem jako wielotomowy rocznik), a od 1999 roku 

udostępniana bezpłatnie w Internecie, aktualizowana na bieżąco 
• zasób stanowią odrębne bazy połączone w jeden system informacyjny: Ludzie Nauki, Instytucje, 

Prace Badawcze, Publikacje, Konferencje Targi Wystawy 
• Ludzie nauki — osoby związane z nauką w Polsce: (1) posiadające co najmniej stopień naukowy 

doktora oraz (2) osoby bez stopnia naukowego, pełniące funkcje kierowników prac badawczych 
lub zarządcze w jednostkach zaplecza naukowego 

• Instytucje — jednostki naukowe, a także instytucje decyzyjne i doradcze wywierające wpływ na 
politykę naukową państwa: PAN, PAU, organy administracji centralnej i organizacje pozarządowe 

• Prace Badawcze - prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie i 
habilitacyjne oraz ekspertyzy naukowe wykonane w polskich jednostkach naukowych i badawczo-
rozwojowych 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• Ludzie Nauki – wyszukiwanie wg imienia, nazwiska, tytułu / stopnia naukowego, dyscypliny, 
specjalności 

• Instytucje – wyszukiwanie wg: nazwy instytucji głównej, nazwy instytucji, statusu, klasyfikacji, 
województwa, miejscowości 

• Prace Badawcze – wyszukiwanie wg: tytułu, słów kluczowych, udziału (funkcji pełnionej w 
projekcie), nazwy instytucji, dat, klasyfikacji 

• Publikacje – wyszukiwanie wg: tytułu, imienia, nazwiska autora, słów kluczowych, afiliacji, dat 
wydania 

• Konferencje, Targi, Wystawy- wyszukiwanie wg: nazwy, miejsca, dyscypliny, dat wydarzenia 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

promotorem ilu prac doktorskich była dr hab. Wanda 
Pindel? bazy: Ludzie Nauki, Prace Badawcze 

proszę wymienić nazwy polskich uczelni, które mają w 
swojej strukturze jednostki o nazwie „Wydział 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej” 

baza Instytucje 

proszę wymienić polskie instytucje, które organizowały 
konferencje na temat baz danych baza: Konferencje, Targi, Wystawy 

proszę podać tytuły prac doktorskich z zakresu 
informacji naukowej, obronionych w Polsce w 2010 r. baza: Prace Badawcze 

   

 

  

https://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=9nyvu7
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10.3.2 POL-on i RAD-on 
POL-on - Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym 

https://polon2.opi.org.pl/home/login 
RAD-on - zintegrowana platforma informacyjna w obszarze szkolnictwa wyższego i 

nauki w Polsce https://radon.nauka.gov.pl/pl/strona-glowna  

op
is

 

• twórca: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy 
• prace nad systemem trwają od 2011 r., w 2019 r. uruchomiono system RAD-on - zintegrowaną 

platformę informacyjną w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce 
• zasób stanowią odrębne bazy: Rejestry uczelni i instytucji naukowych, Naukowcy, Działalność 

badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, Kierunki Studiów, Uprawnienia jednostek do 
nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, Systemy powiązane, Inne systemy 

• dostęp: POL-on po zalogowaniu, RAD-on - otwarty 

10.3.3 Polska Bibliografia Naukowa  
Polska Bibliografia Naukowa https://pbn.nauka.gov.pl/ 

op
is

 

• twórca: Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI – jednostka podległa Ministerstwu Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego  

• data uruchomienia: 2015 r. 
• podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 

r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce  

• zasób stanowią dane o: artykułach naukowych oraz monografiach i ich fragmentach;  
• w przyszłości zasób ma być uzupełniany o rozprawy doktorskie oraz pełne teksty prac w formacie 

PDF (repozytorium centralne) 
• źródłem danych są instytucjonalne (jednostek naukowych, jak uczelnie) systemy bibliograficzne 

rejestrujące dorobek naukowy pracowników; pomocniczo inne bazy bibliograficzne, takie jak 
Baztech, BazHum, BazEkon, katalogi biblioteczne, a także NUKAT 

• jednoznaczna identyfikacja autorów prac zarejestrowanych w systemie opiera się na numerach 
systemu ORCID 

ap
ar

at
 w

ys
z.

 • wyszukiwanie proste w wybranym zbiorze: PUBLIKACJE, CZASOPISMA, OSOBY, 
INSTYTUCJE 

• wyszukiwanie zaawansowane w polach: tytuł / tytuł czasopisma / tytuł książki / twórca / rok 
publikacji / typ (artykuł / rozdział / książka) / ISBN / DOI / abstrakt / słowa kluczowe 

• możliwość pobrania opisu bibliograficznego w dowolnym formacie 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę wyszukać publikacje naukowe polskich autorów 
dotyczące metod analizy danych lub je wykorzystujące; 
jakie dyscypliny naukowe reprezentują autorzy prac? 

wyszukiwanie zaawansowane według słów 
kluczowych,  
w wyniku wyszukiwania (opisach) sprawdzić pole 
DYSCYPLINY NAUKOWE  

proszę podać tytuły trzech czasopism naukowych, w 
których polscy naukowcy opublikowali w 2019 r. prace 
na temat analizy danych jako metody badawczej 

wyszukiwanie zaawansowane według słów 
kluczowych, typu, roku 
w wyniku wyszukiwania (opisach) sprawdzić pole 
CZASOPISMO 

proszę podać tytuł polskiej pracy naukowej na temat 
analizy danych z lat 2016-2018, która ma największą 
liczbę autorów i pobrać jej opis bibliograficzny w 
formacie APA 

wyszukiwanie zaawansowane według słów kluczowych 

   

 

https://polon2.opi.org.pl/home/login
https://radon.nauka.gov.pl/pl/strona-glowna
https://pbn.nauka.gov.pl/
https://www.opi.org.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000804/O/D20170804.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000804/O/D20170804.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000309
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000309
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10.3.4 Biblioteka Nauki 
Biblioteka Nauki http://yadda.icm.edu.pl/yadda/about 

op
is

 

• twórca: Centrum Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i 
Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego 

• rok uruchomienia: 2005 
• udostępnia metadane, cytowania oraz pełne teksty artykułów publikowanych na łamach 1000 

polskich czasopismach naukowych i serii wydawniczych,  
• przeszukiwanie zasobów sześciu baz: POL-indeks, AGRO, BazEkon, BazTech, DML-PL (z 

zakresu nauk matematycznych), PSJD (z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru 
nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej)  

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • przeglądanie listy i zawartości czasopism i serii wydawniczych oraz ich wydawców 
• wyszukiwanie proste artykułów 
• wyszukiwanie zaawansowane artykułów w polach: tytuł / autor / słowa kluczowe / cytowania / lata 

wydania / język / baza (wybór) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

jakie czasopisma wydaje Polskie Towarzystwo 
Informacji Naukowej? przeglądaj -> wydawcy 

proszę wyszukać publikacje naukowe polskich autorów 
dotyczące lub wykorzystujące metody analizy danych; 
proszę podać nazwisko autora największej ilości 
tekstów naukowych na ten temat 

wyszukiwanie zaawansowane -> SŁOWA 
KLUCZOWE: analiza danych 
okno po prawej stronie ekranu: AUTORZY 

proszę podać tytuły trzech polskich czasopism 
naukowych, w których ukazało się najwięcej prac na 
temat analizy danych jako metody badawczej 

wyszukiwanie zaawansowane -> SŁOWA 
KLUCZOWE: analiza danych 
okno po prawej stronie ekranu: CZASOPISMA 

proszę podać numer DOI polskiej pracy naukowej na 
temat analizy danych z 2019 r., która ma największą 
liczbę autorów 

przeglądnąć wynik wyszukiwania na temat analizy 
danych z roku 2019 

w której swojej pracy na temat analizy danych Marcin 
Nowak z Politechniki Poznańskiej cytuje pracę autorów 
Şimşek, B., Tüysüz, F.? 

przeglądnąć bibliografię prac lub szukać poprzez pole 
CYTOWANIA 

   

10.3.5 Czasopisma Humanistyczne 
Czasopisma humanistyczne http://bazhum.muzhp.pl/ 

op
is

 

• twórca: Muzeum Historii Polski w Warszawie 
• pełnotekstowa baza cyfrowych wersji polskich naukowych czasopism humanistycznych i 

społecznych od pierwszych numerów do bieżących 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • przeglądanie list: czasopism, autorów, wydawców 
• wyszukiwanie proste 
• wyszukiwanie zaawansowane w polach: tytuł artykułu, tytuł czasopisma, autor, treść 

ćw
. polecenie (p)odpowiedź 

które roczniki czasopisma „Ochrona Zabytków” zostały 
udostępnione w wersji pełnotekstowej? czasopisma humanistyczne: ochrona zabytków 

   

 

  

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/about
http://pldml.icm.edu.pl/
http://psjd.icm.edu.pl/
http://bazhum.muzhp.pl/


 

137 

 

 

10.3.6 POL-indeks Polska Baza Cytowań 
POL-indeks Polska Baza Cytowań https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/ 

op
is

 

• twórca: Ośrodek Przetwarzania Informacji – jednostka podległa Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 

• POL-index ma na celu zebranie informacji o artykułach publikowanych w polskich czasopismach 
naukowych oraz cytowań w tych artykułach 

• w oparciu o zgromadzone dane wyznaczony zostanie Polski Współczynnik Wpływu (PWW) 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • przeglądanie listy czasopism 

• wyszukiwanie proste w zbiorach: ARTYKUŁY / CZASOPISMA 
• wyszukiwanie zaawansowane w polach: autor / tytuł artykułu / tytuł czasopisma / literatura / rok  

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

kto spośród polskich autorów cytował pracę Pawła 
Piotrowskiego z 2012 r. o tytule: „Analiza wybranych 
aspektów niezawodności i bezpieczeństwa w centrach 
przetwarzania danych” 

opis artykułu -> Publikacja jest cytowana przez 

   

10.3.7 AGRO 
AGRO http://agro.icm.edu.pl/   

op
is

 

• twórca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
• zakres: nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka 

żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, 
agroturystyka, kultura fizyczna 

• zasięg chronologiczny: 1950- 
• zasięg dotyczący formy wydawniczej: opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism 

polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• przeglądanie list: CZASOPISMA, TWÓRCY, SŁOWA KLUCZOWE 
• wyszukiwanie proste 
• wyszukiwanie zaawansowane w pełnym opisie oraz w polach: tytuł / autor / tytuł czasopisma / 

słowa kluczowe / cytowania / daty wydanie / język 
• ograniczenie wyniku wyszukiwania do zasobów dostępnych online dla wszystkich użytkowników 

oraz tylko w sieciach wewnętrznych 
• kontrolowany słownik słów kluczowych 

ćw
ic

z.
 

polecenie p(odpowiedź) 

proszę podać tytuł najnowszej polskiej publikacji 
recenzowanej na temat polskich arboretów 

słowa kluczowe: arboretum 
sortowanie wg daty wydania malejąco 

proszę przywołać polskie publikacje naukowe na temat 
najstarszych drzew świata słowa kluczowe: drzewa najstarsze 

   

 

 

 

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/
http://agro.icm.edu.pl/agro/search/article.action?cid=507ccc90-384a-4ffa-8241-606df4bb6976
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10.3.8 BazHum 
BazHum http://bazhum.pl/   

op
is

 

• twórca: Muzeum Historii Polski w Warszawie 
• baza bibliograficzna zawartości 830 polskich naukowych czasopism humanistycznych i 

społecznych  od pierwszych numerów do bieżących  

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • przeglądanie listy czasopism 

• wyszukiwanie proste 
• wyszukiwanie zaawansowane w polach: tytuł, autor, tytuł czasopisma, data wydania (wybór), język 

(wybór) 
• eksportowanie opisów do menadżerów bibliografii 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie  

proszę podać tytuł czasopisma, w którym opublikowano 
najstarszą polską pracę na temat cechów 
rzemieślniczych; znaleziony opis bibliograficzny proszę 
wyeksportować do menadżera bibliografii we 
właściwym formacie 

wyszukiwanie w pełnym opisie: cechy rzemieślnicze 

proszę podać tytuły najstarszej i najnowszej pracy na 
temat pieśni „Bogurodzica”; w którym czasopiśmie 
polskim ukazało się najwięcej prac? 

dowolne pole: Bogurodzica 
faseta: czasopismo 

   

 

10.3.9 BazEkon  
Bazekon https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/ 

op
is

 

• twórca: Konsorcjum BazEkon: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
(koordynator); Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej, Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz 2 biblioteki wydziałowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

• zakres: nauki ekonomiczne i pokrewne 
• zasięg chronologiczny: 1960- 
• zasięg dot. formy wydawniczej: artykuły z czasopism i serii wydawniczych 
• baza rejestruje wzajemne cytowania prac 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • przeglądanie listy czasopism i serii wydawniczych 

• wyszukiwanie zaawansowane w: indeksie słów kluczowych; polach: termin / tytuł / autor / źródło / 
kraj-region / firma – organizacja / osoba / język (wybór z listy) / rok wydania / bibliografia / 
dostępne w (wybór z listy bibliotek) 

• wyszukiwanie w: pełnej bazie / czasopismach / zeszytach naukowych / tylko publikacjach z 
dostępem do pełnych tekstów 

ćw
. 

polecenie p(odpowiedź) 

proszę podać tytuły najnowszej i najstarszej polskiej 
pracy naukowej na temat analizy danych w naukach 
ekonomicznych, których pełne teksty są dostępne i 
podać liczbę cytowań tych prac przez innych autorów 

indeks słów kluczowych 
sortowanie  
filtr: pełne teksty 
cytowane przez (w opisie publikacji) 

   

http://bazhum.pl/
https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/
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10.3.10 BazTech 
BazTech http://baztech.icm.edu.pl/  

op
is

 

• twórca: konsorcjum BazTech złożone z 23 bibliotek instytucji naukowo-badawczych; obecnym 
koordynatorem przedsięwzięcia jest Politechnika Krakowska, w latach 1998-2006 - Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

• zakres: nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska 
• zasięg chronologiczny: 1998- 
• zasięg dot. formy wydawniczej: zawartość 715 polskich czasopism, publikacje z wydawnictw 

własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz materiały z konferencji przez nie 
opublikowane  

• zawartość rekordu: opis bibliograficzny, cytowania, linki do pełnych tekstów 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • przeglądanie list: czasopism, twórców, słów kluczowych, wydawców, prenumeratorów 
• wyszukiwanie zaawansowane w polach: tytuł / autor / czasopismo / słowo kluczowe / cytowania / 

daty wydania (wybór) / język (wybór) 
• wyszukiwanie w: pełnej bazie / tylko publikacjach z dostępem do pełnych tekstów 

ćw
ic

z.
 

polecenie p(odpowiedź) 
proszę znaleźć polskie publikacje naukowe na temat 
odporności ogniowej stropów drewnianych  słowa kluczowe: odporność ogniowa, stropy drewniane 

proszę podać tytuł polskiego czasopisma z obszaru nauk 
technicznych, w którym opublikowano najwięcej prac 
na temat analizy danych oraz autora największej ilości 
prac na ten temat 

słowa kluczowe: analiza danych 
faseta: czasopismo 

   

10.3.11 Bibliografia Historii Polskiej 
Bibliografia Historii Polskiej http://bibliografia.ipn.gov.pl/ 

op
is

 

• twórca: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk; udostępnienie wersji elektronicznej: Instytut 
Pamięci Narodowej 

• zasięg chronologiczny bazy: 1980-2011 (roczniki bibliografii opublikowane drukiem obejmują lata 
1901-2018) 

• zasięg dot. formy wydawniczej: książki, czasopisma, serie wydawnicze, artykuły, materiały 
kartograficzne, materiały ikonograficzne 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • wyszukiwanie proste  
• wyszukiwanie proste w wybranym dziale (działy są oparte na wersji drukowanej bibliografii) 
• wyszukiwanie zaawansowane w indeksach: autor-hasło / tytuł / czasopismo / seria / hasło 

klasyfikacyjne / hasło geograficzne; w wybranym dziale; za określone lata 

ćw
ic

z.
 

polecenie p(odpowiedź) 

proszę podać tytuł polskiej publikacji naukowej z 
2011r. na temat metod stosowanych w badaniach 
historycznych 

zawartość działu II.1”Metodologia i metodyka badań 
historycznych” 

proszę podać przykłady prac związanych z wystawami 
historycznymi i muzeami oraz osobą Jana III 
Sobieskiego, z lat 1990-2005 

autor, hasło indeksowe: Jan III Sobieski 
dział: II.3”Muzea i wystawy historyczne” 

proszę przywołać prace na temat najstarszego 
osadnictwa na terenie dzisiejszego Krakowa 

hasło geograficzne: Kraków 
dział: Historia Polski -> poszczególne okresy -> okres 
po poł. I tysiąclecia n.e. 

   

 

 

http://baztech.icm.edu.pl/
http://bibliografia.ipn.gov.pl/
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10.3.12 Polska Bibliografia Literacka  
Polska Bibliografia Literacka http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/  

op
is

 

• twórca: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 
• zasięg chronologiczny bazy: 1988-2003 (roczniki bibliografii opublikowane w wersji drukowanej 

obejmują lata 1944/45-1988) 
• zawartość: informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach 

literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i 
reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach 
telewizyjnych i radiowych 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • własny układ klasyfikacyjny (spis działów) 

• indeks rzeczowy systematyczny, indeks nazwisk 
• wyszukiwanie tytułu / słowa w tytule 

ćw
. 

polecenie p(odpowiedź) 

proszę sporządzić bibliografię polskich publikacji 
naukowych z lat 1988-2003 na temat polskiej literatury 
ludowej 

Dział: Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa 
(literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa) 

   

 

10.3.13 Pedagog 
Baza Pedagog https://aleph.uni.opole.pl/F?func=find-b-0&local_base=uop03 

op
is

 

• twórca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego 
• zakres: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja 

wczesnoszkolna, opieka społeczna, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika 
zdrowia, praca socjalna, prawa człowieka i dziecka, prawo, profilaktyka i terapia uzależnień, 
problemy rodziny, rehabilitacja niepełnosprawnych, wychowanie przedszkolne 

• zasięg chronologiczny: 1990- 
• zasięg dotyczący formy wydawniczej: książki, artykuły, przepisy prawne 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie proste 

• wyszukiwanie zaawansowane w indeksach: autor, tytuł, hasło przedmiotowe, dział, deskryptor 
• własny, kontrolowany słownik języka słów kluczowych 

ćw
. polecenie p(odpowiedź) 

proszę podać tytuł najnowszej polskiej publikacji 
naukowej na temat pedagogiki waldorfskiej dowolne słowo lub fraza 

   

 

 

 

 

 

http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/
https://aleph.uni.opole.pl/F?func=find-b-0&local_base=uop03
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10.3.14 Polska Bibliografia Bibliologiczna  
Polska Bibliografia Bibliologiczna http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=12  

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa 
• zakres: piśmiennictwo z zakresu szeroko pojętej nauki o książce 
• zasięg terytorialny: opublikowane w Polsce, a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie 

związane jest z Polską; zasięg dot. formy wydawniczej: książki, czasopisma, artykuły z czasopism, 
fragmenty piśmiennicze; zasięg chronologiczny: 1995 –  

• roczniki bibliografii opublikowane w wersji drukowanej ukazywały się od 1981 r., a od 1969 jako 
cz. 2 Bibliografii Bibliografii i Nauki o Książce 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • wyszukiwanie w indeksach (jawnych): autor-osoba, tytuł, seria, cykl, słowo w tytule, hasło 
przedmiotowe, temat/określnik, tytuł pracy zbiorowej, wykaz czasopism 

• łączenie zapisów z różnych indeksów 
• szukanie według jednego indeksu i dodatkowych warunków 

ćw
. polecenie p(odpowiedź) 

proszę podać przykłady polskich prac na temat analizy 
bibliometrycznej hasło przedmiotowe: bibliometria 

   

 

 

  

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=12
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10.4 Systemy informacyjne o światowym 
piśmiennictwie naukowym  

W skali globalnej największą renomę wśród źródeł informacji na temat publikacji naukowych 

oraz danych wykorzystanych w badaniach mają zasoby udostępniane poprzez platformę Web 

of Science. Zarówno obecny właściciel baz – amerykańska firma Clarivate Analytics, jak 

poprzedni (Institute for Scientific Information, następnie Thomson Reuters), nie jest wydawcą 

publikacji naukowych, instytucją publiczną, organizacją czy fundacją, lecz tworzy i odpłatnie 

oferuje dostęp do źródeł informacji na ich temat. Niezależność od wydawców publikacji 

naukowych jest zdaniem pracowników Clarivate Analytics dowodem na obiektywizm i tym 

samym wiarygodność serwisu Web of Science. Europejskim odpowiednikiem WoS jest Scopus 

(firmy Elsevier), który indeksuje więcej tytułów czasopism spoza Stanów Zjednoczonych i 

więcej humanistycznych. Inne znaczące źródła naukowe licencjonowane to: ProQuest Central 

(firmy ProQuest), Taylor&Francis Online (firmy Taylor&Francis Group) oraz Wiley Online 

Library (firmy Wiley).  

10.4.1 Typy źródeł 
Podstawowe typy źródeł informacji na temat dokumentów naukowych w skali światowej to: 

• indeksy cytowań, 
• listy czasopism, 
• bieżące spisy treści czasopism, 
• systemy jednoznacznego identyfikowania autorów, 
• bibliograficzne źródła dziedzinowe, 
• bazy wydawców publikacji naukowych, 
• narzędzia oceny publikacji. 

Najbardziej reprezentatywny pod względem wymienionych typów źródeł informacji jest serwis 

Web of Science. W obecnej odsłonie zawartość platformy stanowi kolekcja podstawowa (Core 

Collection), na którą składają się indeksy cytowań o zakresie ogólnym i nieograniczonym 

zasięgu terytorialnym (rejestrują artykuły z czasopism, książki, materiały konferencyjne). 

Poza Core Collection, ale w obrębie platformy WoS dostępne są: indeksy cytowań o 

ograniczonym zasięgu terytorialnym (Chiny, Rosja, Korea, Ameryka Łacińska), 

dziedzinowe bazy danych (medycyna, biologia, inżynieria i fizyka, zoologia), indeksy o 

ograniczonym zasięgu dotyczącym formy wydawniczej (dane, patenty), bieżące spisy treści 

czasopism, lista czasopism, oprogramowanie (EndNote, Kopernio, ScholarOne) oraz 

narzędzia analityczne oparte na zawartości indeksów cytowań i baz danych. 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/
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10.4.1.1 Indeksy cytowań 
Indeksy cytowań i lista czasopism oraz bieżące spisy treści czasopism to flagowe produkty 

(jeśli chodzi o formę źródeł informacji) nieistniejącego już dziś Institute for Scientific 

Information (ISI), którego spadkobiercą jest dzisiejszy ich dysponent - firma Clarivate 

Analytics. Są to też innowacyjne w czasach swojego powstania, czyli latach 60’ XX wieku i 

wciąż praktykowane formy źródeł informacji, których pomysłodawcą był założyciel ISI – dr 

Eugene Garfield (1925-2017).  

Zwłaszcza indeksy cytowań są dziś powszechną formą źródeł i narzędzi informacji naukowej 

(nie tylko firmy Clarivate Analytics, także Elsevier i innych), oraz wyznacznikiem ich jakości. 

Eugene Garfield szukał sposobu na udoskonalenie wyszukiwania informacji w źródłach 

naukowych, którymi były (połowa XX wieku) przede wszystkim bibliografie w formie 

drukowanej jedno – lub wielotomowe. Aparat wyszukiwawczy w takich bibliografiach opierał 

się na współistnieniu układu głównego (formalnego lub rzeczowego) zawartości oraz spisów 

pomocniczych – indeksów (formalnych i rzeczowych). Jeden główny układ źródła informacji 

ograniczał możliwości wyszukiwawcze, dlatego towarzyszyły mu indeksy, oczywiście w 

ograniczonej liczbie ze względu na ograniczoną objętość drukowanego źródła informacji. 

Obecność opisu publikacji w dziale pokazywała ją w kontekście innych prac oraz szerszych i 

węższych zagadnień, natomiast zapis indeksowy indeksu rzeczowego precyzował 

charakterystykę przedmiotową dokumentu. Coraz intensywniejszy rozwój badań naukowych 

niósł ze sobą wzrastającą liczbę publikacji naukowych i specjalizację treści. Opis rzeczowy 

dokumentów stawał się coraz bardziej profesjonalny, oparty na specjalistycznych słownikach 

języków informacyjno-wyszukiwawczych (haseł przedmiotowych, klasyfikacji, tezaurusów). 

Oprócz trudności natury technicznej, efektywność wyszukiwania przeprowadzanego taką drogą 

(jak dotąd najdoskonalszą w naukowych systemach informacji) jednak nie była wystarczająca. 

Taki system organizacji informacji opierał się „współdziałaniu” twórców (bibliografów) i 

użytkowników źródeł informacji. Aparat wyszukiwawczy źródła informacji zaprojektowany 

przez bibliografów użytkownicy musieli najpierw rozpoznać, a następnie nauczyć się sprawnie 

w nim poruszać (przyswoić zasady budowy słowników informacyjno-wyszukiwawczych i 

organizacji treści). Innowacyjność rozwiązania zaproponowanego przez E. Garfielda polegała 

na tym, że przewodnikami po naukowych źródłach informacji uczynił naukowców – autorów 

prac zarejestrowanych w tych źródłach, pozwalając użytkownikom podążać ścieżką 

obserwacji, które prace naukowe cytują oni w swoich publikacjach. Za wynik wyszukiwania E. 

Garfield postanowił uznać zbiór, na który składały się: 1/ praca właściwa (załóżmy, że 
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opublikowana w 2000 roku), 2/ publikacje naukowe przywoływane przez autora w bibliografii 

dołączonej do tekstu (references, czyli prace opublikowane wcześniej, przed 2000 rokiem), 

oraz 3/ prace cytujące pracę właściwą już po jej opublikowaniu (citing literature, w tym 

wypadku po roku 2000). Warto zwrócić uwagę, że w takim zbiorze znajdą się prace ważne 

zdaniem ich autorów zarówno dla samego przedmiotu artykułu, jak zastosowanej w nim 

metodologii. Taki zbiór nie jest też przesadnie rozbudowany i nie wymaga od użytkownika 

czasochłonnej selekcji. Dziś w elektronicznych indeksach cytowań w tym zbiorze są 

dodatkowo publikacje, które cytują prace podobne do prac zacytowanych przez autora pracy 

właściwej (view related records). 

Indeksy cytowań miały początkowo formę drukowaną, dziś dostępne są w postaci baz danych, 

z których kilka tworzy tzw. Core Collection platformy Web of Science. W zasobach 

elektronicznych dostępnych w ramach programu WBN via Biblioteka Jagiellońska są: Indeksy 

cytowań platformy Web of Science, także Scopus (firmy Elsevier); ProQuest Central (firmy 

ProQuest), Taylor&Francis Online (firmy Taylor&Francis Group), Wiley Online Library 

(firmy Wiley). 

10.4.1.2 Listy czasopism 
Drugim przełomowym produktem informacyjnym, który przetrwał próbę czasu i funkcjonuje 

do dziś, jest lista czasopism „Master Journal List”, zwana popularnie „listą filadelfijską” (ze 

względu na lokalizację ISI w Filadelfii). Obecnie na liście znajduje się ponad 21 000 czasopism 

reprezentujących 256 dyscyplin. Są to czasopisma uwzględnione w bazach Web of Science, co 

jest poprzedzone procesem ich selekcji i systematycznej kontroli według 24 kryteriów jakości 

i 4 kryteriów wpływu opartych na cytowaniach. Czasopisma spełniające wszystkie 28 

kryteriów stają się przedmiotem opisu w indeksach cytowań z Core Collection, natomiast te, 

które spełniają 24 kryteriów jakości, ale nie wykazują wpływu opartego na wskaźnikach 

cytowań, trafiają do bazy Emerging Sources Citation Index (ESCI). Lista jest dynamiczna, to 

znaczy czasopismo może początkowo być w bazie ESCI, następnie trafić do jednego z 

właściwych indeksów cytowań, może też zostać przeniesione do ESCI z właściwego indeksu 

cytowań. Wydawcy czasopism, książek i materiałów konferencyjnych zapraszani są do 

zgłaszania swoich publikacji na listę. Lista jest też otwarta dla czasopism w otwartym dostępie 

(Open Access). Twórcy Master Journal List określają ją jako najbardziej „zaufaną” globalną 

bazę czasopism. Bez wątpienia wypracowana przez lata renoma tej listy sprawia, że zarówno 

środowiska naukowe, jak instytucje administrujące nauką na poziomie krajowym uznają ją za 

wyznacznik jakości. Lista filadelfijska „faworyzuje” jednak publikacje anglojęzyczne. W ten 

https://apps.clarivate.com/mjl-beta/home?utm_source=WOSG_Websitel&utm_campaign=mjl-beta-launch&utm_medium=MJL_Page
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sposób pomija często ważne w niektórych obszarach nauk humanistycznych i społecznych 

prace pisane w językach narodowych (na przykład prace językoznawcze, 

historycznoliterackie). Stąd inicjatywy takie jak baza  

CEJSH - Central European Journal of Social Sciences and Humanities, która ma zwiększyć 

międzynarodową widoczność publikacji naukowych pisanych w językach narodowych krajów 

Europy środkowo-wschodniej. Podejmowane są też działania w celu neutralizowania 

monopolu informacyjnego listy filadelfijskiej czasopism, dlatego powstają inne listy, również 

będące źródłami informacji na temat czasopism, których jakość poddawana jest niezależnej 

ocenie ekspertów. Można tu wymienić na przykład Index Copernicus International Journals 

Master List. Listę czasopism ogłasza też systematycznie Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Polsce w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej. Jest ona 

sporządzana w dużym stopniu w oparciu o współczynniki przyjęte w WoS i Scopus. 

Współcześnie rolą list czasopism wysokiej jakości jest też dyskwalifikowanie tzw. czasopism 

drapieżnych (predatory journals), które odpłatnie publikują teksty naukowe bez poddawania 

ich rzetelnemu procesowi recenzowania i podszywają się pod renomowane tytuły.  

10.4.1.3 Bieżące spisy treści czasopism 
Trzecim typem źródła informacji udostępnianym przez Web of Science Group, które jest 

realizacją pomysłu i spuścizną E. Garfielda są tzw. Current Contents, czyli bieżące spisy treści 

czasopism. Kiedy zaczęto je publikować w wersji drukowanej w 2 poł. XX wieku, miały na 

celu przede wszystkim wyprzedzająco (prospektywnie) informować o zawartości 

nowoukazujących się numerów czasopism naukowych. Zarówno długi proces wydawniczy, jak 

znacznie wydłużony proces docierania czasopisma w pełnej wersji do bibliotek naukowych, 

które były jedynym miejscem ich udostępniania powodowały, że zapowiedzi wydawnicze 

prezentowane w formie spisu treści były dla środowiska naukowego cennym źródłem 

informacji. Dziś bieżące spisy treści czasopism jako źródła informacji mają formę baz danych, 

a ich rolą jest przede wszystkim selektywne rozpowszechnianie informacji (SDI) przy użyciu 

elektronicznych narzędzi powiadamiania, takich jak alerty. 

 

10.4.1.4 Źródła dziedzinowe i wielodziedzinowe 
Polskie dziedzinowe i wielodziedzinowe bazy danych (bibliograficzne i pełnotekstowe) mają 

swoje międzynarodowe odpowiedniki w postaci źródeł ogólnodostępnych bezpłatnie oraz 

źródeł komercyjnych. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Ratyzbonie prowadzony jest Datenbank 

Infosystem - przewodnik dziedzinowy i alfabetyczny po źródłach bibliograficznych o zasięgu 

https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml
https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml
http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?lett=l
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?lett=l
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szerszym niż polski, dostępnych online. Natomiast dostęp do komercyjnych źródeł tego typu 

jest możliwy dla użytkowników bibliotek naukowych po zalogowaniu się do sieci. W zasobach 

elektronicznych dostępnych w ramach programu WBN via Biblioteka Jagiellońska są m.in. 

Międzynarodowe dziedzinowe bazy danych dostarczane przez firmę EBSCO: AGRICOLA 

(rolnictwo), Business Source Ultimate; Film & Television Literature Index with Full Text; 

GreenFILE (ochrona środowiska); Health Source; Historical Abstracts, ERIC (edukacja), Legal 

Source; LISTA (bibliotekoznawstwo i nauka o informacji); MEDLINE (medycyna), MLA 

International Bibliography (literatura); RILM Abstracts of Music Literature; Teacher Reference 

Center (nauczanie). Wymienione tu bazy można przeszukiwać jednocześnie, ale ich największą 

zaletą jest indywidualne dostosowanie aparatu wyszukiwawczego do typu indeksowanych 

zbiorów i potrzeb informacyjnych użytkowników – reprezentantów poszczególnych dyscyplin. 

Niektóre z baz mają własne systemy słownictwa kontrolowanego (zob. Słownictwo 

kontrolowane), np. ERIC Thesaurus, LISTA Thesaurus, Business Thesaurus.  

 

10.4.1.5 Bazy wydawców publikacji naukowych 
Pomimo coraz lepszych efektów ruchu Open Access, przejawiającego się w „uwalnianiu” czyli 

powszechnym bezpłatnym udostępnianiu publikacji naukowych, wciąż wielką renomę mają 

czasopisma i książki wydawane na zasadach komercyjnych, przez wydawców takich jak: 

Cambridge, Oxford, Elsevier (ScienceDirect), Springer, Taylor & Francis, Wiley, de Gruyter . 

Dostęp do tych publikacji nie jest otwarty, a umożliwiony odpłatnie. W zasobach 

elektronicznych dostępnych w ramach programu WBN via Biblioteka Jagiellońska są Bazy 

wydawców publikacji naukowych: EBSCO Publishing, Cambridge University Press, De 

Gruyter, Emerald Group Publishing, Oxford University Press, SAGE, Springer Verlag. 

10.4.1.6 Jednoznaczne identyfikowanie autorów tekstów 
Ogólnoświatowy zasięg źródeł informacji i coraz większy ich zasięg chronologiczny powodują 

wzrastającą liczbę autorów, których nazwy (imiona i nazwiska) mają identyczne brzmienie (np. 

Wang, Lang, Liju). Dodatkowo zdarza się, że ta sama osoba jest rejestrowana w bazie pod 

różnymi nazwami (np. pełne imię i nazwisko lub nazwisko i inicjały). Powoduje to trudności z 

jednoznaczną identyfikacją twórców. Problem nie dotyczy wyłącznie autorów prac naukowych 

(zob. Systemy identyfikowania twórców dzieł kreatywnych), ale to właśnie tej grupie twórców 

zaczęto w systemach informacyjnych przydzielać jednoznaczne identyfikatory. Obecnie 

funkcjonuje kilka identyfikatorów autorów tekstów naukowych, takich jak: ORCID, 

https://www.cambridge.org/core
https://academic.oup.com/journals
https://www.sciencedirect.com/
https://www.springer.com/gp
https://www.tandfonline.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.degruyter.com/
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ResearcherID (w Web of Science), Author Identifier (w bazie Scopus) czy Google Scholar 

author ID.  

Wśród nich wyróżnia się identyfikator ORCID (Open Researcher and Contributor ID), 

rozwijany przez niezależną organizację non profit, wspieraną przez uczelnie, jednostki 

naukowe, wydawców i inne organizacje o zasięgu międzynarodowym. W bazie ORCID autorzy 

prac naukowych zakładają swoje profile i otrzymują indywidualne identyfikatory. Oprócz 

informacji o publikacjach, autor może dodać do profilu m.in. biogram, wykształcenie, słowa 

kluczowe, historię zatrudnienia, prowadzone projekty oraz zakres prowadzonych badań, 

tworząc w ten sposób swoją wizytówkę naukową. Autor samodzielnie decyduje, które 

informacje zgromadzone w profilu będą dostępne publicznie. 

Od 2007 r. w systemie Web of Science funkcjonuje ResearcherID, a dodatkowo uruchomiono 

dla autorów tekstów usługę Publons, w której autorzy mogą samodzielnie zarządzać swoim 

profilem, dodawać informacje o swoim dorobku publikacyjnym i recenzenckim. Konta w 

Publons i ORCID można powiązać i dzięki temu uniknąć powtarzania wprowadzania danych. 

Można też ustanowić alert dla cytowań własnych tekstów naukowych zarejestrowanych w 

bazach Web of Science. 

10.4.1.7 Narzędzia oceny publikacji 
Do podstawowych narzędzi wartościujących jakość publikacji udostępnionych w naukowych 

źródłach informacji należą:  

• filtry selekcjonujące z całego zbioru tylko publikacje recenzowane,  
• wskaźniki wpływu oparte na cytowaniach oraz  
• wskaźniki altmetryczne.  

Statystyki dotyczące ilości, jakości i wpływu publikacji pochodzące z baz danych stają się 

elementem systemów oceniania dorobku naukowców i instytucji oraz rankingowania ich na tej 

podstawie. Dodatkowo dostawcy źródeł naukowych udostępniają też narzędzia analityczne w 

formie osobnych systemów informacyjnych, umożliwiające analizę publikacji w oparciu o 

wiele specjalistycznych wskaźników. 

W systemach informacyjnych nauki, takich jak bazy dziedzinowe (np. EBSCO) jest możliwość 

wyselekcjonowania z całego zbioru tylko tekstów recenzowanych (faseta o nazwie peer 

revievd) i pominięcia innych form publikacji naukowych, jak: wstępy redakcyjne, recenzje, 

przeglądy, bibliografie itd. 

W bazach danych takich jak WoS czy Scopus dobór książek, materiałów konferencyjnych i 

czasopism wykonywany jest przez wydawców baz, opisany wcześniej na przykładzie „listy 

https://orcid.org/
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filadelfijskiej czasopism”. Ostre kryteria selekcji sprawiają, że w bazach tych spodziewamy się 

znaleźć tylko publikacje o wysokich standardach. Dalsza selekcja prac spośród tych, które 

znalazły się w wyszukanym zbiorze może opierać się na wartościowaniu opartym na liczbie 

cytowań. Im większa liczba cytowań, tym praca może być wartościowsza (oczywiście pod 

warunkiem braku tzw. negatywnych cytowań, które zniekształcają wynik). W bazach WoS 

można sortować wynik wyszukiwania według prac z największą liczbą cytowań. Stosuje się 

jeszcze dodatkowe wskaźniki ułatwiające użytkownikom wybór tekstów w oparciu o kryterium 

cytowalności: „Highly Cited Papers” i „Hot Papers”, które są udostępnione w systemie WoS 

jako fasety. Highly Cited Papers to zbiór tekstów, które znajdują się wśród 1% tych, które 

znalazły się powyżej progu cytowań określanego indywidualnie dla dyscyplin. Hot Papers to z 

kolei zbiór artykułów opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, które otrzymały liczbę 

cytowań pozwalającą na umieszczenie ich wśród 0,1% artykułów własnej dyscypliny. Należy 

pamiętać, że zarówno WoS, jak Scopus, czy inne bazy uwzględniające analizę cytowań opierają 

swoje statystyki tylko na publikacjach ujętych we własnym zbiorze.  

Od niedawna naukowe bazy danych takie jak WoS czy Scopus wyposażane są w raporty 

dotyczące tzw. wskaźników altmetrycznych. W bazach WoS od 2013 r. stosowane są dwa 

wskaźniki „wykorzystania”: (1) wyświetlenie przez użytkowników na ekranie pełnego tekstu 

publikacji, (2) zachowanie przez użytkowników rekordu bibliograficznego w menadżerze 

bibliografii. Dane podawane są w dwóch wersjach: od początku obecności publikacji w bazach 

oraz za ostatnie 180 dni. W bazie Scopus na system o nazwie PlumX Metrics składa się pięć 

kategorii: (1) cytowania, (2) sygnalizowanie zapoznania się z dokumentem poprzez: kliknięcia, 

pobrania, wyświetlenia, odtworzenia wideo, (3) sygnalizowanie zainteresowania dokumentem 

w przyszłości poprzez: umieszczenie w zakładce, ulubionych, dodanie do obserwowanych, (4) 

wzmianki o badaniach poza publikacjami naukowymi: w artykułach prasowych, postach na 

blogach, odnośniki w Wikipedii, (5) obecność w mediach społecznościowych: tweety, 

polubienia na Facebooku, udostępnienia, rekomendacje itp.  

Platforma WoS udostępnia specjalne narzędzia analityczne dotyczące publikacji. W bazie 

Essential Science Indicators można analizować statystyki zarejestrowanych tekstów według 

wskaźników: Top Papers, Highly Cited Papers oraz Hot Papers, natomiast w bazie Journal 

Citation Reports są to: Total Cites, Journal Impact Factor, Impact Factor without Journal Self 

Cites, 5 Year Impact Factor, Immediacy Index, Citable Items, Cited Half-Life, Citing Half-Life, 

Eigenfactor Score, Article Influence Score, % Articles in Citable Items, Normalized 

Eigenfactor, Average JCF Percentile. Dostęp do obydwu baz jest możliwy za pośrednictwem 
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Wirtulanej Biblioteki Nauki (dla członków społeczności naukowej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie via Biblioteka Jagiellońska). 

Zawartość baz platformy WoS, w tym liczba publikacji oraz wskaźniki są ważnym elementem 

oceny dorobku naukowców, uczelni, instytutów i czasopism w wielu krajach, w tym także w 

Polsce. Opierają się na nich światowe rankingi uniwersytetów, na przykład University Ranking 

by Academic Performance, Shanghai Academic Ranking of World Universities. Zarówno WoS 

jak Scopus tworzą także własne narzędzia analityczne, pozwalające oceniać dorobek instytucji 

naukowych i naukowców. W przypadku WoS jest to InCites, w przypadku Scopus – SciVal.  

10.4.2 Dostęp do pełnych tekstów publikacji naukowych oraz danych 
wykorzystanych w badaniach 

Pomimo coraz lepszych efektów ruchu Open Access, przejawiającego się w „uwalnianiu” czyli 

powszechnym bezpłatnym udostępnianiu publikacji naukowych, wciąż dużą renomę mają 

czasopisma i książki wydawane na zasadach komercyjnych. Dostęp do tych publikacji jest 

umożliwiony odpłatnie: 1/ przez samych wydawców w ich własnych serwisach, 2/ przez 

agregatory, 3/ w bazach bibliograficzno-pełnotekstowych dziedzinowych i 

wielodziedzinowych. Wsparciem w poszukiwaniu pełnych tekstów publikacji naukowych jest 

oprogramowanie Kopernio firmy Clarivate Analytics. Narzędzie ma postać wtyczki w 

przeglądarce internetowej i pozwala zlokalizować w Internecie pełny tekst poszukiwanego 

dokumentu. Zbiór plików pobranych zapisuje się w schowku użytkownika Kopernio. 

Koszty dostępu do baz zawierających pełne teksty publikacji naukowych niedostępnych w OA 

są na tyle wysokie, że wykup licencji przekracza możliwości finansowe pojedynczych instytucji 

naukowych (nie mówiąc o indywidualnych odbiorcach). W Polsce od lat 90’ XX wieku 

biblioteki naukowe łączyły się w konsorcja i wspólnie wykupywały licencje dostępu do tych 

baz. W 2010r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło pełne finansowanie 

wybranych zasobów na zasadzie tzw. licencji krajowych, z których mogą korzystać bezpłatnie 

wszystkie państwowe i prywatne szkoły wyższe oraz wszystkie niekomercyjne jednostki 

naukowe, w tym jednostki Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze. Program zakupu i 

udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz 

danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych o nazwie Wirtualna Biblioteka Nauki 

(WBN) realizowany jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i 

Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). W ramach WBN kupowany jest zdalny 

dostęp do zasobów na serwerach wydawców. Duża część zasobów jest na bieżąco 

archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego 

https://www.urapcenter.org/
https://www.urapcenter.org/
http://www.shanghairanking.com/
https://kopernio.com/
https://wbn.icm.edu.pl/
https://www.infona.pl/
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korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów 

wydawców, a w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji. 

Środowisko naukowe (pracownicy naukowi, studenci) UJ ma zapewniony dostęp do zasobów 

WBN objętych licencją krajową za pośrednictwem BJ w dwóch formach: 1/ z komputerów 

podłączonych do wewnętrznej sieci na terenie budynków (wtedy nie wymaga logowania), 2/ 

poprzez łączenie zdalne uprawnionych użytkowników (pracownicy naukowi, studenci) po 

wcześniejszym zalogowaniu (np. dostęp zdalny do zasobów via Biblioteka Jagiellońska w 

Krakowie).  

Po spełnieniu powyższych warunków (logowanie do sieci), dostęp do licencjonowanych 

zasobów naukowych możliwy jest w postaci: 1/ wykazu tytułów czasopism i książek, w którym 

można ich szukać według tytułu, tematu lub numerów ISBN, ISSN oraz wykazu tematów („E-

zasoby A-Z Biblioteki Jagiellońskiej”), 2/ wykazu dziedzinowych i wielodziedzinowych baz 

danych w układzie alfabetycznym oraz w podziale na dyscypliny („Zakupione bazy danych”), 

3/ zawartości katalogu Biblioteki Jagiellońskiej, obejmującego oprócz własnych zbiorów 

analogowych i elektronicznych, także zbiory elektroniczne dostępne zdalnie. 

W zasobach elektronicznych dostępnych w ramach programu WBN via Biblioteka Jagiellońska 

są: wielodziedzinowe bazy z indeksami cytowań: Indeksy cytowań platformy Web of Science, 

także Scopus (firmy Elsevier); ProQuest Central (firmy ProQuest), Taylor&Francis Online 

(firmy Taylor&Francis Group), Wiley Online Library (firmy Wiley); specjalistyczne źródła 

dziedzinowe: Międzynarodowe dziedzinowe bazy danych dostarczane przez firmę EBSCO, 

Index Chemicus, Current Chemical Reactions; bazy wydawców publikacji naukowych 

(EBSCO Publishing, Cambridge University Press, De Gruyter, Emerald Group Publishing, 

Oxford University Press, SAGE, Springer Verlag); current contents oraz narzędzia 

analityczne: Journal Citation Reports i Essential Science Indicators.  

 

  

https://extranet.uj.edu.pl/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi
https://extranet.uj.edu.pl/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi
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10.4.3 Wybrane systemy informacyjne o publikacjach naukowych o zasięgu 
międzynarodowym 

10.4.3.1 Indeksy cytowań platformy Web of Science 

Indeksy cytowań platformy Web of Science 

op
is

 

• twórca: Clarivate Analytics (początkowo Institute for Scientific Information, następnie Thomson 
Reuters) 

• indeksy cytowań uwzględniające czasopisma i ich zawartość: poświęcone naukom ścisłym 
(Science Citation Index Expanded (SCIE) o zasięgu od 1900 r.), społecznym (Social Sciences 
Citation Index (SSCI) o zasięgu od 1900 r.), humanistycznym i sztuce (Arts & Humanities Citation 
Index (AHCI) o zasięgu od 1975 r.) oraz indeks cytowań tzw. “czasopism wschodzących” 
(Emerging Sources Citation Index (ESCI) o zasięgu od 2015 r.) 

• indeks cytowań książek (Book Citation Index (BKCI) o zasięgu od 2010 r.)  
• indeksy cytowań materiałów konferencyjnych (Conference Proceedings Citation Index (CPCI) o 

zasięgu od 1990 r.) osobno dla nauk ścisłych oraz humanistycznych i społecznych 
• dostęp: licencjonowany 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• możliwość wyboru bazy do wyszukiwania, lub szukania w całym zbiorze Core Collection 
• wyszukiwanie (identyfikowanie) autorów 
• wyszukiwanie proste w pełnym opisie lub w polach: topic, title, author, publication name, year 

published, funding agency, organization-enhanced, accession number, address, number identifiers, 
conference, document type, DOI, editor, Grant number, Groum Author, Language, PubMedID 

• zawężanie wyniku w oparciu o fasety 
• wyszukiwanie prac cytujących konkretnego autora i prac przez niego cytowanych 
• “View related records” – wyszukiwanie tekstów, w których cytowano te same prace  
• wyszukiwanie zaawansowane z zastosowaniem operatorów Boola i skrótów nazw pól (np. 

TS=(nanotub* AND carbon) NOT AU=Smalley) 
• eksportowanie wyszukanych opisów do menadżera bibliografii 
• automatyczne zapisywanie historii wyszukiwania (kwerend wyszukiwawczych) 
• poszukiwanie prac naukowych, do których autorzy dołączyli dane badawcze 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

ile publikacji Toma Wilsona (jeden z najbardziej 
uznanych autorów prac z zakresu zachowań 
użytkowników informacji (information behaviour) 
zarejestrowano w bazie: Social Sciences Citation Index 
(SSCI) 

wybrać bazy poświęcone naukom społecznym 
Author search -> nazwisko oraz inicjał imienia 
w wyniku wyodrębnić wśród “web of science 
categories” prace z “information science and library 
science” 

proszę podać tytuł najczęściej cytowanej pracy na temat 
“information behaviour”  (tytuł, rok wydania) oraz 
liczbę prac cytujących 

Basic search (topic) -> “information behaviour” 
wynik posortować wg najczęściej cytowanych „times 
cited) 
odp.: “Models in information behaviour research”, 730 
cytowania 

proszę ocenić wpływ pracy Toma Wilsona „Exploring 
models of information behaviour: the 'uncertainty' 
Project” z 1999 r. 
na podstawie dostępnych wskaźników wpływu 

odnaleźć publikację, sprawdzić cytowania i wskaźniki 
altmetryczne 

jeśli założymy, że najbardziej uznanym autorem 
zajmującym się określoną problematyką jest autor 
najczęściej cytowany, 
to kto jest najbardziej uznanym autorem zajmującym się 
zagadnieniem „search tactics”? 

odszukać prace z największym wskaźnikiem wpływu 
(sortowanie wyników wg „times cited”) 

proszę odnaleźć publikacje na temat zachowań 
informacyjnych z udostępnionymi danymi badawczymi 

informacje o danych dołączone są do opisów 
bibliograficznych 

proszę wymienić 10 dyscyplin naukowych, w ramach 
których prowadzone są badania na temat zachowań 
informacyjnych 

opcja „analyze results” po uzyskaniu wyniku 
wyszukiwania prac na temat zachowań informacyjnych 
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proszę wyświetlić statystyczną analizę cytowań zbioru 
prac na temat zachowań informacyjnych. Jaki jest h-
indeks dla tego zbioru? 

opcja „create citation report” po uzyskaniu wyniku 
wyszukiwania prac na temat zachowań informacyjnych 

 proszę porównać aparat wyszukiwawczy baz Web of Science z bazami Scopus (firmy Elsevier); ProQuest Central 
(firmy ProQuest), Taylor&Francis Online (firmy Taylor&Francis Group), Wiley Online Library (firmy Wiley) 
wykonując powyższe ćwiczenia. 

   

 

10.4.3.2 Scopus 

Scopus 

op
is

 

• twórca: Elsevier 
• międzynarodowa wielodziedzinowa baza bibliograficzna z indeksem cytowań - europejska 

konkurencja dla WoS 
• indeksuje więcej tytułów czasopism spoza Stanów Zjednoczonych i więcej humanistycznych  
• posiada własny system wskaźników wpływu, uwzględniający wskaźniki altmetryczne 
• dostęp licencjonowany 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • wyszukiwanie: dokumentów, autorów, afiliacji 
• wyszukiwanie w wybranych polach opisu bibliograficznego 
• zawężanie wyniku w oparciu o fasety 
• eksportowanie wyszukanych opisów do menadżera bibliografii 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać liczbę cytowań pracy Ronquist, F., & 
Huelsenbeck, J. P. (2003). MrBayes 3: Bayesian 
phylogenetic inference under mixed models. 
Bioinformatics, 19(12), 1572–1574. w bazie Scopus 
oraz ważony wskaźnik cytowań dla dyscypliny 

odnaleźć pracę, przejść do jej szczegółowego opisu 

proszę scharakteryzować pracę Ronquist, F., & 
Huelsenbeck, J. P. (2003). MrBayes 3: Bayesian 
phylogenetic inference under mixed models. 
Bioinformatics, 19(12), 1572–1574. według 5 
czynników wpływu PlumX Metrics 

odnaleźć pracę, przejść do jej szczegółowego opisu, 
kliknąć na „PlumX Metrics” 

   

 

10.4.3.3 CEJSH - Central European Journal of Social Sciences and Humanities 

CEJSH - Central European Journal of Social Sciences and Humanities 
http://cejsh.icm.edu.pl/  

op
is

 

• twórca: Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) powołany przez 
Prezydentów Czeskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk (PAN), Słowackiej Akademii 
Nauk i Sekretarza Generalnego Węgierskiej Akademii Nauk; data utworzenia: 2004 r.  

• zakres: nauki społeczne i humanistyczne 
• zasięg dot. formy wydawniczej: angielskie streszczenia artykułów i recenzji, które ukazują się 

głównie w językach narodowych w czasopismach naukowych poświęconych naukom społecznym i 
humanistycznym w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, na Słowacji oraz w Bośni i Hercegowinie; 
baza ma zwiększyć międzynarodową widoczność publikacji naukowych, które często są 
niewystarczająco dobrze znane ze względu na barierę językową i ograniczony obieg większości 
czasopism krajowych 

http://cejsh.icm.edu.pl/
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ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • wyszukiwanie proste w pełnym opisie 
• wyszukiwanie zaawansowane w polach: tytuł, autor, tytuł czasopisma, słowa kluczowe, cytowania, 

lata wydania (wybór), język (wybór) 
• wyszukiwanie w: pełnej bazie / tylko publikacjach z dostępem do pełnych tekstów 

ćw
. 

polecenie p(odpowiedź) 

proszę podać tytuł czasopisma z obszaru nauk 
społeczno-humanistycznych, nie uwzględnianego w 
bazach Scopus ani WoS, w którym opublikowano 
najwięcej prac na temat przetwarzania języka 
naturalnego (natural language processing) 

wyszukać zbiór publikacji 
faseta „Journals” po prawej stronie pokazuje tytuły 
czasopism 

   

 

10.4.3.4 Międzynarodowe dziedzinowe bazy danych dostarczane przez firmę EBSCO 

Dziedzinowe bazy danych EBSCO 

op
is

 

• twórca: EBSCO Publishing 
• dziedzinowe bazy danych: AGRICOLA (rolnictwo), Business Source Ultimate; Film & Television 

Literature Index with Full Text; GreenFILE (ochrona środowiska); Health Source; Historical 
Abstracts, ERIC (edukacja), Legal Source; LISTA (bibliotekoznawstwo i nauka o informacji), 
MEDLINE (medycyna), MLA International Bibliography (literatura); RILM Abstracts of Music 
Literature; Teacher Reference Center (nauczanie) 

• zasięg dot. formy wydawniczej: wszystkie typy publikacji 
• dostęp: licencjonowany  

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• możliwość wyboru bazy do wyszukiwania lub szukania w całym zbiorze wielu baz 
• tezaurusy dziedzinowe w bazach: Business Source Ultimate, Legal Source, MLA International 

Bibliography, ERIC, Health Source, LISTA,  
• słowniki haseł przedmiotowych w bazach: GreenFILE, MEDLINE 
• wyszukiwanie proste 
• wyszukiwanie zaawansowane w polach: autor, tytuł, temat, źródło, ISBN, ISSN 
• filtrowanie wyniku wyszukiwania w oparciu o fasety 
• śledzenie cytowań 
• przesyłanie wyniku wyszukiwania do menadżerów bibliografii 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć przykłady najnowszych prac 
teoretycznych recenzowanych o zasięgu 
międzynarodowym (tylko pełnych tekstów) na temat 
wykorzystania analizy danych w: rolnictwie, ochronie 
środowiska, medycynie, nauce o literaturze, prawie i 
nauce o informacji 

wyszukiwanie proste (w całym opisie / w tytule) 
filtry: peer revieved, full text 
sortowanie od najnowszych 

proszę podać tytuł najczęściej cytowanej pracy na temat 
prawa dostępu do informacji w kontekście 
międzynarodowym 

Thesaurus: "Freedom of information (International 
law)" 

   

10.4.3.5 Bazy wydawców publikacji naukowych 

Bazy wydawców publikacji naukowych 

op
is

 

• twórcy: EBSCO Publishing, Cambridge University Press, De Gruyter, Emerald Group Publishing, 
Oxford University Press, SAGE, Springer Verlag 

• dostęp: licencjonowany  
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ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • wyszukiwanie proste 
• wyszukiwanie zaawansowane w wybranych polach opisu bibliograficznego 
• fasety 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać po jednym najbardziej reprezentatywnym 
czasopiśmie wydawców:  EBSCO Publishing, 
Cambridge University Press, De Gruyter, Emerald 
Group Publishing, Oxford University Press, SAGE, 
Springer Verlag  
dla tematu „analiza danych” 

wyszukiwanie proste 
filtrowanie wg czasopism (source / journal) 

   

10.4.3.6 Essential Science Indicators  

Essential Science Indicators 

op
is

 

• twórca: Calarivate Analytics (spuścizna po Institute for Scientific Information, następnie Thomson 
Reuters) 

• narzędzie jest częścią platformy Web of Science (WoS), analizy opierają się na zasobach Science 
Citation Index oraz Social Sciences Citation Index  z 10 ostatnich lat 

• dostęp: licencjonowany 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• zakładka INDICATORS umożliwia analizę 3 wskaźników: Top Papers,  Highly Cited Papers (ost. 
2 lata) oraz Hot Papers (ost. 10 lat) dla: wybranego obszaru badawczego, autorów, instytucji, 
czasopism, krajów/regionów 

• zakładka FIELD BASELINES umożliwia wyświetlenie: (1) średniej rocznej liczby cytowań 
artykułów w podziale na dyscypliny; (2) percentyli cytowań w podziale na dyscypliny oraz 10-cio 
letnie rankingi liczby artykułów; (3) liczby cytowań, średniej liczby cytowań na artykuł oraz liczby 
najwyżej cytowanych artykułów w podziale na dyscypliny z ostatnich 10 lat 

• zakładka CITATION TRESHHOLDS umożliwia wyświetlenie progów cytowań czyli minimalnej 
liczby cytowań uzyskanej przez uszeregowanie artykułów w danym polu badawczym w porządku 
malejącym według liczby cytowań. Progi ESI można wyświetlić dla autorów, instytucji, czasopism 
oraz krajów / regionów w podziale na dyscypliny. Osobną kategorią są progi dla 1% najczęściej 
cytowanych artykułów (Highly Cited) oraz progi dla publikacji najszybciej cytowanych (Hot 
Paper) - górna 0,1% cytowań 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

który obszar badawczy znajduje się na szczycie 
rankingu publikacji według wskaźnika „Top Papers”? 
Proszę sprawdzić wynik też dla: autorów, czasopism i 
krajów / regionów 

INDICATORS  
Results Lists: Research Fields 
Include Results For: Top Papers 
sortowanie listy według „Top Papers” 

który obszar badawczy znajduje się na szczycie 
rankingu publikacji według wskaźnika „Highly Cited 
Papers”? 
proszę sprawdzić też dla: autorów, czasopism i krajów / 
regionów 

INDICATORS  
Results Lists: Research Fields 
Include Results For: Highly Cited Papers 
sortowanie listy według „Highly Cited Papers” 

który obszar badawczy znajduje się na szczycie 
rankingu publikacji według wskaźnika „Hot Papers”? 
Proszę sprawdzić też dla: autorów, czasopism i krajów / 
regionów 

INDICATORS  
Results Lists: Research Fields 
Include Results For: Hot Papers 
sortowanie listy według „Hot Papers” 

proszę podać średnią cytowań artykułów z nauk 
społecznych (dla 10 ostatnich lat) oraz nazwę obszaru 
badawczego, w którym występuje największa średnia 
cytowań na artykuł 

FIELD BASELINES 
Field Rankings 

jaka jest różnica pomiędzy progiem najczęściej 
cytowanych artykułów w naukach społecznych i w 
biologii molekularnej za rok 2011? 

CITATION TRESHHOLDS 
Hot Paper Treshholds 
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10.4.3.7 Journal Citation Reports  

Journal Citation Reports (JCR) 
op

is
 

• twórca: Calarivate Analytics (spuścizna po Institute for Scientific Information, następnie Thomson 
Reuters) 

• narzędzie jest częścią platformy Web of Science (WoS), analizy opierają się na dwóch bazach: 
Science Citation Index oraz Social Sciences Citation Index  

• JCR podaje następujące wskaźniki czasopism: Total Cites, Journal Impact Factor, Impact Factor 
without Journal Self Cites, 5 Year Impact Factor, Immediacy Index, Citable Items, Cited Half-Life, 
Citing Half-Life, Eigenfactor Score, Article Influence Score, % Articles in Citable Items, 
Normalized Eigenfactor, Average JCF Percentile 

• profil czasopisma można wyświetlić: (1) według bieżącego Impact Factora, (2) według wszystkich 
wskaźników wymienionych wyżej, w podziale na lata 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • wyszukiwanie czasopism po tytułach 
• porównanie wybranych czasopism według wskaźników JCR 
• wyświetlenie dla 236 dyscyplin średniej każdego wskaźnika JCR  

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać tytuł czasopisma z zakresu „Information 
science&library science”, które w bazach WoS 
uzyskało największą liczbę cytowań (za wszystkie lata) 

Home -> Category Rankings -> Category Profile 

proszę podać tytuł czasopisma z zakresu „Information 
science&library science”, które w bazach WoS 
uzyskało w 2018 roku najwyższe wskaźniki: Journal 
Impact Factor i Eigenfactor Score 

Category Rankings 
faseta Select categories: „Information science&library 
science” 
 

proszę podać 5 Year Impact Factor dla czasopisma 
„Journal of Information Science” 

wyszukiwanie czasopism według tytułów 

   

10.4.3.8 Highly Cited Researches 

Highly Cited Researches https://hcr.clarivate.com/ 

op
is

 

• twórca: Calarivate Analytics (spuścizna po Institute for Scientific Information, następnie Thomson 
Reuters) 

• narzędzie jest częścią platformy Web of Science (WoS), analizy opierają się na zasobach platformy 
• ranking opiera się na specjalnej, jawnej metodologii udostępnionej na stronie HCR 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie nazwisk i afiliacji 

• wyszukiwanie według kategorii (21 obszarów badawczych) 

ćw
ic

z.
 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać nazwiska polskich naukowców 
reprezentujących nauki medyczne, którzy znaleźli się na 
liście Highly Cited Researches w jej wydaniu za rok 
2018 

filtruj kategorie: medycyna kliniczna 
przeglądanie listy nazwisk w układzie według krajów 

ilu pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie znalazło się na liście Highly Cited 
Researches w jej wydaniu za rok 2018? 

według afiliacji 

   

 

https://hcr.clarivate.com/
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10.5 Narzędzia do zarządzania bibliografią  
Obligatoryjnym elementem każdego tekstu naukowego jest bibliografia załącznikowa, w której 

autor tekstu wymienia wszystkie inne publikacje naukowe przywoływane przez siebie w tekście 

w formie cytowań.  

Do zarządzania bibliografią załącznikową na każdym etapie powstawania tekstu naukowego 

służą programy komputerowe nazywane menadżerami bibliografii (reference manager, 

personal research assistant). Ich główne funkcje to: 

• wyszukiwanie publikacji na etapie gromadzenia piśmiennictwa naukowego,  
• pobieranie opisów bibliograficznych oraz tekstów publikacji do własnej bazy danych 

(oprogramowanie jako wtyczka współpracuje zarówno ze stronami internetowymi jak 
bibliograficznymi bazami danych),  

• automatyzacja dodawania przypisów podczas pisania tekstu (wtyczka w edytorze tekstu), 
• generowanie kompletnej bibliografii załącznikowej na podstawie cytowań w tekście, w 

jednym z wielu dostępnych formatów bibliograficznych, 
• funkcje społecznościowe, umożliwiające współdzielenie bibliografii np. ze współautorami 

tekstów, jak też udostępnianie zgromadzonych danych innym użytkownikom.  

Najpopularniejsze programy tego typu to: Zotero, Mendeley, Endnote, RefWorks, EasyBib, 

Citavi. Dostępne są zarówno bezpłatne (Zotero), jak płatne (EndNote) programy. Niektóre są 

powiązane z dostawcami źródeł naukowych, jak Endnote (Clarivate Analytics), RefWorks 

(ProQuest) czy Mendeley (Elsevier). 
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otwartość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. 
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Baza Cytowań. Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoku nauki. 

70. Koper, B. (2018). Przystosowanie bazy bibliograficznej do prac badawczych. Przypadek 
„Polskiej Bibliografi i Literackiej”. W Bibliografie specjalne: Rozwój i otwartość. Red. 
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komunikacji i informacji: Przestrzeń informacyjna nauki. Pod. Red. E. Głowackiej, 
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11 Informacja o dokumentach 
cyfrowych i mikroformowych 

Publiczne zasoby cyfrowe i mikroformowe zawierają kolekcje:  

• dokumentów wtórnych (mikroform i kopii cyfrowych) wykonywanych na masową skalę 
w celu utrwalenia oryginałów  i powszechnego udostępnienia ich kopii, 

• dokumentów natywnie cyfrowych (born digital): zdjęć, filmów, nagrań audio 
dokumentujących wydarzenia kultury wysokiej i tradycji lokalnej oraz indywidulane 
przeżycia osób w postaci opowieści i wspomnień.  

Utrwalanie dokumentów pierwotnych w innych, wtórnych formatach jest uzasadnione 

zapobieganiem ewentualnej utracie oryginałów w wyniku: kataklizmów, skutków działań 

wojennych czy pogorszenia się jakości zbiorów z powodu ich wieku, niewłaściwych warunków 

przechowywania, utraty trwałości czy druku na tzw. kwaśnym papierze. Nietrudno przywołać 

konkretne przykłady. W 1997 r. powódź spowodowała stratę wielu tysięcy woluminów w 

bibliotekach polskich. Wydarzenia z 1992 r. w Bośni i Hercegowinie spowodowały zniszczenie 

w 90% zbiorów Biblioteki Narodowej w Sarajewie. Przez prawie 150 lat od około 1850 roku 

papier produkowany był z zastosowaniem technologii w środowisku kwaśnym. Dziś w 

dokumentach wyprodukowanych taką metodą postępuje kwasowa degradacja łańcuchów 

celulozy, co prowadzi do pogorszenia własności mechanicznych i rozpadu kart dokumentów. 

Z tych powodów tak szybko jak pozwoliła na to technika, zaczęto kopiować najcenniejsze 

dokumenty.  

Ciekawym, nowym nurtem jest tworzenie dokumentów cyfrowych nieopartych na 

analogowych oryginałach, utrwalających wydarzenia współczesne, zazwyczaj kulturalne 

(cyfrowe filmy, nagrania spektakli teatralnych, koncertów, słuchowisk, audycji radiowych, 

debat itd.) oraz wspomnienia świadków i uczestników zdarzeń historycznych wartych 

upamiętnienia.   

11.1 Zbiory mikroform 
W XX wieku (od lat 30’) w bibliotekach wykonywano mikroformy - dokumenty fotograficzne 

(mikrofisza i mikrofisza), zwykle błony mikrograficzne zawierające jeden bądź więcej 

mikroobrazów. Były one i są udostępniane w bibliotekach, w czytelniach wyposażonych w 

odpowiednie czytniki (np. Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych BJ). Podstawową funkcją 

mikroform było utrwalenie dokumentów w ich wtórnej formie. Dzięki możliwości wykonania 

https://bj.uj.edu.pl/czytelnia-dokumentow-audiowizualnych
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większej ilości kopii, realne stało się także ich szersze, choć jeszcze nie masowe udostępnianie 

(np. w wielu bibliotekach w latach ’70-’90 XX w. udostępniano powielone mikrofisze zbiorów 

przechowywanych oryginalnie w innych instytucjach - tą drogą był rozpowszechniany też 

National Union Catalog). Natomiast w archiwach mikrofilmowanie zabezpieczające 

najcenniejsze zbiory rozpoczęło się w Polsce wkrótce po utworzeniu w 1955 r.  Archiwum 

Dokumentacji Mechanicznej (obecnie Narodowe Archiwum Cyfrowe). Powstał Centralny 

Magazyn Mikrofilmów Archiwów Państwowych (CMM AP), jednak zbiory te nie podlegają 

udostępnieniu. Proces mikrofilmowania w archiwach jest wygaszany. Obecnie wykonuje się 

kopie cyfrowe z mikrofilmów (2 mln skanów z mikrofilmów w 2018 r.) (Sprawozdanie z 

działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych w 

2018 r., 2019). 

Rys.  23  Źródła informacji na temat mikroform  
źródło: oprac. własne 

w pojedynczych kolekcjach zbiorowe 

• katalogi kartkowe (udostępniane 
najczęściej tylko na miejscu) 

• drukowane spisy (np. seria wydawnicza 
Biblioteki Narodowej "Katalog 
mikrofilmów")  

• bazy danych  

• Centralny Magazyn Mikrofilmów Archiwów 
Państwowych 

• Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów  ze 
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu, Biblioteki Narodowej, Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Gdańskiej 
Polskiej Akademii Nauk 

• Katalog mikrofilmów starych druków wydanych 
głównie na obszarach Śląska, Prus Wschodnich i 
Pomorza 

• Federacja Bibliotek Cyfrowych 
• The European Register Of Microfilm and Digital 

Masters (EROMM) 

 

Źródła informacji o zbiorach mikroformowych pojedynczych bibliotek mają postać: kartkową 

(udostępnianą najczęściej tylko na miejscu), drukowanych spisów (np. seria wydawnicza 

Biblioteki Narodowej "Katalog mikrofilmów") oraz baz danych. Nie ma centralnego źródła 

informacji o zmikrofilmowanych zbiorach przechowywanych w polskich bibliotekach. Istnieją 

dwa katalogi łączące informacje o zasobach więcej niż jednej książnicy i są to: Druki XVI-XVIII 

w. Katalog mikrofilmów … oraz Katalog mikrofilmów starych druków … 

Obecnie mikrofilmy są też przekształcane na postać cyfrową i udostępniane w kolekcjach 

cyfrowych (na przykład serwis Federacja Bibliotek Cyfrowych podaje informacje o ok. 4 tys. 

takich dokumentów).  

https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/mikrofilmowanie/centralny-magazyn-mikrofilmow/
https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/mikrofilmowanie/centralny-magazyn-mikrofilmow/
https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/mikrofilmowanie/centralny-magazyn-mikrofilmow/
https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/mikrofilmowanie/centralny-magazyn-mikrofilmow/
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=18
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=18
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=18
https://fbc.pionier.net.pl/
https://www.eromm.org/
https://www.eromm.org/
https://www.eromm.org/
https://www.eromm.org/
https://www.eromm.org/
https://www.eromm.org/
https://www.eromm.org/
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Zasięg międzynarodowy ma baza danych The European Register Of Microfilm and Digital 

Masters (EROMM), zawierająca informacje o zbiorach mikroform z Niemiec, Austrii, Wielkiej 

Brytanii, Francji, Portugalii, Finlandii, Czech, Polski i USA. EROMM jest administrowany 

przez bibliotekę uniwersytecką w Getyndze. 

11.2 Zbiory zdigitalizowane 
Digitalizacja to technika skanowania i cyfrowego fotografowania, pozwalająca na 

wykonywanie kopii dokumentów coraz szybciej, masowo i w coraz lepszej jakości. 

Digitalizacji podlegają nie tylko dokumenty oryginalne, ale też wtórne, jak mikroformy. Dzięki 

powszechnej dostępności urządzeń elektronicznych łączących się z siecią Internet, możliwość 

skorzystania z kopii dokumentów zyskują wszyscy, którzy na ogół nie mają dostępu do cennych 

oryginałów. W XXI wieku na plan pierwszy, jeśli chodzi o funkcje masowego wykonywania 

kopii dokumentów wysunęło się więc powszechne udostępnianie. Cele szczegółowe 

największego europejskiego projektu tego typu – platformy Europeana to:  

• wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego państw członkowskich UE (przechowywanego 
przez odrębne instytucje), jego bogactwa i różnorodności jako wspólnego europejskiego 
dziedzictwa kulturowego, udostępnianie go na jak najszerszą skalę, również poza Europą;  

• udostępnienie dziedzictwa kulturowego obecnym obywatelom Europy i przyszłym 
pokoleniom, celem zapewnienia im możliwości stworzenia wspólnej europejskiej pamięci 
zbiorowej, w oparciu o dorobek kulturowy obejmujący materiały drukowane (książki, 
czasopisma, gazety), zdjęcia, obiekty muzealne, materiały archiwalne oraz materiały 
audiowizualne (Komisja Europejska, 2005); 

• optymalizacja wykorzystania przy pomocy Internetu kulturalnego potencjału europejskiego 
dziedzictwa kulturowego w nauce, pracy i rekreacji; Europeana powinna stać się jednym z 
głównych punktów odniesienia dla projektów edukacyjnych i badawczych (Parlament 
Europejski, 2010); 

• optymalizacja wykorzystania zasobów cyfrowych w różnych sektorach gospodarki, jak np. 
w turystyce, a także w działalności twórczej (Komisja Europejska, 2006); 

• zapobieganie sytuacji, w której cyfryzacja dzieł przez przedsiębiorstwa prywatne 
utożsamiana byłaby z kontrolą nad publicznym dziedzictwem Europy, co doprowadziłoby 
do sprywatyzowania domeny publicznej, powstawania prywatnych monopoli, które 
zagrażałyby różnorodności kulturowej i pluralizmowi (Parlament Europejski, 2010). 

Wymienione wyżej cele digitalizacji dotyczą obiektów kultury. Wprawdzie nauka jest 

elementem kultury, ale system informacji naukowej stanowi odrębną kategorię zasobów 

informacyjnych (zob. Dostęp do pełnych tekstów polskich publikacji naukowych). Tu jedynie 

tytułem przypomnienia należy wspomnieć o projektach digitalizacji zasobów naukowych, jak 

Biblioteka Nauki czy repozytoria naukowe, mających na celu najogólniej rzecz ujmując 

udostępnianie wszystkim członkom społeczeństwa publikacji naukowych powstałych w 

wyniku finansowania działalności badawczej z budżetu Państwa. 

https://www.eromm.org/
https://www.eromm.org/
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11.2.1  Twórcy kolekcji zbiorów cyfrowych 
Digitalizacja zbiorów jest przeprowadzana zasadniczo przez instytucje czy osoby będące ich 

właścicielami bądź repozytariuszami. 

Publiczne instytucje kultury zajmujące się przechowywaniem zbiorów korzystają z 

europejskich i krajowych programów wsparcia finansowego, organizacyjnego, technicznego i 

prawnego działalności digitalizacyjnej. W ostatnim czasie dostrzeżono też znaczenie zbiorów 

gromadzonych w archiwach społecznych przez instytucje i osoby prywatne, kierując także do 

nich podobne wsparcie. Digitalizacja obejmuje w nich nie tylko tworzenie kopii cyfrowych 

zbiorów archiwalnych, ale także utrwalanie w dokumentach cyfrowych wydarzeń 

współczesnych. Także świadkowie, uczestnicy i bohaterowie zdarzeń historycznych zachęcani 

są do utrwalania swoich przeżyć w postaci nagrań opowieści. 

11.2.2  Organizacyjne aspekty cyfryzacji zbiorów 
W skali europejskiej potrzeba konserwacji zasobów cyfrowych dla przyszłych pokoleń została 

zasygnalizowana w rezolucji Rady UE w 2002 roku (Rada Unii Europejskiej, 2002) i 

pociągnęła ze sobą wyzwania finansowe, organizacyjne, techniczne i prawne.  

Podjęta na dużą skalę inicjatywa wymagała zapewnienia instytucjom finansowania jej 

realizacji. Początkowo zapewniono je ze środków instrumentu „Łącząc Europę”, następnie 

programu „Cyfrowa Europa”. W Polsce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

finansuje digitalizację w ramach wieloletniego programu „Kultura+”, a wcześniej programu 

"Zasoby cyfrowe". 

Bardzo szeroka skala podejmowanych działań wymagała organizacji i koordynacji. Zarówno 

pod względem ekonomii wydatków, jak sił istotne było, aby te same działania nie były 

powielane przez różne instytucje zajmujące się digitalizacją. Kopiowanie tego samego dzieła 

niezależnie przez różne instytucje byłoby oczywistym marnotrawstwem, (za wyjątkiem 

dokumentów archiwalnych i zbiorów specjalnych, których pojedyncze egzemplarze mają cechy 

indywidualne). W skali kraju koordynowanie digitalizacji wspomagane jest przez serwis 

Federacja Bibliotek Cyfrowych, w którym można znaleźć nie tylko zdigitalizowane już zbiory, 

ale także przeznaczone do digitalizacji. W ten sposób nie tylko użytkownik końcowy, ale także 

wykonujący digitalizację mają do dyspozycji jedno, centralne źródło informacji. Dobrej 

organizacji wymaga też system kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kadr w zakresie 

czynności związanych z digitalizacją. Stowarzyszenie „Sieć Europeana” zrzeszające ponad 1 

700 osób zawodowo związanych z dziedzictwem kulturowym, technologiami oraz pracą 

twórczą wspiera prace prowadzone w ramach inicjatywy, wymienia między sobą i propaguje 
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najlepsze praktyki w zakresie digitalizacji i standaryzacji metadanych, a także stymuluje 

budowanie kompetencji osób zajmujących się dziedzictwem kulturowym w zakresie 

digitalizacji. W Polsce od 2009 r. działa sieć Krajowych Centrów Kompetencji ds. Digitalizacji, 

a w jej ramach pracownie digitalizacyjne i profesjonalne repozytoria cyfrowe. Centra 

specjalizują się w digitalizacji określonych typów zbiorów: audiowizualnych (Narodowy 

Instytut Audiowizualny), bibliotecznych (Biblioteka Narodowa), archiwalnych (Narodowe 

Archiwum Cyfrowe) oraz zabytków (Narodowy Instytut Dziedzictwa). 

Wyzwaniem są także zagadnienia techniczne. Komercyjne projekty digitalizacyjne pokazały, 

że masowość działań digitalizacyjnych może odbić się negatywnie na jakości wykonania kopii. 

W przypadku projektu europejskiego od początku zwracano uwagę na wykonywanie kopii 

dokumentów w dobrej jakości i umożliwienie automatycznego rozpoznawania zeskanowanego 

tekstu w językach narodowych (nie tylko angielskim). Poza tym umieszczenie materiałów w 

internecie nie oznacza wprost, że będą wykorzystywane z pożytkiem dla użytkowników. W 

tym względzie wsparcie mają stanowić: dobrej jakości, wyczerpujące opisy egzemplarzy oraz 

kolekcji, także komentarze, adnotacje, interfejsy ułatwiające wyszukiwanie i umożliwienie 

„odkrywania” istniejących zasobów. Konieczne jest stosowanie standardowego formatu 

elektronicznego dla utworów w zapisie cyfrowym, aby zapewnić zgodność dokumentów w 

postaci cyfrowej z interfejsem internetowym i bazą danych. 

Odpowiedniego zaplanowania i realizacji wymaga też właściwa konserwacja 

zdigitalizowanych zasobów, uwzględniająca zarówno bezpieczne przechowywanie plików na 

trwałych nośnikach, jak systematyczną kontrolę ich przydatności do użytku i aktualizację 

formatów. W przeciwnym razie wysiłek, czas i środki przeznaczone na digitalizację mogą 

zostać zniweczone. Jonas Palm zobrazował tę wizję określeniem „cyfrowej czarnej dziury”, 

nawiązując do czarnej dziury w kosmosie. Jego zdaniem bez ciągłości finansowania projektów 

digitalizacyjnych, zdigitalizowane z dużym trudem i kosztem dziedzictwo kulturowe stanie się 

niedostępne (Palm, 2011). Obecnie trwałość nośników, na których przechowuje się dane 

długoterminowo ocenia się następująco: taśmy magnetyczne – 30 lat, dyski optyczne – 100 lat, 

mikrofilmy – 500 lat, filmy w technologii PIQL (nowoczesne rozwiązanie rozwijane w ramach 

projektów badawczych finansowanych z funduszy unijnych i norweskich) – ponad 500 lat. W 

Polsce jednostki prowadzące działalność naukową, edukacyjną, oświatową, jednostki 

administracji rządowej lub samorządowej, instytucje kultury, biblioteki, jednostki służby 

zdrowia, instytucje wyższej użyteczności i pożytku publicznego mogą korzystać z bezpłatnej 

usługi powszechnej, bezpiecznej, zdalnej archiwizacji swoich danych w centrach danych 

http://www.digit.mkidn.gov.pl/pages/zasoby/centra-kompetencji.php
https://www.piql.com/resource/piql-technology-behind-scenes
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poprzez Platformę Obsługi Nauki. Niektóre kraje skorzystały z oferty Rządu Norweskiego 

przechowywania dorobku kulturowego w postaci cyfrowych wersji swoich najcenniejszych 

zbiorów w Arctic World Archive na Spitzbergenie (powstało w 2017 r.), gdzie mają przetrwać 

nawet katastrofę nuklearną. 

Także zagadnienia prawne związane z własnością intelektualną wymagały rozstrzygnięć przy 

inicjowaniu projektu Europeana i mają znaczenie w innych tego typu projektach. Wymagają 

one przejrzystości statusu digitalizowanych dzieł pod względem praw autorskich. Materiały 

powstałe w wyniku digitalizacji mogą być wykorzystywane online jedynie wtedy, jeśli prawa 

własności do nich wygasły lub za wyraźną zgodą właścicieli praw do nich. W szczególności 

uwagę poświęca się tzw. dziełom osieroconym, czyli tym, których właściciele praw są nieznani 

i nie mogą zostać odnalezieni mimo starannego poszukiwania. Aby ułatwić działania w tym 

zakresie, uruchomiono europejską bazę danych Orphan Works Database. Umożliwia ona 

instytucjom zaangażowanym w digitalizację wymianę informacji na temat własności 

intelektualnej i racjonalizację kosztów związanych ze starannym poszukiwaniem podmiotów 

praw autorskich, natomiast właścicielom praw do utworów zarejestrowanych w bazie – 

położenie kresu statusowi tych dzieł, jako osieroconych. Przyjęto też Dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych 

dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych. Nie tylko duże inicjatywy 

digitalizacyjne cieszą się wsparciem finansowym, organizacyjnym, technicznym i prawnym. 

Społeczną archiwizację wspiera się poprzez udostępnianie instytucjom i osobom prywatnym 

narzędzi informatycznych do tworzenia i udostępniania własnych kolekcji (jak Locloud 

Komisji Europejskiej czy Otwarty System Archiwizacji (OSA) Ośrodka KARTA i Fundacji 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) oraz poprzez kształcenie kompetencji cyfrowych w 

tym zakresie (Ziętal, 2012) (szkolenia). W 2020r. rozpoczęło działalność Centrum Archiwistyki 

Społecznej (powołane przez Ministra Kultury). 

11.2.3  Dostęp do zbiorów zdigitalizowanych 
Dostęp do informacji o zdigitalizowanych zbiorach oraz do nich samych umożliwiają: 
• agregatory wszystkich zdigitalizowanych zbiorów bez względu na ich typ i właścicieli: Europeana, 

Federacja Bibliotek Cyfrowych; 
• agregatory lub kolekcje określonego typu zbiorów, np. filmów: Repozytorium cyfrowe FINA, European 

Film Gateway, zdjęć: Audiovis  oraz FotoKARTA, nagrań: Ninateka, Archiwum Historii Mówionej, My 
House of European History 

• repozytoria instytucji będących właścicielami zbiorów, np. PAUart - Katalog Zbiorów Artystycznych i 
Naukowych PAU, repozytoria naukowe, np. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, Repozytorium 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

• archiwa społeczne: Archiwa społeczne oraz Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. 

https://storage.pionier.net.pl/
https://www.piql.com/arctic-world-archive/
https://euipo.europa.eu/orphanworks/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:PL:PDF
https://archiwa.org/szkolenia
http://rcin.org.pl/dlibra
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/
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Konieczność utworzenia platformy internetowej, która byłaby wspólnym, wielojęzycznym 

punktem dostępu do zdigitalizowanego dziedzictwa kulturowego zapisano w zaleceniu Komisji 

Europejskiej z 2006 r. Platformę pod nazwą Europeana uruchomiono w 2008 r. Założenia do 

tego pomysłu są następujące: umożliwienie wyszukiwania w Internecie rozproszonych 

zbiorów, zwiększenie ich dostrzegalności oraz podkreślenie wspólnych cech, integracja 

prywatnych właścicieli praw do zasobów kulturowych oraz wszystkich zainteresowanych stron 

(Komisja Europejska, 2006). Platforma ma być usługą wyposażoną w wielojęzyczny interfejs 

i sieć semantyczną, być łatwa w obsłudze, a zwłaszcza przejrzysta i ułatwiająca wyszukiwanie 

treści, udostępniona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej oraz uwzględniać 

potrzeby osób niepełnosprawnych. Osoby prywatne i instytucje publiczne powinny mieć 

zapewniony bezpłatny dostęp do portalu oraz możliwość przeglądania dokumentów bez ich 

pobierania (Parlament Europejski, 2010). Portal musi analizować potrzeby i zachowania 

użytkowników, m.in. z zamiarem stworzenia konkretnych aplikacji i mechanizmów, które będą 

sprzyjać interaktywności, pozwalając użytkownikom czynnie uczestniczyć w jego tworzeniu 

(Rada Unii Europejskiej, 2010).  

Europeana jest poddawana systematycznej ocenie, której wynik jest publikowany. Jak wynika 

z kolejnych ocen, wymienione wyżej założenia techniczne w stosunku do serwisu Europeana 

nie zostały jeszcze spełnione. W konkluzjach Rady UE na temat Europeany w 2016 r. zapisano, 

że należy usprawnić jej aspekty techniczne. Interoperacyjność semantyczna powinna 

gwarantować możliwość wymiany informacji między programami i łączenia z innymi 

zasobami informacyjnymi. Umożliwi to instytucjom odpowiedzialnym za dziedzictwo 

kulturowe ustanawianie połączeń oraz dzielenie się treściami i metadanymi, a także ich 

aktualizowanie w sposób elastyczny, łatwy i trwały. W przypadku Europeany mogłaby ona 

polegać na opracowaniu narzędzi i technologii usprawniających automatyczne zaciąganie i 

interpretację metadanych udostępnianych przez instytucje kulturalne, np. poprzez mapowanie 

nazwisk artystów, tak by artysta znany pod kilkoma nazwiskami był zawsze identyfikowany 

jako ta sama osoba (Rada Unii Europejskiej, 2016). Portal powinien stać się bardziej przyjazny 

dla użytkownika, w szczególności poprzez poprawę jakości i uproszczenie wyszukiwania treści 

oraz dalszy rozwój funkcji wyszukiwania semantycznego i wielojęzycznego zgodnie z 

najlepszymi dostępnymi wzorcami. W ostatnim badaniu (Komisja Europejska, 2018) wiele 

zainteresowanych grup użytkowników Europeany nadal wskazywało na słabości infrastruktury 

technicznej platformy: wielojęzyczności (brak tłumaczenia metadanych i niespójności między 

wynikami wyszukiwania w różnych językach), wyszukiwania (brak zaawansowanego 
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filtrowania umożliwiającego zawężenie wyszukiwanych treści, oraz brak adekwatności 

wyników wyszukiwania) oraz interfejsów programowania aplikacji (API), a także jakości 

danych. Natomiast jednym z kluczowych osiągnięć Europeany jest zapewnienie wspólnych 

standardów i rozwiązań, w szczególności modelu danych, oświadczeń o prawach 

międzynarodowych oraz ram wydawniczych. Zostały one powszechnie przejęte przez sektor 

dziedzictwa kulturowego w Europie i na świecie (na przykład przez Digital Public Library of 

America). Największe wyzwanie Europeany jako systemu informacyjno-wyszukiwawczego 

obecnie stanowi wydajność złożonego procesu agregacji, wykorzystanie sztucznej inteligencji, 

przetwarzanie języków naturalnych i technologii dużych zbiorów danych. 

Platforma Europeana agreguje zawartość zewnętrznych repozytoriów, opiera się zatem na 

współpracy z nimi, w tym na tego typu projektach narodowych, jak polska Federacja Bibliotek 

Cyfrowych. Zasoby FBC są widoczne w Europeanie. Zaletą obydwu projektów jest jeden punkt 

dostępu do wszystkich zdigitalizowanych zbiorów (odpowiednio – europejskich i polskich). Z 

punktu widzenia wyszukiwania informacji takie podejście przydaje się wtedy, gdy użytkownik 

chce sprawdzić, czy poszukiwany, konkretny obiekt został udostępniony w wersji 

zdigitalizowanej przez jakąkolwiek instytucję. Jednak umożliwienie użytkownikowi 

efektywnego wyszukiwania w sytuacji, gdy nie posiada on metadanych dokumentu w zbiorze 

o tak dużej liczbie obiektów wymaga zastosowania daleko zaawansowanych mechanizmów 

wyszukiwawczych, których Europeana jeszcze nie posiada. Skuteczniejszą strategią 

poszukiwań w takim wypadku może okazać się sięgnięcie do kolekcji o węższym zasięgu, np. 

formalnym, czyli do zbiorów poświęconych osobno filmom: Repozytorium cyfrowe FINA i 

European Film Gateway, zdjęciom: Audiovis  i FotoKARTA czy nagraniom: Ninateka i 

Archiwum Historii Mówionej oraz My House of European History. Zwłaszcza Repozytorium 

cyfrowe FINA posiada aparat wyszukiwawczy uwzględniający wzorowo specyfikę 

opisywanych w nim zbiorów.   

Centralnymi punktami dostępu do efektów społecznej archiwizacji są serwisy internetowe: 

Otwarty System Archiwizacji (OSA), FotoKARTA, Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, My 

House of European History czy Archiwum Historii Mówionej. 
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11.3 Wybrane systemy informacyjne na temat 
dokumentów wtórnych 

11.3.1 Europeana  
Europeana http://www.europeana.eu/portal/  

op
is

 

• twórca: European Foundation wraz ze współpracującymi europejskimi instytucjami kultury (około 
3700) 

• uruchomiona w 2008 r. jako „Europejska Biblioteka Cyfrowa”, obecnie europejska platforma 
cyfrowa dziedzictwa kulturowego, w celu zapewnienia wszystkim dostępu do dziedzictwa 
kulturowego Europy za pośrednictwem jednego portalu 

• podstawa prawna: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie 
i2010: europejska biblioteka cyfrowa (2006/2040(INI))  

ap
ar

at
 w

ys
z.

 

• wyszukiwanie proste w całym zbiorze 
• wyszukiwanie proste w podzbiorach: OBRAZY / NAGRANIA / TEKSTY / RUCHOME 

OBRAZY / OBIEKTY 3D 
• przeglądanie (alfabetyczne / terytorialne) w obrębie: KOLEKCJI, WYSTAW, TEMATÓW,  

OSÓB, OKRESÓW CZASU 
• filtrowanie wyniku 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

w latach 1564-1750 wydawano katalog frankfurckich 
targów książki pod tytułem „Catalogus universalis pro 
nundinis Francofurtensibus vernalibus de anno …”. 
Proszę odnaleźć najstarsze wydanie katalogu dostępne 
w wersji cyfrowej  

okno wyszukiwawcze: „catalogus universalis” + 
„Frankfurt am Main” 
wynik wyszukiwania należy przeglądnąć pod kątem 
daty wydania (brak automatycznego sortowania) 

proszę wyszukać nagrania filmowe związane z osobą 
Andrzeja Wajdy 

okno wyszukiwawcze: „Wajda” w zbiorze „ruchomych 
obrazów” (przycisk „przeglądaj” przy oknie 
wyszukiwawczym rozwija listę dostępnych kategorii 
zbiorów) 

proszę wskazać najstarszy dokument udostępniony 
przez polskie instytucje, obecny w zbiorze 
poświęconym osobie Wolfganga Amadeusa Mozarta 

menu górne -> przeglądaj -> osoby  
filtr: „kraj dostarczający” - Polska 

   

 

11.3.2 Federacja Bibliotek Cyfrowych  
Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/ 

op
is

 

• twórca: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe; FBC jest usługą świadczoną w ramach 
sieci Polski Internet Optyczny PIONIER; początek działalności: 2007 r. 

• baza agreguje ponad 5 mln obiektów zeskanowanych przez współpracujące instytucje kultury 
(135): biblioteki, repozytoria, muzea 

• za sprawą FBC zbiory są widoczne w Europeanie, od 2019 r. FBC jest jej akredytowanym 
agregatorem  

• typy udostępnianych dokumentów: rękopisy, stare druki, ikonografia, zdjęcia 
• jako osobną kolekcję można przeszukiwać bazę czasopism http://czasopisma.fbc.net.pl/  
• dostęp otwarty 

http://www.europeana.eu/portal/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007IP0416&qid=1564842542404&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007IP0416&qid=1564842542404&from=EN
http://fbc.pionier.net.pl/
http://czasopisma.fbc.net.pl/
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ap
ar

at
 w

ys
zu

ki
w

aw
cz

y 
• wyszukiwanie proste w całym opisie bibliograficznym; sortowanie wyniku; filtrowanie wyniku 
• wyszukiwanie proste w wybranym polu (tytuł / autor / słowo kluczowe / typ obiektu / 

identyfikator); sortowanie wyniku, filtrowanie wyniku 
• wyszukiwanie zaawansowane polegające na łączeniu słów pochodzących z wybranych przez 

użytkownika elementów opisu (tytuł / twórca / temat i słowa kluczowe / opis / wydawca / 
współtwórca / data / typ zasobu / format / identyfikator zasobu / źródło / język / powiązania / zakres 
/ prawa / tytuł czasopisma / miejsce wydania) 

• wyszukiwanie proste w wybranym polu (tytuł / autor / słowo kluczowe / typ obiektu / 
identyfikator); sortowanie wyniku; filtrowanie wyniku 

• wyszukiwanie w tekście 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć najstarszą Biblię dostępną w wersji 
cyfrowej przechowywaną w polskich zbiorach; gdzie 
została wydana? 

pole TYTUŁ: „biblia”; sortowanie wyniku wg 
najstarszej daty wydania 
 

proszę znaleźć najstarszą Biblię w postaci starodruku; 
gdzie i przez kogo została wydana 

pole TYTUŁ: biblia 
sortowanie wyniku wg najstarszej daty wydania 
filtr DATA: do 1830 
filtr RODZAJ ZAWARTOŚCI: starodruk 

proszę odszukać zeskanowaną wersję dzieła „Nowe 
Ateny (…)” Adama Benedykta Chmielowskiego z 1754 
r.  

pola: TYTUŁ i AUTOR 

proszę znaleźć czasopisma poświęcone bibliofilstwu, a 
wśród nich najstarsze 
w jakich miastach były wydawane? 

kolekcja: CZASOPISMA 
TEMAT / SŁOWO: bibliofilstwo 
sortowanie według daty wydania 
filtr: MIEJSCE WYD:  

czy dzieło Szymona Starowolskiego Scriptorum 
Polonicorum Ekatontas seu centrum illustrum Poloniae 
scriptorum elogia et vitae [setnik pisarzów polskich, 
albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów 
polskich]  z 1625 r. zostało zeskanowane i udostępnione 
w Internecie? Jeśli tak, to przez jaką instytucję? 

szukać przez Starowolski, są trzy różne zapisy 

   

 

11.3.3 European Film Gateway  
European Film Gateway http://www.europeanfilmgateway.eu/   

op
is

 

• twórca: European Film Gateway we współpracy z 38 archiwami filmowymi w Europie; data 
powstania: 2013 r. 

• podstawa prawna: Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  16 listopada 2005 r.  w 
sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych  

• EFG oferuje spojrzenie na scenę filmową w Europie od początku aż do dzisiaj  
• baza zawiera zachowane w europejskich archiwach filmowych zdjęcia, plakaty, programy, 

periodyki, dokumenty cenzorskie, rzadkie filmy fabularne i dokumentalne, kroniki filmowe 
• osobną kolekcję stanowią filmy dokumentujące I wojnę światową (europejskie archiwa filmowe 

dokonały digitalizacji w ramach finansowanego ze środków UE projektu EFG1914, 
zainicjowanego z okazji setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej) 

• opisy filmów w językach narodowych 
• dostęp: otwarty 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • przeglądanie kolekcji I wojny światowej 

• wyszukiwanie proste z sortowaniem wyniku 

ć w  polecenie (p)odpowiedź 

http://www.europeanfilmgateway.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32005H0865
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32005H0865
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jakie filmy dotyczące I wojny światowej 
przechowywane w Filmotece Narodowej w Warszawie 
zostały udostępnione w wersji cyfrowej? 

kolekcja: I wojna światowa 

proszę znaleźć najstarsze polskie filmy dokumentujące 
wyzwalanie miast lub filmy z uroczystości 
rocznicowych z okazji wyzwolenia 

opisy filmów są w językach narodowych i należy też 
posługiwać się nimi przy wyszukiwaniu 

   

 

11.3.4 Repozytorium cyfrowe FINA  
FINA http://www.repozytorium.fn.org.pl/ 

op
is

 

• twórca: Filmoteka Narodowa, od 2017 r. pod nazwą „Filmoteka Narodowa – Instytut 
Audiowizualny”; data powstania: 2012 r.  

• celem projektu jest cyfrowe zabezpieczanie, archiwizowanie i upowszechnianie narodowego 
dziedzictwa kinematograficznego 

• głównymi kryteriami przy wyborze do digitalizacji  / rekonstrukcji (2K/4K) spośród ponad 100 000 
zbiorów filmowych Filmoteki Narodowej są wiek i stopień zniszczenia negatywów 

• po przejściu przez proces digitalizacji materiały filmowe są szczegółowo opisywane wg normy EN 
15907 Europejskiego Komitetu Standaryzującego dla archiwów filmowych 

• zasób stanowią: 
• fragmenty filmów fabularnych powojennych, filmy przedwojenne (w całości) z kolekcji 

wydawniczej Filmoteki Narodowej "Kino Polskie Okresu Wielkiego Niemowy" i innych 
wydawnictw  Filmoteki Narodowej,  

• Polskie Kroniki Filmowe z lat 1945-1950 oraz unikatowe przedwojenne kroniki Polskiej Agencji 
Telegraficznej  (1924-1939) 

• animacje i filmy eksperymentalne 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• przeglądanie zawartości działów: fabularne / dokumentalne / animacje i eksperymentalne; 
dodatkowo filtrowanie wg kryteriów: rok / gatunek / cały film / fragment / zwiastun / skan; 
sortowanie wyniku 

• przeglądanie katalogu osób w ukł. alfabetycznym 
• wyszukiwanie pełnotekstowe 
• wyszukiwanie zaawansowane  filmów fabularnych (łączenie kryteriów: słowo – fraza / tytuł / tagi / 

daty krańcowe (wybór) / rok produkcji – wydania / produkcja / czas akcji / miejsce akcji / kolor 
(wybór) / dźwięk (wybór) 

• wyszukiwanie zaawansowane  filmów dokumentalnych (łączenie kryteriów: tytuł / gatunek / rodzaj 
kroniki / tagi / numer kroniki / rok / realizacja / redakcja / zdjęcia / daty krańcowe (wybór) / rok 
produkcji – wydania / produkcja / czas akcji / miejsce akcji / kolor (wybór) / dźwięk (wybór) 

• wyszukiwanie zaawansowane  w dziale „animacje i eksperymentalne” (łączenie kryteriów: tytuł / 
gatunek / tagi / reżyseria / scenariusz / oprac. plastyczne / rysunki / zdjęcia / muzyka / animacja / 
montaż / daty krańcowe (wybór) rok produkcji / rok wydania / produkcja / obsada / kolor (wybór) / 
dźwięk (wybór) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę wyświetlić przykładowy pełny polski film 
fabularny z pierwszej poł. XX wieku 

przeglądanie działu FABULARNE 
filtr: ROK 

proszę wyświetlić fragmenty filmów z udziałem 
Mariana Opani link do bazy osób znajduje się w stopce serwisu 

proszę wyświetlić filmy dokumentalne, których 
miejscem akcji jest Gdańsk 

wyszukiwanie zaawansowane w katalogu filmów 
dokumentalnych -> MIEJSCE AKCJI: Gdańsk 

   

 

http://www.repozytorium.fn.org.pl/
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11.3.5 Audiovis  
Audiovis 

https://audiovis.nac.gov.pl/; http://www.audiovis.nac.gov.pl/search/advanced/ 

op
is

 

• twórca: Narodowe Archiwum Cyfrowe 
• 224 580 fotografii należących do domeny publicznej, lub których posiadaczem autorskich praw 

majątkowych jest Skarb Państwa (NAC jest reprezentantem SP i udziela nieodpłatnej licencji 
ustawowej na swobodne korzystanie z tych materiałów na wszystkich znanych polach eksploatacji; 
wykorzystując zdjęcia należy umieszczać logo NAC oraz informować o autorze zdjęć i źródle 
pochodzenia: „ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego”) 

• opisy nagrań z Zespołu 33 Narodowego Archiwum Cyfrowego (większość to audycje z Archiwum 
Polskiego Radia) dostępnych do odsłuchu tylko w Biurze Obsługi Klienta NAC 

• dostęp otwarty do zdjęć; aby pobrać kopię wybranego zdjęcia z wysokimi parametrami należy 
kliknąć na wybraną fotografię prawym przyciskiem myszy, następnie wybrać „otwórz odnośnik w 
nowej karcie” z listy 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • wyszukiwanie proste zdjęć 

• wyszukiwanie zaawansowane zdjęć: tytuł tematu / opis obrazu / sygnatura / data wydarzenia od- do 
/ autor / miejsce / osoby widoczne / osoby niewidoczne / hasła przedmiotowe / inne nazwy własne / 
zakład fotograficzny 

• wyszukiwanie zaawansowane nagrań: opis nagrania / sygnatura / data wydarzenia od – do / autor / 
miejsce / osoby słyszane / hasła przedmiotowe / producent nagrania 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć opisy zdjęć, w których występuje 
nazwisko „Narutowicz” NAC->zbiory online->Narutowicz 

proszę znaleźć opisy zdjęć z wizerunkiem Gabriela 
Narutowicza 

wyszukiwanie zaawansowane ->osoby widoczne: 
Narutowicz 

cyfrowe zdjęcia związane z jakimi wydarzeniami 
dotyczącymi postaci marszałka Piłsudskiego udostępnia 
NAC? 

opisy zdjęć marszałka Piłsudskiego 

proszę odszukać opisy nagrań wypowiedzi Józefa 
Piłsudskiego 

wyszukiwanie zaawansowane ->zaznaczyć okienko  
szukaj wśród nagrań ->osoby słyszane: Józef Piłsudski 

   

 

11.3.6 Ninateka  
Ninateka http://ninateka.pl/ 

op
is

 

• twórca: Narodowy Instytut Audiowizualny - centralny ośrodek specjalizujący się w digitalizacji i 
koordynujący program zachowania, rozbudowy, rekonstrukcji i udostępniania cyfrowego 
dziedzictwa kulturowego, powołany w 2009 r. w wyniku przemianowania działającego od roku 
2005 Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego; od 2017 r. pod nazwą „Filmoteka Narodowa – 
Instytut Audiowizualny”   

• NINATEKA to biblioteka współczesnych dokumentów audio i audiowizualnych jak: filmy 
dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych 
i operowych, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne 

• dostęp: częściowo otwarty 

https://audiovis.nac.gov.pl/
http://www.audiovis.nac.gov.pl/search/advanced/
http://ninateka.pl/
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ap
ar

at
 w

ys
zu

ki
w

aw
cz

y 
• przeglądanie katalogu; filtry: audio – wideo / płatne – bezpłatne / gatunki / rok produkcji / 

transkrypcja / tłumaczenie migowe / audiodeskrypcja / partnerzy NINATEKI 
• przeglądanie kolekcji tematycznych 
• przeglądanie działu FILM; podkategorie: animacje / bajki / dokumenty / eksperymenty / fabuły / o 

filmie 
• przeglądanie działu TEATR; spektakle / opera / słuchowiska  / taniec / o teatrze 
• przeglądanie działu MUZYKA; podkategorie: o muzyce / koncerty / muzykoteka szkolna / 

poważna / ludowa / poplularna 
• przeglądanie działu SZTUKA; podkategorie: architektura / fotografia / performans / wideo-art / 

wystawy / o sztuce 
• przeglądanie działu LITERATURA; podkategorie: słuchowska / poezja / proza / o literaturze / 

dramat 
• przeglądanie działu PUBLICYSTYKA; podkategorie: audycje radiowe / debaty i konferencje / 

historia i polityka / rozmowy / wydarzenia / program tv 
• przeglądanie działu MEDIA i TECHNOLOGIE; podkategorie: kultura 2.0 / digitalizacja / archiwa 

prywatne / tutoriale 
• wyszukiwanie pełnotekstowe 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć nagrania koncertów muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego 

wyszukiwanie proste: PENDERECKI -> przeglądanie 
wyniku lub filtr: KONCERT 

proszę znaleźć nagrania spektakli teatralnych w 
reżyserii Andrzeja Wajdy przeglądanie działu TEATR 

proszę znaleźć filmy dokumentalne, których bohaterką 
jest Anda Rottenberg i filmy na temat innych krytyków 
sztuki 

materiały powiązane z filmem o Andzie Rottenberg 

   

11.3.7 PAUart - Katalog Zbiorów Artystycznych i Naukowych PAU  
PAUart - Katalog Zbiorów Artystycznych i Naukowych PAU http://www.pauart.pl/app 

op
is

 

• twórca: Polska Akademia Umiejętności 
• od 2014 r. trwa digitalizacja zbiorów biblioteki: najcenniejszego w Polsce zbioru rycin oraz 

cennego zbioru fotografii 
• baza zawiera około 27 tys. obiektów 
• dostęp: otwarty 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• przeglądanie zawartości działów: gabinet rycin, zbiory specjalne, Fototeka Lanckorońskich, 
Archiwum Nauki, Biblioteka Polska w Paryżu, Arcydzieła 

• filtrowanie w obrębie: działów, rodzaju zbiorów, wieku 
• wyszukiwanie pełnotekstowe 
• wyszukiwanie zaawansowane wg: działu, tytułu, autora (indeks jawny), miejsca (indeks jawny), 

kraju (indeks jawny), dat krańcowych, rodzaju zbiorów (wybór), techniki (indeks), filigranu 
(indeks), tagów (indeks), proweniencji 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć przykłady kopii cyfrowych grafiki z XV 
wieku 

MG: filtruj 

proszę znaleźć cyfowe kopie najstarszych zbiorów 
specjalnych ilustrujących krakowskie Sukiennice 

okno wyszukiwania: sukiennice 
sortuj wg daty rosnąco 

proszę znaleźć przykłady kopii cyfrowej grafiki 
wykonanej techniką akwaforty i suchej igły 

wyszukiwanie zaawans -> technika (indeks): akwaforta 
i sucha igła 

proszę znaleźć kopie cyfrowe zbiorów specjalnych o 
tematyce biblijnej 

wyszukiwanie zaawans ->dział 7: biblia 

   

http://www.pauart.pl/app
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11.3.8 Locloud 
Locloud https://locloudhosting.net/; https://locloud.eu/  

op
is

 

• twórca: LoCloud - sieć współfinansowana w ramach programu CIP ICT-PSP Komisji Europejskiej, 
która wzbogaciła zawartość Europeany o ponad 4 miliony zdigitalizowanych obiektów z 
europejskich instytucji kultury; polskim przedstawicielem w konsorcjum jest Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN 

• platforma LoCloud Collections umożliwia instytucjom szybkie i łatwe utworzenie własnej 
cyfrowej biblioteki, archiwum czy muzeum i udostępnienie informacji o posiadanych zbiorach w 
Europeanie 

• korzystanie z LoCloud Collections nie wymaga posiadania własnej infrastruktury informatycznej, a 
płatność za usługę jest okresowa i zależy od łącznej ilości udostępnianych danych 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 

• przeglądanie kolekcji 

ćw
. polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć kazania Piotra Skargi w Bibliotece 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

MG-> lista kolekcji 

   

11.3.9 Otwarty System Archiwizacji (OSA) 
OSA (Otwarty System Archiwizacji)  https://osa.archiwa.org/ 

op
is

 

• twórca: Ośrodek KARTA 
• OSA to darmowa aplikacja do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania zbiorów 

archiwalnych, stworzona z myślą o archiwach społecznych, przeznaczona do profesjonalnego 
opracowania zbiorów archiwalnych (opartego na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów) 
dla osób bez wiedzy archiwistycznej 

• dostęp otwarty 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • wyszukiwanie wg słów kluczowych 

• filtrowanie wg: dostępności skanów online, poziomu opisu archiwalnego (dokument, jednostka, 
seria, zespół), instytucji (wybór z listy), twórcy (wybór z listy), miejsca wytworzenia (wybór z 
listy), indeksu geograficznego (wybór z listy), indeksu osobowego (wybór z listy), indeksu 
rzeczowego (wybór z listy), języka (wybór z listy), licencji (wybór z listy), dostępności (wybór z 
listy) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę wyszukać zbiory cyfrowe przedstawiające rynek 
we Lwowie 

wyszukiwarka: „rynek” 
filtr indeks geograficzny -> Lwów 

   

 

 

 

 

 

https://locloudhosting.net/
https://locloud.eu/
https://osa.archiwa.org/
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11.3.10 Archiwa społeczne  
Archiwa społeczne https://archiwa.org/; https://archiwa.org/archives; 

https://archiwa.org/archiwa-polonijne 

op
is

 

• twórca: Ośrodek KARTA, który jest rzecznikiem polskich archiwów społecznych dostarcza 
archiwistom darmowe narzędzia, wiedzę, promuje oddolny ruch niezależnej archiwistyki, zabiega o 
wsparcie całej dziedziny 

• w Polsce istnieje około 500 archiwów społecznych, które powstały w celu dokumentowania 
zagadnień lokalnych, których nie obejmują instytucje państwowe, m.in. historię lokalną, historię 
ruchów protestu i oporu społecznego, losy zwykłych ludzi, historię organizacji pozarządowych, 
historię życia artystycznego itd. 

• do współpracy zapraszane są też archiwa polonijne 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie instytucji wg miejscowości i województwa w kraju 

• wyszukiwanie instytucji wg miejscowości i kraju 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

ile instytucji z woj. podkarpackiego uczestniczy w 
projekcie archiwów społecznych? 

wyszukiwanie zaawansowane -> województwo: 
podkarpackie 
odp: 26 

jakie instytucje we Włoszech przystąpiły do projektu 
archiwów społecznych? 

wyszukiwanie zaawansowane ->kraj: Włochy 
odp: 5 

   

 

11.3.11 FotoKARTA  
FotoKARTA  http://www.foto.karta.org.pl/ 

op
is

 

• twórca: Ośrodek KARTA; początek działalności: 1996 r.  
• zasób: rodzinne albumy, odbitki i negatywy, fotografie dokumentujące dzieje Polski i Europy 

Środkowo-Wschodniej od końca XIX wieku do współczesności, pochodzące głównie od 
prywatnych ofiarodawców, profesjonalnie opracowane i zabezpieczone 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • przeglądanie kolekcji 
• przeglądanie tematów miesiąca 
• wyszukiwanie wg słów i fraz z opisu 

ćw
ic

z.
 polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć zdjęcia krakowskiego rynku wyszukiwanie: „rynek” „kraków” 
proszę znaleźć zdjęcia z pogrzebu Marszałka 
Piłsudskiego, z czyjej kolekcji pochodzą? 

wyszukiwanie wg słów i fraz z opisu 

   

 

 

 

 

https://archiwa.org/
https://archiwa.org/archives
https://archiwa.org/archiwa-polonijne
http://www.foto.karta.org.pl/
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11.3.12 Cyfrowe Archiwum Tradycji 
Lokalnej  
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej http://dlibra.karta.org.pl/catl/dlibra 

op
is

 

• twórca: Ośrodek KARTA, FRSI 
• zawiera zasoby archiwalne przechowywane w rękach prywatnych (fotografie, dokumenty), a także 

ustne relacje opisujące wydarzenia z przeszłości, nie ujęte w źródłach tworzonych przez centralnie 
działające instytucje pamięci (archiwa państwowe koncentrują się na przejmowaniu dokumentacji 
instytucjonalnej);  

• osią projektu jest sieć bibliotek gminnych współpracujących z lokalnymi parafiami, szkołami, 
domami kultury, stowarzyszeniami itp.  

• zebrane, opracowane i zdigitalizowane zasoby udostępniane są zarówno przez zaangażowane 
instytucje, jak w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA 

• dostęp otwarty 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• przeglądanie: wybór miejscowości na mapie Polski  
• przeglądanie: indeks miejscowości i instytucji, które biorą udział w projekcie 
• przeglądanie: w obrębie wybranego archiwum wg DZIAŁÓW (forma wydawnicza dokumentów), 

KOLEKCJI (zbiory / zespoły archiwalne), TECZEK / JEDNOSTEK ARCHIWALNYCH 
• przeglądanie: tagów dodanych do opisów w obrębie wybranego archiwum  
• wyszukiwanie: wg słów kluczowych w metadanych w obrębie wybranego archiwum 
• wyszukiwanie: wg słów kluczowych w metadanych w obrębie zbiorów sieci CATL  
• wyszukiwanie: wg słów kluczowych w wybranym polu metadanych: nazwa, autor, tytuł, data 

powstania 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę wybrać z mapy jedno archiwum społeczne woj. 
podkarpackiego 

mapa -> zobacz archiwa w sieci CATL 

proszę znaleźć archiwalia dokumentujące tradycje i 
obrzędy w miejscowości Padew Narodowa 

MG -> lista CATL 

proszę wybrać jedno archiwum i w jego obrębie 
wyszukać materiały, w których opisie występuje słowo 
„rynek”, następnie powtórzyć zapytanie dla całej 
kolekcji CATL 

zaznaczyć „szukaj w CATL przy” -> wybrać instytucję 
-> w oknie wyszukiwawczym wpisać „rynek” 
zaznaczyć „szukaj we wszystkich archiwach CATL” -> 
w oknie wyszukiwawczym wpisać „rynek” 

kto w miejscowości Padew Narodowa przekazał do 
digitalizacji swoje zbiory? 

proszę wybrać jedno archiwum i sprawdzić liczbę 
zespołów  

 proszę wyszukać obrazy kapliczek tagi 

   

 

 

11.3.13 My House of European History  
My House of European History https://my-european-history.ep.eu/myhouse/timeline  

https://my-european-history.ep.eu/myhouse/myheh_project?locale=pl 

op
is

 

• twórca: administratorem platformy jest Parlament Europejski; powstała we współpracy z „Ouest-
France”, Arte i Collège des Bernardins; działa od 2017 r.  

• każdy, kto ukończył 16 lat (także obywatele państw spoza Unii Europejskiej) może opisać osobistą 
historię zamieszczając zdjęcia, nagrania, filmy i dokumenty, dzieląc się refleksjami o europejskiej 
historii i własnym rozumieniem europejskiej tożsamości 

• w MyHEH można opisywać zdarzenia sprzed 31 grudnia roku poprzedniego 
• dostęp otwarty 

http://dlibra.karta.org.pl/catl/dlibra
https://my-european-history.ep.eu/myhouse/timeline
https://my-european-history.ep.eu/myhouse/myheh_project?locale=pl
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ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • przeglądanie kolekcji: kalendarium / historie / blisko mnie 

• wyszukiwanie według: słów kluczowych, tematów (faseta), dat, rodzaju mediów (faseta), języka 
(faseta) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć przykład ustnej relacji przeżyć 
związanych z Brexitem 

wskazówka: wybrać STORIES, przycisnąć ikonę lupy 
po lewej stronie ekranu 

   

11.3.14 Archiwum Historii Mówionej  
Archiwum Historii Mówionej https://audiohistoria.pl/ 

op
is

 

• twórca: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią 
• największy w Polsce zbiór ustnych relacji świadków historii XX wieku, liczy blisko 5900 

wywiadów biograficznych nagranych w technice audio lub wideo, zdigitalizowanych, 
opracowanych archiwalnie; wspomnienia dotyczą: okresu międzywojennego, II wojny światowej, 
pierwszych lat po wojnie, stalinizmu, Peerelu i okresu przełomu 

• obok relacji gromadzone są także towarzyszące im zdjęcia (około 32 000) oraz dokumenty 
• pierwsze nagrania pochodzą z 1987 roku, kiedy zainicjowane przez podziemną „Kartę” Archiwum 

Wschodnie rozpoczęło akcję nagrywania wspomnień mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, 
obywateli polskich represjonowanych przez sowieckie władze; 20 lat później do działań programu 
„Historia Mówiona” Ośrodka KARTA włączył się Dom Spotkań z Historią, który tworzy zbiór 
AHM i pozyskuje nowe relacje oraz popularyzuje zgromadzone świadectwa 

• pełny źródłowy zapis relacji w formacie audio lub wideo, dodatkowo połączony z transkrypcjami 
ułatwiającymi przeszukiwanie wywiadów zamieszczany jest na stronie 
https://relacjebiograficzne.pl/ 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • przeglądanie kolekcji 
• wyszukiwanie proste w: biogramach / streszczeniach / opisach nagrań 
• filtrowanie wg rodzaju  / tematu 
• wyszukiwanie w polach: miejsce nagrania / język / płeć / format 

ćw
. polecenie (p)odpowiedź 

proszę wyszukać nagrania opowieści Polaków na temat 
emigracji  wyszukiwanie proste w opisach nagrań 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://audiohistoria.pl/
https://relacjebiograficzne.pl/
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11.3.15 Druki XVI-XVIII w. Katalog 
mikrofilmów … 

Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów   
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Biblioteki Narodowej,  

Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk 
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 

op
is

 

• projekt zainicjowano w 1992 r. 
• druki skatalogowano i zmikrofilmowano w ramach realizacji projektu „Wspólne dziedzictwo 

europejskie. Poprawa warunków udostępniania druków z polsko-niemieckiego pogranicza 
kulturowego w zbiorach polskich  bibliotek.” z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacji im. Roberta Boscha 

• baza danych została scalona i zredagowana w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
• zawartość bazy stanowią opisy 17,000 mikrofilmów biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 

Biblioteki Narodowej – 14,500 mikrofilmów, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – 2,500 
mikrofilmów oraz Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk – 2,500 mikrofilmów 

• pojedynczy opis zawiera metadane: autor, tytuł, adres wydawniczy oraz informacje o miejscu 
przechowywania mikrofilmu i jego cechach fizycznych (biblioteka, rodzaj filmu, liczba zwojów, 
klatek) 

• dostęp otwarty 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 

• wyszukiwanie w indeksach (jawnych): bibliotek, osobowym, korporatywnym, tytułowym, miejsc 
wydania, chronologicznym, słów w tytule, numerów mikrofilmów i bibliotek, sygnatur dzieł 
zmikrofilmowanych 

• łączenie zapisów pochodzących z różnych indeksów 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odszukać zmikrofilmowane wydania Biblii 
(Polska XVI-XVIII w.) 
 
podać 3 najstarsze wydania  
podać miejsca wydania 
podać nazwy bibliotek przechowujących oryginalne 
dokumenty 

wyszukiwanie w indeksie tytułowym bądź słów w 
tytule daje pozytywny rezultat, ale należy pamiętać, że 
najstarsze wydania Biblii wydane są językach innych 
niż polski, można więc szukać wg „bible” „bibel” 
fragmentów Biblii można poszukiwać dodatkowo 
poprzez hasła: testament, psalm itd. 
system nie ma funkcji sortowania, więc należy 
przeglądnąć wynik wyszukiwania pamiętając o 
wszystkich kartach z wynikiem wyszukiwania 

proszę odszukać zmikrofilmowane wydania Biblii 
(Polska XVI-XVIII w.) 
przechowywane w Bibliotece Gdańskiej Polskiej 
Akademii Nauk 

wszukiwanie zaawansowane -> indeks bibliotek i 
indeks tytułowy (zapisy indeksowe wybieramy z listy) 

   

 

  

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
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11.3.16 Katalog mikrofilmów starych 
druków …  

Katalog mikrofilmów starych druków wydanych głównie na obszarach Śląska, Prus 
Wschodnich i Pomorza http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=18 

op
is

 

• twórca: Biblioteka Narodowa i biblioteki współpracujące 
• stare druki zmikrofilmowano w ramach polsko-niemieckiego projektu "Poprawa warunków 

udostępniania druków z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego w zbiorach bibliotek 
polskich" 

• baza liczy blisko 12.000 opisów tytułów dzieł, jest stale uzupełniana (docelowo ma zawierać ok. 
17.000 opisów) 

• pojedynczy opis zawiera metadane: autor, tytuł, adres wydawniczy, format, sygnatury mikrofilmu 
• dostęp otwarty 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • wyszukiwanie w indeksach (jawnych): bibliotek, osobowym, korporatywnym, tytułowym, miejsc 
wydania, chronologicznym, słów w tytule, numerów mikrofilmów i bibliotek, sygnatur dzieł 
zmikrofilmowanych 

• łączenie zapisów pochodzących z różnych indeksów 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odszukać zmikrofilmowane wydania Biblii 
(Polska XVI-XVIII w.) 
 
podać 3 najstarsze wydania  
podać miejsca wydania 
podać nazwy bibliotek przechowujących oryginalne 
dokumenty 

wyszukiwanie w indeksie tytułowym bądź słów w 
tytule daje pozytywny rezultat, ale należy pamiętać, że 
najstarsze wydania Biblii wydane są językach innych 
niż polski, można więc szukać wg „bible” „bibel” 
fragmentów Biblii można poszukiwać dodatkowo 
poprzez hasła: testament, psalm itd. 
system nie ma funkcji sortowania, więc należy 
przeglądnąć wszystkie karty z wynikiem wyszukiwania 
i wybrać najstarsze wydania 

proszę odszukać zmikrofilmowane wydania Biblii 
(Polska XVI-XVIII w.) wydane w Toruniu 

wyszukiwanie zaawansowane -> indeks bibliotek i 
indeks miejsc publikacji (zapisy indeksowe wybieramy 
z listy) 

   

 

 

11.4 Dalsza lektura (informacja o dokumentach 
cyfrowych i mikroformowych) 

79. Bosomtwe, O., Buchner, A., Janus, A., Wierzbicka, M., & Wilkowski, M. (2018). Dobro 
wspólne. Pasja i praktyka. Cyfrowe zasoby kultury w Polsce.  

80. Piql. (2019). Piql technology—Behind the scenes.  
81. Ziętal, K. (Red.). (2016). Archiwa społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy. 

Warszawa. 
82. Komisja Europejska. (2018). Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie oceny inicjatywy Europeana i dalszych działań na rzecz jej rozwoju.  
 

 

 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=18
https://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/363/raport_DobroWsp%c3%b3lnePasjaiPraktyka.pdf?sequence=1&utm_source=Lista+kontaktowa+Centrum+Cyfrowego+Projekt%3A+Polska&utm_campaign=6df5211fd3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_75fef07d40-6df5211fd3-130977725
https://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/363/raport_DobroWsp%c3%b3lnePasjaiPraktyka.pdf?sequence=1&utm_source=Lista+kontaktowa+Centrum+Cyfrowego+Projekt%3A+Polska&utm_campaign=6df5211fd3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_75fef07d40-6df5211fd3-130977725
https://www.piql.com/resource/piql-technology-behind-scenes/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0612&qid=1564664565827&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0612&qid=1564664565827&from=PL
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DANE I INFORMACJA 
FAKTOGRAFICZNA 
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12 Informacja publiczna 
Informacja publiczna i dane publiczne są wytwarzane przez władze publiczne i inne podmioty 

wykonujące zadania publiczne. 

Informację publiczną stanowi według Art. 6.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych, w szczególności dotycząca: 

polityki wewnętrznej i zagranicznej podmiotów publicznych, organizacji i zasad ich 

funkcjonowania, majątku publicznego oraz danych w postaci treści dokumentów. 

Dokumentem urzędowym w rozumieniu Art. 6.2 tej Ustawy jest treść oświadczenia woli lub 

wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego 

podmiotu lub złożona do akt sprawy. Sam dokument według Dyrektywy Parlamentu  

Europejskiego  i Rady  (UE)  2019/  1024  -  z dnia  20 czerwca  2019 r.  -  w sprawie  otwartych  

danych  i ponownego  wykorzystywania  informacji  sektora  publicznego oznacza „dowolną 

treść niezależnie od jej nośnika (papier lub forma elektroniczna lub zapis dźwiękowy, wizualny 

bądź audiowizualny) lub dowolną część tej treści” (Art.2.6). 

Instytucje publiczne realizując przypisane im zadania gromadzą niezbędne dane, zwane 

powszechnie danymi publicznymi, a oficjalnie „informacją sektora publicznego” w rejestrach 

publicznych. Jest to według Art. 2.1 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego każda treść lub jej część, niezależnie od 

sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub 

audiowizualnej), będąca w posiadaniu jednostek sektora finansów publicznych (oraz takich, 

które są przez nie finansowane w ponad 50%, posiadają ponad połowę ich udziałów albo akcji, 

w których sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub mają prawo do powoływania ponad 

połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego) oraz związków tych podmiotów 

(wyjątki są wymienione w Art. 4.1.). Informacje o szczególnym znaczeniu dla rozwoju 

innowacyjności w organizacji, państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze 

względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne 

wykorzystywanie w rozumieniu przepisów w sposób użyteczny i efektywny, stanowią zbiór 

zwany zasobem informacyjnym (Tabela 4). 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000352
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000352
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Tabela 4 Dane i dokumenty, jako źródła informacji publicznej 
źródło: oprac. własne 

 INFORMACJE DOKUMENTY DANE 

 

• informacja 
publiczna* 

• dokument* 
• dokument urzędowy* 

• dane publiczne określane jako „informacja sektora 
publicznego”* 

• zasób informacyjny* 

*pojęcia ujęte i zdefiniowane w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach 

 

System udostępniania informacji publicznej (w tym dokumentów urzędowych) oraz system 

udostępniania danych będących w posiadaniu instytucji publicznych działają osobno. 

12.1 Organizacja dostępu do informacji publicznej 
Prawo do informacji jest jednym z podstawowych praw człowieka, stanowi jeden z filarów 

demokracji i jest warunkiem przejrzystego państwa podlegającego kontroli obywateli. 

Europejska Konwencja o Ochronie Podstawowych Praw i Wolności Człowieka z 1950 r., 

ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską w 1993 r. formułuje to prawo jako: „wolność (…) 

otrzymywania i przekazywania informacji i idei”. W Polsce Art. 61. Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. zapewnia obywatelom prawo do uzyskiwania informacji o 

działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, 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. Reprezentatywne dla wymienionych typów 

instytucje, jako zobowiązane do udostępniania informacji publicznej są wymienione na stronie 

głównej Biuletynu Informacji Publicznej w spisie podmiotów. Podmioty publiczne to te, które 

kształtują pierwszy – publiczny sektor gospodarki narodowej (pozostałe dwa sektory to 

gospodarczy i pozarządowy). Należą do nich organy władzy publicznej - administracja 

rządowa, administracja samorządowa i parlament oraz podległe im jednostki: urzędy pracy, 

ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, państwowe i samorządowe jednostki kultury, 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej, fundusze, sektor ubezpieczeń społecznych oraz organy 

kontroli państwowej i ochrony prawa. 

Prawo obywateli do uzyskiwania informacji realizowane jest poprzez: udzielanie informacji, 

dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej 

pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. 

Dostęp obywateli do informacji, zapisany w Konstytucji reguluje w Polsce Ustawa z 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej wraz z rozporządzeniami.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930610284
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483
https://www.bip.gov.pl/subjects
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198
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Władze publiczne zobowiązane są do ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów 

urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Jest to „urzędowy publikator 

teleinformatyczny” w postaci ujednoliconego systemu stron „w sieci teleinformatycznej” czyli 

w Internecie. Idea BIP polega na ujednoliceniu pod względem wizualnym (system identyfikacji 

wizualnej) i organizacyjnym serwisów internetowych instytucji publicznych, zawierających 

informację publiczną.  

Dostęp do informacji publicznych zawartych w biuletynach informacji publicznej jest możliwy 

poprzez: 

• stronę główną BIP,  
• strony podmiotowe BIP, 
• Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej.  

Na mocy ustawy minister właściwy do spraw informatyzacji ma prowadzić Biuletyn Informacji 

Publicznej - stronę główną. Zawiera ona przede wszystkim wykaz instytucji publicznych 

zobowiązanych do prowadzenia własnych biuletynów, czyli tzw. stron podmiotowych. Strony 

podmiotowe są prowadzone przez podmioty ustawowo do tego zobowiązane i powinny być 

zarejestrowane na stronie głównej. BIPy są prowadzone niezależnie od serwisów internetowych 

instytucji (i innych form ich komunikacji z otoczeniem, jak profile w serwisach 

społecznościowych), mają ułatwić użytkownikom – obywatelom dotarcie do informacji 

publicznej. Aby dodatkowo wzmocnić ich wiarygodność, publikowane informacje muszą być 

uzupełnione o: dane o podmiocie, który je udostępnia; tożsamości osoby, która wytworzyła 

informację lub odpowiada za jej treść; tożsamości osoby, która wprowadziła informację do BIP; 

oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia oraz musi być 

zabezpieczona możliwość identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji 

(„Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.”, 2001, s. Art. 8.6). 

Aby ułatwić instytucjom tworzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej, uruchomiono 

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej.  Jest to system teleinformatyczny 

służący do nieodpłatnego zakładania i prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji 

Publicznej. Ten sam system ma umożliwiać użytkownikom informacji przeszukiwanie 

zawartości wszystkich BIPów (stron podmiotowych), które powstały przy jego pomocy, 

według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych. 

12.2 Organizacja dostępu do danych publicznych 
Dane publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania 

https://www.bip.gov.pl/articles/view/44
https://www.bip.gov.pl/articles/view/44
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pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w sposób użyteczny i efektywny, stanowią zbiór 

zwany zasobem informacyjnym i są udostępniane wraz z metadanymi. „Polityka otwartych 

danych propagująca szeroką dostępność i ponowne wykorzystywanie informacji sektora 

publicznego do celów prywatnych lub komercyjnych, przy minimalnych ograniczeniach 

prawnych, technicznych lub finansowych bądź bez takich ograniczeń, może odegrać ważną rolę 

we wspieraniu zaangażowania społecznego oraz w zapoczątkowaniu i stymulowaniu rozwoju 

nowych usług opartych na nowatorskich sposobach łączenia takich informacji i korzystania z 

nich” (Parlament Europejski i Rada, 2019, s. (16)). Ponowne wykorzystywanie informacji 

sektora publicznego to jej wykorzystanie w celach innych niż pierwotny publiczny cel, dla 

którego została wytworzona (komercyjnych lub niekomercyjnych) przez osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Szczegółowe warunki 

są opisane w Ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 

Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.  

Instytucje publiczne w Polsce mogą udostępniać zasoby informacyjne zawierające otwarte 

dane: 

• w podmiotowych Biuletynach Informacji Publicznej, np. BIP Miasta Krakowa, 
• we własnych portalach otwartych danych, np. Otwarte dane, czyli dane po warszawsku, 
• w centralnym repozytorium Otwarte Dane, prowadzonym przez ministra właściwego do 

spraw informatyzacji.  

Udostępnione zasoby informacyjne winny być możliwe do przeszukiwania według kryteriów 

podmiotowych, przedmiotowych, oraz elementów metadanych, skopiowania, wydruku lub 

przesłania przez użytkowników. Z kolei dostawcy zasobów mają mieć możliwość ich 

dodawania, aktualizowania i usuwania. Warunki te spełnia portal Otwarte Dane, oraz jego 

europejski odpowiednik Portal Otwartych Danych UE. 

Aby dane rzeczywiście mogły być ponownie wykorzystane, powinny być dostarczane w 

odpowiednich formatach i na jak najwyższym poziomie otwarcia. Wyróżniono pięć poziomów 

otwarcia, symbolizowanych odpowiednio liczbą gwiazdek (1-5). Poziom pierwszy (jedna 

gwiazdka) to udostępnianie danych w dowolnym formacie w warunkach otwartej licencji; 

poziom drugi – udostępnianie danych w formie ustrukturyzowanej (np. arkusz kalkulacyjny 

zamiast skanu tabeli); poziom trzeci – używanie formatów danych (np. CSV zamiast arkusza 

kalkulacyjnego); poziom czwarty – używanie URI (Uniform Resource Identifier) do oznaczania 

zasobów, aby było możliwe ich wyszukiwanie; poziom piąty – łączenie danych, dla 

zapewnienia kontekstu (Ministerstwo Cyfryzacji, 2018, s. 11). Dokument należy uznać za 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000352
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000352
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000361
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000361
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115806
https://api.um.warszawa.pl/
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sporządzony w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli występuje w formacie 

ustrukturyzowanym tak, aby aplikacje mogły łatwo zidentyfikować, rozpoznać i pozyskać 

określone dane. 

Rys.  24  Proces zarządzania danymi publicznymi w Polsce. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

 

Rys.  25  Proces zarządzania danymi publicznymi w UE. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

 

12.3 Wybrane systemy informacyjne (informacja 
publiczna) 

12.3.1 Biuletyn Informacji Publicznej   
Biuletyn Informacji Publicznej – strona główna (SGBIP)  https://www.bip.gov.pl/  

op
is

 

• twórca / agregator: Ministerstwo Cyfryzacji 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w 
sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  

• zawartość (1): informacje dla redaktorów stron podmiotowych BIP, wnioski rejestracyjne, pliki ze 
znakami tożsamości wizualnej 

• zawartość (2): spis podmiotów, dane podmiotów dodanych do SGBIP w pliku  

•w podmiotowych 
Biuletynach Informacji 
Publicznej, np. BIP 
Miasta Krakowa

•we własnych portalach 
otwartych danych, np. 
Otwarte dane, czyli dane 
po warszawsku

•w centralnym
repozytorium Otwarte
Dane, prowadzonym
przez ministra
właściwego do spraw
informatyzacji

udostępnianie

•odpowiednie formaty
•poziomy otwarcia
•metadane

opracowywanie

•jednostki sektora 
finansów publicznych

gromadzenie

•Portal Otwartych Danych 
UE

udostępnianie

•odpowiednie formaty
•poziomy otwarcia
•metadane

opracowywanie

•instytucje i organy UE 

gromadzenie

https://www.bip.gov.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070100068
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070100068
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115806
https://api.um.warszawa.pl/
https://dane.gov.pl/
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ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • przeglądanie wykazu instytucji zobowiązanych do udostępniania informacji w BIP (spis 

podmiotów) 
• instytucje publiczne na mapie 

ćw
. polecenie (p)odpowiedź 

czy Bank Tkanek Oka w Warszawie prowadzi BIP? 
Jeśli tak, czy został zarejestrowany na SGBIP? spis podmiotów -> 

   

12.3.2 Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej  
Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP) 

http://ssdip.bip.gov.pl/ 

op
is

 

• twórca / agregator: Ministerstwo Cyfryzacji 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
• dla redaktorów stron podmiotowych BIP: aplikacja umożliwiająca ujednolicenie wyglądu stron 

podmiotowych BIP dla poszczególnych kategorii instytucji wykonujących zadania publiczne 
• dla użytkowników informacji – obywateli: wyszukiwanie informacji w BIPach 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie zamówień publicznych ogłaszanych w BIP-ach podmiotowych 

• wyszukiwanie ogłoszeń o pracę publikowanych w BIP-ach podmiotowych 
• wyszukiwanie podmiotów i ich stron BIP 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

czy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prowadzi 
BIP? Jeśli tak, czy został zarejestrowany w SSDIP? wyszukiwanie podmiotów -> 

proszę znaleźć aktualne oferty pracy na uczelniach 
publicznych na stanowisku adiunkta wyszukiwanie ogłoszeń o pracę -> 

   

 

  

http://ssdip.bip.gov.pl/
http://ssdip.bip.gov.pl/
http://ssdip.bip.gov.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198
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12.3.3 Otwarte Dane  
Otwarte Dane https://dane.gov.pl  

op
is

 

• twórca / agregator: Ministerstwo Cyfryzacji, serwis uruchomiono w 2015 r. 
• podstawa prawna: Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 

2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ; Ustawa z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 
marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej ; Rozporządzenie 
Ministra Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego 
do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej ; Ustawa z dnia 25 lutego 2016 
r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ; Rozporządzenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za 
ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i 
muzea samorządowe 

• źródło danych wiarygodnych, aktualizowanych, udostępnianych bezpłatnie przez instytucje 
publiczne do ponownego wykorzystywania  

• dane udostępniane są z ogólnym przeznaczeniem dla obywateli zainteresowanych działaniami 
państwa; firm, które budują innowacyjne produkty i usługi oparte na danych; organizacji 
pozarządowych; naukowców prowadzących badania; urzędników przygotowujących raporty i 
analizy 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • przeglądanie ostatnio dodanych zbiorów danych 

• przeglądanie wykazu instytucji, które dostarczają dane 
• przeglądanie wykazu aplikacji, które wykorzystują udostępnione dane 
• wyszukiwanie pełnotekstowe zbiorów danych, z filtrami: kategoria (tematyczna) / instytucja 

(dostawca) / format / poziom otwartości danych 
• wyszukiwanie instytucji dostarczających dane 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę wyszukać zbiory danych udostępnione przez 
instytucje publiczne w Polsce na najwyższym poziomie 
otwartości 

dane -> wyszukiwanie -> filtr: poziom otwartości 
danych 

proszę wyszukać najnowsze zbiory otwartych danych z 
obszaru tematycznego „kultura”; jakie instytucje je 
udostępniły? 

dane -> wyszukiwanie -> filtr: kategoria 

jakie instytucje samorządowe Gdańska udostępniły 
zbiory danych? jakie to są zbiory? instytucje -> 

jakie polskie aplikacje związane z transportem 
wykorzystują dane publiczne? aplikacje -> 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://dane.gov.pl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32003L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32003L0098
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000361
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000361
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001790
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001790
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001790
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000352
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000352
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001011
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001011
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001011
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001011
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12.3.4 Portal Otwartych Danych UE  
Portal Otwartych Danych UE https://data.europa.eu/euodp/pl/home     

op
is

 

• twórca / agregator: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 
• podstawa prawna: Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 

2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  
• zawartość: dane wiarygodne, aktualizowane, udostępniane bezpłatnie przez instytucje i organy UE 

do ponownego wykorzystywania  
• dane udostępniane są z ogólnym przeznaczeniem dla obywateli zainteresowanych działaniami 

państw; firm, które budują innowacyjne produkty i usługi oparte na danych; organizacji 
pozarządowych; naukowców prowadzących badania; urzędników przygotowujących raporty i 
analizy 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• zakładka DANE: wyszukiwanie oraz przeglądanie 1/ najczęściej oglądanych, 2/ ostatnio 
zaktualizowanych zbiorów danych, 3/ tematyczne, 4/ według instytucji sprawczej 

• zakładka APLIKACJE: wyszukiwanie oraz przeglądanie wykazu aplikacji, które wykorzystują 
udostępnione dane; filtry: autor, opłata, źródło danych, funkcjonalność, platforma, data 
opublikowania, przedmiot 

• zakładka DANE POWIĄZANE (linked data) 
• katalog WIZUALIZACJI - zbiór narzędzi do wizualizacji, materiałów szkoleniowych oraz 

wizualizacji do ponownego wykorzystania dla użytkowników o różnym poziomie doświadczenia  
• NARZĘDZIA DLA PROGRAMISTÓW  
• wyszukiwanie pełnotekstowe z filtrami:  kategoria (tematyczna), instytucja (dostawca) 

ćw
ic

z.
 polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć aplikacje wykorzystujące dane portalu 
otwartych danych UE do analizy informacji 

przeglądanie wykazu aplikacji, które wykorzystują 
udostępnione dane, funkcjonalność: analiza danych 

   

 

 

12.4 Dalsza lektura (informacja publiczna) 
83. Adamska, I. (2012). Minimalny standard informacji dla przejrzystej strony BIP.  
84. Kamiński, I. (2016). Prawo do uzyskania informacji w europejskiej konwencji praw 

człowieka – cicha strasburska rewolucja. Problemy Współczesnego Prawa 
Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, XIV, 19.  

85. Ministerstwo Cyfryzacji. (2019). Przewodnik dla dostawców danych.  
86. Bożykowski, M., Chłoń-Domińczak, A., Jasiński, M., & Zając, T. (2019). Dane publiczne 

– nowy impuls do rozwoju Polski.  
 

 

 

  

https://data.europa.eu/euodp/pl/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32003L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32003L0098
https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/009-027_I.C.Kamin%CC%81ski/74a358ff-ae95-491a-9604-dd8c569c997e
https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/009-027_I.C.Kamin%CC%81ski/74a358ff-ae95-491a-9604-dd8c569c997e
https://dane.gov.pl/media/ckeditor/2019/01/09/przewodnik-dla-dostawcow-danych-9012019.pdf
http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/09/Policy8-08-08-WEB1.pdf
http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/09/Policy8-08-08-WEB1.pdf
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13 Informacja statystyczna  
 

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne, systematyczne i bezpłatne informowanie 

społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki 

narodowej o każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w niej 

zjawiskach dających się obserwować i analizować z wykorzystaniem metod statystycznych.  

Dane statystyczne to zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej dane 

dotyczące zjawisk, zdarzeń, obiektów i działalności podmiotów gospodarki narodowej oraz 

życia i sytuacji osób fizycznych, w tym dane osobowe, pozyskane bezpośrednio od 

respondentów lub z systemów informacyjnych administracji publicznej, rejestrów urzędowych 

lub niepublicznych systemów informacyjnych, od momentu ich zebrania na potrzeby 

wykonywania zadań statystyki publicznej. Zbiory danych tworzy się ze zgromadzonych 

danych statystycznych poprzez ich opracowanie z odłączeniem lub zakodowaniem informacji 

pozwalających na zidentyfikowanie konkretnego podmiotu gospodarki narodowej lub osoby 

fizycznej, a następnie dokonywanie na podstawie tych zbiorów obliczeń, opracowań i analiz. 

Dla każdego z badań zaplanowanych na dany rok (i ogłoszonych w rozporządzeniu w sprawie 

programu badań statystycznych) przewiduje się z góry formę i czas publikowania jego 

wyników. W ciągu roku Główny Urząd Statystyczny wydaje około 140 tytułów publikacji, 

zapowiadanych w Tytułowych planach wydawniczych GUS i urzędów statystycznych. Są to  

roczniki statystyczne ogólne - wielodziedzinowe (np. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej 

Polskiej 2018 i Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019) oraz specjalne - tematyczne, 

obejmujące statystykę regionalną, gospodarczą, społeczną i środowiskową (np. przemysłu, 

rolnictwa, demograficzny). Do regularnie wydawanych publikacji należy miesięcznik 

„Biuletyn Statystyczny”. Większość publikacji ukazuje się drukiem i jednocześnie jest 

udostępniana online w formacie PDF. Drugą grupę dokumentów GUS stanowią opracowania 

sygnalne. Należą do nich: Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS oraz informacje sygnalne 

i ich wersje graficzne. Dane są też publikowane w postaci tablic publikacyjnych i uzupełnień 

baz danych (Tabela 5).  

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950880439
https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/tytulowe-plany-wydawnicze-gus-us/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2018,2,18.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2018,2,18.html
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Tabela 5 Dane i dokumenty, jako źródła informacji statystycznej 
źródło: oprac. własne 

 INFORMACJE DOKUMENTY DANE 

st
at

ys
ty

ka
 

• informacja 
statystyczna 

• publikacje GUS: roczniki statystyczne* 
ogólne i tematyczne; biuletyn 
statystyczny* 

• opracowania sygnalne: komunikaty i 
obwieszczenia prezesa GUS* oraz 
informacje sygnalne* 

• tablice publikacyjne* 
• uzupełnienia internetowych baz 

danych* 
 

• dane statystyczne* 
• zbiory danych statystycznych* 
• dane jednostkowe identyfikowalne 

i nieidentyfikowalne* 

*pojęcia ujęte w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach 

 

13.1 Organizacja systemu informacji statystycznej 
W Polsce zadania statystyki publicznej realizowane są w Głównym Urzędzie Statystycznym, 

powstałym w 1918 roku oraz 16 urzędach działających na terenie kraju i realizujących 

przydzielone im zadania specjalistyczne. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

(GUS) należy: 

• rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne,  
• przygotowywanie projektu programu badań statystycznych,  
• ustalanie ich metodologii,  
• organizowanie i prowadzenie badań,  
• udostępnianie wyników i przechowywanie zebranych danych statystycznych.  

Plany badań statystycznych są udostępniane w BIP GUS oraz ogłaszane rokrocznie w 

rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok, np. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 

października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 

2020. W tym liczącym ponad 400 stron dokumencie (w części I) wymieniono wszystkie 

planowane na 2020 rok badania, oraz scharakteryzowano każde z nich poprzez: symbol, temat, 

cykliczność, prowadzącego, cel, zakres, źródła danych, rodzaje wynikowych informacji 

statystycznych oraz formy i terminy ich udostępniania. Odrębnie traktowany jest obowiązek 

GUS dotyczący przeprowadzania największych przedsięwzięć statystycznych, czyli spisów 

powszechnych – Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań (najbliższy będzie 

przeprowadzony w 2021 r.) oraz Powszechnego Spisu Rolnego (najbliższy w 2020 r.). 

Prowadzenie badań i analiz statystycznych wynika z potrzeb krajowych, ale też z przyjętych 

przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych. 

Jednolita systematyzacja zbieranych danych, zarówno w kontekście krajowym, jak europejskim 

i międzynarodowym możliwa jest dzięki stosowaniu standardowych klasyfikacji, 

https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/glowny-urzad-statystyczny/
https://100latgus.stat.gov.pl/
https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/urzedy-statystyczne/
https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002366
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002366
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002366
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/
https://spis.gov.pl/
https://rolny.spis.gov.pl/Index.cshtml
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nomenklatur i definicji podstawowych kategorii. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego należy ich opracowywanie, a także ustalanie wzajemnych relacji między nimi. 

Są to: Polska Klasyfikacja Działalności, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Polska 

Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, Klasyfikacja Środków Trwałych oraz Klasyfikacja 

Zawodów i Specjalności. Są one udostępnione w serwisie GUS jako Standardowe klasyfikacje 

i nomenklatury oraz w BIP GUS. 

Konieczność utrzymywania wysokich standardów badań statystycznych rodzi potrzebę 

prowadzenia przez służby statystyki publicznej prac naukowych i badawczo-rozwojowych w 

zakresie: metodologii badań statystycznych i standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowań 

metod matematycznych i informatyki w statystyce. Dużą wagę przywiązuje się do jakości 

działań. Obowiązują: Deklaracja Jakości Europejskiego Systemu Statystycznego, Zalecenia 

Grupy Kierującej Jakością LEG (Leadership Group on Quality Recommendations) i Europejski 

Kodeks Praktyk Statystycznych.  

Służby statystyki publicznej zbierają dane z kilku różnych typów źródeł: z rejestrów 

urzędowych, z systemów informacyjnych administracji publicznej, z niepublicznych systemów 

informacyjnych, od respondentów, a także powszechnie dostępne dane z innych źródeł.  

Rejestr urzędowy to: rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służące 

do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych 

przepisów ustawowych. Systemy informacyjne administracji publicznej to systemy zbierania, 

gromadzenia i przetwarzania informacji przez: organy administracji publicznej, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Nadzoru Finansowego, 

organy rejestrowe, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz inne podmioty 

prowadzące rejestry urzędowe. Niepubliczne systemy informacyjne to np. podmioty 

wykonujące działalność w zakresie sprzedaży lub dostawy energii elektrycznej, ubezpieczeń, 

transportu itd. Zestawy danych pobieranych z systemów informacyjnych wymienione i 

scharakteryzowane są w II Części ogłaszanego co rok rozporządzenia Rady Ministrów, (np. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2020) poprzez: źródło danych, podmiot 

przekazujący dane, metodę obserwacji, zakres danych (w tym w szczególności osobowych), 

częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność / dobrowolność przekazania, 

poziom agregacji, postać i formę danych, miejsce przekazania danych oraz symbol badania, w 

którym wykorzystywane są dane.  

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/co-to-jest-statystyka-publiczna/jakosc-w-statystyce/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-17-428
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002366
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002366
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Praktykowane są różne formy zbierania danych. Dane z systemów (administracji publicznej 

i niepublicznych) pobierane są z wykorzystaniem dostępnych technik, w tym 

zautomatyzowanych narzędzi elektronicznych lub informatycznych. Z pozostałych źródeł dane 

zbierane są w oparciu o formularze udostępniane w portalu sprawozdawczym oraz 

kwestionariusze i ankiety, których wzorce publikowane są w rozporządzeniach Prezesa Rady 

Ministrów. Dane od respondentów są zbierane: metodą obserwacji pełnej; metodą 

reprezentacyjną na wylosowanej próbie danej zbiorowości oraz metodą doboru celowego. 

Udział osób fizycznych w badaniu jest, z wyłączeniem spisów powszechnych, dobrowolny, 

natomiast udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w badaniach 

dotyczących tej działalności, jest obowiązkowy. Najnowszą, testowaną obecnie formą 

pozyskiwania danych są duże zbiory danych (Big Data) (Rozkrut i in., 2019). 

13.2 System udostępniania informacji 
statystycznych 

Wyniki opracowanych i zanalizowanych danych statystycznych są: 

• dostępne w ramach prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
elektronicznej platformy udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych 
zasobów informacyjnych;  

• publikowane w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów 
statystycznych oraz innych organów i podmiotów prowadzących badania statystyczne;  

• ogłaszane w dziennikach urzędowych, jeżeli przepis szczególny tak stanowi (np. coroczne 
sporządzanie i publikowanie w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” Narodowego 
Rachunku Zdrowia (np. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 
września 2019 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2017 r.);  

• podawane do wiadomości w środkach masowego przekazu;  
• opracowywane i przekazywane na potrzeby Unii Europejskiej i organizacji 

międzynarodowych, w formie i trybie określonych w przepisach Unii Europejskiej 
dotyczących statystyk oraz wiążących Rzeczpospolitą Polską umowach 
międzynarodowych. 

Główny punkt dostępu do danych i informacji statystycznej w Polsce to Elektroniczna 

platforma udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych zasobów 

informacyjnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Platforma jest miejscem 

publikowania dokumentów w wersji PDF (omówione na początku tego rozdziału: publikacje 

GUS, opracowania sygnalne, tablice publikacyjne) oraz uzupełnień w bazach danych: Banku 

Danych Makroekonomicznych, Banku Danych Lokalnych, Dziedzinowych Bazach Wiedzy 

oraz w systemie Strateg.  

https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa
https://stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000950/O/M20190950.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000950/O/M20190950.pdf
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Oprócz wymienionych wyżej form prezentowania informacji statystycznej w formie tekstowej, 

udostępniane są też wizualizacje w postaci infografik i widżetów. Do tej kategorii zalicza się 

też kartograficzna prezentacja wynikowych informacji statystycznych w Geoportalu 

Statystycznym, będącym częścią platformy GUS. 

Oprócz publikacji i uzupełnień baz, które mają charakter retrospektywny, prezes GUS 

udostępniania i rozpowszechnia też za pośrednictwem platformy bieżące wynikowe informacje 

statystyczne, w tym podstawowe wielkości i wskaźniki w zakresie, terminach i w formach 

określonych w programie badań statystycznych. Informację prospektywną stanowią prognozy 

demograficzne oraz statystyczne prognozy gospodarcze i społeczne. 

Platforma jest też miejscem publikowania prowadzonych przez GUS krajowych rejestrów 

urzędowych: REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz 

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju -  TERYT. 

Do zadań GUS należy też dokonywanie statystycznych porównań międzynarodowych, co 

znajduje wyraz na platformie GUS oraz popularyzacja wiedzy o statystyce, co znajduje 

odzwierciedlenie w Portalu edukacyjnym. 

Rys.  26 Proces zarządzania informacją statystyczną w Polsce. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

 
 

 

Europejski System Statystyczny to partnerstwo między wspólnotowym organem 

statystycznym, którym jest Eurostat - urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w 

Luksemburgu, a krajowymi instytutami statystycznymi odpowiedzialnymi w każdym państwie 

•portal GUS
•Dzienniki Urzędowe
•środki masowego 
przekazu

•publikacje drukowane

udostępnianie

•publikacje GUS: roczniki 
statystyczne ogólne i 
tematyczne; biuletyn 
statystyczny

•opracowania sygnalne: 
komunikaty i 
obwieszczenia prezesa 
GUS; informacje sygnalne

•tablice publikacyjne
•uzupełnienia 
internetowych baz 
danych

opracowywanie

•Główny Urząd 
Statystyczny oraz 16 
urzędów działających na 
terenie kraju zbiera dane:
•z rejestrów urzędowych, 
•z systemów 
informacyjnych 
administracji publicznej, 

•z niepublicznych 
systemów 
informacyjnych, 

•od respondentów
•powszechnie dostępne 
dane z innych źródeł

gromadzenie

https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/
https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/
https://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/
https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/
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członkowskim (oraz krajach kandydujących) za zarządzanie danymi i informacją statystyczną. 

Celem działania Eurostatu jest dostarczenie Unii Europejskiej statystyk na poziomie 

europejskim, które umożliwiają porównania między krajami i regionami. Eurostat nie zbiera 

danych, lecz konsoliduje je i zapewnia przy użyciu zharmonizowanej metodologii 

porównywalność danych przesyłanych przez krajowe instytuty statystyczne. Podstawę prawną 

dla przygotowania europejskiego programu statystycznego stanowi Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

statystyki europejskiej. Obecny program, ustanowiony na lata 2013–2017, został przedłużony 

do 2020 r. i jest wdrażany za pomocą programów rocznych. Główny punkt dostępu do danych 

i informacji statystycznej Unii Europejskiej to serwis Eurostat. 

Rys.  27  Proces zarządzania informacją statystyczną w UE. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

 
 

13.3 Wybrane systemy informacyjne (informacja 
statystyczna) 

13.3.1 Elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji 
statystycznych i innych zasobów informacyjnych Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS)   

Elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji statystycznych i 
innych zasobów informacyjnych Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/  
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• twórca: Główny Urząd Statystyczny 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
• zawartość: publikacje (w tym roczniki statystyczne i informacje sygnalne), klasyfikacje, 

podstawowe, bieżące dane statystyczne, prognozy 
• specjalistyczne serwisy: Strateg, Portal geostatyczny, Dziedziowe bazy wiedzy, Bank danych 

makroekonomicznych, Bank danych lokalnych, Repozytorium Standardów Informacyjnych 
• rejestry: REGON, TERYT 

•platforma Eurostat

udostępnianie

•konsolidowanie danych z 
krajowych systemów 
statystycznych

opracowywanie

•Eurostat - urząd 
statystyczny Unii 
Europejskiej z siedzibą w 
Luksemburgu

gromadzenie

http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj/pol
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj/pol
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj/pol
http://stat.gov.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950880439


 

192 

 

 

ap
ar

at
 w

ys
zu

ki
w

aw
cz

y 
PUBLIKACJE 

• przeglądanie alfabetycznego wykazu tytułów (faseta ograniczająca obszar tematyczny), sortowanie 
alfabetyczne tytułów, sortowanie według chronologii wydawniczej, sortowanie według rodzaju 
dokumentu (publikacja, informacja sygnalna, notatka informacyjna, tablica – arkusz excell) 

• przeglądanie publikacji według obszarów tematycznych 

KLASYFIKACJE 
• pobranie pliku z klasyfikacją 
• wyszukiwarka symboli cyfrowych i fraz 

ROCZNIKI STATYSTYCZNE 
• pobranie pliku  

PODSTAWOWE DANE , AKTUALNOŚCI 
• przeglądanie wszystkich wyników bieżących danych statystycznych 
• przeglądanie wyników w podziale na: budżet i finanse, społeczeństwo, gospodarka, środowisko 

STRATEG 
• analizy danych statystycznych określających postęp w realizacji strategii i programów 

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY 
• kartograficzna prezentacja wynikowych informacji statystycznych pozyskanych w spisach 

powszechnych (PSR 2010) i (NSP 2011) oraz Banku Danych Lokalnych (BDL) 

DZIEDZINOWE BAZY WIEDZY 
• dane statystyczne w przekroju lat, prezentowane w postaci: tabel, wykresów, map dla wskaźników 

ujętych w następujące obszary: 
• Statystyka Wielodziedzinowa (Rachunki Narodowe; Nauka, Technika i Społeczeństwo 

Informacyjne; Przekroje Terytorialne Bank Danych Lokalnych; Atlas Regionów);  
• Gospodarka (Ceny; Przedsiębiorstwa Niefinansowe; Statystyka Krótkookresowa Przedsiębiorstw 

Niefinansowych; Rolnictwo; Produkcja Przemysłowa; Budownictwo; Handel i Usługi; Transport i 
Łączność; Koniunktura Gospodarcza; Gospodarka Paliwowo-Energetyczna; Handel Zagraniczny);  

• Społeczeństwo (Demografia; Edukacja; Rynek Pracy; Warunki Życia Ludności; Infrastruktura 
Komunalna i Mieszkaniowa; Zdrowie i Ochrona Zdrowia);  

• Środowisko (Ochrona Przyrody; Leśnictwo; Stan i Ochrona Środowiska) 

BANK DANYCH LOKALNYCH 
• baza ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie, zasięg od 1995 r. 

BANK DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH 
• wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą i społeczną Polski w skali makro w długich 

szeregach czasowych  

INFOGRAFIKI, WIDŻETY 
• wizualizacja danych statystycznych  
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polecenie (p)odpowiedź 

jakie badania zaplanowano w roku 2019 w obszarze 
„Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne” i jakie 
rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz 
formy i terminy ich udostępniania przewidziano dla 
tematu „Innowacje w sektorze usług”? 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 
2018 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2019 

proszę podać symbol i liczbę stron formularza badania 
GUS „Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług”, 
ile stron liczą objaśnienia do formularza? jak 
zdefiniowano w nich innowacje procesowe? 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, 
objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów 
kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w 
badaniach statystycznych ustalonych w programie 
badań statystycznych statystyki publicznej 
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jaka była w 2017 r. suma wydatków publicznych, a jaka 
prywatnych na ochronę zdrowia? Narodowy Rachunek Zdrowia 

ilu pracowników naukowo-badawczych było 
zatrudnionych w Polsce w 2017 r., ile kobiet, ilu 
mężczyzn z tytułem naukowym profesora? 

Rocznik Statystyczny RP 2018 

ile tytułów książek wydano w 2014 r., ile spośród nich 
to pierwsze wydania? Rocznik Statystyczny RP 2015 

proszę odszukać najnowszą publikację GUS na temat 
krwiodawstwa w Polsce i sprawdzić ilu krwiodawców 
było w Polsce w roku, jaki obejmuje publikacja 

publikacje 

proszę podać wykaz zawodów związanych z informacją klasyfikacje -> Słownik Zawodów i Synonimów 
proszę podać najnowsze dane statystyczne: przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
brutto w zł 

podstawowe dane 

 proszę wykazać postęp w realizacji Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa w punkcie „Odsetek 
urzędów administracji państwowej korzystających z 
systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją 
jako podstawowego sposobu dokumentowania 
przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw [%]” 

Strateg -> analizy -> Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 

 proszę wyświetlić kartodiagram obejmujący najnowsze 
dane dotyczące aktywnych zawodowo mężczyzn 
powyżej 65 roku życia (w podziale na województwa)  

Portal geostatystyczny -> mapy -> przeglądarka danych 
geostatystycznych -> wybór kryterium z mapy 
tematycznej -> wybór kartodiagramu 

 jak zmieniał się odsetek polskich przedsiębiorstw, które 
wdrożyły innowacje marketingowe w przemyśle oraz w 
sektorze usług [%]? proszę przedstawić na wykresie 

dziedzinowe bazy wiedzy -> nauka, technika, 
społeczeństwo informacyjne -> aktywność innowacyjna 
przedsiębiorstw -> wykres 

 
ile było nasadzeń drzew w latach 2016-18 w Krakowie? 

bank danych lokalnych -> rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo -> zadrzewienia -> sadzenie drzew i 
krzewów -> lata -> drzewa -> Kraków  

 jak zmieniał się w przekroju rocznym udział energii ze 
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 
brutto? 

bank danych makroekonomicznych -> środowisko ->  

   

 

13.3.2 Eurostat  
Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat 
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• twórca: Komisja Europejska 
• Eurostat nie zbiera danych, lecz konsoliduje je i zapewnia przy użyciu zharmonizowanej 

metodologii porównywalność danych przesyłanych przez krajowe instytuty statystyczne  
• zawartość: KLASYFIKACJE (RAMON - Reference And Management Of Nomenclatures, 

Classifications); SŁOWNIKI; PUBLIKACJE (publikacje flagowe, rocznik regionalny, podręczniki 
i przewodniki, publikacje na temat nowych form zastosowania metod statystycznych, raporty 
statystyczne); DANE; TRENDY EKONOMICZNE 
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• główne kategorie tematyczne: General and regional statistics, Industry, trade and services, 
Transport, Economy and Finance, Agriculture and fisheries, Environment and energy, Population 
and social conditions, International trade, Science, technology and digital society, podzielone na 
węższe zagadnienia 

• każde węższe zagadnienie zaprezentowane w podziale na: compare your country's progress  - 
porównanie wybranych krajów pod względem wybranych wskaźników – wizualizacja; dig into 
statistics for your region & city – wizualizacja danych na wykresach: rozkładu, punktowym, 
słupkowym oraz dane w tabeli; complete database; selected tables- wybrane dane prezentowane w 
tabelach, wykresach i na mapie; information on data; publications; methodology; legislation – 
europejskie regulacje prawne odnośnie do badań statystycznych przeprowadzanych w tym 
konkretnym obszarze tematycznym; statistics illustrated - infografiki 

ć w  polecenie (p)odpowiedź 

http://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC
https://ec.europa.eu/eurostat/data/classifications
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proszę wyświetlić wizualizację danych statystycznych 
dla wskaźnika „wnioski patentowe” dla Polski, Austrii i 
średniej unijnej 

highlights -> compare your country's progress 

proszę wyświetlić wizualizację danych statystycznych 
dla wskaźnika „zasoby ludzkie w nauce i technice” (% 
zatrudnienia) w krajach europejskich w latach 2010-
2018 na wykresach: rozkładu, punktowym, słupkowym 

dig into statistics for your region & city ->  

proszę wyświetlić statystykę zgłoszeń patentowych do 
Europejskiego Urzędu Patentowego w tabelach, 
wykresach i na mapie 

selected tables 

proszę znaleźć najnowsze dane na temat liczby biernych 
zawodowo oraz liczby pracujących w krajach UE general and regional statistics 

   

 

 

13.4 Dalsza lektura (informacja statystyczna) 
87. Departament Informacji GUS. (2014). Analiza wyników badania satysfakcji z elementami 

badania potrzeb użytkowników korzystających z informacji statystycznych w roku 2013.  
88. Główny Urząd Statystyczny. (2016). Portal geostatystyczny. Podręcznik użytkownika.  
89. Główny Urząd Statystyczny. (2016). Statystyka publiczna—Współczesne oblicze.  
90. Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego. (2017). Europejski Kodeks Praktyk 

Statystycznych dla krajowych organów statystycznych i Eurostatu (organu statystycznego 
UE).  

91. Rozkrut, D., Bitner, T., & Stech, G. (2019). Statystyka cyfrowej rzeczywistości. 
Computerworld, 4/5. 

92. Szefowie krajowych urzędów statystycznych i Dyrektor Generalny Eurostatu. (2016). 
Quality declaration of the European statistical system.  

93. Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Statystyki, Matematycznej przy współpracy z 
Departamentem Metodologii, Standardów, & i Rejestrów GUS. (2012). Kompendium 
wiedzy z jakości w statystyce publicznej.  

  

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/analiza-wynikow-badania-satysfakcji-uzytkownikow/
http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/analiza-wynikow-badania-satysfakcji-uzytkownikow/
https://geo.stat.gov.pl/documents/20182/0/Podrecznik_uzytkownika_v2.pdf/a3003f3f-6149-42f8-9c83-408095d81d5a
https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/statystyka-publiczna-wspolczesne-oblicze/
https://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/667/1/1/europejski_kodeks_praktyk_statystycznych_2.pdf
https://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/667/1/1/europejski_kodeks_praktyk_statystycznych_2.pdf
https://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/667/1/1/europejski_kodeks_praktyk_statystycznych_2.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-17-428
http://bip.stat.gov.pl/gfx/bip/userfiles/_public/bip/jakosc/kompendium_zew.pdf
http://bip.stat.gov.pl/gfx/bip/userfiles/_public/bip/jakosc/kompendium_zew.pdf
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14 Informacja geograficzna 
Informacja geograficzna (geoinformacja) rozumiana jest jako informacja dotycząca zjawisk 

bezpośrednio lub pośrednio związanych z położeniem względem Ziemi (ISO 19101:2002), 

uzyskiwana w drodze interpretacji danych geograficznych (Internetowy Leksykon 

Geomatyczny, 2020). Odpowiednio informacja przestrzenna jest pozyskiwana w drodze 

analizy danych przestrzennych. 

Dane geograficzne to dane, które w sposób jawny lub niejawny odnoszą się do położenia 

względem Ziemi obiektów geograficznych, czyli wyodrębnionych elementów (zjawisk) świata 

rzeczywistego, które są powiązane z powierzchnią Ziemi i stanowią przedmiot (obiekt) 

postrzegania i poznawania określony w przestrzeni i czasie. Mogą one mieć charakter naturalny 

lub antropogeniczny (PN-EN-ISO 10109). Dane przestrzenne (używa się też określenia: dane 

geoprzestrzenne) dotyczą obiektów przestrzennych, czyli abstrakcji obiektów geograficznych 

jako zjawisk świata rzeczywistego i obejmują: właściwości geometryczne obiektu 

przestrzennego, a zwłaszcza jego położenie względem przyjętego dwuwymiarowego lub 

trójwymiarowego układu współrzędnych; charakterystyki obiektu pod względem czasu, np. 

daty jego utworzenia; związki przestrzenne z innymi obiektami przestrzennymi oraz atrybuty 

opisowe, służące do jego identyfikacji i określające jego podstawowe właściwości (Internetowy 

Leksykon Geomatyczny, 2020). Dane katastralne to dane przestrzenne o przedmiotach 

(obiektach: działkach, nieruchomościach) i dane opisowe o podmiotach (osobach) 

katastralnych oraz o relacjach między nimi (Internetowy Leksykon Geomatyczny, 2020). 

Typowe formy dokumentacji w obszarze informacji geograficznej to: opracowania 

kartograficzne - zwłaszcza mapy, rejestry, wykazy i zestawienia, wyniki prac 

geodezyjnych lub kartograficznych, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne. Mapa to 

model rzeczywistości geograficznej przedstawiony w postaci graficznej (rysunkowej lub 

obrazowej) z zastosowaniem skali i zrozumiałej dla użytkownika symboliki kartograficznej. 

Mapy dzieli się na: ogólnogeograficzne i tematyczne. Wśród map ogólnogeograficznych 

wyróżnia się mapy: zasadnicze, topograficzne i przeglądowe (Internetowy Leksykon 

Geomatyczny, 2020), a wśród tematycznych - hydrograficzne, sozologiczne, geomorfologiczne, 

glebowo-rolnicze, pokrycia terenu, użytkowania ziemi, infrastruktury technicznej, średnich cen 

transakcyjnych gruntów, podziałów terytorialnych kraju, atlasowe (Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112221328
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112221328
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tematycznych i specjalnych). Sporządzane są także opracowania specjalne w postaci map 

tyflologicznych z przeznaczeniem dla osób niewidzących i słabowidzących  (Tabela 6).  

Coraz powszechniej wykorzystuje się mapy w wersji cyfrowej oraz GIS - geograficzne systemy 

informacyjne, które umożliwiają użytkownikom dokonywanie wyboru danych, które będą 

wyświetlane ma modelu lub zobrazowaniu rzeczywistości geograficznej. 

 
Tabela 6 Dane i dokumenty, jako źródła informacji geograficznej 

źródło: oprac. własne 

 INFORMACJE DOKUMENTY DANE 

ge
og

ra
fia

 

• informacja 
geograficzna* 

• informacja przestrzenna 
 

• opracowania kartograficzne – 
mapy ogólnogeograficzne: 
zasadnicze, topograficzne i 
przeglądowe  

• opracowania tematyczne* - 
mapy: hydrograficzne, 
sozologiczne, geomorfologiczne, 
glebowo-rolnicze, pokrycia 
terenu, użytkowania ziemi, 
infrastruktury technicznej, 
średnich cen transakcyjnych 
gruntów, podziałów 
terytorialnych kraju, atlasowe 

• opracowania specjalne w postaci 
map tyflologicznych 

• rejestry, wykazy i zestawienia 
• dokumentacja zawierająca 

wyniki prac geodezyjnych lub 
prac kartograficznych lub 
dokumenty utworzone w wyniku 
tych prac 

• zobrazowania lotnicze i 
satelitarne  

• dokumenty naukowe 

• dane geograficzne* 
• dane przestrzenne* 
• zbiory danych przestrzennych* 
• dane katastralne 
• dane badawcze 

*pojęcia ujęte i zdefiniowane w odpowiednich ustawach i normach 

 

14.1 Organizacja systemu informacji geograficznej 
Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią w Polsce organy nadzoru i organy administracji. 

Organami nadzoru są: Główny Geodeta Kraju - centralny organ administracji rządowej ds. 

geodezji i kartografii, wykonujący zadania określone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz 

wojewoda, wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są 

marszałkowie województw i starostowie (przy pomocy geodetów wojewódzkich i 

powiatowych).  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112221328
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163
http://www.gugik.gov.pl/
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Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy:  
• organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym: pomiarów 

geodezyjnych, fotogrametrycznych zdjęć (obrazów przestrzeni trójwymiarowej) 
powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych;  

• prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: jego tworzenie, 
ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktualizacja i udostępnianie danych;  

• sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej; 
wydawanie urzędowych map i atlasów terytorium Polski;  

• prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie; 
• prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału 

terytorialnego kraju;  
• przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru - rejestracji stanów 

prawnych i faktycznych nieruchomości; 
• współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami 

krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych 
krajów;  

• inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów 
organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, 
fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii i w krajowym 
systemie informacji o terenie. 

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny to, zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, zbiory danych gromadzone w Polsce przez organy Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej oraz utworzone na podstawie tych zbiorów danych: 

opracowania kartograficzne (w tym mapy), rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentacja 

zawierająca wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty 

utworzone w wyniku tych prac, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne. Państwowy 

zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z centralnego, wojewódzkich oraz powiatowych 

zasobów, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej.  

Dane przestrzenne zasobu pozyskiwane są przez teledetekcję, fotogrametrię, geodezję, 

kartografię, obserwacje i pomiary, monitoring, inwentaryzacje oraz badania statystyczne. 

Zbiory danych przestrzennych dotyczą: podstawowych i szczegółowych osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; ewidencji gruntów i budynków (katastru 

nieruchomości); geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju; nazw geograficznych; ewidencji miejscowości, ulic i adresów; 

cen i wartości nieruchomości; obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000, w tym 

kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu; obiektów 

ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163


 

198 

 

 

kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań 

numerycznego modelu rzeźby terenu. 

Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie zbiorów 

danych są mapy. Mapa zasadnicza, zapoczątkowana w 1979 r., jest podstawowym elementem 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Została przekształcona z wersji analogowej na 

numeryczną, tworzoną w systemie teleinformatycznym w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 

1:5000. Mapa jest podstawowym źródłem informacji w zakresie zarządzania planistycznego 

zarówno na poziomie administracyjnym (zagospodarowanie przestrzenne) jak indywidualnym 

(pozwolenia na budowę, przebieg granic). Aktualna treść mapy zasadniczej obejmuje łącznie 

661 obiektów pochodzących z:  

• bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych 
(usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych), grawimetrycznych 
(usystematyzowany zbiór punktów w terenie, dla których w wyniku pomiarów 
grawimetrycznych określono przyśpieszenie siły ciężkości odniesione do przyjętej 
epoki i jego dokładność) i magnetycznych (usystematyzowany zbiór punktów w terenie, 
dla których w wyniku pomiarów magnetycznych określono składowe wektora natężenia 
pola magnetycznego odniesione do przyjętej epoki i ich dokładność) (PRPOG) i 
szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG); 

• bazy danych ewidencji gruntów i budynków - katastrze nieruchomości (EGiB); 
• bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowa baza GESUT); 
• bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju (baza danych PRG); 
• bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). 

Oprócz mapy zasadniczej, Służby Geodezyjne i Kartograficzne mają też obowiązek tworzyć 

mapy topograficzne (o treści ogólnogeograficznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 

topograficznych), tematyczne opracowania w postaci cyfrowych map takich jak: 

hydrograficzne, sozologiczne, geomorfologiczne, glebowo-rolnicze, pokrycia terenu, 

użytkowania ziemi, infrastruktury technicznej, średnich cen transakcyjnych gruntów, 

podziałów terytorialnych kraju, atlasowych obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

opracowania specjalne w postaci map tyflologicznych, przeznaczonych dla niewidomych i 

słabowidzących.  
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14.2 Krajowy System Informacji o Terenie oraz 
infrastruktura informacji przestrzennej 

Krajowy System Informacji o Terenie zawiera dane obligatoryjne, dotyczące: 1) państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (opisów położenia w świecie rzeczywistym w postaci 

oznaczenia, kodu lub zbioru współrzędnych), 2) rejestru granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

granic jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 3) osnów 

geodezyjnych, 4) ewidencji gruntów i budynków, 5) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu, oraz 6) obiektów topograficznych (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i 

prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie). Podstawę krajowego systemu informacji 

o terenie stanowi dwanaście baz danych wymienionych w art. 4.1a i 4.1b Ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Krajowy system informacji o terenie jest częścią infrastruktury informacji przestrzennej, o 

której mówi Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, będąca 

transpozycją  Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 

r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 

(INSPIRE). Dyrektywa INSPIRE zapoczątkowała sformalizowaną i uporządkowaną budowę 

europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Składają się na nią opisane metadanymi 

zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i 

procedury, które są udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej 

organy i osoby trzecie.  

Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest koordynowane w Polsce przez 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa. Przy ministrze działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.  
W załączniku do  Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

wymieniono trzy grupy tematów danych przestrzennych, które opisane za pomocą 

metadanych mają podlegać usługom. Do pierwszej grupy tematycznej należą: systemy 

odniesienia za pomocą współrzędnych; systemy siatek georeferencyjnych; nazwy 

geograficzne; jednostki administracyjne; adresy; działki ewidencyjne; sieci transportowe; 

hydrografia oraz obszary chronione. Drugą grupę stanowią: ukształtowanie terenu; 

użytkowanie ziemi; ortoobrazy i geologia. Do trzeciej grupy należą: jednostki statystyczne; 

budynki; gleba; zagospodarowanie przestrzenne; zdrowie i bezpieczeństwo ludności; usługi 

użyteczności publicznej i służby państwowe; urządzenia do monitorowania środowiska; 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010800866
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010800866
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010800866
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32007L0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32007L0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32007L0002
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
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obiekty produkcyjne i przemysłowe; obiekty rolnicze oraz akwakultury; rozmieszczenie 

ludności (demografia); gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz 

jednostki sprawozdawcze; strefy zagrożenia naturalnego; warunki atmosferyczne; warunki 

meteorologiczno-geograficzne; warunki oceanograficzno-geograficzne; obszary morskie; 

regiony biogeograficzne; siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne; rozmieszczenie 

gatunków; zasoby energetyczne oraz zasoby mineralne.  

Przywołany tu załącznik do polskiej Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej  

nawiązuje do załącznika dokumentu europejskiego INSPIRE, w którym zapisano 34 tematy. 

Modele zharmonizowanych danych przestrzennych wymagane przez Komisję Europejską 

udostępnione są też w portalu INSPIRE Knowledge Base oraz w Geoportalu. Metadane 

obejmują informacje dotyczące w szczególności: 1) zgodności zbiorów z obowiązującymi 

przepisami, dotyczącymi tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do 

ustawy; 2) warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania, usług danych 

przestrzennych oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane; 3) jakości i ważności zbiorów. 

Usługi danych przestrzennych to usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane 

przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych 

przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych. Usługi te to: wyszukiwanie, 

przeglądanie, pobieranie, przekształcanie i uruchamianie. Wyszukiwanie zbiorów danych i 

usług powinno być umożliwione poprzez kombinację kryteriów: słowa kluczowe, klasyfikacja, 

jakość i ważność zbiorów, stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi 

interoperacyjności, położenie geograficzne, warunki dostępu i korzystania oraz odpowiedzialne 

organy administracji.  

 

14.3 Dostęp do zasobów 
Z informatycznego punktu widzenia geograficzne systemy informacyjne (GIS) składają się 

z: (1) warstwy modelu lub zobrazowania rzeczywistości geograficznej oraz (2) wyświetlanych 

na tej warstwie wizualizacji danych przestrzennych (wybieranych z menu przez użytkownika). 

Systemy te służą wspomaganiu procesu informacyjno-decyzyjnego w administracji publicznej 

i w biznesie, są też chętnie wykorzystywane do celów prywatnych.  

Zobrazowania rzeczywistości w pierwszej warstwie systemów GIS mają często postać obrazów 

satelitarnych. Źródłem obrazów satelitarnych do systemów informacji geograficznej są: 

europejski system nawigacji satelitarnej Galileo (złożony z 26 satelitów, uruchomiony w 2016 

https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data-Specifications/2892
https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/inspire
http://www.esa.int/Applications/Navigation/Galileo/What_is_Galileo
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r.), a także amerykański GPS-NAVSTAR, rosyjski GLONASS, czy chiński Beidou. Dzięki nim 

działa także teleinformatyczny system ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS) - 

system wspomagania wyznaczania pozycji i nawigacji za pomocą globalnych nawigacyjnych 

systemów satelitarnych (GNSS) i równomiernie usytuowanych stacji referencyjnych na ziemi, 

założony na terytorium Polski i utrzymywany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Z 

usługi można skorzystać odpłatnie za pośrednictwem systemu Geoportal. 

Główny Geodeta Kraju udostępnia Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako 

centralny punkt dostępu oraz Ewidencję zbiorów i usług (którym nadaje się jednolite 

identyfikatory). Wewnątrz Geoportalu udostępnione są bezpłatnie następujące geograficzne 

systemy informacyjne: 

• Geoportal krajowy 
• Geoportal branżowy 
• Geoportal 3D 
• Geoportal INSPIRE (zawierający 3 grupy danych przestrzennych wymienione w Ustawie z 

dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej). 

Płatna część zasobów udostępnianych w ramach Geoportalu jest dostępna w części: 

• Portal PZGiK - Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (zakup danych online). 

Wybrane dane PZGiK udostępniane są nieodpłatnie i bez konieczności składania wniosku: 

dane państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – 

PRG; dane państwowego rejestru nazw geograficznych – PRNG, dane zawarte w bazie 

obiektów ogólnogeograficznych – BDOO oraz dane dotyczące numerycznego modelu terenu o 

interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100. Pozostałe materiały zasobu udostępniane są 

bezpłatnie dla celów edukacyjnych, badawczych, bezpieczeństwa, po uprzednim wypełnieniu 

wniosku, a dla innych celów dane są dostępne odpłatnie. 

Wyszukiwanie działek umożliwia Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych, a uzupełniającym 

źródłem informacji o działkach jest baza Elektroniczne Księgi Wieczyste, prowadzona przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości, na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece. Natomiast źródłem informacji adresowej jest Krajowy Rejestr 

Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju -  TERYT stworzony, udostępniony publicznie i 

aktualizowany przez Główny Urząd Statystyczny, a zawierający identyfikatory i nazwy: 

jednostek podziału terytorialnego, miejscowości, ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań. 

Uruchamiane są także lokalne systemy informacji przestrzennej, jak np. Małopolska 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej,  Miejski System Informacji Przestrzennej w Krakowie, 

czy Tatrzański System Informacji Przestrzennej.  

https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/
https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-udostepniane-bez-oplat
https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/
http://uldk.gugik.gov.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820190147
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820190147
https://miip.geomalopolska.pl/imap/#gpmap=gp799
https://miip.geomalopolska.pl/imap/#gpmap=gp799
https://msip.krakow.pl/
https://tatrzanski.e-mapa.net/
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Rys.  28  Proces zarządzania informacją przestrzenną w Polsce. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

 
W ramach Dyrektywy INSPIRE każde państwo członkowskie UE utworzyło geograficzny 

system informacyjny w postaci geoportalu, umożliwiający powszechny i bezpłatny dostęp do 

określonych danych przestrzennych. Scentralizowanym punktem dostępu do tych danych jest 

INSPIRE Geoportal. 

Rys.  29  Proces zarządzania informacją przestrzenną w UE. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

 

14.4 Informacja naukowa i dane z obszaru geografii 
Szereg źródeł informacji geograficznej adresowanych jest do osób zajmujących się geografią 

jako nauką. Bibliografia Geografii Polskiej tworzona przez Centralną Bibliotekę Geografii i 

Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w 

Warszawie jest źródłem niekomercyjnym. Polskie źródła informacji na temat materiałów 

kartograficznych to: Alfabetyczny Katalog Atlasów Polski do 1950 r., Katalog Map Polski do 

1950 r., Bibliografia Dokumentów Kartograficznych rejestrująca współczesne dokumenty 

kartograficzne oraz Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce w wersji 

drukowanej. 

•GEOPORTAL
•Usługa lokalizacji 
działek ewidencyjnych

•Elektroniczne Księgi 
Wieczyste

•lokalne systemy 
informacji przestrzennej

udostępnianie

•Państwowy zasób 
Geodezyjny i 
Kartograficzny: zbiory 
danych i opracowania 
kartograficzne, 
tematyczne, specjalne, 
rejestry, wykazy i 
zestawienia

opracowywanie

•Służba Geodezyjna i 
Kartograficzna : Główny 
Urząd Geodezji i 
Kartografii, 
wojewodowie, 
marszałkowie 
województw, 
starostowie 

•gromadzą dane poprzez  
teledetekcję, 
fotogrametrię, 
geodezję, kartografię, 
obserwacje i pomiary, 
monitoring, 
inwentaryzacje oraz 
badania statystyczne

gromadzenie

•INSPIRE Geoportal

udostępnianie

•konsolidowanie danych 
krajowych

opracowywanie

•INSPIRE (Infrastructure for 
spatial information in 
Europe ) Coordination Team

gromadzenie

https://inspire.ec.europa.eu/portfolio/inspire-your-country
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://www.cbgios.pan.pl/atlasy/
http://www.cbgios.pan.pl/mapy/
http://www.cbgios.pan.pl/mapy/
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=45
https://www.igipz.pan.pl/centralny-katalog-zbiorow-kartograficznych-w-polsce.html
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14.5 Wybrane systemy informacyjne (informacja 
geograficzna) 

14.5.1 Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju -  TERYT 
Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju -  TERYT 

http://eteryt.stat.gov.pl/ 

op
is

 

• twórca: Główny Urząd Statystyczny 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; Rozporządzene Rady 

Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i 
udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 

• obejmuje systemy: TERC - identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego 
(województwa, powiaty, gminy, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie, miejsko-
wiejskie, miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich, dzielnice m.st. Warszawa i 
delegatury w miastach: Łódź, Kraków, Poznań i Wrocław), SIMC - identyfikatorów i nazw 
miejscowości, BREC - rejonów statystycznych i obwodów spisowych, NOBC - identyfikacji 
adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (w ramach systemu prowadzony jest 
Centralny Katalog Ulic - ULIC) 

• aktualizacja na bieżąco: systemy: identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego, 
identyfikatorów i nazw miejscowości, Centralny Katalog Ulic, a także system identyfikacji 
adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w części dotyczącej nazw miejscowości i ulic 
oraz numeracji porządkowej nieruchomości i budynków;  

• aktualizacja kwartalnie: system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz identyfikacji 
adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w zakresie przybywających i ubywających 
budynków i mieszkań;  

• aktualizacja co najmniej raz w roku: podział na rejony statystyczne i obwody spisowe 
• dostęp: otwarty 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • przeglądanie: TERC, SIMC, ULIC 
• wyszukiwanie według osobnych formularzy dla baz TERC, SIMC, ULIC (wybór z listy) 
• dodatkowe usługi: API 

ćw
ic

z.
 

polecenie (p)odpowiedź 

ile ulic jest w Krakowie? przeglądanie 
proszę wymienić gminy miejsko-wiejskie powiatu 
krakowskiego wyszukiwanie w bazie TERC 

ile parków jest w Krakowie? wyszukiwanie w bazie ULIC 
   

 

 

 

 

 

 

 

http://eteryt.stat.gov.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950880439
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981571031
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981571031
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981571031
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981571031
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14.5.2 Elektroniczne Księgi Wieczyste  
Elektroniczne Księgi Wieczyste - EKW https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do  

op
is

 

• twórca: Ministerstwo Sprawiedliwości 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;  

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej 
Informacji Ksiąg Wieczystych; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 
r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg 
Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu 
ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 
wieczystych 

• system EKW jest jedynym prawnie obowiązującym źródłem informacji o treści ksiąg wieczystych 
prowadzonych przez sądy powszechne 

• numer księgi wieczystej obejmuje: 1) czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu 
rejonowego, w którym księga została założona; 2) numer według repertorium ksiąg wieczystych; 3) 
cyfrę kontrolną 

• dostęp: otwarty 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie ksiąg wieczystych po numerach 

• wydruk ksiąg wieczystych 

ćw
. 

polecenie (p)odpowiedź 

kto jest właścicielem nieruchomości o księdze 
wieczystej nr KR1P/00220083/8? proszę podać datę jej 
pierwszego zapisania 

wyszukiwanie ksiąg wieczystych po numerach -> 
przeglądanie zupełnej treści KW 

   

 

14.5.3 Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
Geoportal http://geoportal.gov.pl/#  

op
is

 

• twórca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2008 r. 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; Ustawa z 

dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej; Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych 
infrastrukturą informacji przestrzennej; Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE);  

• zawartość:  
• Geoportal Krajowy - główny punkt dostępu do podstawowych zasobów krajowej Infrastruktury 

Informacji Przestrzennej w Polsce jak: dane adresowe, dane dotyczące działek ewidencyjnych, 
mapy topograficzne, ortofotomapy (zdjęcia lotnicze) i.in. 

• Geoportal Branżowy - dane i usługi dedykowane dla specjalistów, dane dotyczące uzbrojenia 
terenu czy osnów geodezyjnych 

• Geoportal 3D - trójwymiarowa reprezentacja znacznej części budynków z bazy BDOT10k 
• Geoportal INSPIRE - krajowy broker usług INSPIRE UE 
• Portal PZGiK (zakup danych online). 

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820190147
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001407
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001407
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001412
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001412
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001412
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001412
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001412
http://geoportal.gov.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890300163
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100760489
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102011333
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102011333
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102011333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1571222037032&uri=CELEX:32007L0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1571222037032&uri=CELEX:32007L0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1571222037032&uri=CELEX:32007L0002
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ap
ar
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ys
zu

k.
 

• pomoc 
• wyszukiwanie w bazie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (kryteria wyszukiwania: 

typ jednostki, temat, usługa); wynik wyświetla się w postaci tabel z opisami wyszukanych danych i 
usług, które można następnie: (1) wyświetlić w Geoportalu; (2) uzyskać szczegółowe informacje na 
ich temat 

• przeglądanie i wybór z listy usług 
• przeglądanie i wybór z listy zbiorów danych 
• wyszukiwanie działek, wyszukiwanie metadanych (słowa kluczowe, zasięg przestrzenny, typ 

zasobu / usługi, tematy danych przestrzennych – wybór), skorowidze, punkty osnowy, sekcje map 
• wyświetlanie zawartości mapy zgodnie z zaznaczonymi usługami 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać numer porządkowy zbioru danych 
przestrzennych udostępnionych przez jednostki 
centralne dla tematu „nazwy geograficzne” i wyświetlić 
warstwę w Geoportalu 

wyszukiwanie w bazie ewidencji zbiorów i usług 
danych przestrzennych  

proszę wyświetlić na mapie Polski działkę ewidencyjną 
o identyfikatorze „126104_9.0007.410/17” 

Geoportal krajowy -> wyszukania (lewy górny róg 
ekranu) -> wyszukiwanie działek  

proszę wyświetlić na mapie granice parków 
narodowych w Polsce i granice województw 

Geoportal krajowy -> zawartość mapy -> zaznaczyć: 
państwowy rejestr granic – granice województw oraz 
dane innych instytucji – Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska –parki narodowe 

proszę wyświetlić na mapie Polski sieć gazową, 
wodociągową i kanalizacyjną 

Geoportal branżowy -> zawartość mapy: uzbrojenie 
terenu 

proszę wyświetlić sieć działek katastralnych na terenie 
Polski 

Geoportal INSPIRE ->-> zawartość mapy: 1.6 działki 
katastralne 

  
   

14.5.4 Bibliografia Geografii Polskiej  
Bibliografia Geografii Polskiej http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/ 

op
is

 

• twórca: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN w Warszawie 

• zakres: nauki geograficzne (geografia Polski i świata, paleogeografia, geomorfologia, hydrologia, 
klimatologia, geografia gleb, ochrona środowiska, geografia historyczna, polityczna, ludność, miast 
i osiedli, społeczna, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, 
zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS) 

• obejmuje prace polskich autorów, opracowania autorów zagranicznych piszących o geografii  
polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia, tłumaczenia geograficznych  prac 
naukowych z języków obcych 

• zasięg chronologiczny: 1985- 
• zasięg dot. formy wydawniczej: artykuły, książki, mapy, atlasy 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • wyszukiwanie zaawansowane w indeksach: autor / tytuł / hasła przedmiotowe / określniki haseł 

przedmiotowych / skala (map) / miejsce wydania / rok wydanie / wydawca / instytucja sprawcza / 
ISBN 

• „hasła przedmiotowe – dowolne słowa” – w gruncie rzeczy to indeks słów kluczowych 
• „hasła przedmiotowe” – to indeks pełnych haseł przedmiotowych (tematy + określniki) 
• „określniki haseł przedmiotowych” – w rzeczywistości wykaz tematów i określników  

ćw
. polecenie p(odpowiedź) 

proszę odszukać polskie prace naukowe na temat 
teledetekcji satelitarnej w hydrologii hasła przedmiotowe 

   

 

https://www.geoportal.gov.pl/pomoc/pierwsze-kroki
http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/
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14.6 Dalsza lektura (informacja geograficzna) 
94. Baranowski, M., & Instytut Geodezji i Kartografii. (2012). Infrastruktura informacji 

przestrzennej w ujęciu systemowym. Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii. 
95. Izdebski, W. (2017). Informacja przestrzenna w Polsce—Teoria i praktyka. Roczniki 

Geomatyki, 175–186. 
96. Maciejewska, A., Polska, & Główny Urząd Geodezji i Kartografii. (2018). Geoinformacja 

zmienia nasz świat. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 
 

 

  

http://bc.igik.edu.pl/Content/336/SM_15_16311_978-83-60024-15-7.pdf
http://bc.igik.edu.pl/Content/336/SM_15_16311_978-83-60024-15-7.pdf
http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2017-2_Izdebski
http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0003/93234/Geoinformacja-zmienia-nasz-swiat.PDF
http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0003/93234/Geoinformacja-zmienia-nasz-swiat.PDF
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15 Informacja prawna i prawnicza 
Informację z obszaru prawa dzieli się na prawną i prawniczą. Do podstawowych dokumentów 

prawnych zaliczyć należy: dokumenty powstałe w procesie legislacyjnym; akty normatywne 

oraz orzeczenia sądów i trybunałów oraz organów pozasądowych wraz z uzasadnieniami.  

Akt normatywny to odpowiednio uporządkowany zbiór przepisów prawnych, w których 

upoważniony podmiot (w przypadku ustaw – Sejm, a przypadku aktów wykonawczych – 

podmiot wyznaczony przez przepisy upoważniające) wyraził normy prawne o charakterze 

generalnym i abstrakcyjnym (Wierczyński, 2015, s. 18). Charakter generalny aktów 

normatywnych oznacza, że ich adresaci nie są indywidualnie określeni, charakter abstrakcyjny 

- że zawierają one ogólne sposoby postępowania. Aktami normatywnymi są akty prawa 

krajowego: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego (np. uchwały 

Rady Miasta); ratyfikowane umowy międzynarodowe, jak i te akty Unii Europejskiej, które 

w sposób bezpośredni wywołują skutki prawne (a więc głównie rozporządzenia UE, a w 

pewnych przypadkach również dyrektywy UE).  

Na źródła informacji prawniczej składają się dokumenty o tematyce prawniczej, w tym 

naukowe, a także służące osobom wykonującym zawody prawnicze oraz obywatelom: analizy 

prawnicze, teksty w podręcznikach, interpretacje i wyjaśnienia, porady, wzory pism 

procesowych i umów. Oprócz dokumentów, źródłem informacji prawniczej są też dane i są to 

dane badawcze, wykorzystane w badaniach naukowych, a także zawartość adresonów i baz 

informacji prawno-gospodarczej (Tabela 7). 

 
Tabela 7 Dane i dokumenty, jako źródła informacji prawnej i prawniczej 

źródło: oprac. własne 
 INFORMACJE DOKUMENTY DANE 

pr
aw

o 

informacja 
prawna 
 

• teksty projektów aktów prawnych wraz z 
uzasadnieniami i inne dokumenty powstałe w procesie 
legislacyjnym  

• akty normatywne: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia i 
akty prawa miejscowego, ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, rozporządzenia UE, dyrektywy UE;  

• orzeczenia sądów i trybunałów oraz organów 
pozasądowych związane z działalnością samorządu 
terytorialnego 

 

informacja 
prawnicza 

• dokumenty naukowe o tematyce prawniczej 
• analizy prawnicze, teksty w podręcznikach, interpretacje 

i wyjaśnienia, porady, wzory pism procesowych i umów 

• dane 
badawcze 

• dane w bazach 
prawno-
gospodarczych 
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15.1 Systemy informacji prawnej  
Najważniejsze systemy informacji prawnej zostaną tu omówione w podziale na: 

• źródła aktów normatywnych, 
• źródła informacji na temat procesu legislacyjnego, 
• źródła orzeczeń i wyroków. 

W Ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych określono zasady ich publikowania. Dokumenty ogłaszane są obowiązkowo i 

niezwłocznie na łamach elektronicznych publikatorów - dzienników urzędowych.  Dziennikami 

urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik 

Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dzienniki urzędowe ministrów 

kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych, 

Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe. 

Przepisy prawne wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że 

dany akt normatywny określi inaczej. Nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy ogłasza się teksty 

jednolite aktów nowelizowanych. 

Niezależnie od dzienników urzędowych, teksty są też dostępne w systemach informacyjnych: 

Publiczny Portal Informacji o Prawie oraz Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu 

Polskiego.  

Wspólnym źródłem informacji o dokumentach prawa krajowego w krajach Europy jest N-lex. 

Sam serwis nie zawiera dokumentów, lecz stanowi interfejs umożliwiający przeszukiwanie 

krajowych systemów informacji prawnej. Cennym źródłem informacji o podstawowym akcie 

normatywnym krajów świata jest baza Teksty Konstytucji. Zawiera ona głównie polskie 

tłumaczenia tekstów konstytucji zagranicznych (przygotowywane przez Bibliotekę Sejmową i 

wydawane w serii "Konstytucje Świata"), a także teksty wszystkich polskich konstytucji 

(niektóre również w języku angielskim). 

 

Akty normatywne UE ogłaszane są na łamach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 

wydawanego przez Urząd Oficjalnych Publikacji Komisji Europejskiej. Są też dostępne w 

systemie informacyjnym EURLex, gdzie są jednoznacznie identyfikowane poprzez numery 

CELEX. Jednoznaczną identyfikację aktów normatywnych zarówno europejskich, jak polskich 

umożliwia też ich tytuł i adres publikacyjny. W tytule zawarty jest rodzaj aktu, data i przedmiot. 

Adres publikacyjny to skrót nazwy publikatora, np. „Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718” (Dziennik 

Ustaw, rocznik 2000, numer 62, pozycja 718). 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000620718
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000620718
https://dziennikiurzedowe.rcl.gov.pl/index.html
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_pl
https://bs.sejm.gov.pl/F?func=file&file_name=base-list
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/celex-number.html?locale=pl
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Z punktu widzenia organizacji zawartości, systemy informacji prawnej wyróżnia nacisk na 

powiązania pomiędzy dokumentami stanowiącymi ich przedmiot. Na przykład w polskim 

Internetowym Systemie Aktów Prawnych opis i tekst ustawy powiązany jest z: przebiegiem 

procesu legislacyjnego, aktami zmienionymi, aktami uchylonymi, aktami uznanymi za 

uchylone, aktami wykonawczymi, orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, aktami 

zmieniającymi i dyrektywami europejskimi.  

 

Dokumenty prawne to też teksty projektów aktów prawnych wraz z uzasadnieniami i inne 

dokumenty powstałe w procesie legislacyjnym. Proces legislacyjny w Polsce można śledzić 

dzięki serwisowi Rządowy Proces Legislacyjny. Uczestnictwo obywateli w tym procesie 

stanowienia prawa europejskiego umożliwia serwis Konsultacje publiczne Komisji 

Europejskiej.  Źródła informacji dokumentujące działalność Sejmu RP gromadzi i udostępnia 

Biblioteka Sejmowa, z jej zbiorami bibliotecznymi, archiwalnymi i muzealnymi (katalog 

książek, artykuły z wybranych czasopism, nagrania z posiedzeń Sejmu RP, dokumenty życia 

politycznego, zdjęcia). 

Informacje prawne mogą być przekazywane zarówno w sposób abstrakcyjny (jako informacje 

o obowiązujących normach prawnych), jak i kazuistyczny (jako informacje 

zindywidualizowane i skonkretyzowane). Zatem kolejne typy dokumentów prawnych to: 

orzeczenia sądów i trybunałów oraz organów pozasądowych, związane z działalnością 

samorządu terytorialnego. Źródłem informacji są tu: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 

Orzeczenia Sądu Najwyższego,  Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, Portal 

Orzeczeń Sądów Powszechnych i Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 

sprawach dotyczących Polski, a także Wyroki dotyczące Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. Całość orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

dostępna jest w systemie HUDOC, natomiast sądów składających się na Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w serwisie TSUE. 

 

https://biblioteka.sejm.gov.pl/
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf
https://hudoc.echr.coe.int/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106308/pl/
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Rys.  30  System informacji prawnej. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

 

15.2 Systemy informacji prawniczej 
Wśród systemów informacji prawniczej wyróżnić można: 

• systemy informacji dla osób wykonujących zawody prawnicze, 
• naukowe źródła prawnicze, 
• tzw. adresony i bazy informacji prawno-gospodarczej, 
• systemy informacji o osobach wykonujących zawody prawnicze, 
• systemy informacji dla obywateli.  

Szereg komercyjnych źródeł informacji prawnej adresowanych jest do osób wykonujących 

zawody prawnicze (Legalis wydawnictwa Beck, Lex wydawnictwa Wolters Kluwer), w tym 

zajmujących się prawem jako nauką. Naukowe źródła prawnicze to: Legal Source firmy 

EBSCO Publishing, Beck Online, Oxford Scholarship online –Law, Westlaw International 

firmy Clarivate Analytics, dostępne dzięki narodowej subskrypcji poprzez Wirtualną 

Bibliotekę Nauki. Natomiast Polska Bibliografia Prawnicza tworzona przez Zespół Polskiej 

Bibliografii Prawniczej w Instytucie Nauk Prawnych PAN, jest źródłem niekomercyjnym. 

Cenne źródła informacji pośredniej i bezpośredniej do badań polskiego parlamentaryzmu 

udostępnia Biblioteka Sejmowa. Online dostępne są bazy: Nagrania z posiedzeń Sejmu RP, 

•Orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego

•Orzeczenia Sądu 
Najwyższego

•Centralna Baza 
Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych,

•Portal Orzeczeń Sądów 
Powszechnych

•Wyroki dotyczące 
Decyzji Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów

•Europejski Trybunał 
Praw Człowieka HUDOC

•Trybunał 
Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej TSUE

•Orzecznictwo 
Europejskiego 
Trybunału Praw 
Człowieka w sprawach 
dotyczących Polski

orzeczenia i wyroki

•dzienniki urzędowe
•Publiczny Portal 
Informacji o Prawie

•Internetowy System 
Aktów Prawnych Sejmu 
Polskiego

•baza Teksty Konstytucji
•N-lex
•Eurlex

akty normatywne

•serwis Rządowy Proces 
Legislacyjny

•Konsultacje publiczne –
portal europejski

•źródła informacji o 
pracy Sejmu Biblioteki 
Sejmowej

proces legislacyjny

https://legalis.pl/
https://www.lex.pl/
https://bs.sejm.gov.pl/F?func=file&file_name=base-list
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Ustawy wykonujące prawo UE, Parlamentaria polskie 1919-1997, Teksty konstytucji i innych 

dokumentów, Stare druki,  Dokumenty życia politycznego,  Archiwum Sejmu oraz zdjęcia. 

Informację prawną stanowią też informacje zawarte w tzw. adresonach i bazach informacji 

prawno-gospodarczej, jakich przykładem jest udostępniany przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). 

Źródła informacji o osobach wykonujących zawody prawnicze reprezentowane są przez: 

Rejestr Radców, zawierający nazwiska radców prawnych, aplikantów radcowskich i 

prawników zagranicznych oraz Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Zasięg 

europejski ma wyszukiwarka prawników Find a Layer. Dodatkowo Biblioteka Sejmowa 

udostępnia bazę Parlamentarzyści Polscy. 

Uniwersalnym elektronicznym punktem kontaktowym dla obywateli w dziedzinie 

sprawiedliwości w UE ma stać się Portal e-sprawiedliwość. Natomiast polskim bieżącym 

źródłem informacji o zmianach w prawie i interpretacji jest portal Infor.pl Prawo, w którym 

znajdują  się  porady  z  zakresu  szeroko  rozumianego prawa: prawa  pracy,  spraw  rodzinnych,  

ochrony konsumenta,  itp.  a  także  wzory  umów,  pozwy oraz forum. 

Podobnie, jak w innych obszarach administracji państwowej, także w sądownictwie 

uruchomiono usługi e-administracji, których wyrazem jest zainicjowany w 2010 r. e-Sąd 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Twórcą jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w 

Lublinie i Ministerstwo Sprawiedliwości. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 

przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; 

działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

Zostało ono wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty 

w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia 

postępowania dowodowego (np. zaległe faktury, czynsze, niespłacone chwilówki, mandaty za 

jazdę bez biletu). Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma 

postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu, po 

podaniu unikalnego (20 znakowego) kodu nakazu umieszczonego w lewym górnym rogu 

wydruku weryfikacyjnego. 

https://rejestrradcow.pl/Home/Index
http://www.rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-en.do
https://bs.sejm.gov.pl/F?func=file&file_name=base-list
https://www.infor.pl/prawo/
https://www.e-sad.gov.pl/
https://www.e-sad.gov.pl/
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15.3 Wybrane systemy informacyjne (informacja 
prawna) 

15.3.1 Publiczny Portal Informacji o Prawie  
Publiczny Portal Informacji o Prawie http://ppiop.rcl.gov.pl/?r=skorowidz/index  

op
is

 

• twórca: Rządowe Centrum Legislacji 
• zawartość: (1) Skorowidz Obowiązujących Aktów Prawnych, (2) Orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego (3) Upoważnienia Ustawowe 
• dostęp: otwarty  

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • przeglądanie skorowidza przepisów prawnych 1918-2019 r. według:  hasła / publikatora  
• przeglądanie / wyszukiwanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 
• przeglądanie / wyszukiwanie upoważnień ustawowych 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę wyszukać obowiązujące i zniesione polskie akty 
normatywne dotyczące aktów stanu cywilnego przeglądanie skorowidza według haseł 

jakie ustawy opublikowano w nr 31 Dziennika Ustaw z 
1924 r.? przeglądanie skorowidza według publikatora 

proszę wyświetlić niewykonane wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego z 2018 r. 

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego -> kryteria: 
rok, status wykonania 

proszę wymienić otwarte niezaległe upoważnienia 
ustawowe Ministra Cyfryzacji upoważnienia ustawowe -> kryterium: organ właściwy 

   

15.3.2 Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu Polskiego  
Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu Polskiego http://isap.sejm.gov.pl/  

op
is

 

• twórca: Sejm Polski, Biblioteka Sejmowa, prace zapoczątkowano w 1974 r. 
• baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz.U. 2017 poz. 1523) w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze 
Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji 

• dostęp: otwarty 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • przeglądanie publikatorów 

• wyszukiwanie według haseł 
• wyszukiwanie poprzez formularz 
• metryka dokumentu zawiera: metadane; pełne teksty dokumentów, ich ujednolicone wersje wraz z 

informacją o ostatniej aktualizacji; powiązania 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

ile roczników Dzienników Ustaw jest dostępnych w 
ISIP? Ile jest roczników Monitora Polskiego? MG: Roczniki 1918-2011 , 1930-2011 

proszę odnaleźć podstawę prawną Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w 
sprawie wzorów dokumentów patentowych (…) 

metryka rozporządzenia -> podstawa prawna 

proszę podać liczbę obowiązujących polskich aktów 
prawnych dotyczących ochrony zwierząt; jakie to 
rodzaje aktów? 

128 

do której europejskiej dyrektywy odwołuje się 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 metryka rozporządzenia -> dyrektywy europejskie 

http://ppiop.rcl.gov.pl/?r=skorowidz/index
http://isap.sejm.gov.pl/
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stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych 
przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej? 
z którego roku pochodzi obowiązująca polska Ustawa o 
ochronie zwierząt, kiedy ostatnio była zmieniana? 
czego dotyczy ostatni akt wykonawczy 
(rozporządzenie) do tej ustawy?  

1997, 2010 

   

15.3.3 EURLex  
EURLex https://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

op
is

 

• twórcy: Urząd Publikacji UE i rządy państw Unii 
• zawartość: (1) baza danych pełnych tekstów aktów normatywnych UE, (2) baza orzecznictwa UE, 

(3) odesłania do prawa i orzecznictwa krajowego 
• każdy dokument w systemie ma przyznany indywidualny numer CELEX  
• dostęp: otwarty, wielojęzyczny 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• Pomoc 
• wyszukiwanie proste 
• wyszukiwanie zaawansowane 
• tezaurus EuroVoc 
• metryka dokumentu zawiera: metadane; pełne teksty dokumentów, ich ujednolicone wersje wraz z 

informacją o ostatniej aktualizacji; powiązania, wersje w językach narodowych, procedury, 
transpozycje 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać najnowszą i poprzednią datę 
opublikowania skonsolidowanej (ujednoliconej) wersji 
dokumentu oraz datę wejścia w życie i numer CELEX 
Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej 
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE) 

wyszukiwanie proste -> informacja o dokumencie 

proszę wymienić numery CELEX dokumentów 
przywołanych w Dyrektywie 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady 

wyszukiwanie proste -> informacja o dokumencie 

proszę podać datę rozpoczęcia procedury tworzenia 
Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady 

wyszukiwanie proste -> procedura 

proszę podać dokumenty określające transpozycję 
(przeniesienie prawa wspólnotowego) na terytorium 
Polski Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady 

wyszukiwanie proste -> transpozycja - Polska 

proszę odszukać dokumenty prawa UE dotyczące 
ochrony zwierząt i prawa łowieckiego, posługując się 
wyszukiwaniem opartym na słowach kluczowych oraz 
słowniku kontrolowanym; 
wynik proszę zawęzić do orzecznictwa z 2019 r. i 
odesłań prejudycjalnych 

wyszukiwanie zaawansowane – tezaurus EuroVoc  

proszę podać datę wejścia w życie Dyrektywy (UE) 
2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 
września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz 
zasad dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego; jak długo trwał proces legislacyjny? 

metryka dokumentu -> Procedure (menu po lewej 
stronie) 

   

 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://eur-lex.europa.eu/content/guided-tour/celex-number.html?locale=pl
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15.3.4 Rządowy Proces Legislacyjny  
Rządowy Proces Legislacyjny https://legislacja.rcl.gov.pl/  

op
is

 

• twórca: Rządowe Centrum Legislacji 
• zawartość: baza zawiera opis przebiegu procesów legislacyjnych: projekty założeń projektów 

ustaw, projekty ustaw, projekty rozporządzeń 
• projekty w toku, przyjęte i archiwalne 
• dostęp: otwarty 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • lista ostatnio dodanych projektów 
• formularz wyszukiwawczy: rodzaj projektu (wybór z listy) / tytuł / data / wnioskodawca (wybór z 

listy) /numer 

ćw
ic

z.
 polecenie (p)odpowiedź 

proszę odszukać projekt rozporządzenia w sprawie 
przetwarzania danych biometrycznych; jaki dokument 
jest jego podstawą prawną? 

wyszukiwanie według tytułu 

   

 

15.3.5 Konsultacje publiczne  
Konsultacje publiczne https://ec.europa.eu/info/consultations_pl  

op
is

 

• twórca: Komisja Europejska 
• konsultacje publiczne dotyczą nowych inicjatyw lub mogą też służyć do oceny realizowanych już 

strategii politycznych i obowiązujących przepisów; przeprowadzane są przy pomocy ankiet; trwają 
12 tygodni 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• wyszukiwanie według słów kluczowych + filtry: status (trwa, zakończona) / początek i koniec 
konsultacji; 

• dziedziny 
• opis: Informacje na temat konsultacji, Zobacz odpowiedzi, Wyniki konsultacji i kolejne etapy, 

Grupa docelowa, Cel konsultacji, Jak udzielić odpowiedzi, Zobacz kwestionariusz, Informacje 
dodatkowe, Powiązane strony, Kontakt 

• inne usługi: subskrypcja informacji o konsultacjach 

ćw
. 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odszukać dokumentację dotyczącą otwartych 
europejskich konsultacji publicznych w sprawie czasu 
letniego; podać czas ich trwania i wynik 

słowa kluczowe 

   

 

 

15.3.6 Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych i Orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski 

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych http://orzeczenia.ms.gov.pl/ 
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących 

Polski https://etpcz.ms.gov.pl/ 

https://legislacja.rcl.gov.pl/
https://ec.europa.eu/info/consultations_pl
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pl#about-this-consultation
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pl#contributions
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pl#consultation-outcome
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pl#target_group
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pl#objective
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pl#how_to_submit
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pl#questionnaire
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pl#add-info
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pl#add-info
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pl#related-links
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_pl#contact
http://orzeczenia.ms.gov.pl/
https://etpcz.ms.gov.pl/
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op
is

 
• twórca: Ministerstwo Sprawiedliwości 
• zawartość: (1) treści wyroków Sądów Powszechnych w Polsce; (2) treści wyroków Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w sprawach dotyczących Polski 
• dostęp: otwarty 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • wybór sądu (na mapie) 

• lista Sądów w podziale na: apelacyjne, okręgowe, rejonowe 
• wyszukiwanie według słów kluczowych, sygnatur, haseł tematycznych (wybór z listy) 
• wynik wyszukiwania: metryka, treść wyroku, powołane przepisy, orzeczenia podobne 

(podobieństwo w zakresie: wspólnych odwołań prawnych / powiązanej tematyki / ważnych fraz) 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odszukać ostatni opublikowany wyrok polskich 
sądów powszechnych powiązany z hasłem tematycznym 
„dokumenty” i orzeczenia podobne 

hasła tematyczne 
orzeczenia podobne 

ile wyroków w sprawach przeciwko Polsce wydał ETPC 
w 2017r.? ETPCz 

którego artykułu Konwencji dotyczył wyrok w sprawie 
34458/03 ETPCz? jaki jest wyrok? ETPCz 

   

 

15.3.7 Portal e-sprawiedliwość  
Europejski portal e-sprawiedliwość https://e-justice.europa.eu/home.do 

https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=pl 

op
is

 

• Europejski portal e-sprawiedliwość ma w przyszłości stać się uniwersalnym elektronicznym 
punktem kontaktowym w dziedzinie sprawiedliwości w UE; pierwszym krokiem jest zapewnienie 
użytkownikom informacji na temat systemów sądowniczych oraz ułatwienie dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w całej UE 

• dostęp otwarty, 23 wersje językowe 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• opis systemów prawnych w krajach UE (wszczęcie postępowania sądowego) 
• opis systemów legislacyjnych 
• wyszukiwanie przedstawicieli zawodów prawniczych „Find a Lawyer”, notariuszy, tłumaczy 

przysięgłych, mediatorów w sprawach rodzinnych w krajach UE 
• postępowanie sądowe (w tym wszczynanie postępowań) 
• prawa obywateli, w tym oskarżonych i ofiar przestępstw w postępowaniu karnym w krajach UE 
• prawodawstwo i orzecznictwo, wyszukiwarka orzeczeń ECLI 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć prawnika w Niemczech, w Monachium, 
który specjalizuje się w prawie ochrony środowiska i 
posługuje się językiem angielskim  
 

Alexander C. Pühler, LL.M. Rechtsanwaltskammer für 
den Oberlandesgerichtsbezirk München 
Jens-Uwe Fellhauer Rechtsanwaltskammer für 
den Oberlandesgerichtsbezirk München 
Dr. jur. Matthias von Oppen 

czy podczas rozprawy w procesie karnym w Austrii 
oskarżonemu przysługuje prawo milczenia?  

Masz prawo zachować milczenie w trakcie całej 
rozprawy, podobnie jak w toku całego postępowania 
karnego. Nie musisz odnosić się do postawionych ci 
zarzutów 

proszę znaleźć przykłady orzeczeń sądów w Holandii 
(Królestwo Niderlandów) w zakresie prawa pracy, 
wydanych w lutym 2019 r. 

wyszukiwarka orzeczeń 

   

https://e-justice.europa.eu/home.do
https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=pl
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15.3.8 Polska Bibliografia Prawnicza 
Polska Bibliografia Prawnicza http://www.bibliografia-prawnicza.pl/index.php?base=e 

http://www.epbp.inp.pan.pl 

op
is

 

• twórca: Zespół Polskiej Bibliografii Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych PAN 
• zasięg: obecnie 1965-2019, w planach jest rozszerzenie zasięgu od 1944 r.  
• baza bibliograficzno-abstraktowa publikacji z zakresu nauk prawnych wydanych w Polsce (od 

2000 r. także zagranicznych): książki, monografie, dzieła samoistne; prace zbiorowe i ich 
fragmenty; artykuły z czasopism; glosy, polemiki, recenzje, opracowania, wywiady; sesje i 
konferencje 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • wyszukiwanie proste 

• wyszukiwanie zaawansowane 
• przeglądanie działów klasyfikacji 
• deskryptory (własny słownik) w j. polskim i angielskim 
• zawężanie wyników wyszukiwania do pochodzących z wybranych przez użytkownika aktualizacji 

ćw
. 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać przykłady polskich najstarszych książek, 
artykułów i rozdziałów naukowych na temat prawa do 
dostępu do informacji 

deskryptory 
zawężenie wyników do określonego typu dokumentu 

   

 

15.4 Dalsza lektura (informacja prawna) 
97. Chomiak-Orsa, I., Krajewski, M., & Golusińska, K. (2018). Źródła informacji prawnej w 

polskich przedsiębiorstwach. Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, (nr 3 (49)), 29–37.  

98. Petzel, J. (2017). Systemy wyszukiwania informacji prawnej. Warszawa: Wolters Kluwer 
Polska. 

99. Sadoch, A. (2019). Bazy danych, biblioteka cyfrowa i serwisy internetowe Biblioteki 
Sejmowej. W: Sto lat na Wiejskiej: Biblioteka Sejmowa 1919-2019. Pod red. W. 
Staśkiewicza (s. 126–131). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. 

100. Wierczyński, G., & Wiewiórowski, W. R. (2016). Informatyka prawnicza: Nowoczesne 
technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej (4. wydanie, stan 
prawny na 1 września 2016 r). Warszawa: Wolters Kluwer. 

 

  

http://www.bibliografia-prawnicza.pl/index.php?base=e
http://www.epbp.inp.pan.pl/
https://doi.org/10.15611/ie.2018.3.03
https://doi.org/10.15611/ie.2018.3.03
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16 Informacja biznesowa 
Pojęcie „informacja biznesowa” ma szeroki zakres, obejmuje zarówno  (1) informacje O 

działalności społeczno-gospodarczej w kontekście gospodarki narodowej, europejskiej czy 

światowej, jak też (2) informacje Dla prowadzących działalność gospodarczą przedsiębiorców, 

w tym szczególny typ informacji gospodarczych, zdefiniowanych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz (3) 

informację naukową o prowadzeniu biznesu, ekonomii i gospodarce, reprezentującą ujęcie 

teoretyczne (dla której specjalnymi źródłami informacji są: polska baza BazEkon oraz Business 

Source Ultimate  - baza EBSCO dostępna w sieciach uniwersyteckich i naukowych).  

Dokumentom naukowym towarzyszą dane badawcze. Natomiast szczególnym typem danych 

w obszarze informacji biznesowej są te zdefiniowane w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.  

 
Tabela 8 Dane i dokumenty, jako źródła informacji biznesowej 

źródło: oprac. własne 

 INFORMACJE DOKUMENTY DANE 

biznes 

• informacja 
biznesowa 

• informacja 
gospodarcza* 

• informacja naukowa 

• dokumenty naukowe 

• dane na temat wiarygodności 
płatniczej 

• dane badawcze 

*pojęcia ujęte i zdefiniowane w odpowiednich ustawach 

 

Ze względu na swoją obszerność, wielowątkowość i rozproszenie źródeł, jest to temat trudny 

do wyczerpania, zostaje tu zatem potraktowany selekcyjnie, z zaznaczeniem, że zasoby 

państwowe nie wyczerpują tematu.  

16.1 O działalności społeczno-gospodarczej 
W pierwszej grupie zasobów informacyjnych - o działalności gospodarczej, znajdują się 

wykazy instytucji wraz z charakterystyką tematyczną ich działalności, ujętą w klasyfikacjach 

gospodarczych. Działalność społeczno-gospodarcza ludzi, przyjmująca formę 

zinstytucjonalizowaną, ujęta jest w trzy sektory tworzące gospodarkę narodową: 

państwowy, gospodarczy oraz pozarządowy. 

Drugi sektor tworzą przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i będące 

jednocześnie w rękach prywatnych właścicieli. Wyróżnia się cztery sektory gospodarki: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810530
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810530
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810530
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810530
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rolniczy, przemysłowy, usługowy oraz obejmujący zdobywanie, przetwarzanie i dostarczanie 

informacji. Zasoby informacyjne na temat instytucji gospodarczych w Polsce to: Krajowy 

Rejestr Sądowy (KRS) Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralna Ewidencja i Informacja o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG) Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, REGON 

– Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT Ministerstwa 

Finansów. Udostępnia się też Rejestr Przedstawicielstw Przedsiębiorców Zagranicznych. 

Zasięg europejski ma platforma Komisji Europejskiej - Rejestry – działalności gospodarczej, 

upadłości i nieruchomości w państwach UE. Europejską bazę ułatwiającą poszukiwanie 

partnerów biznesowych Partnership Opportunities udostępnia Europejska Sieć Wspierania 

Przedsiębiorstw. 

Istnieją także bazy rejestrujące określone typy instytucji gospodarczych ze względu na profil 

działalności, jak: baza wydawców Biblioteki Narodowej i indeks wydawców Instytutu Książki, 

Ogólnopolska Baza Księgarń Polskiej Izby Książki, rejestry: przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, transportu drogowego i operatorów pocztowych, dostępne w serwisie 

Biznes.gov.pl. 

Główny Urząd Statystyczny przygotowuje i udostępnia klasyfikacje gospodarcze. Są to: Polska 

Klasyfikacja Działalności oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, na podstawie których 

jednoznacznie i jednolicie charakteryzuje się działalność gospodarczą przedsiębiorców w 

systemach informacyjnych. GUS udostępnia też klasyfikacje gospodarcze UE oraz 

międzynarodowe. 

Trzeci sektor, określany jako pozarządowy (non-governmental), NGO (non-government 

organization), czy społeczny, konstytuują organizacje niepubliczne, nie nastawione na zysk 

(non-profit). Prowadzą one działalność pożytku publicznego, czyli działalność społecznie 

użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tzw. wąska definicja sektora 

pozarządowego obejmuje dwie formy prawne: stowarzyszenia i fundacje (aktywnie działa ich 

ok. 80 tys.). Natomiast do szeroko rozumianej sfery pozarządowej zalicza się też m.in.: koła 

łowieckie, związki zawodowe, spółdzielnie socjalne, organizacje pracodawców, koła gospodyń 

wiejskich, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, instytucje kościelne i partie polityczne. 

Źródłami informacji na temat instytucji sektora pozarządowego jest Krajowy Rejestr Sądowy 

(KRS) oraz szereg baz i spisów, np. ngo.pl. 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/rejestry-publiczne/rejestr-przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/start/find_publisher.html
https://instytutksiazki.pl/rynek-ksiazki,7,indeks-wydawnictw,16.html
https://obk.pik.org.pl/
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/rejestry-publiczne/rejestr-przedstawicielstw-przedsiebiorcow-zagranicznych
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030960873
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030960873
https://spis.ngo.pl/
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Instytucje należące do pierwszego – publicznego sektora działalności, jako zobowiązane do 

udostępniania informacji publicznej są wymienione na stronie głównej Biuletynu Informacji 

Publicznej w spisie podmiotów. Bazę organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą 

udostępnia Główny Urząd Statystyczny. Istnieją także bazy rejestrujące określone typy 

instytucji publicznych, jak: Nauka Polska Ośrodka Przetwarzania Informacji, Rejestr Szkół i 

Placówek Oświatowych,  Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

Współpraca sektora rządowego z samorządowym i pozarządowym opiera się na zasadzie 

subsydiarności, która mówi, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, 

które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające 

w ramach społeczeństwa.  

16.2 Dla prowadzących działalność gospodarczą 
Zasoby systemu informacyjnego jednostki gospodarczej budowane są z: informacji 

wewnętrznych, wytwarzanych przez nią w oparciu o prowadzoną działalność (m.in. 

rachunkowość zarządcza); informacji na bieżąco pozyskiwanych, potrzebnych do prowadzenia 

tej działalności (o konkurencji, o rynku, o branży, o klientach, o cenach), a także informacji 

makroekonomicznych, ogólnogospodarczych i organizacyjnych, których źródłem są 

państwowe zasoby informacyjne.  

16.2.1 Informacje makroekonomiczne i ogólnogospodarcze 
Informacje makroekonomiczne i ogólnogospodarcze to: stopy procentowe, stopa inflacji, 

poziom stawek podatkowych, koniunktura w gospodarce, dostępność kapitału, kredyty, 

pożyczki, środki z funduszy zagranicznych, regulacje prawne i podatkowe, makroekonomiczny 

rynek zatrudnienia, stopa bezrobocia, dostępność zasobów ludzkich, uregulowania prawne w 

zakresie zatrudnienia - kodeks pracy, płaca minimalna, regulacje prawne dotyczące 

prowadzenia działalności; informacje kosztowe: poziom cen produktów, usług, poziom popytu 

oraz prawne regulacje cen (Skyrius & Bujauskas, 2010); (Sadowska, 2018). Zapotrzebowanie 

na te informacje zaspokajają omówione wcześniej systemy informacji statystycznej (w części 

dotyczącej gospodarki narodowej), prawnej (w części dotyczącej prowadzenia działalności 

gospodarczej) i Narodowy Bank Polski. 

https://www.bip.gov.pl/subjects
https://www.bip.gov.pl/subjects
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/polonia-i-polacy-w-swiecie/baza-organizacji-i-instytucji-polskich-i-polonijnych-za-granica,2,3.html
https://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=2k4scs
https://rspo.men.gov.pl/
https://rspo.men.gov.pl/
https://rpwdl.csioz.gov.pl/
https://www.nbp.pl/
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16.2.2 Informacje organizacyjne 
W grupie źródeł informacji służących przedsiębiorcom do prowadzenia działalności 

gospodarczej znajdują się oprócz wymienionych te, które umożliwiają bieżącą działalność 

biznesową od strony organizacyjnej. 

Zakładając i prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca uzupełnia dane na swój temat 

w bazach: KRS, CIDG, REGON, VAT, korzystając przy tym z klasyfikacji: Polska 

Klasyfikacja Wyrobów i Usług oraz Polska Klasyfikacja Działalności. 

Zarówno pod względem informacyjnym, jak realizacji usług administracyjnych obsługę 

przedsiębiorców realizuje portal BIZNES.GOV.PL Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Działa 

on w oparciu o Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, w której w punktach 1-17 

artykułu 53. 1. wymieniono rodzaje informacji, jakie powinny być udostępnione dla 

przedsiębiorców za pośrednictwem Punktu Informacji. Można je ująć w następujące 4 grupy: 

• procedury związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,  
• wsparcie w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców,  
• zawody regulowane i uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz  
• świadczenie usług poza terytorium RP i transgranicznych. 

Punkt Informacji dla przedsiębiorcy zapewnia dostęp do informacji o sposobie realizacji 

procedur (w tym procedur odwoławczych) i formalności wymaganych przy podejmowaniu, 

wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także wyjaśnienia przepisów, dane kontaktowe i zakres kompetencji organów 

prowadzących sprawy, a także sposoby i warunki dostępu do rejestrów publicznych i 

publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców. Informacje 

dotyczące wsparcia w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców 

obejmują: środki prawne przysługujące w przypadku sporu między organem a przedsiębiorcą 

lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami; dane 

kontaktowe stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy 

przedsiębiorcom lub konsumentom; prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. 

Informacje o zawodach regulowanych i uznawaniu kwalifikacji zawodowych obejmują: 

wykaz zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wykaz zawodów 

regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem 

publicznym; wykaz zawodów, dla których jest wydawana europejska legitymacja zawodowa, 

a także informacji na temat zasad ubiegania się o jej wydanie, w tym opłat; wykaz rodzajów 

kształcenia i szkolenia regulowanego oraz kursów o specjalnym programie; zasady 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647
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postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (w tym należnych opłat i 

wymaganych dokumentów, wymogu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania 

zawodu regulowanego lub działalności regulowanej) oraz uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; wykaz danych kontaktowych 

organów prowadzących sprawy, dla poszczególnych zawodów regulowanych i danych 

kontaktowych ośrodka wsparcia w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. Informacje dla świadczących usługi poza 

terytorium RP oraz transgraniczne obejmują: adresy stron internetowych pojedynczych 

punktów kontaktowych w innych państwach oraz ogólne zasady świadczenia usług w 

państwach członkowskich UE i świadczenia usług transgranicznych. 

16.2.3 Konkurencja, konsumenci, zamówienia publiczne 
Dla przedsiębiorców składających swoje oferty w odpowiedzi na zamówienia publiczne 

uruchomiono Portal Zamówień Publicznych oraz dwa serwisy europejskie: SIMAP -  system 

informacyjny europejskich zamówień publicznych i TED - Tenders Electronic Daily. 

W celu ochrony konkurencji i konsumentów działa Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów, w którego serwisie internetowym znajdują się informacje o prawach 

konsumentów, istotne także dla przedsiębiorców. Natomiast Online Disput Resolution to  

Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów, za pośrednictwem której 

konsumenci mogą składać skargi na sklepy internetowe.  

Strona konkurencja.uokik.gov.pl prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z działaniami, 

które UOKiK podejmuje w celu zwalczania praktyk ograniczających konkurencję. UOKiK 

reprezentuje Polskę w Europejskiej Sieci Konkurencji, która w swoim serwisie zamieściła 

wykaz krajowych organów konkurencji. 

16.2.4 Dane i informacje na temat wiarygodności płatniczej kontrahentów 
Uzyskanie wiarygodnej informacji na temat rzetelności kontrahenta jeszcze przed nawiązaniem 

współpracy, a tym samym na temat jego zdolności do uiszczania przyszłych zobowiązań 

finansowych ogranicza ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Źródła 

informacji wspierające przedsiębiorców w unikaniu kontraktowania z nierzetelnymi partnerami 

gospodarczymi przyczyniają się do przeciwdziałania wyłudzeniom i oszustwom. Potwierdzają 

one wiarygodność finansową klientów i kontrahentów, a także wspierają procesy windykacyjne 

w firmie. Systemy te zawierają następujące rodzaje danych: 

• dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z zapłatą należności pieniężnych 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=browser
http://simap.ted.europa.eu/web/simap/home
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
https://www.uokik.gov.pl/
https://www.uokik.gov.pl/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://konkurencja.uokik.gov.pl/
https://ec.europa.eu/competition/ecn/more_details.html
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podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielami są naczelnicy 
urzędów skarbowych lub jednostki samorządu terytorialnego (Rejestr Należności 
Publicznoprawnych); 

• dane o prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, orzeczenia 
w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakazu pełnienia funkcji 
kierowniczych, a także dane zawarte w (zamkniętym) rejestrze dłużników niewypłacalnych 
(Krajowy Rejestr Zadłużonych – jeszcze nie uruchomiony, rejestry europejskie w portalu 
e-Sprawiedliwość); 

• dane o historii kredytowej przedsiębiorców i osób prywatnych (Biuro Informacji 
Kredytowej, Bankowy Rejestr); 

• dane dotyczące wiarygodności płatniczej – informacje gospodarcze (biura informacji 
gospodarczej); 

• dane o podatnikach VAT (Wykaz informacji o podatnikach VAT). 

 

Polski Krajowy Rejestr Zadłużonych ma zostać uruchomiony w 2021 r. i zawierać dane o 

prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, orzeczenia w 

przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakazu pełnienia funkcji 

kierowniczych, a także dane zawarte do tej pory w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

(zlikwidowanym w 2019 r.). W 2018 r. ogłoszono 975 upadłości i restrukturyzacji polskich 

firm. Tego typu rejestry w krajach europejskich działają w oparciu o Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 

postępowania upadłościowego. W portalu e-Sprawiedliwość UE znajduje się Wykaz 

europejskich rejestrów niewypłacalności i upadłości oraz zintegrowana wyszukiwarka w 

rejestrach europejskich.  

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) jest prowadzony na mocy Ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szczegółowo tryb 

wprowadzania i udostępniania danych zapisano w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 

czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych. W rejestrze będą dostępne 

dane podmiotów, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych 

podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów 

skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Dane zostaną ujawnione, gdy łączna 

kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wyniesie 

co najmniej 5 tys. zł. Dłużnik musi być zawiadomiony o zamiarze wpisania go do rejestru. Jego 

dane mogą zostać ujawnione dopiero po upływie 30 dni. Jest to czas, w którym dłużnik może 

uregulować swoje zobowiązanie albo podjąć działania zmierzające do ochrony jego praw. Po 

wcześniejszym złożeniu wniosku, uprawnienia dostępu do systemu mogą otrzymać podmioty 

uprawnione i wierzyciele. Podmioty uprawnione to: BIK, BIGi, urzędy skarbowe, jednostki 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=PL
https://beta.e-justice.europa.eu/110/PL/bankruptcy_and_insolvency_registers
https://beta.e-justice.europa.eu/110/PL/bankruptcy_and_insolvency_registers
https://beta.e-justice.europa.eu/246/PL/bankruptcy_amp_insolvency_registers__search_for_insolvent_firms_in_the_eu
https://beta.e-justice.europa.eu/246/PL/bankruptcy_amp_insolvency_registers__search_for_insolvent_firms_in_the_eu
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19660240151
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19660240151
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001124
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001124
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samorządu terytorialnego, komornicy sądowi, organy gmin o statusie miasta, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, oddziały regionalne Agencji Mienia Wojskowego, sądy, organy 

Prokuratury i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Podmiot, który uzyskał dostęp do danych, nie 

może ujawnić ich żadnym innym podmiotom. Warunkiem przekazania danych podmiotowi 

zainteresowanemu jest konieczność uwierzytelnienia na portalu podatkowym za pomocą 

profilu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Niektóre podmioty będą miały 

ułatwiony sposób wyszukiwania w RNP – obejmujący więcej niż jednego zobowiązanego. W 

ramach Cyfrowej Piaskownicy Administracji rozpoczęto też prace nad rozwiązaniem, które 

umożliwi automatyczną weryfikację rzetelności i wiarygodności kontrahentów.  

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) działa w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Art. 105.4) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 

r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami 

utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi 

podmiotami. BIK tworzy największą bazę informacji kredytowych o klientach indywidualnych 

i przedsiębiorcach - gromadzi informacje dotyczące kredytów, pożyczek i leasingu, 

zaciąganych we wszystkich bankach, SKOK-ach i ponad 70 największych firmach 

pożyczkowych. Są to zarówno informacje pozytywne (o kredytach spłacanych terminowo, 

tworzące pozytywną historię kredytową i ułatwiające w przyszłości uzyskanie kredytu), jak 

informacje negatywne – o kredytach niespłacanych lub spłacanych z opóźnieniami. Są to też 

informacje o kredytach czynnych i zamkniętych. Źródłami danych do bazy są banki, firmy 

powiązane z bankami (leasingowe, pożyczkowe, faktoringowe) oraz niebankowe firmy 

pożyczkowe. Dane do bazy przekazywane są w terminie do 7 dni od powstania zobowiązania, 

a przekazanie informacji nie wymaga zgody zaciągającego (nie dotyczy to zobowiązań 

zamkniętych). Biuro Informacji Kredytowej jest firmą - udostępnia informacje i świadczy 

usługi na zasadzie komercyjnej osobno dla: klientów indywidualnych, banków i SKOKów 

(ocena zdolności kredytowej), a także firm i branż oraz administracji publicznej. Przedsiębiorcy 

mogą odpłatnie uzyskiwać informacje dotyczące ich samych (wiarygodność finansowa) oraz o 

ich kontrahentach (zobowiązania płatnicze, zadłużenia). 

Biura informacji gospodarczej działają w oparciu o Ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zdefiniowano w 

niej „informacje gospodarcze” jako dane dotyczące: (1) podmiotu będącego osobą prawną 

lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, (2) osoby fizycznej, (3) osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, (4) zobowiązania pieniężnego oraz (5) 

https://www.gov.pl/web/cpa
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000971
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000971
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000971
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000971
https://www.bik.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810530
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810530


 

224 

 

 

posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem. W każdym z powyższych punktów w 

ustawie wymieniono rodzaje danych. Są to zatem informacje identyfikujące podmioty i osoby 

fizyczne; informacje dotyczące płatności różnego rodzaju zobowiązań (negatywne o 

opóźnieniach przekraczających 30 dni, jak i pozytywne, czyli spłacane terminowo): rachunki 

za telefon oraz media, raty alimentów, regulowanie zobowiązań windykowanych, kontraktów 

B2B, informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników będących konsumentami, 

rzetelnych płatnikach oraz dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem. 

Informacje gospodarcze w tym rozumieniu mają prawo gromadzić w celu udostępniania tylko 

biura informacji gospodarczej. Są one obowiązane używać w swojej nazwie frazy „biuro 

informacji gospodarczej” lub skrótu „BIG”, jednocześnie zakazane jest używanie tej nazwy i 

akronimu przez innych przedsiębiorców. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Minister 

właściwy ds. gospodarki, który udostępnia i aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej 

wykaz biur wykonujących działalność gospodarczą polegającą na pozyskiwaniu i 

udostępnianiu informacji gospodarczych, ich adresów, na które należy przekazywać informacje 

gospodarcze oraz zatwierdzonych regulaminów. Obecnie w Polsce działa 6 takich biur. 

Informacje trafiają do biur informacji gospodarczej od wierzycieli, podmiotów, które zawarły 

z biurem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych, także z różnych rejestrów 

publicznych (PESEL, CEIDG czy KRS, Rejestru Należności Publicznoprawnych, rejestru 

dłużników podatkowych, Biura Informacji Kredytowej) oraz sądów i jednostek samorządu 

terytorialnego (np. gminy, starostwa). Dane o niespłaconych zobowiązaniach mogą być 

przekazane po upływie co najmniej miesiąca od wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty z 

ostrzeżeniem, że dane trafią do BIG (w przypadku tytułu wykonawczego jest to 14 dni). Biura 

mogą wymieniać dane dotyczące wiarygodności płatniczej z instytucjami. Biuro ujawnia 

informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników będących konsumentami oraz dotyczące 

posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem wyłącznie: firmom, które zawarły z 

biurem umowę; innym biurom oraz instytucjom (dysponującymi takimi danymi mającymi 

siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), podmiotom uprawnionym (Prokurator 

Generalny, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu, 

Komendant Główny Policji, Komendant Służby Ochrony Państwa, Szef Kancelarii Sejmu, 

organy Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 

naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej, Przewodniczący 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biura-informacji-gospodarczej
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Komisji Nadzoru Finansowego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Szef Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Komendant Główny Straży Granicznej, sądy, komornicy sądowi, organ 

prowadzący Rejestr Należności Publicznoprawnych, organy administracji publicznej, 

administracyjne organy egzekucyjne).  

Ujawnianie informacji gospodarczych przez biuro jest odpłatne (dla dłużników będących 

konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy, dla podmiotów 

uprawnionych też). Przedsiębiorca może otrzymać informację o kontrahencie zawierającą 

pełne dane, rzetelną ocenę jego kondycji finansowej oraz rekomendację odnośnie do 

współpracy. Biura mogą tworzyć scoringi, czyli portrety wiarygodności finansowej klientów. 

Wykaz informacji o podatnikach VAT (funkcjonuje też pod nazwą: „Wykaz podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 

przywróconych do rejestru VAT” oraz „biała lista podatników VAT”). Powstał w oparciu o 

Ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników. Biała lista umożliwia przedsiębiorcom: sprawdzenie czy ich kontrahent jest 

czynnym podatnikiem VAT; poznanie podstawy decyzji o odmowie rejestracji, wykreśleniu z 

rejestru lub przywróceniu kontrahenta jako podatnika VAT oraz potwierdzenie numeru 

rachunku bankowego kontrahenta (tzw. rachunku rozliczeniowego). Rachunki są pobierane 

automatycznie z baz Krajowej Administracji Skarbowej, po potwierdzeniu w systemie 

teleinformatycznym izby rozliczeniowej STIR. Umożliwia on analizę i przekazywanie 

informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym.  Rachunki firmowe są zgłaszane do 

STIR przez banki, które je prowadzą. Jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż 

wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania 

przychodu.  

 

  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19951420702
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19951420702
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16.3 Wybrane systemy informacyjne (informacja 
biznesowa) 

16.3.1 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 

Krajowy Rejestr Sądowy – wyszukiwarka podmiotów 
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu  

op
is

 

• twórca: Ministerstwo Sprawiedliwości 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
• zawartość: Krajowy Rejestr Sądowy, przeglądarka dokumentów finansowych podmiotów 

zarejestrowanych w KRS, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych  
• do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wpisywane są prowadzące działalność gospodarczą: 

przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 

• opis: siedziba, numer KRS, kto jest prezesem, czy jest ustanowiony prokurent, numer NIP i Regon, 
jaki jest sposób reprezentacji, zawieszenia działalności, upadłość i likwidacja, zaległości 
podatkowe i celne, zaległości wobec ZUS, wierzyciele i wysokość niespłaconych wierzytelności 

• informacje z KRS można uzyskać za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego 

• odpłatnie, na wniosek złożony do sądu rejestrowego, w formie pisemnej można otrzymać pisemne 
odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru, które mają moc dokumentów wydawanych przez sąd 

• dostęp otwarty 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie w rejestrach: (1) przedsiębiorców, (2) stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji, Zakładów Opieki Zdrowotnej, (3) Organizacji Pożytku Publicznego 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

jaki jest możliwy sposób reprezentacji spółki akcyjnej 
"WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN" SPÓŁKA 
AKCYJNA? kto jest prezesem zarządu? 

dane podmiotu -> sposób reprezentacji -> członkowie 
reprezentacji 

w którym roku zostało wpisane do rejestru 
stowarzyszeń Polskie Towarzystwo Informacji 
Naukowej? 

dane podmiotu -> 

   

 

16.3.2 Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx  

op
is

 

• twórca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 
• zawartość: informacja o firmach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, aktualizowana 

w przypadku zawieszenia, wznowienia, zakończenia 
• opis: dane podstawowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dodatkowe, spółki cywilne, których 

wspólnikiem jest przedsiębiorca, zakazy, informacje dotyczące upadłości / postępowania 
naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego, zarządca sukcesyjny, pełnomocnicy/prokurenci 
przedsiębiorcy 

• dostęp: otwarty 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971210769
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna
https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df
https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna#_48_INSTANCE_j9bTqzHkxEEl_%3Dwyszukiwaniedluznika
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647
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ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie zaawansowane w polach: NIP, NIP spółki cywilnej, REGON, REGON spółki 

cywilnej, KRS, nazwa firmy, imię, nazwisko, województwo, powiat, miejscowość, gmina, adres, 
rodzaj działalności (kod PKD) 

ćw
. polecenie (p)odpowiedź 

jak długo trwała działalność gospodarcza firmy 
'INTERBOOK" ze Szczecina? 

wyszukiwanie zaawansowane -> daty rozpoczęcia i 
zakończenia działalności 

   

 

16.3.3 REGON – Krajowy Rejestr 
Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej  
REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej 

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx  

op
is

 

• twórca: Główny Urząd Statystyczny, rejestr prowadzony jest od 1975 r.  
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i 
zaświadczeń 

• do rejestru są wpisywane informacje o prowadzących działalność gospodarczą: osobach prawnych, 
jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osobach fizycznych  

• rejestr jest aktualizowany w oparciu o źródła takie jak KRS i inne wymienione w Rozporządzeniu 
• opis: informacje podstawowe, adres siedziby, daty zmian w rejestrze, dane kontaktowe, kody 

Polskiej Klasyfikacji Działalności, jednostki lokalne 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie według: REGON, NIP, KRS 

• wyszukiwanie według adresu 

ćw
. polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać nazwy miast, w których znajdują się 
jednostki lokalne Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. 

wyszukiwanie według: REGON lub NIP lub KRS lub 
według adresu 

   

 

  

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950880439
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002009/O/D20152009.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002009/O/D20152009.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002009/O/D20152009.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002009/O/D20152009.pdf
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16.3.4 Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT 

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT https://www.podatki.gov.pl/wykaz-

podatnikow-vat-wyszukiwarka 

op
is

 

• twórca: Ministerstwo Finansów 
• udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów - Krajowej 

Administracji Skarbowej 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników 
• wykaz funkcjonuje też pod nazwą Rejestr NIP (Numery Identyfikacji Podatkowej) lub Centralny 

Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) 
• wykaz uruchomiono w 2019 r. w celu ułatwienia przedsiębiorcom weryfikacji kontrahentów, 

bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności w biznesie 
• opis: firma (nazwa) lub imię i nazwisko; numer, za pomocą którego podmiot został 

zidentyfikowany na potrzeby podatku; numer PESEL; status podatnika (wg stanu na dzień 
sprawdzenia); numer identyfikacyjny REGON; numer w Krajowym Rejestrze Sądowym; adres 
siedziby; adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w 
przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby 
fizycznej imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery 
PESEL; imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania 
podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL; imię i nazwisko lub firma 
(nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL; numery 
rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK; data rejestracji jako podatnika 
VAT; data odmowy rejestracji jako podatnika VAT; podstawa prawna odmowy rejestracji; data 
wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT; podstawa prawna wykreślenia; data przywrócenia 
rejestracji jako podatnika VAT; podstawa prawna przywrócenia 

ap
ar

at
 w

ys
z.

 • wyszukiwanie według numeru konta 
• wyszukiwanie według NIP 
• wyszukiwanie według REGON 
• wyszukiwanie według nazwy podmiotu 
• stan na dzień… 

ćw
. polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać datę rejestracji Wydawnictwa Naukowego 
PWN S.A. jako podatnika VAT szczegółowy opis podmiotu 

   

 

  

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19951420702
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19951420702
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16.3.5 Polska Klasyfikacja Działalności 
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/  

op
is

 

• twórca: Główny Urząd Statystyczny 
• podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 
• PKD jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym czterostopniowym podziałem 

zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty 
gospodarcze) 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie: symboli / fraz 

• przeglądanie schematu klasyfikacji – plik PDF 

ćw
ic

z.
 polecenie (p)odpowiedź 

jaki jest symbol klasyfikacji działalności gospodarczej 
w Polsce dla wydawcy albumów? wyszukiwanie 

jakie rodzaje działalności wydawniczej ujęto w PKD? opis klasyfikacji -> schemat -> przeglądanie 
   

 

16.3.6 Polska Klasyfikacja Wyrobów i 
Usług  

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/  

op
is

 

• twórca: Główny Urząd Statystyczny 
• podstawa Prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 
• PKWiU jest siedmiopoziomową klasyfikacją produktów (wyrobów i usług pochodzenia krajowego 

oraz z importu) do stosowania od dnia 1 stycznia 2016 r., w statystyce, ewidencji i dokumentacji 
oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji 
publicznej 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie symboli i fraz 

• przeglądanie 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

co oznacza symbol 58.11.14.0 wyrobów i usług 
pochodzenia krajowego oraz z importu stosowany w 
Polsce w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz 
rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i 
systemach informacyjnych administracji publicznej? 

wyszukiwanie symboli 

ile usług i ile produktów ujętych jest w dziale USŁUGI 
ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYDAWNICZĄ 
klasyfikacji? 

opis klasyfikacji -> schemat -> przeglądanie 

   

 

  

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20072511885
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20072511885
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001676
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001676
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16.3.7 Rejestry – działalności gospodarczej, upadłości i nieruchomości w 
państwach UE  

Rejestry – działalności gospodarczej, upadłości i nieruchomości na szczeblu unijnym i 
w państwach UE https://beta.e-

justice.europa.eu/514/PL/registers__business_insolvency_amp_land  

op
is

 

• twórca: Komisja Europejska 
• opis: platforma internetowa, za pośrednictwem której można przeszukiwać rejestry: działalności 

gospodarczej, upadłości, nieruchomości w krajach UE 
• w przyszłości wyszukiwarka ma być zintegrowana 
• dostęp: otwarty 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE 
• Rejestry nieruchomości w państwach UE 
• Rejestry upadłości w państwach UE 

ćw
. polecenie (p)odpowiedź 

ile firm ze słowem „google” w nazwie jest 
zarejestrowanych w Danii? 

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE -> 
Dania 

   

 

16.3.8 Partnership Opportunities  
Partnership Opportunities https://een.ec.europa.eu/partners 

op
is

 

• twórca: Enterprise Europe Network / Europejska Sieć Wspierania Przedsiębiorstw, powołana w 
2008 r. w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness 
and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP), a w nowej perspektywie finansowej UE 
na lata 2014-2020 w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and 
medium-sized enterprises – COSME) 

• zawartość: oferty potencjalnych partnerów biznesowych w zakresie: sprzedaży, zakupu, posiadanej 
technologii, potrzebnej technologii 

• dostęp: otwarty dla odbiorców, natomiast uzupełnianie bazy odbywa się za pośrednictwem 
pracowników ośrodków działających w sieci EEA 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie według słów kluczowych 

• fasety: oferta sprzedaży, zakupu, posiadanej technologii, potrzebnej technologii 
• fasety: kraj pochodzenia 

ćw
ic

z.
 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę wyszukać oferty polskich przedsiębiorców (1) 
oferujących technologie do wykorzystania przez 
europejskich przedsiębiorców i (2) poszukujących 
technologii oferowanych przez europejskich 
przedsiębiorców 

fasety: posiadanej technologii, potrzebnej technologii 
fasety: kraj pochodzenia Polska 

   

 

  

https://beta.e-justice.europa.eu/514/PL/registers__business_insolvency_amp_land
https://beta.e-justice.europa.eu/514/PL/registers__business_insolvency_amp_land
https://een.ec.europa.eu/partners
https://een.ec.europa.eu/
https://www.een.org.pl/een/o-nas
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16.3.9 BIZNES.GOV.PL Punkt Informacji 
dla Przedsiębiorcy  

BIZNES.GOV.PL Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy 
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/  

op
is

 

• twórca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • przeglądanie działów:  

• zakładanie firmy, rozwój firmy, sprawy urzędowe, obowiązki przedsiębiorcy, zezwolenia, 
koncesje, rejestry prowadzenie biznesu w UE, zmiany w firmie, zawieszenie i wznowienie, 
inwestycje budowlane, podatki i księgowość zamykanie firmy 

• pracownicy w firmie, ubezpieczenia społeczne, uprawnienia zawodowe, cudzoziemcy w Polsce  
• sprzedaż i marketing, kontrahenci i klienci, handel zagraniczny 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć informacje o warunkach zatrudnienia 
pracowników z Ukrainy do pracy sezonowej na 
plantacji borówki w Polsce i koniecznych procedurach 

pracownicy w firmie -> chcę zatrudnić cudzoziemca 

jakie są możliwe procedury egzekwowania przez 
przedsiębiorców w Polsce płatności od kontrahenta? kontrahenci i klienci -> chcę odzyskać dług 

jak zarejestrować działalność związaną z prowadzeniem 
Food trucka? 

sprzedaż i marketing -> chcę prowadzić handel 
(tradycyjnie i przez internet) -> Food truck – jak 
rozpocząć działalność – poradnik 
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https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647
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17 Informacja medyczna 
Systemy informacyjne obejmujące swoim zakresem informacje i dane z obszaru medycyny 

zostaną omówione w podziale na dwie grupy: (1) wspomagające system opieki zdrowotnej w 

Polsce oraz (2) źródła naukowej informacji medycznej i wiarygodnej informacji dla pacjentów 

na temat zdrowia, chorób i sposobów leczenia. 

W pierwszym przypadku źródłami informacji są: zbiory danych z rejestrów medycznych i 

klasyfikacje; jednostkowe dane medyczne; dokumentacja medyczna oraz elektroniczna 

dokumentacja medyczna. W drugim – źródłami informacji są przede wszystkim dane badawcze 

oraz dokumenty naukowe - wszystkie ich formy piśmiennicze, w tym przeglądy systematyczne.  

Współczesna Evidence Based Medicine (EBM)  nie wyklucza także innych dokumentów 

adresowanych do praktyków zawodów medycznych, jak: opisy chorób, wytyczne 

postępowania, artykuły przeglądowe, przeglądy aktualnych badań oraz opisy przypadków. Są 

one źródłami „best available evidence”, o ile lepsze nie istnieją lub nie są w danym momencie 

dostępne. Źródłami informacji dla pacjentów są dokumenty popularyzujące wiarygodną wiedzę 

medyczną, jak: artykuły encyklopedyczne, odpowiedzi ekspertów (najczęściej lekarzy) na 

pytania pacjentów, wywiady itp. (Tabela 9). 

 
Tabela 9 Dane i dokumenty, jako źródła informacji medycznej 

źródło: oprac. własne 

 INFORMACJE DOKUMENTY DANE 

m
ed

yc
yn

a 
i z

dr
ow

ie
 

informacja medyczna 
wspomagająca system opieki 
zdrowotnej w Polsce 

dokumentacja medyczna*, 
elektroniczna dokumentacja medyczna* 

dane*, 
jednostkowe dane medyczne* 
 

naukowa informacja 
medyczna 
i wiarygodna informacja dla 
pacjentów na temat zdrowia, 
chorób i sposobów leczenia 

dokumenty naukowe, w tym przeglądy 
systematyczne; opisy chorób, wytyczne 
postępowania, artykuły przeglądowe, 
przeglądy aktualnych badań, opisy 
przypadków 
 
dokumenty popularyzujące wiarygodną 
wiedzę medyczną: artykuły 
encyklopedyczne, odpowiedzi ekspertów 
(najczęściej z lekarzy) na pytania 
pacjentów, wywiady z nimi 

dane badawcze 

*pojęcia ujęte i zdefiniowane w odpowiednich ustawach 
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17.1 System informacji o ochronie zdrowia w Polsce 
Organizację i zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia w Polsce określa 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Głównym 

podmiotem odpowiedzialnym za realizację jej zapisów jest Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia. System informacji obejmuje bazy danych zawierające dane o: udzielonych, 

udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej; usługodawcach i pracownikach 

medycznych oraz usługobiorcach, funkcjonujące w ramach:  

• Systemu Informacji Medycznej SIM; 
• dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz 
• rejestrów medycznych.  

System Informacji Medycznej jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu 

danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, 

pochodzących z systemów teleinformatycznych usługodawców, czyli placówek medycznych. 

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne obejmują systemy statystyki w ochronie zdrowia, 

ewidencję zasobów ochrony zdrowia, a także monitorowanie: zagrożeń, dostępności do 

świadczeń opieki zdrowotnej, kosztów leczenia, obrotu produktami leczniczymi, kształcenia 

pracowników medycznych, obsługę list refundacyjnych oraz instrument oceny wniosków 

inwestycyjnych w sektorze zdrowia. Rejestry medyczne to uporządkowane zbiory danych o: 

usługobiorcach, usługodawcach, pracownikach medycznych, produktach leczniczych, 

asystentach medycznych i usługach medycznych.  

System informacji jest obsługiwany przez dwie platformy: Platformę Udostępniania On-Line 

Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektroniczną Platformę 

Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 

Dodatkowo, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną wykorzystuje się Elektroniczną 

Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Końcowi użytkownicy systemu 

informacji o ochronie zdrowia, czyli pacjenci, określeni w ustawie jako usługobiorcy, mają w 

określonym zakresie dostęp do zasobów obydwu platform. 

Platforma Rejestrów Medycznych jest miejscem otwartego udostępniania aktualizowanych na 

bieżąco rejestrów: instytucji (podmiotów leczniczych, aptek, hurtowni farmaceutycznych) i 

osób (lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych), 

a także produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych. Zawartość baz jest także 

udostępniana w formie danych, zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Dodatkowo serwis Empatia zawiera rejestry: 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111130657
https://www.csioz.gov.pl/
https://www.csioz.gov.pl/
https://www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/dane-z-rejestrow-medycznych/
https://empatia.mpips.gov.pl/
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jednostek pomocy społecznej oraz bazy danych organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i 

ośrodków, w których są one organizowane.  

Platforma Rejestrów Medycznych i Empatia stanowią podłoże - warstwę informacyjną 

zintegrowanych systemów zarządzania informacją i danymi pacjenta oraz uruchamiania usług 

świadczonych drogą elektroniczną. Zintegrowany Informator Pacjenta i Internetowe Konto 

Pacjenta (IKP) dostępne są dla użytkownika końcowego po zalogowaniu poprzez profil 

zaufany. Internetowe Konto Pacjenta to miejsce gromadzenia jednostkowych danych 

medycznych dotyczących pacjenta, jego dokumentacji medycznej, informacji dla 

pacjenta oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.  

Jednostkowe dane medyczne to dane osoby fizycznej o udzielonych, udzielanych i 

planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej oraz dotyczące jej stanu zdrowia, w tym 

profilaktyki zdrowotnej i realizacji programów zdrowotnych. Dokumentacja medyczna to 

zbiór materiałów zawierających dane i informacje medyczne dotyczące stanu zdrowia 

pacjentów oraz udzielanych im świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu w szpitalu lub wizyt 

lekarskich w przychodniach. Elektroniczna dokumentacja medyczna to dokumenty 

wytworzone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na mocy Ustawy pacjent 

ma poprzez IKP zapewniony dostęp do informacji: o udzielonych i planowanych 

świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w SIM oraz raportów z udostępnienia 

danych dotyczących pacjenta; o kwocie środków publicznych wydatkowanych na 

sfinansowanie udzielonych mu świadczeń opieki zdrowotnej; o posiadanym w danym dniu 

prawie pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa; o wystawionych 

zaświadczeniach lekarskich; o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez 

usługobiorcę; o wysokości kwoty podlegającej refundacji dla poszczególnych produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych wydanych usługobiorcy; o usługodawcy i udzielanych przez niego świadczeniach 

opieki zdrowotnej; o wycofanych z obrotu produktach leczniczych lub wyrobach medycznych, 

jeżeli zostały one usługobiorcy przepisane na podstawie recepty w postaci elektronicznej lub 

przez niego nabyte oraz o profilaktyce i zdrowym trybie życia na podstawie jednostkowych 

danych medycznych usługobiorcy („Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia”, 2011, s. Art. 7a.1.). Usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane 

https://zip.nfz.gov.pl/ap-zipmed/user/med/med@default
https://www.pacjent.gov.pl/
https://www.pacjent.gov.pl/
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w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej to jak dotąd wystawianie: recept, zwolnień 

lekarskich i skierowań do specjalistów. 

Oprócz rejestrów i Internetowego Konta Pacjenta, dodatkową funkcję informacyjną pełni 

Informator o Terminach Leczenia. Informacje o pierwszym wolnym terminie powinny być w 

nim aktualizowane przez szpitale i przychodnie co najmniej raz w tygodniu. 

Ujednoliceniu oznaczeń i nazw jednostek chorobowych oraz interwencji medycznych w 

dokumentacji medycznej w całym systemie opieki zdrowotnej w Polsce służą udostępnione i 

aktualizowane na Platformie Rejestrów Publicznych klasyfikacje: chorób i problemów 

zdrowotnych, procedur medycznych, funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz 

praktyki pielęgniarskiej. 

Rys.  31  System informacji o ochronie zdrowia w Polsce. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

 
 

17.2 Źródła wiarygodnych informacji  z obszaru 
medycyny i zdrowia  

Polskim źródłem informacji o publikacjach naukowych z zakresu medycyny jest Polska 

Bibliografia Lekarska, tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie, natomiast 

bazą o zasięgu międzynarodowym jest  
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MEDLINE, powstająca w National Library of Medicine w USA. Obydwie są subskrybowane 

przez Wirtualną Bibliotekę Nauki i dzięki temu dostępne w polskich sieciach naukowych i 

akademickich. Szerszy zasięg dotyczący formy wydawniczej ma natomiast baza PubMed, 

udostępniana nieodpłatnie przez National Library of Medicine. 

Rozmiar bieżącego przyrostu publikacji naukowych z obszaru medycyny uniemożliwia 

przedstawicielom zawodów medycznych rzetelną aktualizację wiedzy, której są źródłem, stąd 

też popularność nowego typu dokumentów pochodnych, jakimi są przeglądy systematyczne. W 

wielu krajach uznawane są za najwyższy standard w opiece zdrowotnej opartej na danych 

naukowych i podstawę podejmowania decyzji zdrowotnych. Ich najbardziej renomowanym 

źródłem jest Cochrane Library. Cochrane to międzynarodowa organizacja zarejestrowana w 

Wielkiej Brytanii. Przeglądy Cochrane to przeglądy systematyczne badań oryginalnych 

dotyczących opieki i polityki zdrowotnej. Każdy przegląd Cochrane ma jasno sformułowane 

pytanie, na przykład: „czy antybiotyki mogą pomóc w łagodzeniu objawów bólu gardła?”. Aby 

odpowiedzieć na to pytanie, przeszukuje się i zestawia istniejące naukowe dokumenty 

pierwotne na ten temat, które spełniają określone kryteria, następnie dokonuje oceny za pomocą 

rygorystycznych wytycznych w celu ustalenia, czy odnalezione dane naukowe przedstawiają 

rozstrzygające wyniki (Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions). 

Przeglądy Cochrane są aktualizowane, dlatego pozwalają podejmować decyzje kliniczne 

oparte na najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych naukowych. Przeglądy mają 

jednakową, ustrukturyzowaną budowę, która ułatwia interpretację treści. Składają się na nią: 

podstawowe metadane, abstrakt, tło i cele badania, metody poszukiwania i doboru publikacji 

do analizy oraz opis gromadzenia danych, wyniki główne, wnioski autorów oraz streszczenie 

sformułowane prostym językiem.  

Porządkowaniu terminologii medycznej i wspomaganiu wyszukiwania w naukowych źródłach 

informacji, takich jak Medline, PubMed, Cochrane Library służy słownik tematów 

medycznych MeSH Narodowej Biblioteki Medycznej w Stanach Zjednoczonych, 

aktualizowany, a więc dostępny w kolejnych odsłonach, jak Medical Subject Headings 2019. 

Słownik ma zastosowanie międzynarodowe, publikowany jest też w innych wersjach 

językowych, jak np. Medical Subject Headings – polska wersja, który jest udostępniany przez 

Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie. 

Streszczenia prostym językiem (plain language summaries - PLSs), będące częścią każdego 

przeglądu systematycznego Cochrane są tworzone w celu ułatwienia ich zrozumienia także 

przez użytkowników nie reprezentujących zawodów medycznych. Hermetyczność języka 

https://wbn.icm.edu.pl/
https://www.nlm.nih.gov/
https://training.cochrane.org/handbook
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://meshb.nlm.nih.gov/search
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/tez17
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naukowego używanego w medycznych publikacjach naukowych powoduje bowiem, że nawet 

bezpłatny dostęp do renomowanych źródeł naukowych nie zaspokaja potrzeb informacyjnych 

odbiorców nie związanych zawodowo z naukami medycznymi.  

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania związane ze zdrowiem i leczeniem, wyrażanych w 

bardziej przystępnym i zrozumiałym dla pacjenta języku może się odbywać także w innych 

źródłach informacji, takich jak polska Medycyna Praktyczna. Treści publikowane są tu w 

formie: krótkich artykułów encyklopedycznych, odpowiedzi na pytania pacjentów, 

wywiadów z ekspertami (najczęściej z lekarzami), aktualności – komunikatów 

informacyjnych. Treści te są też uporządkowane w kilkadziesiąt grup tematycznych, 

obejmujących najważniejsze zagadnienia związane ze zdrowiem ludzi. Cechą wyróżniającą ten 

serwis od innych internetowych źródeł informacji jest fakt, że autorami treści są tu osoby 

wykonujące zawody medyczne. Identyczne hasło wpisane w okno wyszukiwania w części 

serwisu Medycyna Praktyczna adresowanej do lekarzy (dostępnej po zalogowaniu) pozwoli na 

uzyskanie wyniku w postaci: opisu chorób, wytycznych postępowania (opracowanych przez 

towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowanych w renomowanych 

czasopismach), artykułów przeglądowych (przedstawiających aktualny stan wiedzy w 

zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce lekarskiej, często są to tłumaczenia), 

przeglądów aktualnych badań (zwięzłe omówienia wybranych, najnowszych badań 

klinicznych, opublikowanych w renomowanych czasopismach, których wyniki mają znaczenie 

dla praktyki lekarskiej), opisów przypadków, wywiadów oraz nagrań wykładów. Ta część 

serwisu stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy lekarzami i jest dobrym 

przykładem nurtu tzw. Evidence Based Medicine, która czyni indywidualne doświadczenie 

lekarza oraz wartości pacjenta czynnikami równoprawnymi z dowodami naukowymi w 

podejmowaniu decyzji medycznych. 

Wiarygodnym źródłem informacji na temat chorób, leczenia, profilaktyki i zdrowego trybu 

życia są też specjalistyczne serwisy internetowe instytucji podległych Ministerstwu Zdrowia, 

(np. Instytut Żywności i Żywienia), serwisy narodowych programów ochrony zdrowia (np. 

Pamiętaj o sercu) oraz towarzystw (np. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków). 

https://www.bip.gov.pl/subjects/4414,Ministerstwo+Zdrowia.html
http://www.izz.waw.pl/
http://www.pamietajosercu.pl/
https://diabetyk.org.pl/
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Rys.  32  System informacji z obszaru medycyny i zdrowia. Podsumowanie.  
źródło: oprac. własne  

 
 

 

17.3 Wybrane systemy informacyjne (informacja 
medyczna)  

17.3.1 Platforma Rejestrów Medycznych  
Platforma Rejestrów Medycznych https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/main 

op
is

 

• twórca: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  
• podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 
• rejestry instytucji: (1) Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: rejestr 

podmiotów leczniczych; (2) Rejestr Aptek: rejestr aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, 
aptek szpitalnych, aptek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej (także z nieważnym 
zezwoleniem); (3) Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych posiadających zezwolenie na prowadzenie 
obrotu hurtowego lekami w RP; (4) Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i 
Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków 

• rejestry osób: (1) Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: rejestr praktyk 
zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych; (2) Centralny Rejestr 
Farmaceutów zarejestrowanych na terenie RP; (3) Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych 
zarejestrowanych na terenie RP 

• rejestry produktów i surowców: (1) Rejestr Produktów Leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) 
zarejestrowanych na terenie RP; (2) Lista Surowców Farmaceutycznych zarejestrowanych na 
terenie RP 

• rejestry systemów kodowania- klasyfikacje: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i 
Problemów Zdrowotnych - ICD-10 (także w wersji angielskiej); Międzynarodowa Klasyfikacja 
Procedur Medycznych - ICD-9PL; Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania 
Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF; SNOMED GPS (Global Patient Set); International 
Classification for Nursing Practice - Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej - ICNP 
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https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/main
https://www.csioz.gov.pl/
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111130657
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 • wyszukiwanie zaawansowane (w rejestrach instytucji, osób, produktów i surowców) 

• przeglądanie klasyfikacji (rozwijanie kolejnych poziomów) lub pobieranie pliku z klasyfikacją 
ćw

ic
ze

ni
a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać liczbę szpitali w małopolsce wyszukiwanie podmiotów leczniczych 

proszę podać liczbę indywidualnych praktyk lekarskich 
i pielęgniarskich w małopolsce 

wyszukiwanie praktyk zawodowych lekarzy i 
dentystów ->małopolska, indywidualna praktyka 
lekarska 
wyszukiwanie Praktyk Zawodowych Pielęgniarek i 
Położnych ->małopolska, indywidualna praktyka 
lekarska 

proszę podać liczbę aktywnych aptek zarejestrowanych 
w Krakowie, prowadzących sprzedaż wysyłkową rejestr aptek -> kraków, aktywna, sprzedaż wysyłkowa 

proszę podać numer i datę ważności pozwolenia na 
sprzedaż preparatu leczniczego ludzkiego 
VENOFORTON 

Rejestr Produktów Leczniczych 

jaką grupę chorób oznaczono symbolem 
klasyfikacyjnym „H00–H06” 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i 
Problemów Zdrowotnych - ICD-10 

proszę podać symbol klasyfikacyjny procedury 
medycznej „Korekcja wynicowanego otworu łzowego” 

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych - 
ICD-9PL 

   

 

17.3.2 Polska Bibliografia Lekarska  
Polska Bibliografia Lekarska od 1991 r. http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblb09  

op
is

 

• twórca: Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie 
• zasięg chronologiczny: 1991- 
• zawartość: polskie piśmiennictwo naukowe (w tym niepublikowane prace doktorskie i 

habilitacyjne), kliniczne i fachowe z obszaru medycyny i nauk pokrewnych oraz organizacji 
ochrony zdrowia, a także piśmiennictwo popularne z zakresu oświaty zdrowotnej  

• dostęp: sieci uniwersyteckie i naukowe 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• wyszukiwanie zaawansowane w indeksach: hasło / hasło główne / hasło pomocnicze / tytuł / autor / 
instytucja / miasto / kraj / tytuł czasopisma / konferencja / ISBN / ISSN / tytuł serii;  

• wyszukiwanie zaawansowane w obrębie miesięcznych aktualizacji bazy/ w wybranym roku / w 
wybranych latach 

• wyszukiwanie zaawansowane w wymienionych wyżej indeksach wraz z możliwością wyboru z 
listy: hasła klasyfikacyjnego GBL, rodzaju dokumentu / typu dokumentu / wskaźnika treści / 
opisów ze streszczeniem 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać tytuł najnowszej polskiej publikacji 
recenzowanej na temat dietetyki seniorów hasło: dieta, hasło klasyfikacyjne GBL: geriatria 

proszę podać przykład polskiej publikacji naukowej 
reprezentującej tematykę substytutów mleka, wydanej 
w 2005 r. 

hasło: substytut mleka 
wybrany rok 

proszę przywołać polskie prace będące wynikiem badań 
klinicznych dotyczących cukrzycy 

hasło: cukrzyca 
rodzaj dokumentu: praca kliniczna 

  
   

 

  

http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pblb09
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17.3.3 MEDLINE 
MEDLINE  

op
is

 

• National Center for Biotechnology Information (NCBI) działające przy National Library of 
Medicine (NLM) należącej do National Institutes of Health (NIH) w USA 

• zawartość: artykuły z ponad 4500 czasopism wydawanych na świecie od 1966 roku (52% rekordów 
pochodzi z czasopism wydawanych w USA, a 86% odnosi się do artykułów opublikowanych w 
języku angielskim 

• baza jest aktualizowana raz w tygodniu (około 8000 opisów), aktualizacje dotyczą też zbioru 
terminów (Medical Subject Headings - MeSH), który służy do indeksowania artykułów 

• dostęp: (1) ze strony internetowej NLM poprzez bazę PubMed, (2) za pośrednictwem serwisów 
firm będących dzierżawcami bazy np. EBSCO (w sieciach uniwersyteckich i naukowych) 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • wyszukiwanie zaawansowane 
• przeglądanie indeksów 
• MeSH 
• fasety 

ćw
ic

z.
 polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć pełne teksty recenzowanych artykułów 
naukowych o zasięgu globalnym, na temat diety 
bezglutenowej u osób powyżej 62 roku życia 

MeSH 2019 
fasety 

   

17.3.4 PubMed  
PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

op
is

 

• twórca: National Center for Biotechnology Information (NCBI) działające przy National Library of 
Medicine (NLM) należącej do National Institutes of Health (NIH) w USA 

• zawartość: opisy literatury biomedycznej z MEDLINE, czasopism z dziedziny nauk 
przyrodniczych i książek online (do części opisów podłączone są pełne teksty), a także opisów 
artykułów, które są przygotowywane do umieszczenia w bazie MEDLINE (mają status: PubMed–
in–process lub PubMed – as supplied by publisher) 

• dostęp otwarty, jednak nie wszystkie teksty dostępne są w pełnej wersji 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie proste 

• wyszukiwanie zaawansowane (łączenie pól) 
• MeSH 

ćw
. 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę znaleźć pełne teksty: artykułów naukowych, 
przeglądów systematycznych i prób klinicznych na 
temat diety bezglutenowej 

wyszukiwanie zaawansowane: MeSH, article type, text 
availability 
 

   

 

 

 

 

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
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17.3.5 Cochrane Library  
Cochrane Library http://www.cochranelibrary.com/ 

op
is

 

• twórca: Cochrane - międzynarodowa organizacja zarejestrowana w Wielkiej Brytanii jako 
organizacja non-profit i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

• Biblioteka Cochrane (ISSN 1465-1858) jest zbiorem online baz, które zawierają różne rodzaje 
wysokiej jakości, niezależnych danych naukowych w celu ułatwienia podejmowania decyzji w 
opiece zdrowotnej oraz bazy, która zawiera informacje dotyczące Grup Cochrane 

• Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) zawiera wszystkie recenzowane przeglądy 
systematyczne Cochrane (i protokoły) przygotowane i nadzorowane przez Cochrane Review Group 
(zespół redakcyjny) zgodnie z podręcznikami Cochrane; obejmuje również artykuły redakcyjne i 
suplementy; baza aktualizowana na bieżąco 

• Cochrane Central Register of Controlled Trials (Central) jest źródłem opisów prób klinicznych; 
baza zawiera dane bibliograficzne, często streszczenia, ale nie zawiera pełnych tekstów; 
aktualizacja miesięczna 

• Cochrane Clinical Answers (CCA) zawiera pytania kliniczne, krótkie odpowiedzi i dane dotyczące 
wyników przeglądu Cochrane uznanego za najbardziej odpowiedni dla praktykujących 
pracowników służby zdrowia; dowody są wyświetlane w przyjaznym dla użytkownika formacie 
tabelarycznym, który zawiera opisy, dane i linki do grafiki 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• wyszukiwanie proste 
• wyszukiwanie zaawansowane 
• przeglądanie działów tematycznych Cochrane; wynik wyświetlany jest w układzie według typu 

dokumentu: przegląd systematyczny, protokoły, próby, artykuły redakcyjne, kolekcje specjalne, 
odpowiedzi kliniczne 

• fasety umożliwiają dodatkowe filtrowanie wyniku: data publikacji, status, język, rodzaj, temat 
• hasła MeSH 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

czy antybiotyki mogą pomóc w łagodzeniu objawów 
bólu gardła? proszę znaleźć odpowiedź na pytanie w 
bibliotece Cochrane 

Clinical Answers 

jakie są skutki stosowania środków farmakologicznych 
u osób dorosłych z zespołem ostrej niewydolności 
oddechowej? proszę znaleźć odpowiedź na pytanie w 
bibliotece Cochrane 

Clinical Answers 

   

 

17.3.6 Medycyna Praktyczna  
Medycyna Praktyczna http://www.mp.pl/ 

op
is

 

• twórca: Medycyna Praktyczna - wydawca literatury fachowej, w Polsce pionier i propagator idei 
evidence-based medicine, czyli praktyki medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych 
publikacjach, a także współzałożyciel Polskiego Instytutu EBM 

• zawartość portalu udostępniono w dwóch odsłonach: dla lekarzy i dla pacjentów (zakładka w 
górnej części strony) 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • PORTAL PACJENTÓW (dostępny bezpłatnie) 

• zakładki: zdrowie (porady), objawy, choroby, badania i zabiegi, leki, substancje, lekarze, placówki 
medyczne 

• aktualności, pytania i odpowiedzi 
• serwisy specjalistyczne (ponad 30) dotyczące działów medycyny, chorób i dolegliwości 
• bazy: leków, lekarzy, placówek medycznych 

http://www.cochranelibrary.com/
http://www.mp.pl/
http://www.mp.pl/
http://www.mp.pl/
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• PORTAL LEKARZY (dostępny po zalogowaniu dla przedstawicieli branży medycznej) 
• zakładki: kurier (aktualności), artykuły (przeglądy badań, artykuły przeglądowe, wytyczne, postępy 

w medycynie), opinie ekspertów, wykłady, wywiady, badania, pytania, w podziale na specjalności, 
leki, kalkulatory, eMPedium (aplikacje dla lekarzy) 

• serwisy specjalistyczne (ponad 50) dotyczące działów medycyny, chorób i dolegliwości 

ćw
. 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę odnaleźć wartościowe teksty na temat 
dolegliwości, diagnostyki i postępowania przy 
nietolerancji glutenu, napisane przystępnym językiem 
po polsku, adresowane do pacjentów 

badania, choroby, pytania pacjentów i odpowiedzi 
lekarzy 

   

 

17.4 Dalsza lektura (informacja medyczna) 
108. Cieśla, J. (2010). Pojęcia, terminologia i słownictwo kontrolowane w naukach 

biomedycznych oraz ich zastosowanie. W: MedLibTrain. Zostań najlepszym nauczycielem 
kompetencji informacyjnych. Przewodnik nie tylko dla bibliotekarzy medycznych / pod 
red. B. Niedźwiedzkiej i I. Hunskar (s. 93–111). Kraków. 

109. Czarnik, E. (2010). Bazy danych i wyszukiwanie. W: MedLibTrain. Zostań najlepszym 
nauczycielem kompetencji informacyjnych. Przewodnik nie tylko dla bibliotekarzy 
medycznych / pod red. B. Niedźwiedzkiej i I. Hunskar (s. 93–111). Kraków. 

110. Ubysz, D., & Giermaziak, W. (2018). „Polska Bibliografia Lekarska” w dobie rozwoju 
informatyzacji. Funkcjonalność bazy a potrzeby i oczekiwania użytkowników. W: 
Bibliografie specjalne: Rozwój i otwartość. Red. nauk. B. Włodarczyk, J. Woźniak-
Kasperek (s. 149). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. 

111. Kozakowski, J. (2018). Jak informować o zdrowiu publicznym?: Porównanie polskich 
i światowych serwisów informacyjnych tworzonych przez narodowe instytuty zdrowia 
publicznego. W: Nauka o informacji w okresie zmian: Innowacyjne usługi informacyjne. 
Pod. Red. B. Sosińskiej-Kalaty, P. Tafiłowskiego, Z. Wiorogórskiej. Warszawa: SBP. 

112. Niedźwiecka, B., & Hunskar, I. (Red.). (2010). MedLibTrain. Zostań najlepszym 
nauczycielem kompetencji informacyjnych. Przewodnik nie tylko dla bibliotekarzy 
medycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. 

113. Świtała, K. (2019). Koncepcja systemu informacji w ochronie zdrowia: Decentralizacja 
czy centralizacja procesów przetwarzania danych dotyczących zdrowia? W: 
Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i 
praktyce (s. 456–467). 
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18 Źródła informacji na temat osób 
Źródła na temat osób można podzielić według kryterium: zakresu - na ogólne i poświęcone 

wybranym grupom społecznym lub zawodowym; zasięgu terytorialnego - na: środowiskowe, 

lokalne, regionalne, narodowe, polonijne, międzynarodowe; przeznaczenia - na np. 

rejestracyjne (np. Rejestr PESEL), biograficzne naukowe (np. Polski Słownik Biograficzny), 

informacyjne (np. Kto był kim w drugim obiegu”), popularne (np. „Kto był kim w Polsce w 

roku 2018”) oraz kryterium zasięgu chronologicznego. Ze względu na zawartość artykułów 

hasłowych źródła te można podzielić na omawiające życie (słowniki biograficzne) oraz 

omawiające życie i twórczość (słowniki bio-bibliograficzne); ze względu na dobór nazwisk - 

na źródła osób zmarłych i żyjących. Biograficzne źródła dostępne w postaci kodeksów można 

podzielić też ze względu na organizację treści na stosujące: tzw. system angielski (układ 

alfabetyczny ciągły w kolejnych tomach np. Polski Słownik Biograficzny), tzw. system 

holenderski (układ alfabetyczny zamknięty w obrębie tomu) oraz układ chronologiczny 

następujących po sobie przedziałów czasu, według dat śmierci. Przy poszukiwaniu informacji 

na temat osób zmarłych pomocne są też archiwalne źródła genealogiczne (zob. Informacja 

genealogiczna 

). 

Specyficzną odmianą źródeł informacji na temat osób są systemy identyfikowania twórców 

dzieł kreatywnych. 

18.1 Rejestry ludności, wykazy ekspertów 
Najważniejszym w Polsce źródłem zawierającym dane osobowo-adresowe obywateli jest 

rejestr PESEL. Obejmuje on dane: (1) obywateli polskich przebywających na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz (2) zamieszkujących poza jej granicami, a także (3) 

cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w związku z 

uzyskaniem prawa stałego pobytu, prawa pobytu rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, azylu, zgody na pobyt tolerowany, 

ochrony czasowej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych) oraz (4) członków rodziny 

cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Podstawą prawną systemu jest Ustawa z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności. Rejestr PESEL jest częścią systemu Rejestrów 

Państwowych, prowadzonego w Centralnym Ośrodku Informatyki, na który składają się 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102171427
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102171427
https://www.coi.gov.pl/strona-glowna
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jeszcze: Rejestr Dowodów Osobistych, Baza Usług Stanu Cywilnego, Centralny Rejestr 

Sprzeciwów (przeciwko wykorzystywaniu narządów po śmierci) oraz System Odznaczeń 

Państwowych. Głównymi użytkownikami systemu są urzędy gmin i urzędy stanu cywilnego, 

za pośrednictwem których obywatele mogą realizować sprawy urzędowe. Korzystają z niego 

także sami obywatele, załatwiając sprawy urzędowe drogą elektroniczną (w ten sposób 

uzyskując dostęp do swoich - tylko swoich danych).  

Pozostałe rejestry są dostępne publicznie, mają charakter branżowy i związane są z zawodami. 

Krajowa baza Ludzie Nauki jest rejestrem naukowców. Polski rejestr Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą zawiera wyszukiwarki osób wykonujących zawody 

medyczne: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych i 

fizjoterapeutów. Polskie źródła informacji o osobach wykonujących zawody prawnicze 

reprezentowane są przez: Rejestr Radców, zawierający nazwiska radców prawnych, aplikantów 

radcowskich i prawników zagranicznych oraz Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów 

Adwokackich. Zasięg europejski ma wyszukiwarka prawników Find a Layer. Dostępna jest też 

polska i europejska lista rzeczników patentowych. Informacje o osobach pracujących w 

instytucjach Wspólnot Europejskich uzyskać można w bazie EU Whoiswho.  

18.2 Źródła biograficzne 
Wśród źródeł biograficznych najcenniejsze pod względem jakości opracowania artykułów 

hasłowych są źródła narodowe, dokumentujące szczególną rolę osób w historii, kulturze, nauce 

danego kraju. Przykładami takich źródeł są: Deutsche Biographie, Oxford Dictionary of 

National Biography czy Polski Słownik Biograficzny. Artykuły hasłowe są w nich naukowymi 

opracowaniami powstałymi w oparciu o źródła pierwotne (Całek, 2013). Źródła te są tworzone 

przez wieloosobowe zespoły, przywiązuje się wagę do właściwego doboru autorów 

biogramów.  

Biografie narodowe mają długie tradycje. Redagowanie takich dzieł zapoczątkowały Niemcy i 

Austria. Najwcześniej opublikowano Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (w 

60 tomach w latach 1865-1891), następnie Österreichisches Biographisches Lexikon 

obejmujący lata 1815-1950. Niemiecka Allgemeine Deutsche Biographie została opublikowana 

w 56 tomach w latach 1875-1912. Jej kontynuacją jest Neue Deutsche Biographie (1953- 

Berlin). Pierwsze słowniki: austriacki i niemiecki, wypracowały wzorzec narodowego słownika 

biograficznego, którym posiłkowały się inne kraje. Ukazał się następnie The Dictionary of 

National Biography (1885-1900), w XX w. co dekadę ukazywały się kolejne jego suplementy. 

https://nauka-polska.pl/#/home/search?_k=7yuqpk
https://rpwdl.csioz.gov.pl/
https://rpwdl.csioz.gov.pl/
https://rejestrradcow.pl/Home/Index
http://www.rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja
http://www.rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-en.do
https://grab.uprp.pl/RzecznicyPatentowi/Strony%20witryny/Wyszukiwanie%20rzecznika%20patentowego.aspx
https://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html
http://europa.eu/whoiswho/public/
https://www.deutsche-biographie.de/index.html
http://www.oxforddnb.com/
http://www.oxforddnb.com/
http://www.literature.at/collection.alo?from=1&to=50&orderby=author&sortorder=a&objid=11104&page=
http://www.biographien.ac.at/oebl?frames=yes
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Idea opracowania słownika biograficznego Polaków pojawiła się już w 1858 r. w Towarzystwie 

Naukowym Krakowskim, lecz pierwszy tom Polskiego Słownika Biograficznego ukazał się w 

1935 roku (Pagacz-Moczarska, 2016).  

Współczesne tendencje w rozwoju źródeł biograficznych to: przekształcanie źródeł wydanych 

drukiem na postać cyfrową (pierwsze niemieckie i austriackie biografie zostały zdigitalizowane 

i udostępnione online w serwisie Biographieportal); uzupełnianie zawartości treściowej – 

multimedialną (znakomitym przykładem jest polski portal Biogramy.pl); przyłączanie do hasła 

właściwego artykułów hasłowych pochodzących z innych źródeł biograficznych; łączenie w 

jeden system różnych źródeł biograficznych (Biographieportal pozwala na wyszukiwanie 

biogramów w źródłach biograficznych krajów niemieckojęzycznych, w ostatnim czasie 

dołączono biografię słoweńską). 

Współczesne źródła elektroniczne oferują rozbudowaną zawartość rekordu będącego 

odpowiednikiem artykułu hasłowego. Składają się nań: identyfikacja osoby (nazwa, daty życia, 

wykonywane zawody i funkcje), życiorys, dzieło (opis dorobku, dorobek, opracowania 

dorobku), źródła, które posłużyły do opracowania biogramu, autorzy biogramu, materiał 

multimedialny (portrety, wizerunki, nagrania filmowe, nagrania audio – widać to szczególnie 

w portalu Biogramy.pl, który jest multimedialną wersją PSB), inne źródła biograficzne 

(odesłania, skany artykułów hasłowych), wartość dodana (np. inne postaci współczesne 

bohaterowi hasła), zarządzanie (ułatwione cytowanie, artykuł w wersji pdf).  

Hipertekst umożliwia wydobycie nowej jakości źródeł biograficznych, pozwalając nie tylko 

zapoznawać się z zawartością pojedynczych haseł, ale też dostrzegać związki pomiędzy 

biogramami (ludzie żyjący w tym samym okresie czasu, tym samym miejscu, wykonujący 

podobne zawody itd.). Wyszukiwanie w biograficznych źródłach elektronicznych jest 

wielowątkowe. Pozwala na: wyszukiwanie w opisie (nazwa, daty życia, miejsca urodzin i 

śmierci), wyszukiwanie w treści, korzystanie z podpowiedzi, indeksów (aktywności, 

tematycznego, alfabetycznego, miejsc urodzin, śmierci, aktywności), wizualizacji powiązań 

oraz map. 

Interesującym uzupełnieniem zasobów Polskiego Słownika Biograficznego, jest prowadzona w 

Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej, rejestrująca 

opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków żyjących w XX i XXI w. 

(urodzonych po 1850 r.), zamieszczonych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych 

(Bielawska, 2011). 

http://www.biographie-portal.eu/search
http://www.biogramy.pl:8080/NewHome
http://www.biographie-portal.eu/search
http://www.biogramy.pl:8080/NewHome
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World Biographical Information System Online  wydawnictwa de Gruyter (dawniej Saur) to 

płatna baza biograficzna zawierająca kopie cyfrowe artykułów biograficznych pochodzących z 

różnych źródeł informacji opublikowanych od 1559 do początku XXI wieku. Artykuły dotyczą 

ponad 6 mln ludzi z całego świata, żyjących od czasów starożytnych do dziś. Początkowo 

system był oparty na mikrofiszach (lata 90’ – 1. poł.), obecnie (od edycji 2007) zbiory te są 

zdigitalizowane. Z kolei Biographical Dictionary jest ogólnie dostępny, działa na zasadzie 

wiki, uruchomiony został w 1997 r., obejmuje biogramy ludzi z całego świata od czasów 

antycznych do współczesności.  

18.3 Systemy identyfikowania twórców dzieł 
kreatywnych 

Z powodu ogromnej i stale zwiększającej się liczby twórców, których dzieła rejestrowane są w 

systemach informacyjnych, a także różnych wersji, w tym językowych ich nazw, podejmowane 

są globalne i lokalne inicjatywy ich ujednolicania i jednoznacznego identyfikowania. Temat 

jednoznacznej identyfikacji autorów prac jest szczególnie obecny w informacji naukowej (zob. 

Jednoznaczne identyfikowanie autorów tekstów). Rozwiązania tego typu obecne są także poza 

systemem informacji naukowej (chociaż także go obejmują). Są to: ISNI - International 

Standard Name Identifier oraz VIAF - Virtual International Authority File. 

Numer ISNI - International Standard Name Identifier służy do jednoznacznej identyfikacji 

tożsamości podmiotów (osób oraz instytucji) zaangażowanych w tworzenie, produkcję, 

zarządzanie i dystrybucję treści, a więc: badaczy, wynalazców, pisarzy, artystów, twórców 

wizualnych, wykonawców, producentów i wydawców. Celem jest umożliwienie  

jednoznacznego przypisania do twórcy każdego opublikowanego dzieła (niezależnie od 

systemu informacji, w którym jest opisane). International ISNI Agency udostępnia 

międzynarodową bazę danych nazw twórców dzieł kreatywnych, którym przypisano trwały 

unikalny numer identyfikacyjny ISNI (obecnie liczy ona 10 mln osób i prawie milion  

organizacji). ISNI jest jednym z najszybciej rozwijających się standardów opisów, 

w założeniach ma to być tzw. identyfikator pomostowy, służący wymianie informacji 

(metadanych) w modelu Linked Data oraz Semantic Web. W Polsce ISNI wprowadzono normą 

PN-ISO 27729:2014-04P. 

VIAF - Virtual International Authority File to największa światowa kartoteka haseł 

wzorcowych, której celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych funkcjonujących w 

różnych wersjach w systemach informacyjnych na całym świecie pod jednym, unikatowym 

http://db.saur.de/WBIS/login.jsf
http://www.s9.com/
http://www.isni.org/
http://www.isni.org/search
https://viaf.org/
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identyfikatorem numerycznym. Zasoby VIAF są integrowane z innymi systemami, na przykład 

ISBN i ISNI. 

W Polsce, dzięki zintegrowaniu z bazą ISBN, wydawca otrzymuje automatyczną podpowiedź 

prawidłowej pisowni nazwiska oraz imienia autora, a także dodatkowe podpowiedzi 

w przypadku osób o tym samym imieniu i nazwisku. Automatyczną identyfikację haseł 

osobowych na podstawie VIAF wykorzystuje angielska wersja Wikipedii. Prace VIAF 

prowadzone są przez wiele bibliotek w ramach Konsorcjum VIAF (nadzór sprawują: OCLC - 

Ohio College Library Center oraz biblioteki narodowe USA, Niemiec i Francji). Biblioteka 

Narodowa w Warszawie przystąpiła do konsorcjum VIAF w 2013 roku.  
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18.4 Wybrane systemy informacyjne (źródła 
informacji na temat osób) 

18.4.1 Polski Słownik Biograficzny 
Polski Słownik Biograficzny (PSB) http://www.psb.pan.krakow.pl/  

Internetowy Polski Słownik Biograficzny https://www.ipsb.nina.gov.pl/Home; 
https://www.biogramy.pl/NewHome 

op
is

 

• twórca: Instytut Historii PAN 
• Prace nad PSB rozpoczęto w 1931 roku, pierwszy tom wydała w 1935 roku Polska Akademia 

Umiejętności; PSB miał dwie przerwy wydawnicze (okupacja hitlerowska, stalinizm (1949-1957) i 
dwie próby zawieszenia wydawania (1968, 1983), w 2014 r. uruchomiono wersję elektroniczną, 
której wydawcą jest  Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny 

• PSB zawiera artykuły biograficzne oparte na wynikach badań naukowych i zaopatrzone w 
dokumentację źródłową, informujące o biegu życia, działalności i osiągnięciach osób, które 
odegrały istotną rolę w życiu społeczno-politycznym, gospodarczym i kulturalnym Polski w całym 
ciągu jej historii, zmarłych do 2000 r. (przez cały wiek XX wydawania PSB górna granica zasięgu 
chronologicznego nie była zamknięta, niedawno zdecydowano, że w Słowniku będą znajdować się 
nazwiska osób zmarłych do końca 2000 r);  

• PSB był tworzony w odmiennych warunkach politycznych, na jego powstawanie miała wpływ 
cenzura (uzupełniające informację erraty dołączono do tomu 32 (1991 r.); dewizą Słownika był i 
jest całkowity obiektywizm 

• autorzy są proszeni o zrekonstruowanie przebiegu życia danej osoby i określenie jego roli i miejsca 
w historii, kulturze, nauce danego czasu; do współpracy pozyskuje się najlepszych znawców 
przedmiotu: z PSB współpracuje ok. 1000 autorów reprezentujących różne ośrodki i różne 
pokolenia 

• wersja elektroniczna słownika nie zawiera wszystkich haseł, jakie opublikowano drukiem (aby 
stało się to możliwe konieczne jest podpisanie umów z właścicielami autorskich praw majątkowych 
lub ich spadkobiercami lub nadanie hasłom statusu dzieła osieroconego, prace trwają), jest jednak 
uzupełniana materiałami multimedialnymi ukazującymi realia epok współczesnych bohaterom 
haseł, kontekst historyczny i kulturowy 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• WERSJA DRUKOWANA 
• układ haseł jest alfabetyczny według nazwisk; informacja o tym, w którym tomie jest hasło 

poświęcone danej osobie znajduje się na stronie PSB 
• tomy wydane w latach 1936-2015 zostały zdigitalizowane w Repozytorium Cyfrowym Instytutów 

Naukowych, ale nie są dostępne  
• artykuły hasłowe mają jednolitą budowę: (1) hasło: nazwisko, imię, herb, pseudonimy i 

kryptonimy, daty ramowe życia, określenie zawodu lub działalności; (2) właściwy życiorys: data i 
miejsce urodzenia, pochodzenie społeczne, rodzice, wychowanie i wykształcenie, działalność 
zawodowa, społeczna, funkcje, stanowiska, twórczość; (3) dokumentacja: wskazówki 
ikonograficzne, bibliografia, źródła archiwalne i rękopiśmiennicze, informacje zaczerpnięte od 
osób żyjących 

• WERSJA ELEKTRONICZNA 
• wyszukiwanie proste w hasłach 
• wyszukiwanie zaawansowane (także w treści haseł): wybór płci, okresu życia, wybór zapisów w 

indeksach: aktywności, alfabetycznym, tematycznym, miejsc (urodzeń, śmierci, działalności) 
• artykuł hasłowy: nazwa, daty życia, aktywności, numer tomu PSB, k którym opublikowano 

biogram, kalendarium, zdjęcia, audio, wideo, biblioteka, graf powiązań, dyskusja, mapa, postaci z 
tego okresu 

• zarządzanie wynikiem wyszukiwania: zapisz, wydrukuj, wyślij, udostępnij, cytuj 

ć w  polecenie (p)odpowiedź 

http://www.psb.pan.krakow.pl/
https://www.ipsb.nina.gov.pl/Home
https://www.biogramy.pl/NewHome
http://www.psb.pan.krakow.pl/index.php/pl/zeszyty/opublikowane-hasla
https://rcin.org.pl/dlibra/results?q=&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=12&qf1=collections:142
https://rcin.org.pl/dlibra/results?q=&action=SimpleSearchAction&type=-6&p=12&qf1=collections:142
https://www.ipsb.nina.gov.pl/Home
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proszę wskazać nazwiska pięciu osób, z którymi 
zawodowo powiązany był KAROL JÓZEF TEOFIL 
ESTREICHER 
oraz polityków żyjących w tym samym czasie 

graf powiązań 
postaci z tego okresu 

kto jest autorem biogramu Eugeniusza Michaelisa? z 
jakich źródeł korzystał redagując biogram? wyszukiwanie proste 

proszę przywołać przykłady nagrań dźwiękowych, 
filmów i zdjęć związanych z postacią Józefa Hallera; z 
jakimi instytucjami był związany? 

biogramy.pl -> hasło ->labirynt wiedzy 

   

18.4.2 Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej  
Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej http://www.bj.uj.edu.pl/biogramy/szukaj-

biogramow 

op
is

 

• twórca: Biblioteka Jagiellońska, 2009 r. - 
• zawartość: opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków żyjących w XX i 

XXI w. (urodzonych po 1850 r.), zamieszczonych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych 
po r. 1945 r.; od 2014 r. prace nad bazą zostały ograniczone do materiałów  pochodzących głównie 
z wybranych prac zbiorowych czy monografii 

ap
ar

at
 

w
ys

z.
 • wyszukiwanie proste 

• wyszukiwanie zaawansowane: nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, data śmierci, miejsce 
śmierci, zawód / funkcje, odsyłacze, autor, biogram / bibliografia 

ćw
ic

z.
 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę podać autorów biogramów / nekrologów 
Karola Estreichera (zm. 1984 r.) opublikowanych na 
łamach czasopism, prac zbiorowych i monografii
  

wyszukiwanie proste 

   

 

18.5 Dalsza lektura (źródła informacji na temat 
osób) 

114. Bielawska, K. (2011). Bio-bibliograficzna baza Biblioteki Jagiellońskiej dotycząca 
Polaków XX i XXI wieku – historia i stan obecny. Aplikacje Humanistyczne. 
Zaprezentowano na Infobazy.  

115. Całek, A. (2013). Biografia naukowa: Od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, 
teorie, metody badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

116. Gałkowski, A. (2010). Instytut Badań Biograficznych i Zakład Biografistyki Polonijnej 
PUNO we Francji. Dwie instytucje – jeden cel. Zaprezentowano na II Kongres Polskich 
Towarzystw Naukowych na Obczyźnie.  

117. Pagacz-Moczarska, R. (2016). 80-lecie Polskiego Słownika Biograficznego. Alma 
Mater, 180–181, 70–71. 

118. Pagacz-Moczarska, R., & Romanowski, A. (2015). W trosce o prawdę dziejową. 
Rozmowa z redaktorem naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego, prof. Andrzejem 
Romanowskim. Alma Mater, 171–172, 68–72. 

119. Romanowski, A. (2010). Polski Słownik Biograficzny. Przeszłość, teraźniejszość, 
perspektywy. Kraków: PAU. 

 

http://www.bj.uj.edu.pl/biogramy/szukaj-biogramow
http://www.bj.uj.edu.pl/biogramy/szukaj-biogramow
http://www.bj.uj.edu.pl/documents/4148353/30656597/artykul_Bielawska_BB.pdf
http://www.bj.uj.edu.pl/documents/4148353/30656597/artykul_Bielawska_BB.pdf
http://kptnno.krakow.pl/images/II_Kongres/AG.pdf
http://kptnno.krakow.pl/images/II_Kongres/AG.pdf
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19 Źródła informacji o języku 
Źródła informacji o języku przechodzą współcześnie rewolucję o podłożu technologicznym, 

która znacznie wpływa na zwiększenie ich funkcji użytkowych. Najbardziej tradycyjne formy 

tych źródeł – słowniki zyskały układ dostosowany do środowiska elektronicznego oraz ma 

miejsce tendencja do łączenia różnych typów słowników i integrowania ich w jeden wspólny, 

wszechstronny system informacji. Wartością dodaną, szczególnie cenną w słownikach języków 

obcych czy słownikach dialektów, jest uzupełnianie tekstu o dokumenty multimedialne - 

nagrania wymowy. Do sieci trafiają historyczne słowniki językowe, jak też powstają słowniki 

retrospektywne języka. Ma miejsce powszechne i wszechstronne wykorzystanie korpusów 

językowych. Powstają nowe narzędzia i źródła informacji, jak sieci słów i źródła 

frekwencyjne oraz usługi, jak poradnie językowe i narzędzia do pomiaru zrozumiałości 

tekstu. Wszystkie wymienione tu formy źródeł informacji służą też technologiom 

przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego (ML). 

Przedmiotem źródeł informacji o języku nie są już wyłącznie 

• artykuły hasłowe w słownikach, lecz także  
• konkordancje i kolokacje w korpusach językowych,  
• modele n-gramowe w źródłach frekwencyjnych,  
• znaczenia, synsety i relacje w słownikach semantycznych. 

19.1 Słowniki językowe 
Słownik językowy to zbiór artykułów hasłowych, w którym przedmiotem opisu są wyrażenia 

należące do jednego lub kilku języków naturalnych oraz ich analiza z punktu widzenia różnych 

dziedzin lingwistyki.  

Budowa słownika opiera się na mikro- i makrostrukturze. Mikrostruktura słownika to 

wewnętrzna struktura artykułu hasłowego. Artykuł hasłowy (hasło) to pojedyncza, 

wyodrębniona graficznie jednostka opisu słownikowego, rozpoczynająca się od wyrazu 

hasłowego (wyróżniona typograficznie etykieta hasła identyfikująca je i szeregująca) i 

stanowiąca sekwencję ściśle określonych elementów. Elementy te to: wyraz hasłowy 

(informacja gramatyczna); kwalifikatory (określają, które jednostki leksykalne powinny być 

używane w danym typie kontaktu językowego); ilustracja materiałowa (przykłady użycia); 

związki frazeologiczne (wyrażenia, zwroty, frazy); informacja o: wymowie, pochodzeniu 

wyrazów, obecności hasła w innych słownikach, możliwości dzielenia wyrazu; wskazówki 

poprawnościowe oraz definicje (realnoznaczeniowe, strukturalno-znaczeniowe, strukturalne, 
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zakresowe, synonimiczne, gramatyczne). Elementy makrostruktury słownika to: układ haseł 

(alfabetyczny, gniazdowy, pojęciowy), dobór haseł (uwarunkowany typem słownika, jego 

objętością, adresatem, przyjętą koncepcją), hasłowanie (przypisywanie określonym faktom 

językowym formy hasłowej), a także wyróżnianie haseł odsyłaczowych i odsyłanie. 

Tradycyjne słowniki językowe można podzielić ze względu na (Urbańczyk & Sieradzka-

Baziur, 2000):  

• język opisu: jednojęzyczne, przekładowe (dwujęzyczne, wielojęzyczne); 
• adresata: dla rodowitych użytkowników; dla uczących się języka obcego; 
• układ artykułów hasłowych: alfabetyczne (a fronte w kolejności początkowych liter 

wyrazu hasłowego oraz a tergo w kolejności końcowych liter wyrazu hasłowego); 
gniazdowe (jednostką opisu jest gniazdo zawierające jednostki leksykalne powiązane 
ze sobą formalnie lub znaczeniowo, układ gniazd jest alfabetyczny, charakterystyczny 
dla słowników synonimów); pojęciowe (tematyczne, ideograficzne, układ według 
schematu opartego na semantycznych właściwościach jednostek leksykalnych w 
ramach ogólniejszego schematu klasyfikacyjnego); 

• przedmiot opisu: ogólne (ogólnodefinicyjne – przekazują możliwie jak najbardziej 
wszechstronną informację o funkcjonowaniu wyrazów, a więc o ich znaczeniu, 
pochodzeniu, fleksji, cechach składniowych, związkach frazeologicznych i 
przysłowiach, w jakich są używane, ilustracji użycia w postaci przykładów); 
specjalistyczne – opis dotyczy wybranych aspektów funkcjonowania wyrażeń 
językowych, ale jest w tym zakresie bogatszy, bardziej szczegółowy: frazeologiczne – 
związków wyrazowych; etymologiczne, fleksyjne (odmiana wyrazów), składniowe, 
historyczne, wyrazów obcych, poprawnościowe (ortoepiczne): zapisu- ortograficzne, 
sprawności dźwiękowej- ortofoniczne, wyrazów bliskoznacznych - wyrażeń i zwrotów 
połączonych relacją synonimii lub antonimii, synonimów, paronimów – wyrazów 
mylonych, wyrazów trudnych i kłopotliwych, gwarowe, odmian językowych, języka 
pisarzy, rymów, frekwencyjne, skrótów, onomastyczne (nazwy własne miejscowe i 
osobowe), fachowe, grup zawodowych; 

• przeznaczenie słownika: popularne; użytkowe (skierowane do odbiorcy o przeciętnej 
kompetencji językowej); dydaktyczne; naukowe (skierowane do odbiorców 
zajmujących się profesjonalnie daną dziedziną); dokumentacyjne; 

• podejście do materiału językowego: opisowe – deskryptywne (charakterystyka 
jednostki językowej pod względem używalności); normatywne – preskryptywne 
(rejestracja słowa zgodnie z normą językową); 

• zasięg czasowy: synchroniczne – opisujące funkcjonowanie języka w jednym okresie 
rozwoju (np. XX-XXI w.); diachroniczne – ukazujące zmiany słownictwa z biegiem 
czasu; 

• funkcję: pasywne – stanowiące pomoc w zrozumieniu tekstu (np. Słownik Wyrazów 
Obcych); aktywne – stanowiące pomoc w tworzeniu tekstów (np. Słownik 
synonimów); 

• przedmiot opisu: ogólne, formalne (ortograficzne, fleksyjne, rymów, skrótów); 
znaczeniowe (synonimów, antonimów, tezaurusy); kombinatoryczne (konkordancje – 
cytaty zawierające dane hasło); 

• formę utrwalenia słownika: drukowane; elektroniczne. 
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Współcześnie tworzone są słowniki językowe w wersji elektronicznej, będące dużymi, 

narodowymi, ponadczasowymi przedsięwzięciami. Pracujące nad nimi zespoły specjalistów 

dążą do uzyskania jak największej wszechstronności tych źródeł informacji. Stają się one 

ekwiwalentem dla wymienionych wyżej typów słowników drukowanych, których 

makrostruktura mogła być oparta tylko na jednym kryterium. Najdoskonalszym przykładem 

takiego przedsięwzięcia leksykograficznego jest Oxford English Dictionary, do tego wzoru 

nawiązuje Wielki Słownik Języka Polskiego - ambitne połączenie dorobku leksykografii 

polskiej ze współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesną metodologią (P. 

Żmigrodzki i in., 2018). Przykładem opracowywanego współcześnie retrospektywnego 

słownika języka polskiego jest Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII wieku, 

powiązany z korpusem KorBa (Korpusem Barokowym) Elektroniczny korpus tekstów polskich 

z XVII i XVIII w. 

Wśród źródeł leksykograficznych wielojęzycznych o ograniczonym zakresie warto wspomnieć 

o bazie terminologii UE IATE (Interactive Terminology for Europe), która funkcjonuje od 1999 

roku a od 2004 r. jest stosowana w instytucjach i agencjach UE do gromadzenia, 

rozpowszechniania i zarządzania terminologią specyficzną dla UE, poprawiając jej dostępność 

i standaryzację. Drugim terminologicznym źródłem europejskim jest EU Vocabularies.  

19.2 Korpusy językowe 
Korpusy  językowe  to zbiory autentycznych tekstów reprezentujących słowo pisane i/ lub 

mówione danego języka w określonym czasie historycznym bądź współcześnie. Korpusy 

zarówno dziś, jak w przeszłości służyły do wyodrębniania słów w celu projektowania lub 

aktualizowania makrostruktury słowników językowych (tworzenia listy haseł). Współcześnie, 

dzięki możliwościom technologicznym wykorzystanie korpusów jest bardziej wszechstronne i 

nie ogranicza się do badań lingwistycznych. Mogą one pełnić funkcje użytkowe, służąc do 

sprawdzania poprawności wypowiedzi. Na ich bazie powstają elektroniczne translatory, są 

wykorzystywane jako zbiory danych uczących i testowych w metodach uczenia maszynowego, 

stosowanych w przetwarzaniu języków naturalnych. 

Wyniki wyszukiwania słów w korpusie wyświetlają się jako konkordancje, czyli wszystkie 

wystąpienia danego słowa w danym zbiorze tekstów. Korpus pozwala sprawdzić łączliwość 

danego słowa, rozumianą jako prawdopodobieństwo jego wystąpienia w kontekście innych 

z danej dziedziny czy pola semantycznego. Obrazem łączliwości w tekstach są kolokacje, czyli 

najczęstsze połączenia danej jednostki z innymi. Aby otrzymać kolokacje danej jednostki, 

https://korba.edu.pl/query_corpus/
https://korba.edu.pl/query_corpus/
https://iate.europa.eu/home
https://publications.europa.eu/pl/web/eu-vocabularies
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należy posortować konkordancję, odpowiednio według prawego lub lewego kontekstu, 

uzyskując najczęstsze dopełnienia słów. 

Korpusy nie są też już wyłącznie narzędziem, czy elementem warsztatu pracy lingwistów. Są 

udostępniane publicznie, zwłaszcza te, które służą opracowaniu narodowych słowników 

języka, jak np. British National Corpus, Narodowy Korpus Języka Polskiego, także korpusy 

wydawców słowników, jak Korpus Języka Polskiego PWN czy korpusy internetowe jak iWeb.  

19.3 Sieci słów 
Sieć słów to słownik semantyczny, który odzwierciedla system leksykalny języka. Jednostką 

leksykalną jest znaczenie. Słowa i kolokacje o tym samym znaczeniu - synonimy są 

pogrupowane w synsety. Synsety połączone są wzajemnymi relacjami tworzącymi sieć, w 

której każdy wyraz jest zdefiniowany poprzez odniesienie do innych wyrazów. Najczęstsze 

relacje odzwierciedlone w tym typie źródła informacji to:  

• hiponim (relacja łącząca znaczenie z drugim, ogólniejszym niż to pierwsze, ale należącym 
do tej samej części mowy co ono),  

• hiperonim (leksem o znaczeniu ogólnym w stosunku do innych leksemów, obejmującym 
pewną grupę wyrazów bardziej szczegółowych pod względem semantycznym, czyli 
hiponimów),  

• określnik (relacja łącząca przymiotnik z rzeczownikiem, jeśli może on określić ten 
rzeczownik i większość jego hiponimów),  

• derywata (relacja łącząca znaczenia - wszystkie typy mowy -  spośród których jeden jest 
podstawą słowotwórczą a drugi wyrazem pochodnym i nie można tego związku między 
nimi opisać za momocą żadnej innej relacji),  

• charakteryzowanie (relacja łącząca te odrzeczownikowe przymiotniki jakościowe, które 
wyrażają cechę oznaczającą, że ktoś lub coś ma coś charakterystycznego, lub jest pełen 
czegoś, z rzeczownikami będącymi ich podstawami słowotwórczymi),  

• kolokacja,  
• fuzzynim (relacja łącząca dwa znaczenia, wskazująca, że istnieje pomiędzy nimi jakiś 

nieokreślony związek znaczeniowy),  
• holonim (relacja łącząca rzeczownik, który oznacza całość, z innym rzeczownikiem 

oznaczającym część tej całości),  
• antonim (relacja łącząca przeciwne znaczenia reprezentowane przez tę samą część mowy). 

Polska sieć słów Słowosieć jest największym zbiorem tego typu, powiązanym z drugą co do 

wielkości siecią Wordnet. Wybrane zastosowanie polskiej słowosieci to: budowa i rozwijanie 

narzędzi do automatycznego przetwarzania języka, ujednoznacznianie pojęć, automatyczna 

klasyfikacja tekstów, tłumaczenia automatyczne, leczenie afazji, słownik polsko-angielski i 

angielsko-polski, semantyczny słownik języka polskiego, słownik synonimów i wyrazów 

bliskoznacznych oraz słownik antonimów. 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://korpus.pwn.pl/
https://www.english-corpora.org/iweb/
https://wordnet.princeton.edu/


 

254 

 

 

19.4 Źródła frekwencyjne 
Słowniki frekwencyjne służą badaniu częstotliwości występowania poszczególnych wyrazów 

w tekstach. Podstawową jednostką ilościowej analizy słów występujących w tekstach pisanych 

jest n-gram. Analiza n-gramów opiera się na statystykach występowania słów i służy do 

wyznaczania przewidywania kolejnego elementu sekwencji. Utworzenie modelu n-gramowego 

zaczyna się od zliczania wystąpień sekwencji o ustalonej długości n w istniejących zasobach 

językowych. Zwykle analizuje się całe teksty i zlicza wszystkie pojedyncze wystąpienia: 1-

gramy (unigramy), 2-gramy, (bigramy) i 3-gramy (trigramy). Przykładem takiego źródła jest 

N-grams data. 

19.5 Poradnie językowe, jasnopisy 
Uzupełnienie wymienionych wcześniej źródeł językowych jako źródeł informacji w zakresie 

języka stanowią poradnie językowe. Największą i najstarszą ofertą tego typu jest działająca 

online Poradnia językowa PWN. Obecnie kieruje nią dr hab. Katarzyna Kłosińska, przy 

współudziale innych ekspertów – językoznawców. Odbiorcy Poradni zachęcani są do 

zwracania się z wątpliwościami dotyczącymi poprawności stosowania języka polskiego, które 

trudno im rozstrzygnąć na podstawie standardowych źródeł informacji, jak słowniki językowe. 

Opublikowano już ponad 10,5 tys. porad (od 2000 r.), na tej podstawie powstały też wydane 

drukiem poradniki językowe. Poradnia pełni funkcję nie tylko doradczą, lecz także 

opiniotwórczą: powołują się na nią redaktorzy językowi i korektorzy. Inne polskie poradnie 

językowe działają przy uczelniach wyższych (Ginter, 2016). 

Jasnopis jest narzędziem informatycznym służącym do pomiaru zrozumiałości tekstu, 

wskazywania jego trudniejszych fragmentów i proponowania poprawek oraz wyliczania tzw. 

indeksu mglistości. Narzędzie analizuje formę językową tekstu i podaje stopień jego trudności 

w skali od 1 (najłatwiejsze, zrozumiałe dla wszystkich) do 7 (najtrudniejsze - dla specjalistów 

w dziedzinie, której dotyczy tekst). Każdy kolejny poziom odpowiada kolejnym trzyletnim 

okresom edukacji. Skala nawiązuje do indeksu FOG, sformułowanego oryginalnie dla języka 

angielskiego, ale z wariantem dostosowanym do specyfiki polszczyzny. Narzędzie znajduje 

zastosowanie przede wszystkim wśród urzędników i osób reprezentujących instytucje, 

kierujących oficjalną korespondencję do obywateli czy klientów. Na przykład powyższy akapit 

system zakwalifikował do 7. klasy trudności jako „tekst bardzo skomplikowany, fachowy, 

którego zrozumienie może wymagać wiedzy specjalistycznej”. Podstawą opracowania 

narzędzia są listy słów: (1) frekwencyjna - słowa ułożone w kolejności od najczęściej do 

https://www.ngrams.info/intro.asp
https://jasnopis.pl/info
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najrzadziej występujących w polskich tekstach oraz (2) wyrazów ułożonych w kolejności 

prawdopodobieństwa subiektywnego (Gruszczyński & Ogrodniczuk, 2015). 

 

19.6 Wybrane systemy informacyjne (źródła 
informacji o języku) 

19.6.1 Wielki Słownik Języka Polskiego  
Wielki Słownik Języka Polskiego (WSJP)  http://www.wsjp.pl/ 

op
is

 

• twórca: zespół językoznawców z różnych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu 
Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Języka Polskiego PAN, który jest 
koordynatorem projektu 

• prace zainicjowano w 2004 r. w Komitecie Językoznawstwa PAN; główny cel to stworzenie 
podstawowego źródła wiedzy o słownictwie polszczyzny, zastępującego Słownik Języka Polskiego 
PAN pod red. Witolda Doroszewskiego, wydany w latach 1958-1969; wcześniejsze tego typu duże 
polskie przedsięwzięcia leksykograficzne to: Słownik Języka Polskiego autorstwa S. B Lindego 
(wyd. 1807-1814, zakres: XIX w.); Słownik języka polskiego, dzieło zbiorowe grupy uczonych i 
literatów wileńskich, tzw. dziś Słownik wileński (wyd. 1861, zakres: początek  II poł. XIX wieku); 
Słownik języka polskiego, dzieło zbiorowe grupy uczonych warszawskich, tzw. dziś “Słownik 
warszawski” (wyd. 1900-1927, zakres: thesaurus (skarbiec), czyli słownik rejestrujący całe 
słownictwo języka narodowego); Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. S. Dubisza (wyd. 
2003, zakres: słownictwo drugiej połowy XX i początku XXI wieku) 

• słownik obejmie słownictwo polskie poświadczone w tekstach od roku 1945  
• słownik jest objęty honorowym patronatem Senatu RP 
• każde hasło obejmuje: chronologizację (występowanie słowa w kolejnych słownikach języka 

polskiego), definicję znaczenia, kwalifikację tematyczną, połączenia, przykłady użycia, pełną 
odmianę gramatyczną, pochodzenie, frazeologizmy; hasła będą rozbudowywane, m.in. o opis 
idiomów, pliki dźwiękowe z wymową  

ap
ar

at
 w

ys
z.

 • wyszukiwanie proste haseł 
• wyszukiwanie zaawansowane (po wcześniejszym ustawieniu kryteriów): pole opisu, forma 

fleksyjna, kwalifikatory, kategoria tematyczna, język pochodzenia, charakterystyka gramatyczna) 
• zarządzanie wynikiem: opcja wydruku 

ćw
. polecenie (p)odpowiedź 

ile znaczeń słowa „informacja” podaje WSJP, jakie 
frazeologizmy i połączenia proponuje? wyszukiwanie proste haseł 

   

 

 

 

 

 

http://www.wsjp.pl/
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=271874
https://eswil.ijp.pan.pl/
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19.6.2 Oxford English Dictionary  
Oxford English Dictionary http://www.oed.com/ 

op
is

 

• twórca: pomysł narodził się w 1857 r. wśród członków Towarzystwa Filologicznego w Londynie 
(The Philological Society of London) 

• OED jest źródłem informacji, które powstawało i ewoluowało przez 140 lat, od prac nad jego 
pierwszym wydaniem rozpoczęły się badania nad językiem angielskim, każde opracowane w nim 
słowo prezentowane jest we wszystkich najbardziej znanych zastosowaniach i wariantach - 
historycznych i współczesnych; OED wyznacza standardy pisowni, zawiera słownictwo ogólne, 
techniczne, archaiczne, pochodzące ze slangu i dialektów, cytaty i konteksty 

• pierwsze 10- tomowe wydanie opublikowano w latach 1884 - 1928 - zamiast planowanych 4 
tomów A New English Dictionary on Historical Principles liczył 10 tomów, następnie wydano też 
12-tomowy reprint słownika, pod jego dzisiejszym tytułem Oxford English Dictionar oraz w latach 
1972-1986 w czterech tomach uzupełnienie słownika o słownictwo aktualne, naukowe, techniczne, 
a także innych obszarów, jak North America, Australia, New Zealand, South Africa, South Asia, 
and the Caribbean 

• drugie pełne wydanie zostało opracowane już przy użyciu komputerów, wydano w 1989 r. w 20 
tomach, następnie w 1992 r. na płytach CD, w 2000 r. uruchomiono wydanie online 

• najnowsza, trzecia edycja jest przygotowywana od 21 lat, będzie dostępna już tylko w postaci 
cyfrowej.  

• na hasło składają się: definicje, wymowa (transliteracja + audio w wersji angielskiej bądź 
amerykańskiej), wszystkie znaczenia słów (wyświetlane są razem, ale stanowią odrębne 
fragmenty), kategorie tematyczne, przykłady występowania słów w zdaniach – korpus złożony z 
1,9 mln zdań, synonimy (dla każdego ze znaczeń), antonimy 

• dostęp: pełna wersja oparta na subskrypcji 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 

• wyszukiwanie słów 
• wyszukiwanie fraz 
• wyszukiwanie z markowaniem 
• wyświetlanie listy słów rozpoczynających się od ciągu liter wpisanych przez użytkownika 
• przeglądanie zawartości kategorii tematycznych, z funkcją filtrowania i precyzowania (np. wg 

tematu lub regionu językowego) 
• wyszukiwanie archaicznych słów i archaicznych wersji słów współczesnych 
• personalizacja (zapisywanie wyników, kryteriów wyszukiwania, indywidualnych ustawień) 

   

 

  

http://www.oed.com/
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19.6.3 Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII wieku 
Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII wieku https://sxvii.pl/ 

op
is

 

• twórca: Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN, red. nauk. Włodzimierz 
Gruszczyński 

• prace nad słownikiem w jego wersji drukowanej podjęto wraz z powstaniem w 1954 r. Pracowni 
Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku przy Zakładzie Językoznawstwa PAN w Warszawie 

• słownik notuje 42831 znaczeń, 5339 utrwalonych połączeń wyrazowych, 2156 związków 
frazeologicznych, 1021 przysłów, 1377 przenośnie oraz 91129 cytaty z 1094 źródeł 

• słownik jest powiązany z korpusem KorBa (Korpusem Barokowym) „Elektroniczny korpus tekstów 
polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)” zrealizowanym przez Pracownię Historii Języka Polskiego 
XVII i XVIII w.  Instytutu Języka Polskiego PAN we współpracy z Zespołem Inżynierii 
Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN 

• słownik jest w trakcie opracowywania 
• hasła zbudowane są z elementów: notowanie w słownikach, formy gramatyczne, etymologia, 

znaczenia, związki nieprzyporządkowane do znaczeń, cytaty z KorBa 

ap
ar

at
 

w
ys

zu
k.

 • kwerendy: ustabilizowanych połączeń wyrazowych, związków frazeologicznych, przysłów, 
przenośni, nazw własnych w wybranym (z listy) źródle 

• wyszukiwanie haseł a fronte, a tergo 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

z jakiego źródła pochodzi cytat przysłowia „Iak w 
aptece/ tak w Złotarni/ ni do czego się nie garni”? kwerendy przysłów 

jakie znaczenia i ustabilizowane połączenia wyrazowe 
słowa „informacyja” istniały w j. polskim XVII i XVIII 
wieku? 

wyszukiwanie haseł a fronte 

   

19.6.4 Narodowy Korpus Języka Polskiego  
Narodowy Korpus Języka Polskiego http://nkjp.pl/ 

op
is

 

• twórca: wspólna inicjatywa Instytutu Podstaw Informatyki PAN (koordynator), Instytutu Języka 
Polskiego PAN, Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Zakładu Językoznawstwa Komputerowego 
i Korpusowego Uniwersytetu Łódzkiego 

• zawartość: scalone korpusy IPI PAN, PWN i PELCRA; lista źródeł korpusu reprezentuje klasykę 
literatury polskiej, prasę codzienną i specjalistyczną, nagrania rozmów, teksty ulotne i internetowe, 
teksty zróżnicowane tematyczne, reprezentujące rozmówców obu płci, w różnym wieku i z różnych 
regionów 

ap
ar

at
 w

ys
z.

 

• wyszukiwarka korpusowa IPI PAN konkordancji: wyszukiwanie słów i fraz w wybranym z listy 
korpusie 

• wyszukiwarka korpusowa PELCRA konkordancji: wyszukiwanie słów i fraz z określonego typu 
tekstów / typu kanałów (książka, prasa, internet) 

• kolokator - wyszukiwarka kolokacji 
• wyszukiwarka dla danych mówionych 

ćw
ic

ze
ni

a 

polecenie (p)odpowiedź 

proszę poszukać przykładów autentycznego użycia w 
mowie i piśmie frazy "źródła informacji"; ile ich jest w 
pełnym korpusie NKJP? 

wyszukiwarka korpusowa IPI PAN ->wybranym korpus 

z jakich kanałów pochodzą przykłady użycia frazy 
„źródła informacji”? 

wyszukiwarka korpusowa PELCRA -> sortowanie 
według kanałów 

proszę podać przykłady użycia frazy „odprawić z 
kwitkiem” lub „odprawić z niczym” wyszukiwarka korpusowa PELCRA 

proszę wyszukać kolokacje dla „wymigać się od” kolokator 

https://sxvii.pl/
https://korba.edu.pl/query_corpus/
https://korba.edu.pl/query_corpus/
http://nkjp.pl/
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19.6.5 Poradnia językowa PWN 
Poradnia Językowa PWN http://poradnia.pwn.pl/ 

op
is

 

• Internetowa poradnia językowa Wydawnictwa Naukowego PWN  prowadzona jest pod kierunkiem 
dr hab. Katarzyny Kłosińskiej z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego  

• problemy, z jakimi zwracają się do zespołu poradni użytkownicy i jednocześnie jakim zespół 
poświęca uwagę należą z reguły do gatunku tych, na które trudno znaleźć odpowiedź w 
ogólnodostępnych słownikach języka polskiego, zespół odpowiada zatem na pytania trudne i 
nieoczywiste 

ap
ar

at
 w

ys
z.

 • wyszukiwanie proste 
• przeglądanie listy zadanych pytań wraz z odpowiedziami w podziale na: dialektologię, edycję 

tekstu, frazeologię, interpunkcję, nazwy własne, odmianę, opracowanie tekstu, pisownię, 
pragmatykę, skróty i skrótowce, składnię, słownictwo, słowotwórstwo, wymowę, wyrazy obce, 
znaczenie 

ćw
. polecenie (p)odpowiedź 

jakie są wątpliwości językowe użytkowników poradni 
związane ze słowem „informacja” wyszukiwanie proste 

   

 

19.6.6 Słowosieć 
Słowosieć http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/ 

op
is

 

• twórcy: leksykografowie i informatycy z Grupy Technologii Językowych Politechniki 
Wrocławskiej w ramach ogólnoeuropejskiej infrastruktury naukowej CLARIN; początek: 2005 r. 

• zawartość: największa na świecie sieć słów złożona z 191 000 słów, 285 000 znaczeń, ponad 600 
000 relacji, 255 000 haseł polsko-angielskich oraz 80 000 jednostek z anotacją emocjonalną 
połączona z wordnetem angielskim Princeton WordNet 

• oprócz korzyści dla użytkowników indywidualnych jest także ważnym zasobem w komputerowym 
przetwarzaniu języka i badaniach nad sztuczną inteligencją, m.in. znajduje zastosowanie w 
automatycznych tłumaczeniach Google Translate 

• dostęp: decyzją władz uczelni Słowosieć jest dostępna bezpłatnie do powszechnego (również 
komercyjnego) użytku w oparciu o licencję wzorowaną na licencji Princeton WordNet 

• użytkownicy mogą przeglądać Słowosieć również za pomocą (1) aplikacji mobilnej, (2) 
WordNetlLoom-Viewera - aplikacji umożliwiającej podgląd siatki znaczeń Słowosieci, (3) 
pobierać pliki źródłowe (link), (4) programiści mają dostęp do Słowosieci na poziomie usługi 
sieciowej 

ap
ar

at
 w

ys
zu

k.
 • wyszukiwanie proste 

• wyszukiwanie zaawansowane w polach i zakresach 
• funkcja podobieństwa znaczeniowego jednostek leksykalnych 
• przeglądanie relacji synsetów 
• wizualizacja graficzna synsetów 
• wizualizacja ścieżki do najwyższego hiperonimu 

ć w  polecenie (p)odpowiedź 

http://poradnia.pwn.pl/
http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/
https://wordnet.princeton.edu/


 

259 

 

 

proszę podać listę jednostek leksykalnych podobnych 
znaczeniowo do słowa „informacja” w układzie od 
najbardziej podobnych 

funkcja podobieństwa znaczeniowego jednostek 
leksykalnych 

ile znaczeń słowa „informacja” podaje Słowosieć?  wyszukiwanie proste 
proszę wyświetlić wizualizację zakresu związanego z 
myśleniem 

wyszukiwanie zaawansowane w polach i zakresach, 
wizualizacja graficzna 

   

 

19.7 Dalsza lektura (źródła informacji o języku) 
120. Ginter, J. (2015). Kiedy słownik ortograficzny to za mało. E-poradnie językowe. Forum 

Akademickie, (3).  
121. Ginter, J. (2016a). Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji 

pisowni polskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 
122. Ginter, J. (2016b). Słowniki, poradnie, korpusy… Internet jako źródło wiedzy o języku 

polskim. Gdańskie Zeszyty Kulturoznawcze, (2), 113–126.  
123. Gruszczyński, W., Ogrodniczuk, M. (2015). Jasnopis czyli mierzenie zrozumiałości 

polskich tekstów użytkowych. Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 
124. Urbańczyk, S., & Sieradzka-Baziur, B. (2000). Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i 

użyteczność. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. 
125. Żmigrodzki, P., Bańko, M., Batko-Tokarz, B., Bobrowski, J., Czelakowska, A., 

Grochowski, M., … Węgrzynek, K. (Red.). (2018). Wielki słownik języka polskiego PAN: 
Geneza, koncepcja, zasady opracowania. Kraków. 

 

  

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2015/03/kiedy-slownik-ortograficzny-to-za-malo/
https://zeszyty.files.wordpress.com/2017/02/nr-2-s-113-126.pdf
https://zeszyty.files.wordpress.com/2017/02/nr-2-s-113-126.pdf
https://wsjp.pl/pobieranie/WSJP-geneza.pdf
https://wsjp.pl/pobieranie/WSJP-geneza.pdf
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20 Systemy organizacji wiedzy. 
Słownictwo kontrolowane. Aparat 
wyszukiwawczy. Definicje pojęć 

Systemy organizacji wiedzy stosuje się w celu porządkowania zasobów będących przedmiotem 

systemów informacyjnych, w szczególności umożliwiając użytkownikom ich przeglądanie. 

Słownictwo kontrolowane ułatwia natomiast wyszukiwanie w zasobie, ujednoznaczniając 

terminologię i wspomagając użytkowników poprzez podpowiedzi wyrażeń 

odzwierciedlających w największym stopniu ich faktyczne potrzeby informacyjne. Obydwa te 

rodzaje narzędzi w znacznym stopniu wzbogacają Aparat wyszukiwawczy w systemach 

informacyjnych. Precyzję wyszukiwania ułatwia właściwe posługiwanie się terminologią, w 

czym pomagają Definicje pojęć. 

20.1 Systemy organizacji wiedzy 
Systemy organizacji wiedzy to schematy porządkowania zasobów informacyjnych, takie jak: 

klasyfikacja, typologia, systematyka oraz kategoryzacja. 

Klasyfikacja to wielostopniowy, hierarchiczny, logiczny podział zbioru obiektów na klasy. 

Klasa to zespół obiektów posiadających przynajmniej jedną cechę wspólną. Klasyfikacja może 

być uniwersalna  - obejmująca wszystkie dziedziny wiedzy (np. Uniwersalna Klasyfikacja 

Dziesiętna, Klasyfikacja Tematyczna Wielkiego Słownika Języka Polskiego ) i specjalistyczna 

(np. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10). 

Cała klasyfikacja przedstawiona jest w tablicach klasyfikacyjnych. Tablice klasyfikacji 

monohierarchicznej zawierają wszystkie klasy w jednym drzewie klasyfikacyjnym. Taka 

klasyfikacja najbardziej przejrzyście prezentuje się w środowisku hipertekstowym: w 

pierwszym ujęciu użytkownik widzi wszystkie klasy główne, które następnie samodzielnie 

może rozwijać. Natomiast w klasyfikacji polihierarchicznej, zwanej dziś częściej fasetową, 

klasy zorganizowane są w systemie wielu drzew klasyfikacyjnych. Faseta to zbiór klas 

wyodrębnionych według jednej zasady podziału i uporządkowanych według relacji 

generycznej. Relacja generyczna to relacja rodzajowa, pomiędzy dwoma pojęciami, kiedy 

znaczenie jednego z pojęć obejmuje znaczenie innego pojęcia i przynajmniej jednej dodatkowej 

oznaczonej cechy charakterystycznej (np. osoba – dziecko). Fasety mogą być grupowane w 

kategorie.  
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W systemach informacyjno-wyszukiwawczych klasyfikacje monohierarchiczne umożliwiają 

zapoznawanie się z zasobem poprzez przeglądanie zawartości klas tworzących system (zob. 

Tabela 10).  Biblioteka Narodowa w Warszawie stosuje UKD – Uniwersalną Klasyfikację 

Dziesiętną jako podstawę układu zeszytów bibliografii narodowej: Urzędowego Wykazu 

Druków: Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Wydawnictw Ciągłych Nowych, 

Zawieszonych i Zmieniających Tytuł, Bibliografii Zawartości Czasopism, Bibliografii 

Dokumentów Elektronicznych oraz Bibliografii Dokumentów Kartograficznych. Przeglądanie 

jako forma eksploracji zasobu informacyjnego jest szczególnie przydatna wówczas, gdy 

użytkownik raczej spodziewa się natrafić na obiekty, które mogłyby go zainteresować, niż 

szuka konkretnego. W przypadku bibliografii narodowej, rejestrującej nowości wydawnicze 

wcześniej użytkownikom nieznane, możliwość przejrzenia zawartości wybranego działu 

klasyfikacji jest bardziej wskazana i skuteczna niż np. wyszukiwanie w bazie danych poprzez 

słowa kluczowe. Na przykład śledząc nowości z zakresu nauki o informacji użytkownik sięga 

do „Działu Ogólnego” oznaczonego symbolem „0” UKD. 

Podobnie Polski Komitet Normalizacyjny w udostępnionym online systemie wyszukiwawczym 

polskich norm umożliwia przeglądanie zawartości działów Międzynarodowej Klasyfikacji 

Norm. Norm związanych z informacją i dokumentacją należy się spodziewać w klasach 

trzeciego stopnia: „01.040.01: Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. 

Dokumentacja (słownictwo)”; „01.040.35: Zagadnienia ogólne. Terminologia. Technologia 

informacyjna (słownictwo)”; „01.140.20: Informacja. Działalność wydawnicza. Informacja 

naukowa” oraz „35.240.30: Zastosowanie technologii informacyjnej w informacji, 

dokumentalistyce i działalności wydawniczej”. Technicznie przeglądanie zawartości działów 

polega na rozwijaniu list z działami podrzędnymi poprzez aktywowanie linków z nazwami 

działów nadrzędnych. Poruszanie się w ten sposób po systemie klasyfikacyjnym, a zatem i 

zasobie informacyjnym dodatkowo edukuje użytkownika w zakresie budowy systemu i 

tematyki, która jest jego przedmiotem.  

W ten sposób można także poruszać się po systemach informacji patentowej, przeglądając 

wbudowane w nie klasyfikacje:  Międzynarodową Klasyfikację Patentową i Cooperative Patent 

Classification.  

 

 

 

https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd/
https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd/
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/ics_edycja_7_pl.pdf
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/ics_edycja_7_pl.pdf
http://mkp.uprp.pl/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20190101&symbol=none&menulang=pl&lang=pl&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://www.cooperativepatentclassification.org/index
https://www.cooperativepatentclassification.org/index
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Tabela 10 Klasyfikacje w systemach informacyjnych 
źródło: oprac. własne 

  klasyfikacja system informacyjny 

  

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna 
 

zeszyty polskiej Bibliografii Narodowej w wersji PDF: 
Przewodnik Bibliograficzny 
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, 
Zawieszonych i Zmieniających Tytuł  
Bibliografia Zawartości Czasopism  
Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 
Bibliografia Dokumentów Kartograficznych 

  Klasyfikacja tematyczna Wielkiego Słownika Języka 
Polskiego Wielki Słownik Języka Polskiego 

  Polska Klasyfikacja Tematyczna Nauka Polska 

  klasyfikacje GUS 
Polska Klasyfikacja Działalności 
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych 
Klasyfikacja Środków Trwałych 
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności 

opracowania Głównego Urzędu Statystycznego 

  Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa – MKP    
Cooperative Patent Classification - CPC  

E-wyszukiwarka Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 
Polskiej 
Espacenet 

  Międzynarodowa Klasyfikacja Norm 
Międzynarodowa Klasyfikacja Norm – wersja polska Katalog Polskich Norm  

  Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i 
Problemów Zdrowotnych - ICD-10 
Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych - 
ICD-9PL 
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania 
Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF 
SNOMED GPS (Global Patient Set) 

Internetowe Konto Pacjenta 

 

 

20.2 Słownictwo kontrolowane  
Język informacyjno-wyszukiwawczy (ji-w) to język sztuczny, w porównaniu z językami 

naturalnymi starający się oferować większy stopień precyzji i jednoznaczności. Jednostki ji-w 

(elementy jego słownika) służą do tworzenia charakterystyk - opisów dokumentów oraz 

instrukcji wyszukiwawczych - zapytań informacyjnych (kwerend). Jednostka taka ma tylko 

jedną formę (podaną w mianowniku, nie odmienianą), a jeśli jest wielowyrazowa, stanowi 

nierozdzielną całość (np. „bibliografia narodowa”). 

Między jednostkami języka zachodzą relacje paradygmatyczne, syntagmatyczne i 

generyczne.  

• Relacje paradygmatyczne to synonimia,  hierarchia, współrzędność i relacje kojarzeniowe 
(asocjacyjne); 

• Relacje syntagmatyczne zachodzą między jednostkami leksykalnymi wchodzącymi w skład 
charakterystyk i instrukcji wyszukiwawczych i mają postać znaków łączących, wskaźników 

https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd/
https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-wydawnictw-ciaglych-nowych,-zawieszonych-i-zmieniajacych-tytul/numery-do-pobrania/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-wydawnictw-ciaglych-nowych,-zawieszonych-i-zmieniajacych-tytul/numery-do-pobrania/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism/numery-do-pobrania/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-dokumentow-elektronicznych/numery-do-pobrania/
https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-dokumentow-kartograficznych/numery-do-pobrania/
http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/docs/pkt.html
https://www.opi.org.pl/Nauka-Polska.html
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
https://stat.gov.pl/
http://mkp.uprp.pl/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20190101&symbol=none&menulang=pl&lang=pl&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://www.iso.org/publication/PUB100033.html
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/ics_edycja_7_pl.pdf
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm
https://rsk.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rsk/PodgladSK.aspx?id=13
https://rsk.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rsk/PodgladSK.aspx?id=13
https://rsk.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rsk/PodgladSK.aspx?id=14
https://rsk.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rsk/PodgladSK.aspx?id=14
https://rsk.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rsk/PodgladSK.aspx?id=16
https://rsk.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rsk/PodgladSK.aspx?id=16
https://rsk.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rsk/PodgladSK.aspx?id=70
https://www.pacjent.gov.pl/
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więzi, wskaźników roli i wagi; 
• Relacja generyczna to relacja rodzajowa, pomiędzy dwoma pojęciami, kiedy znaczenie 

jednego z pojęć obejmuje znaczenie innego pojęcia i przynajmniej jednej dodatkowej 
oznaczonej cechy charakterystycznej.  

Przykładami języków informacyjno-wyszukiwawczych są: język haseł przedmiotowych i język 

deskryptorowy (tezaurus). 

20.2.1 Język deskryptorowy - tezaurus 
Słownik języka deskryptorowego nosi nazwę tezaurus. Podstawowy element tezaurusa to 

artykuł deskryptorowy, na który składają się terminy powiązane relacjami. Ich głównym 

reprezentantem jest deskryptor, oznaczony najczęściej symbolem „U”. Jest to termin używany 

w trakcie opracowania rzeczowego zbiorów, a zatem polecany do użycia przy ich 

wyszukiwaniu. Askryptory to wprawdzie w języku naturalnym terminy jedno- lub 

bliskoznaczne w stosunku do deskryptora, ale kontrola słownictwa w tezaurusie polega właśnie 

na  wyborze jednego terminu reprezentatywnego i odrzuceniu pozostałych (askryptorom 

towarzyszą symbole: Nu – Nie używaj, UF – Used For). Zatem między deskryptorami i 

askryptorami zachodzi relacja ekwiwalencji (odpowiedniości wyszukiwawczej). Na przykład 

autorzy Tezaurusa Biblioteki Sejmowej podpowiadają, aby dla terminu „informacja 

gospodarcza” nie używać (UF) określeń: „gospodarcza informacja”, „informacja biznesowa”, 

„informacja ekonomiczna”, „wywiad naukowo-techniczny”. W artykule deskryptorowym 

umieszcza się jeszcze: szersze deskryptory (SD, BT - Broader Terms), węższe deskryptory 

(WD, NT - Narrower Term), deskryptory kojarzeniowe (KD, RT - Related Terms), nazwę 

działu w hierarchicznej strukturze tezaurusa (TT – Top Term). Obrazują one relacje 

hierarchiczne pomiędzy deskryptorami tezaurusa. Zatem, kontynuując przykład z „informacją 

gospodarczą” - deskryptorem zamieszczonym w dziale (TT) „POLITYKA GOSPODARCZA” 

tezaurusa, terminy szersze w stosunku do niego (BT) to „informacja” i „polityka gospodarcza”, 

a terminy kojarzeniowe (RT) to: „tajemnica przemysłowa”, „informacja handlowa”, 

„informatyka w biznesie”, „współpraca gospodarcza”, „szpiegostwo przemysłowe”, 

„statystyka gospodarcza”, „przetwarzanie informacji”, „ekonomia”, „doradztwo 

informacyjne”, „informacyjny system zarządzania”, „rachunkowość zarządcza”, „zarządzanie 

wiedzą” oraz „ochrona informacji”.  

Zaletą tezaurusa, jako elementu aparatu wyszukiwawczego źródła informacji, jest jego 

hierarchiczna reprezentacja (układ haseł bywa alfabetyczny lub systematyczny), która 

umożliwia użytkownikowi „odkrywanie wiedzy” poprzez śledzenie relacji pomiędzy 
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deskryptorami. Zdarza się też, że jak w tezaurusie LISTA artykuł hasłowy wyposażony jest w 

definicje pojęć, dzięki czemu tezaurus pełni dodatkową funkcję informacyjną. Jeszcze inną 

cechą niektórych tezaurusów jest ich wielojęzyczność, która pozwala na jednoznaczną 

interpretację pojęć, często specjalistycznych lub o specyficznym ujęciu. Na przykład EuroVoc 

to wielojęzyczny, interdyscyplinarny tezaurus obejmujący działania UE, w szczególności 

Parlamentu Europejskiego. Zawiera terminy w 23 językach UE i jest systematycznie 

aktualizowany. System STEBIS  Biblioteki Sejmowej w Warszawie tworzony był pierwotnie na 

podstawie EUROVOC, ale obecnie jest rozbudowany. Obejmuje on system tezaurusów: prawa, 

zagadnień państwowych i parlamentarnych, polityki, zagadnień społecznych, gospodarki, 

handlu, transportu i pracy, ekonomii, nauki, organizacji i dokumentów międzynarodowych oraz 

nazw geograficznych. Wszystkie mają cztery wersje językowe: polską, angielską, niemiecką i 

francuską. Inny przykład międzynarodowego tezaurusa to UNESCO Tesaurus. 

Przykłady źródeł informacji naukowej wykorzystujących tezaurusy to bazy: ERIC, LISTA, 

Business Source Ultimate (udostępniane przez EBSCO w oparciu o subskrypcję) (Tabela 11). 

W bardziej dopracowanych pod względem użyteczności systemach informacyjnych z 

wbudowanymi słownikami kontrolowanymi użytkownik otrzymuje w trakcie wyszukiwania 

informacji podpowiedzi w postaci deskryptorów, czyli terminów, które powinny być przez 

niego używane podczas wyszukiwania. Inne użyteczne rozwiązanie polega na tym, że system 

przeszukuje zawarte w nim zasoby nie tylko w oparciu o wyrażenie użyte przez użytkownika, 

ale też poprzez powiązane z nim askryptory i deskryptory. 

 
Tabela 11 Tezaurusy w systemach informacyjnych 
 źródło: oprac. własne 
 tezaurus system informacyjny 

 System STEBIS 

zasoby Biblioteki Sejmowej w Warszawie: 
Katalog główny; Artykuły z wybranych czasopism polskich; Prawo PL i UE; Audycje i 
wywiady TV (nagrania aktualne); Interpelacje z okresu II RP; Teksty konstytucji i innych 
dokumentów 

 EuroVoc bazy UE, m.in. EUR-Lex 

 ERIC Thesaurus baza ERIC (baza EBSCO dostępna w sieciach uniwersyteckich i naukowych) 

 LISTA Thesaurus Library and Information Sciences Abstracts (baza EBSCO dostępna w sieciach 
uniwersyteckich i naukowych) 

 Business Thesaurus Business Source Ultimate (baza EBSCO dostępna w sieciach uniwersyteckich i naukowych) 

 

  

https://op.europa.eu/pl/web/eu-vocabularies/th-dataset/-/resource/dataset/eurovoc
https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b-0&local_base=tez10
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/
https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b-0&local_base=tez10
https://op.europa.eu/pl/web/eu-vocabularies/th-dataset/-/resource/dataset/eurovoc
https://eric.ed.gov/
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20.2.2 Język haseł przedmiotowych  
Hasła przedmiotowe są wyrażeniami złożonymi na ogół z jednego tematu (samodzielnego 

składniowo) i określników (niesamodzielnych składniowo wtórnych współczynników opisu 

przedmiotowego, uściślających informacje o sposobie przedstawiania przedmiotu treści, jego 

własnościach i formie dokumentu), które są umieszczane w alfabetycznych wykazach w postaci 

słowników języka haseł przedmiotowych. Słownik języka haseł przedmiotowych powinien 

zawierać terminy znane, prawidłowe, nieprzestarzałe, niegwarowe, funkcjonujące w 

piśmiennictwie; język musi być w dużym stopniu ograniczony w stosunku do naturalnego 

(redukcji podlegają synonimy i wyrazy bliskoznaczne), ale wystarczający do opisywania 

publikacji wchodzących w skład danego zbioru. Język haseł przedmiotowych jest językiem 

żywym i musi podlegać zmianom – ulegają im zwłaszcza anachroniczne formy haseł - na te 

używane współcześnie.  

Przykładem zastosowania języka haseł przedmiotowych w systemach informacyjno-

wyszukiwawczych jest KABA -Katalogi Automatyczne Bibliotek Akademickich, 

zapoczątkowany w 1994 r., kompatybilny z JHP Biblioteki Kongresu, którego źródłem było 

słownictwo JHP Biblioteki Narodowej Francji RAMEAU. Deskryptory Biblioteki 

Narodowej (DBN) są językiem informacyjno-wyszukiwawczym wykorzystywanym od 

stycznia 2017 r. w katalogu BN, zarówno w opisie przedmiotowym, jak i formalnym, opartym 

na słownictwie dotychczas stosowanego języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej 

(JHP BN). Główną zmianą jest podzielenie haseł na mniejsze niż dotychczas jednostki, 

stanowiące oddzielne punkty dostępu. Umożliwia to przejście z dotychczasowego systemu 

prekoordynowanego, w którym strategię wyszukiwawczą ustala z góry katalogujący, na system 

postkoordynowany, w którym ustala ją sam użytkownik, przeszukując katalog poprzez 

zawężanie wyników wyszukiwania przy pomocy filtrów (wyszukiwanie fasetowe). 

Język haseł przedmiotowych o nieograniczonym zakresie musi być w systemach specjalnych 

uzupełniony o słownictwo specjalistyczne. Tak się dzieje w Bibliotece Sejmowej, czy w 

katalogu BJ, który obejmuje zarówno zbiory ogólne, jak specjalistyczne biblioteki Collegium 

Medicum i dlatego katalog BJ pozwala na wyszukiwanie także według języka  Medical Subject 

Headings - MeSH. W NUKAT można spotkać jednostki opisu pochodzące z trzech różnych 

języków haseł przedmiotowych: KABA, BN, MeSH. Analogiczna sytuacja występuje w 

multiwyszukiwarkach bibliotecznych. 

 

  

http://authorities.loc.gov/
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Tabela 12 Języki haseł przedmiotowych w systemach informacyjnych 
źródło: oprac. własne 

 słownik system informacyjny 
 Deskryptory BN Katalog BN 

 KABA NUKAT 

 
Medical Subject Headings 2019 
MeSH 
Medical Subject Headings – polska wersja 

PubMed 
Polska Bibliografia Lekarska 

 

20.3 Aparat wyszukiwawczy w systemach 
informacyjnych 

Informacje o dokumentach były na przestrzeni wieków gromadzone i udostępniane w sposób 

adekwatny do dostępnych w danym czasie środków technicznych. Z punktu widzenia sposobu 

organizacji zawartości można je podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanową źródła o 

jednolitym i niezmiennym układzie, drugą – źródła bazodanowe.  

Katalogi kartkowe, kartoteki, bibliografie w formie kodeksowej, narzędzia systemu 

ewidencyjno-informacyjnego archiwów to źródła informacji o jednolitym i niezmiennym 

układzie. Są to przede wszystkim źródła tradycyjne – analogowe, ale też ich elektroniczne czy 

cyfrowe wersje wtórne (dokumenty elektroniczne w formacie PDF, dokumenty cyfrowe). 

Podstawowym elementem zawartości takich źródeł jest opis bibliograficzny o określonej, 

nierozerwalnej strukturze. Opisy uporządkowane są w z góry zaplanowanym układzie opartym 

na kryteriach formalnych opisywanych dokumentów lub ich kryteriach rzeczowych. Wiedza o 

tym, jak zbudowany jest układ źródła pozwala użytkownikowi poruszać się po nim w celu 

odnalezienia poszukiwanych oraz „odkrycia” nieznanych sobie dokumentów.  

• Układ działowy występuje, gdy cały materiał jest podzielony na pewną ilość podstawowych 
działów. Ilość działów jest zależna od posiadanego materiału. Układ może być oparty na 
klasyfikacji – czyli kontrolowanym języku informacyjno-wyszukiwawczym.  

• Układ systematyczny porządkuje materiał w zależności od treści w ramach określonych 
grup, w obrębie których przeprowadzony jest dalszy podział. Cechą tego układu jest 
hierarchia nadrzędnych i podrzędnych grup.  

• Układ przedmiotowy szereguje materiał w kolejności abecadłowej haseł przedmiotowych. 
Ta sama jednostka bibliograficzna może wystąpić w kilku miejscach, gdy dzieło dotyczy 
kilku tematów.  

• Układ klasowy to układ opisów bibliograficznych według dziedzin i klas piśmienniczych 
następujących po sobie w porządku abecadłowym ich nazw. Klasy nie są równe co do 
szerokości zakresu, nie są współrzędne treściowo i nie są powiązane logicznie.  

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=1
https://meshb.nlm.nih.gov/search
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/tez17
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Źródła te bywają uzupełniane tzw. spisami pomocniczymi, czyli indeksami pozwalającymi na 

dotarcie do poszukiwanych informacji za pomocą dodatkowych kryteriów – innych niż 

narzucone przez układ. 

• Indeks przedmiotowy wykazuje w szeregu abecadłowym tematy dokumentów, może 
ponadto wymieniać nagłówki działów i poddziałów systemu informacyjnego.  

• Indeks klasowy zestawia piśmiennictwo w jednym szeregu abecadłowym według nazw klas 
(dziedzin) niewspółrzędnych logicznie.  

• Indeks systematyczny podaje zawartość systemu informacyjnego w układzie działów i 
poddziałów o rozbudowanej strukturze.  

• Indeks krzyżowy jest połączeniem indeksu alfabetycznego z przedmiotowym - w jednym 
szeregu alfabetycznym występują w nim nazwy autorów, współpracowników, tytuły dzieł  
anonimowych i autorskich oraz tematy.  

• Indeks osobowy (formalno-rzeczowy) wykazuje w szeregu abecadłowym nazwy autorów, 
współpracowników oraz osób będących przedmiotem opracowania (wymienionych w 
tytule lub adnotacji poszczególnych jednostek bibliograficznych).  

• Indeks nazw geograficznych (formalno-rzeczowy) wykazuje w szeregu abecadłowym 
nazwy jednostek geograficznych występujących w tytułach dokumentów lub adnotacjach.  

 

Duża część współczesnych źródeł informacji ma postać bazy danych. „Dane” w takiej bazie 

uporządkowane są w „rekordach” zawierających opisy bibliograficzne (metryki), i/lub 

abstrakty oraz całe teksty dokumentów. Rekordy składają się z „pól”. Każde pole zawiera inny 

rodzaj metadanych tworzących opis bibliograficzny. Taka budowa bazy danych pozwala na 

poszukiwanie dowolnych fraz w całych rekordach (zawierających opis dokumentu i/ lub jego 

pełny tekst) lub w wybranych przez użytkownika polach, a zatem wśród wybranych 

metadanych. Zawartość pojedynczych pól (z jednym rodzajem metadanych) może być 

widoczna dla użytkownika w postaci indeksów, a możliwość prześledzenia wzrokiem ich 

zawartości staje się formą podpowiedzi dla użytkownika, co do wyboru właściwego zapisu. 

Rekordy w bazach bywają łączone w relacje. Przykładem jest łączenie rekordów prac 

cytowanych i cytujących w naukowych bazach danych, czy łączenie aktów prawnych z innymi 

aktami w bazach prawniczych: zmienionymi, uchylonymi, wykonawczymi, orzeczeniami 

sądów, aktami innych krajów czy aktami prawa UE. 

Podstawowe strategie docierania do relewantnych opisów bibliograficznych w systemach 

informacyjnych to: przeglądanie, wyszukiwanie poprzez indeksy, wyszukiwanie proste, 

wyszukiwanie zaawansowane, strategia formowania klas, wyszukiwanie fasetowe, strategia 

indeksów cytowań oraz strategia pomnażania odwołań (Tabela 13). 
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Tabela 13 Strategie docierania do relewantnego wyniku wyszukiwania w systemach informacyjno-
wyszukiwawczych 
 źródło: oprac. własne 

strategia typ źródła 

przeglądanie 

• przeglądanie układu, np. 
działowego, systematycznego, 
opartego na klasyfikacji, tezaurusie  

• przeglądanie zawartości indeksu 
• przeglądanie źródeł (np. listy tzw. 

„czasopism uwzględnionych”, czyli 
takich, których zawartość została 
rozpisana w bazie) 

• bibliografie drukowane (np. 
Bibliografia Historii Polskiej) lub 
dokumenty elektroniczne 
odzwierciedlające budowę 
drukowanych (np. zeszyty 
„Przewodnika Bibliograficznego” 
udostępniane jako pliki PDF) 

• katalogi handlowe (księgarskie, 
wydawnicze, antykwaryczne, 
aukcyjne) w wersji drukowanej i 
elektroniczne 

• katalogi biblioteczne kartkowe (także 
w wersji zdigitalizowanej)  

wyszukiwanie 

poprzez 

indeksy 

 

• np. przedmiotowy, klasowy, 
systematyczny, krzyżowy, osobowy, 
nazw geograficznych 

• indeksy jawne z możliwością 
wyświetlenia ich zawartości i 
wyboru zapisu indeksowego spośród 
dostępnych 

• łączenie operatorami Boola zapisów 
indeksowych 

• bibliografie drukowane lub 
dokumenty elektroniczne 
odzwierciedlające budowę 
drukowanych 

• bibliograficzne bazy danych (w tym 
Bibliografia Narodowa, katalogi 
centralne BN)typ źródła 

wyszukiwanie 

proste  

• wyszukiwanie pełnotekstowe w 
pełnym opisie bibliograficznym 
(wszystkich metadanych) oraz 
abstrakcie / streszczeniu  i pełnym 
tekście dokumentu 

• wyszukiwanie pełnotekstowe w 
wybranym polu opisu 
bibliograficznego (zawierającym 
jeden rodzaj metadanych) 

• naukowe bazy danych 
• katalogi centralne (np. Wordcat, 

NUKAT, KARO) 
 

wyszukiwanie 

zaawansowane  

• wyszukiwanie zaawansowane 
polegające na łączeniu słów 
pochodzących z wybranych przez 
użytkownika pól rekordu 
(elementów opisu 
bibliograficznego), np. 
wyszukiwanie w polu „tytuł” i polu 
„wydawca” 

• naukowe bazy danych 
• katalogi centralne (np. Wordcat, 

NUKAT, KARO) 
• systemy zintegrowane wykorzystujące 

protokół Z39.50 (np. FIDES, 
BRAMA – bibliografia regionalna 
Małopolski) 

strategia 

formowania 

klas  

• tworzymy klasę wyrażeń, wpisując 
w jednym oknie wyszukiwawczym 
wszystkie określenia poszukiwanego 
przedmiotu łącząc je spójnikiem 
“lub” (or), np. “książka 
elektroniczna” or “e-book” or 
“ebook” or “digital book” 

• jeśli kwerenda ma być złożona, w 
nowym oknie dodajemy nową klasę 
wyrażeń, np. przy poszukiwaniu 
publikacji na temat technicznego 
zabezpieczania praw autorskich 
książek elektronicznych, drugą klasę 
wyrażeń będą stanowić: “DRM” or 

• naukowe bazy danych 
• systemy zintegrowane, systemy 

wielodziedzinowe, pozbawione 
charakterystyk rzeczowych opartych 
na określonym, jednolitym systemie 
organizacji wiedzy lub słownictwie 
kontrolowanym 
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“Digital Rights Management” 
wyszukiwanie 

fasetowe / 

filtrowanie  

• umieszczone zazwyczaj po lewej 
stronie ekranu filtry pozwalające 
zawęzić wynik 

• naukowe bazy danych 
• katalogi (np. Wordcat, BN, BJ) 

strategia 

indeksów 

cytowań 

• odszukujemy publikację relewantną; 
prace ją cytujące i jej bibliografia 
załącznikowa stanowią wynik 
wyszukiwania 

• naukowe bazy danych z funkcją 
cytowań (Web of Science, Scopus) 
 

strategia 

pomnażania 

odwołań 

• odszukujemy publikację relewantną; 
sprawdzamy jakich wyrażeń użyto 
do charakterystyki rzeczowej; 
używamy tych samych przy 
wyszukiwaniu, docierając w ten 
sposób do prac podobnych 

• może to też być dział klasyfikacji, 
np. odnajdujemy w bazie EURlex 
dokument i sprawdzamy jakie 
jeszcze znajdują się w tym samym 
dziale klasyfikacji 

• każdy zasób, w którym opisy 
wyposażone są w charakterystykę 
rzeczową (np. słowa kluczowe, hasła 
przedmiotowe, deskryptory itd.) m. 
in.: NUKAT 

   

 

Aparat wyszukiwawczy nie wyczerpuje listy narzędzi potrzebnych użytkownikowi systemów 

informacyjnych. Na wyszukanym zbiorze wyników relewantnych system powinien 

umożliwiać przeprowadzenie operacji takich jak: 
• możliwość odtworzenia historii wyszukiwania, 
• podsumowanie wyniku (liczba rekordów, wyświetlanie kwerendy zastosowanej przez użytkownika), 
• możliwość sortowania wyniku, 
• możliwość zawężania wyniku (np. do publikacji recenzowanych, do wybranych form wydawniczych i 

piśmienniczych dokumentów), 
• możliwość korekty kwerendy, 
• możliwość wyboru prezentacji wyniku wyszukiwania w postaci opisu pełnego lub skróconego, 
• możliwość wyboru formy prezentacji tekstu artykułu (o ile baza jest pełnotekstowa) w postaci html lub pdf, 
• możliwość zachowania wyniku wyszukiwania w schowku. 

Zarządzanie wynikiem końcowym może obejmować: 
• możliwość zapisania (na dysku lub nośniku), 
• możliwość przesłania (e-mail), 
• możliwość wyeksportowania do menedżera bibliografii, 
• możliwość wydruku, 
• możliwość zapisania kwerendy wyszukiwawczej jako alertu, który uaktywnia się w momencie pojawienia 

się w bazie dokumentów relewantnych i wysyła powiadomienia do użytkownika. 

Wspomaganie użytkownika powinno obejmować: 
• instrukcję, 
• pomoc, 
• charakterystykę bazy.  
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20.4 Definicje pojęć 
Przy przywoływaniu definicji pojęć wskazane jest opieranie się na autorytatywnych źródłach 

informacji, w których treść definicji jest wynikiem konsensusu pomiędzy ekspertami 

reprezentującymi dyscypliny wiedzy naukowej czy praktyki. Do takich źródeł należą w 

szczególności: ogólne i specjalne encyklopedie i słowniki encyklopedyczne, dokumenty 

normalizacyjne i akty prawne. 

20.4.1 Encyklopedie i słowniki encyklopedyczne 
W odróżnieniu od słowników językowych, encyklopedie i słowniki encyklopedyczne 

przekazują wiedzę nie o wyrażeniach, ale o przedmiotach należących do zakresów 

poszczególnych pojęć. Wyjaśnienie odbywa się tu zgodnie z zasadami i metodologią nauki. 

Encyklopedie ukazują punkt kulminacyjny wiedzy o przedmiotach w danym czasie. Zatem 

patrząc z punktu widzenia różnych potrzeb informacyjnych użytkowników, cenne są zarówno 

encyklopedie współczesne, jak wydawane przed laty. Pierwsze służą jako źródła informacji o 

współczesnym stanie wiedzy, drugie - poznawaniu współcześnie stanu wiedzy w określonym 

punkcie czasu w przeszłości.  

Encyklopedia to autorytatywne źródło informacji dostarczające tylko niezbędnych, 

podstawowych danych, w sposób jasny i obiektywny, zawierające krótkie lub dłuższe artykuły 

(a nawet rozprawy naukowe) zredagowane przez specjalistów, niekiedy także selektywną 

bibliografię polecanych tekstów. Encyklopedia podsumowuje i syntetyzuje informacje 

pochodzące z różnych źródeł, jest agregatorem wiedzy opublikowanej, sama nie powinna 

publikować niczego jako pierwsza. Główne cechy tego źródła informacji to: autorytet – 

osiągany dzięki współpracy ekspertów w przygotowywaniu dzieła; precyzja i dokładność – 

osiągnięta dzięki udostępnianiu wiarygodnych i rzetelnych informacji; aktualność i 

obiektywizm.  

Główny podział tych źródeł informacji opiera się na kryterium zakresu i jest to podział na źródła 

informacji ogólne (uniwersalne) - obejmujące wszystkie dziedziny wiedzy i działalności 

praktycznej oraz specjalne - ograniczone do jednej dziedziny, epoki czy terytorium. 

Przykładowe źródła ogólne to: Britannica, Encyklopedia PWN, Citizendium, Scholarpedia, 

WolframAlpha . 

Encyclopedia Britannica jest światowym symbolem sztuki encyklopedycznej, choć jako źródło 

tworzone przez ekspertów ma konkurencję w postaci współtworzonej przez społeczność 

internautów Wikipedii. Pojawiły się próby udoskonalenia encyklopedii typu wiki poprzez 

https://encyklopedia.pwn.pl/
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ograniczenie grona jej twórców do specjalistów, Citizendium i Scholarpedia nie rozwijają się 

jednak tak prężnie jak Wikipedia. Inną formą encyklopedii jest natomiast WolframAlpha, 

stworzona przez Stephena Wolframa. Jest to forma pomiędzy systemem eksperckim a 

encyklopedią - podaje odpowiedzi na zapytania użytkowników w postaci faktów - zdań 

twierdzących lub liczb, bez kontekstu. Jest poniekąd realizacją utopijnej wizji Paula Otleta 

(1868-1944), który chciał stworzyć „Universal Book of Knowledge”. Materiałem wyjściowym 

miały być wszystkie teksty stworzone przez ludzkość (książki, czasopisma, dane statystyczne i 

inne dokumenty). Przetworzone przez maszynę miały w efekcie dać produkt – czystą wiedzę 

w formie systemu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Wcześniej wizję przetworzenia 

wiedzy ludzkiej na symboliczny język matematyczny zaprezentował Gottfried Wilhelm 

Leibniz (1646-1717). 

Definicje zawarte w encyklopediach ogólnych (uniwersalnych) są formułowane w sposób 

ułatwiający ich interpretację i zrozumienie przez wszystkich potencjalnych odbiorców, także 

niebędących specjalistami z dziedzin, których tematycznie dotyczą. Natomiast ujednolicaniu 

terminologii i jednoznacznemu rozumieniu pojęć w obszarze pojedynczych dziedzin, dyscyplin 

czy tematów służą tzw. specjalne encyklopedie i słowniki encyklopedyczne. Zawierają one 

więcej pojęć specjalistycznych, ich autorzy posługują się terminologią specjalistyczną. 

Przykłady takich źródeł z obszaru zarządzania informacją to: 

• Bojar, B. (2002). Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-
wyszukiwawczych. Warszawa: SBP. 

• Czapnik, G. (2011). Podręczny słownik bibliotekarza. Warszawa: Wydawnictwo 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

• Feather, J. (2003). International encyclopedia of information and library science. London; 
New York: Routledge. 

• Khosrow-Pour, M. (2015). Encyclopedia of Information Science and Technology, Third 
Edition (10 Volumes). 

• Pacek, J. (2010). Słownik terminologiczny z zakresu bibliografii i katalogowania.   
 

20.4.2 Normy 
Dokumenty normalizacyjne są cennym źródłem definicji pojęć specjalistycznych. Niektóre 

normy poświęcone są wyłącznie terminologii, jak „PN-ISO 5127:2005 Informacja i 

dokumentacja. Terminologia”, lecz w większości definicje pojęć stanowią wstęp do właściwej 

treści normy.  

Poszukiwanie pojęć zdefiniowanych w normach ułatwia baza danych DIN-TERM, 

niemieckiego instytutu normalizacji DIN. Zawiera ona ponad 750 000 terminów i definicji 

http://en.citizendium.org/
http://www.scholarpedia.org/article/Main_Page
http://www.wolframalpha.com/
http://mlisuok.weebly.com/uploads/2/6/9/0/26907671/international_encyclopedia_of_information_ind_librrary_science.pdf
http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php
https://www.din.de/en/services/din-term/suche-nach-benennung


 

272 

 

 

pochodzących z norm, projektów norm i specyfikacji, w języku niemieckim, z odpowiednikami 

w językach angielskim i francuskim, a także w języku polskim (dzięki współpracy z Polskim 

Komitetem Normalizacyjnym, od 2016 r.). Przykładem podobnego źródła informacji, ale o 

charakterze specjalnym jest e-Przewodnik do Polskich Norm w dziedzinie informacji 

geograficznej. 

20.4.3 Akty prawne 
Konieczność uzyskiwania jednoznaczności w formułowaniu treści aktów prawnych sprawia, że 

teksty większości ustaw rozpoczynają się od zdefiniowania stosowanych w nich terminów. 

Dlatego też akty prawne, jako dokumenty obowiązujące i aktualizowane, są cennym źródłem 

definicji pojęć. Przykładowo w tej publikacji definicje pochodzące z tekstów ustaw obejmują 

pojęcia: „dane statystyczne”, „informacja publiczna” i „informacje sektora publicznego”, 

„dokument normalizacyjny” i „norma”, „jednostkowe dane medyczne”, „dokumentacja 

medyczna”, „rejestr”. 

Cennym źródłem informacji o terminach i definicjach pojęć zawartych w dokumentach 

prawnych europejskich i krajowych jest baza terminologii UE IATE (Interactive Terminology 

for Europe). 

 

20.5 Dalsza lektura (Systemy organizacji wiedzy. 
Słownictwo kontrolowane. Aparat wyszukiwawczy. 
Definicje pojęć) 

126. Babik, W. (2010b). Słowa kluczowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

127. Chmielewska-Gorczyca, E., & Górska, M. (2019). System tezaurusów Biblioteki 
Sejmowej—STEBIS. W: Sto lat na Wiejskiej: Biblioteka Sejmowa 1919-2019. Pod red. W. 
Staśkiewicza. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. 

128. Ćwikowski, P. (2013). Język Haseł Przedmiotowych KABA. W: Bibliotekarstwo. Pod 
red. A. Tokarskiej (s. 378–391). Warszawa: SBP. 

129. Jansen, B. J., & Rieh, S. Y. (2010). The seventeen theoretical constructs of information 
searching and information retrieval. Journal Of The American Society For Information 
Science And Technology, (61(8)), 1517–1534.  

130. Łubocki, J. (2019). Propedeutyka języków deskryptorowych. Warszawa: SBP 
131. Sadowska, J. (1990). Języki informacyjno-wyszukiwawcze: Katalogi rzeczowe. 

Warszawa: CUKB : SBP. 
132. Sadowska, J. (2013). Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. W 

Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej (s. 356–377). Warszawa: SBP. 
133. Schopflin, K. (2012). Encyclopaedia Britannica and the future of encyclopaedia 

publishing. Refer, 28(2), 14–16.  

http://e-przewodnik.gugik.gov.pl/
http://e-przewodnik.gugik.gov.pl/
https://iate.europa.eu/home
https://iate.europa.eu/home
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134. Schopflin, K. (2014). What do we think an Encyclopaedia is? Culture Unbound. Journal 
of Current Cultural Research.  

135. Smith, A., & Reiner, L. (2000). The Evolution of the Encyclopaedia Britannica: From 
the Macropaedia to Britannica Online. Journal of Academic Librarianship, 26(1), 74.  

136. Szczepańska, A. (2007). Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich 
wykorzystanie w praktyce. Przegląd Biblioteczny, 75(2), 233–251. 

137. Sosińska-Kalata, B. (2002). Klasyfikacja: Struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa 
i zasobów informacyjnych. Warszawa: SBP. 

138. Sosińska-Kalata, B. (2013a). Klasyfikacje biblioteczne i bibliograficzne. W: 
Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej (s. 301–328). Warszawa: SBP. 

139. Sosińska-Kalata, B. (2013b). Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. W: Bibliotekarstwo. 
Pod red. A. Tokarskiej (s. 329–347). Warszawa: SBP. 

140. Ścibor, E. (1996). Klasyfikacja piśmiennictwa. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 
141. Tokarska, A. (2013b). Języki haseł przedmiotowych. Katalogowanie przedmiotowe. W: 

Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej (s. 348–355). Warszawa: SBP. 
142. Urbańczyk, S. (1991). Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność. Kraków. 
143. Woźniak-Kasperek, Jadwiga. (2011). Wiedza i język informacyjny w paradygmacie 

sieciowym. Warszawa: SBP. 
144. Woźniak-Kasperek, Jadwiga. (2013). Światy za słowami albo o kategoryzacji z 

perspektywy języków informacyjno-wyszukiwawczych. W: Informacja i język. Księga 
pamiątkowa poświęcona Profesorowi Eugeniuszowi Ściborowi (1929-2003). Pod red. D. 
Pietruch-Reizes, W. Babika (s. 85–94). Katowice: PTIN. 

145. Woźniak-Kasperek, Jadwiga. (2013). Przyszłość języków informacyjnych. W: 
Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej (s. 392–401). Warszawa: SBP. 
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Słownik 
1. abstrakt (analiza dokumentacyjna) - zwięzła informacja o treści dokumentu udostępniana 

łącznie z dokumentem pierwotnym lub rozłącznie, zawierająca podstawowe informacje 
dotyczące treści opisywanego dokumentu (główne tezy i najważniejsze wnioski lub 
argumenty autora, elementy eksponujące nowe metody badawcze i nowe osiągnięcia 
naukowe, techniczne i organizacyjne, elementy charakteryzujące sposób podania treści 
dokumentu) 

2. abstrakt ustrukturyzowany – zob. Informacja na temat dokumentów naukowych 
3. adnotacja bibliograficzna księgoznawcza - zawiera informacje o: materialnych cechach 

dokumentu (papier, ilustracje, druk, oprawa), szczegółowe dane o jego cechach 
wydawniczo-formalnych (autorstwo, tytuł, adres wydawniczy, forma piśmiennicza lub 
wydawnicza), informacje o języku dokumentu, jego historii lub związkach 
bibliograficznych, dane o przeznaczeniu czytelniczym lub poziomie opracowania 

4. adnotacja bibliograficzna treściowa - zawiera informacje dotyczące treści dokumentu; 
rodzaje: adnotacje wyjaśniające - podają temat dokumentu; temat ten ma na celu objaśnienie 
tytułu niejasnego bądź tytułu o przenośnym znaczeniu; adnotacje zawartościowe – cytujące 
pełny lub częściowy spis treści danego dokumentu; adnotacje wskazujące (analizy 
wskazujące) –podają tematykę lub główne tezy autora danego dokumentu; adnotacje 
omawiające (analizy omawiające, streszczenia dokumentacyjne) – podają w sposób 
szczegółowy problematykę lub wnioski autora danego dokumentu z ich ewentualnym 
uzasadnieniem lub zapoznają z poszczególnymi metodami przedstawionymi w dokumencie 

5. afiliacja – wskazanie przez autora publikacji naukowej nazwy jednostki naukowej jako 
miejsca realizacji badań naukowych, których wynik stanowi ta publikacja  

6. agregator - zintegrowane źródło informacji, łączące w sobie różne typy źródeł (bibliografie, 
informatory, źródła pełnotekstowe, indeksy cytowań) i umożliwiające przeszukiwanie ich 
za pośrednictwem jednego interfejsu 

7. alerty – usługi systemów informacyjnych polegające na przesyłaniu użytkownikowi 
(zgodnie z kryteriami przez niego ustanowionymi) informacji na temat nowych 
dokumentów dodanych do zbioru lub zdarzeń dotyczących wybranego dokumentu (np. 
cytowania) 

8. aparat informacyjno - wyszukiwawczy – ogół narzędzi, w tym systemy organizacji wiedzy, 
słownictwo kontrolowane, interfejs wyszukiwawczy, pozwalający użytkownikowi na 
podjęcie skutecznej strategii wyszukiwawczej, skutkującej relewantnym zbiorem wyników 
wyszukiwania 

9. archiwa społeczne  - archiwa, które zostały utworzone oddolnie, w wyniku działalności 
obywatelskiej, najczęściej  prowadzone przez organizacje pozarządowe (fundacje, 
stowarzyszenia), instytucje samorządowe (np. biblioteki) mające na celu gromadzenie, 
przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie, digitalizację i udostępnianie materiałów 
archiwalnych (dokumentów, fotografii, nagrań audio i wideo), które tworzą niepaństwowy 
zasób archiwalny 

10. bibliografia - bibliograficzny system wyszukiwawczy umożliwiający dostęp do danych, 
które opisują i jednoznacznie identyfikują dokumenty (PN-ISO 5127:2005) 

11. browsing  - przeglądanie zasobu informacyjnego 
12. cisza informacyjna – brak wyników wyszukiwania 
13. citation index (indeks cytowań) – bibliograficzny system informacyjno-wyszukiwawczy 

łączący informację o pracach cytowanych i cytujących 
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14. current contents - sygnalizacyjne indeksy tytułowe, pełniące funkcje bieżących bibliografii 
rejestracyjnych (zob. Bieżące spisy treści czasopism) 

16. czasopisma drapieżne (predatory journals) – czasopisma publikowane przez wydawnictwa, 
które przedkładają własny zysk ponad etykę badań naukowych i zasady komunikacji 
naukowej, publikując artykuły za opłatą, szybko, bez procesu recenzji; czasopisma te nie są 
indeksowane w uznanych systemach informacji naukowej 

17. czasopismo indeksowane w bazie – czasopismo, którego zawartość (artykuły) została 
rozpisana w bazie na pojedyncze rekordy 

18. digitalizacja - przetwarzanie materiałów analogowych na formę cyfrową metodą 
skanowania lub fotografowania oraz dalsza obróbka komputerowa otrzymanych obrazów 
do postaci, która umożliwia ich udostępnianie 

19. dokument pierwotny (primary document) zob. Wstęp 
20. dokument pochodny (derivate document, secondary document) 
21. dokumety życia społecznego – zob. Informacja o dokumentach regionalnych 
22. drugi obieg wydawniczy – zob. Rejestracja dokumentów publikowanych w drugim obiegu 

wydawniczym 
23. dzieła osierocone - dzieła chronione, którego właściciele praw są nieznani lub nie mogą być 

odnalezieni mimo przeprowadzonych udokumentowanych i starannych poszukiwań 
24. egzemplarz obowiązkowy (legal deposit) – dokument, do którego przekazywania 

wyznaczonym instytucjom państwowym zobowiązany jest na podstawie ustawodawstwa 
jego wydawca lub producent zob. Egzemplarz obowiązkowy 

25. film - utwór dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii 
następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na 
jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie 
ruchu i składających się na oryginalną całość, wyrażającą akcję (treść) w indywidualnej 
formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przeznaczony 
do wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisów o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 4.1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
kinematografii).  

26. filtr – element aparatu wyszukiwawczego widoczny w systemach informacyjnych zarówno 
w początkowym formularzu wyszukiwawczym, jak (częściej) po wyświetleniu wstępnego 
wyniku wyszukiwania, umożliwiający zawężenie wyniku zgodnie z udostępnionymi w 
systemie i wybranymi przez użytkownika opcjami 

27. half life - wskaźnik starzenia się czasopisma 
28. immediacy index - szybkość, z jaką cytowany jest średnio artykuł z roku bieżącego 
29. impact factor - średnia cytowań przypadająca na jeden artykuł z danego czasopisma na 

przestrzeni ostatnich dwóch lat  
30. indeks cytowań – zob. Indeksy cytowań 
31. indeks jawny – wykaz zapisów indeksowych charakteryzujących treść lub formę 

dokumentów, umożliwiający użytkownikowi ich przeglądanie  
32. indeks klasowy - zestawia piśmiennictwo w jednym szeregu abecadłowym według nazw 

klas (dziedzin) niewspółrzędnych logicznie 
33. indeks krzyżowy - jest połączeniem indeksu alfabetycznego z przedmiotowym. W jednym 

szeregu alfabetycznym występują tam nazwy autorów, współpracowników, tytuły dzieł  
anonimowych i autorskich oraz tematy 

34. indeks nazw geograficznych (formalno-rzeczowy) - wykazuje w szeregu abecadłowym 
nazwy jednostek geograficznych, występujących w tytułach dokumentów lub adnotacjach 

35. indeks osobowy (formalno-rzeczowy) - wykazuje w szeregu abecadłowym nazwy autorów, 
współpracowników oraz osób będących przedmiotem opracowania (wymienionych w 
tytule lub adnotacji poszczególnych pozycji bibliograficznych) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051321111
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051321111
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36. indeks przedmiotowy - wykazuje w szeregu abecadłowym tematy dokumentów opisanych 
w bibliografii, może ponadto wymieniać nagłówki  działów i poddziałów bibliografii 

37. indeks systematyczny - podaje zawartość bibliografii w działach i poddziałach według 
przyjętej klasyfikacji 

38. informacja relewantna – wynik wyszukiwania zgodny z oczekiwaniami użytkownika 
informacji 

39. information retrieval – wyszukiwanie informacji w systemie informacyjno-
wyszukiwawczym 

40. information searching – poszukiwanie informacji 
41. ISNI - International Standard Name Identifier  
42. język informacyjno-wyszukiwawczy – sztuczny język, przeznaczony do formułowania w 

nim informacji o treści lub formie dokumentów 
43. katalog biblioteczny - bibliograficzny system wyszukiwawczy umożliwiający dostęp do 

danych, które opisują i jednoznacznie identyfikują dokumenty stanowiące księgozbiór 
jednej biblioteki lub księgozbiory bibliotek (wtedy przyjmuje nazwę katalogu centralnego) 

44. kwerenda – zapytanie informacyjne skierowane do systemu informacyjnego w celu 
uzyskania potrzebnych informacji 

45. makrostruktura słownika zob. Słowniki językowe 
46. metadane – ustrukturyzowane dane zawierające charakterystykę dokumentów (zarówno 

treściową, jak formalną), składające się na opis bibliograficzny dokumentu w źródłach 
informacji (zasobach informacyjnych) 

47. mikrofilm – zwój taśmy (błony mikrofilmowej) zawierający wykonane w wielokrotnym 
pomniejszeniu obrazy oryginałów dokumentów przeznaczone do odczytywania lub 
kopiowania (Podręczny Słownik Bibliotekarza, 2011, s. 201) 

48. mikrofisza – zbiór mikroobrazów w układzie wierszy i kolumn (z wydzielonym polem 
tytułowym) na błonie mikrofilmowej, arkuszowej, przeznaczony do odczytywania lub 
kopiowania (Podręczny Słownik Bibliotekarza, 2011, s. 201) 

49. mikroforma – dokument fotograficzny, zwykle błona mikrograficzna zawierający jeden 
bądź więcej mikroobrazów (Podręczny Słownik Bibliotekarza, 2011, s. 201) 

50. negatywne cytowania – cytowania prac kontrowersyjnych, cytowania krytyczne, które dają 
wysokie wskaźniki wpływu (liczba cytowań), ale nie mają rzeczywistego wpływu na naukę; 
jest to słaba strona systemu oceniania prac na podstawie wskaźników cytowań, dostrzeżona 
przez samego pomysłodawcę indeksów cytowań – dr E. Garfielda 

51. next generation library katalog zob. Katalogi komputerowe 
52. norma – zob. Informacja o dokumentach normalizacyjnych 
53. OPAC - Online Public Access Catalogue - katalog, w którym informacje są przechowywane 

w bazie danych systemu komputerowego i użytkownik informacji może się z nią 
bezpośrednio zapoznać poprzez terminal na odległość (Informacja i dokumentacja. 
Terminologia PN-ISO 5127, 2005, s. 109) 

54. peer-reviewed - artykuł recenzowany przez eksperta z dziedziny  
55. current contents - spisy treści czasopism naukowych (powstały z potrzeby udostępniania 

sygnalnej informacji o publikacjach czasopiśmienniczych, jeszcze przed ukazaniem się 
numeru czasopisma)  

56. proweniencje - znaki własnościowe na dokumentach, zwłaszcza książkach (ekslibrisy, 
pieczęcie, dedykacje, zdobienia, zapiski, elementy graficzne itp.) stanowiące ważne źródło 
wiedzy o dawnej książce, o jej historii od momentu opuszczenia drukarni, poprzez 
kolejnych posesorów (właścicieli), aż do miejsca ich obecnego przechowywania 

57. RDA - Resource Description and Access – pakiet elementów danych, wytycznych i 
instrukcji do tworzenia metadanych zasobów bibliotecznych i dziedzictwa kulturowego, 
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zainicjowany w 2010 r., oparty na standardach FRBR (Functional Requirements for 
Bibliographic Records) i FRAD (Functional Requirements for Authority Data) 

58. relewancja – trafność wyniku wyszukiwania, oceniana na podstawie zgodności z profilem 
zapytania informacyjnego lub zgodności z potrzebą informacyjną użytkownika informacji 

59. repozytoria cyfrowe (biblioteka cyfrowa) – platformy dostępu do opracowanego zbioru 
dokumentów cyfrowych – tekstu, grafik, dźwięku, filmu, itp. – przechowywanych i 
udostępnianych za pośrednictwem sieci komputerowych (Podręczny Słownik Bibliotekarza, 
2011, s. 37) 

60. selektywne rozpowszechnianie informacji (SDI - selective dissemination of information) - 
informowanie użytkownika źródła informacji o nowych zasobach dodanych do tego źródła, 
najczęściej nowych rekordach w bazie, związanych z jego zainteresowaniami 

61. siglum - symbol literowy lub literowo-cyfrowy będący oznaczeniem biblioteki, stosowany 
w katalogach centralnych 

62. słowo kluczowe - wyraz lub wyrażenie charakteryzujące treść dokumentu, zaczerpnięte z 
jego tekstu lub opisu 

63. system informacyjno-wyszukiwawczy - system przetwarzający informację, który z 
informacji wyjściowych, tworzących zbiór informacyjny, tworzy odpowiednio 
ustrukturalizowany zbiór wyszukiwawczy poprzez odpowiednie transformacje, a następnie 
dokonuje na nim dalszych transformacji, a więc wyszukiwania informacji na podstawie 
określonej dla danego systemu relacji relewancji technicznej; informacje spełniające 
warunek relewancji technicznej tworzą zbiór informacji wyjściowej i udostępniane są 
użytkownikowi systemu [Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów 
informacyjno-wyszukiwawczych] 

64. tezaurus zob. Język deskryptorowy - tezaurus 
65. układ działowy - występuje, gdy cały materiał jest podzielony na pewną ilość 

podstawowych działów, ilość działów jest zależna od posiadanego materiału 
66. układ klasowy  - układ opisów bibliograficznych według dziedzin i klas piśmienniczych 

następujących po sobie w porządku abecadłowym ich nazw. Klasy nie są równe co do 
szerokości zakresu, nie są współrzędne treściowo i nie są powiązane logicznie 

67. układ przedmiotowy  szereguje materiał w kolejności abecadłowej haseł 
przedmiotowych. Ta sama pozycja bibliograficzna może wystąpić w kilku miejscach, gdy 
dzieło dotyczy kilku tematów 

68. układ systematyczny  porządkuje materiał w zależności od treści w ramach określonych 
grup, w obrębie których przeprowadzony jest dalszy podział. Cechą tego układu jest 
hierarchia nadrzędnych i podrzędnych grup 

69. utwór opublikowany - utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i 
którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie (Art. 6.1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 

70. VIAF - Wirtualna międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych 
71. wyszukiwanie - aktywny proces selektywnego pozyskiwania zgromadzonych danych (PN-

ISO 5127:2005) 
72. zakres źródła informacji – tematyka / przedmiot dokumentów opisywanych w źródle 

informacji 
73. zasięg źródła informacji – charakterystyka formalna rejestrowanych dokumentów (forma 

wydawnicza, daty wydania, miejsca wydania, autorzy) 
74. źródło informacji - dowolny system wypracowujący informację lub zawierający informację 

do przekazania (Chmielewska-Gorczyca, 1991) 
75. zbiory specjalne zob. Informacja na temat zbiorów specjalnych 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083
https://viaf.org/
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