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BEZPIECZEŃSTWO 
– JAK JE MOŻEMY POJMOWAĆ?
• Bezpieczeństwo fizyczne (osób, sprzętu, pomieszczeń)

• Bezpieczeństwo teleinformatyczne

• Bezpieczeństwo energetyczne

• Bezpieczeństwo informacyjne

• Bezpieczeństwo żywności

• Bezpieczeństwo pracy

• Bezpieczeństwo państwa

• …

Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancję 
jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpieczeństwo



ZŁO CZAI SIĘ WSZĘDZIE* I RÓŻNĄ MIEWA POSTAĆ...
W roku 2003 Wydawnictwo Helion wydało niezwykle ciekawą książkę, 
którą każdy, komu powierzono jakieś dobro, za które stał się 
odpowiedzialny, powinien ze zrozumieniem przeczytać. 

Urzędnicy, pracownicy sektora publicznego i niepublicznego, na każdym 
poziomie, powinni mieć głęboką świadomość tego, co powinni chronić przed 
nieuprawnionym dostępem, jakiego rodzaju zagrożenia dla chronionych 
dóbr mogą się pojawiać, jakie mogą być potencjalnie konsekwencje 
naruszenia ochrony i jakimi środkami powinni tę ochronę realizować. 
Skupianie się na jednym zagrożeniu nie powinno jednak  odwracać uwagi 
od zupełnie innych zagrożeń w drodze do osiągnięcia celu…

Jeśli bowiem atakujący może wybrać bezpieczniejszą dla siebie drogę 
osiągnięcia celu, wykorzystując niewiedzę i niekompetencję ludzi, niż 
przełamywanie zabezpieczeń, to wybierze socjotechnikę.

*Tytuł powieści Agathy Christie z 1941 roku…



SOCJOTECHNIKA
„Socjotechnika to wywieranie wpływu na ludzi i stosowanie perswazji w celu oszukania ich tak,
aby uwierzyli, że socjotechnik jest osobą o sugerowanej przez siebie, a stworzonej na potrzeby
manipulacji tożsamości. Dzięki temu socjotechnik jest w stanie wykorzystać swoich rozmówców,
przy dodatkowym (lub nie) użyciu środków technologicznych, do zdobycia poszukiwanych
informacji.”*

*Źródło: Kevin Mitnick & William Simon: Łamałem ludzi, nie hasła. Sztuka podstępu. Wyd. Helion, Gliwice 2003

Aby wykorzystać socjotechnikę, oprócz inteligencji i motywacji trzeba mieć możliwość kontaktu z ludźmi.
Szerokie stosowanie systemów teleinformatycznych wyposażonych w wielostopniowe zabezpieczenia, systemów
automatycznie realizujących te (i tylko te) procedury, do których zostały zaprojektowane, automatycznie kontakt
taki odbiera i uniemożliwia (lub znacząco utrudnia) wywieranie wpływu na ludzi. W administracji publicznej
kontakt z urzędnikami jest szczególnie łatwy, ponieważ każdy może stawić się w urzędzie osobiście…
E-usługi działające bez potrzeby jakiejkolwiek czynności ze strony urzędnika mogą być realizowane tylko
wtedy, gdy prawo daje się algorytmizować, a dane, wykorzystywane w automatycznym procesie ich pobierania
i przetwarzania w celu realizacji e-usługi mają gwarancję źródłowości, aktualności zgodnej z cyklem życia
i wiarygodności.

Te atrybuty danych w silosowej organizacji zasobów informacyjnych państwa występują rzadko, a umiejętność
wychwytywania braków jakości, zapobiegania niezgodnościom i brakom danych jest umiejętnością unikatową.



MISINFORMACJA JAKO ZAGROŻENIE

Coraz szersza cyfryzacja środowiska pracy administracji publicznej powoduje, że coraz więcej usług tej
administracji świadczonych jest zdalnie, bez bezpośredniego kontaktu urzędnika i klienta urzędu.

Taka sytuacja powoduje, że muszą istnieć i być stosowane w praktyce środki zapewniające
rozliczalność i niezaprzeczalność działania wszystkich uczestników postępowania (pamiętne „lub
czasopisma”* – i koszty dochodzenia do prawdy)

System musi „wiedzieć”, co i komu może udostępnić. Powinien być także wyposażony w zabezpieczenia 
przed wprowadzaniem nieautoryzowanych, błędnych danych, które mogłyby wejść w prawny obieg.

Muszą też być zachowane inne warunki związane z podażą danych w konkretnych procedurach
realizowanych automatycznie, bez udziału urzędnika, szczególnie, gdy są to dane należące do
danych ustawowo chronionych (osobowe, o stanie zdrowia, stanie majątkowym itd., itp.)

*https://pl.wikipedia.org/wiki/(%E2%80%A6)_lub_czasopisma



ILUSTRACJA ZALEŻNOŚCI E-USŁUG OD PRAWA, UWARUNKOWAŃ 
ORGANIZACYJNYCH, TECHNICZNYCH - I DANYCH



MISINFORMACJA
• Misinformacja - kalka językowa (brak ścisłego polskiego odpowiednika) angielskiego słowa

„misinformation”- oznaczającego informację fałszywą.

• Niepełna informacja też może być misinformacją!

• Fałszywa informacja pojawiająca się w obiegu w środowisku, co do którego odbiorca ma prawo

oczekiwać rzetelności może być szczególnie dotkliwa w skutkach z uwagi na to, że skutki te są
niespodziewane i osoba która ich doświadcza, nie jest na nie przygotowana.

• Istotą misinformacji (w odróżnieniu od dezinformacji, która jest celowa i podawana z zamiarem 
wyrządzenia jakiejś szkody, wprowadzenia w błąd) jest to, że podmiot czy osoba która tę 
zafałszowaną informację przekazuje, nie ma świadomości zafałszowania czy niekompletności 
podawanej „informacji”, a tym samym nie jest świadoma konsekwencji fałszywego w istocie 
przekazu. 
To przeważnie wnioskodawcy składający dokumenty z błędnymi danymi, których urzędnicy -

z różnych przyczyn - nie weryfikują…



MISINFORMACJA – ŹRÓDŁO PROBLEMÓW

• W administracji publicznej posługujemy się systemami będącymi spadkiem po 
czasach, w których dane wprowadzane były akcyjnie, silosowo, byle 
w zadanym terminie można było uruchomić system z założeniem, że dane 
poprawione zostaną później (przykłady: PESEL, Państwowy Rejestr Granic 
(PRG), system ZUS i wiele innych…)

• Kolejne zmiany i rozbudowy systemów skutkowały utrwalaniem się 
i powielaniem błędów, czekających w systemach na moment ujawnienia się w 
sytuacji, w której czas potrzebny na ustalenie stanu faktycznego 
zdecydowanie przekraczał czas dostępny… 

• Sytuacje pomylenia np. osób fizycznych i skutków tych pomyłek (np. Kołek i 
Kotek w „Alternatywach 4” – filmie Stanisława Barei) przedstawiane 
w komediach, w życiu realnym już tak zabawne zdecydowanie nie są…



PRZYKŁADY MOŻLIWYCH SYTUACJI ZAGROŻENIA

• Podanie leku niewłaściwej osobie (przypadkowa zbieżność imion i nazwisk 
pacjentów)

• Wydanie dokumentów zawierających dane chronione (medyczne) osobie o 
identycznie brzmiącym imieniu i nazwisku 

• Działanie komornika wobec niewłaściwej osoby 

• Wysłanie karetki pogotowia pod niewłaściwy, podobnie lub identycznie brzmiący 
adres

• Wystawienie ocen/rekomendacji innej osobie (zbieżność imion i nazwisk)

- i wiele innych…
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Źródło:  https://www.gov.pl/web/ia

Każdy obywatel może, a pracownik administracji 
bezwzględnie powinien śledzić na bieżąco 
Portal Interoperacyjności i Architektury.
Jest to wprawdzie tylko wizja, ale bez wizji nie 
można podejmować działań, bo będą to tylko 
chaotyczne „ruchy Browna”.

„Sprawne kierowanie informatyzacją 
kraju wymaga bardzo szerokiego 
spojrzenia na to jak zorganizowane są 
urzędy i rejestry państwowe, jakie są 
procedury administracyjne, jakie prawa 
i obowiązki zawarte są w systemie 
prawa, a także  jak obywatele i 
przedsiębiorcy używają elektronicznych 
usług udostępnianych przez państwo.
To szerokie, całościowe podejście 
nazywamy Architekturą Informacyjną 
Państwa.
W resorcie cyfryzacji działa grupa 
kompetencyjna AIP. 
Zajmuje się ona tworzeniem wizji 
architektury, modeli, standardów 
i dokumentowaniem stanu obecnego, 
co jest podstawą planowania rozwoju 
oraz zapewniania spójności działań 
informatyzacyjnych podejmowanych 
przez różne instytucje…”

Źródło:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/architektura
-informacyjna-panstwa

„Jeśli nie znasz celu,
zajdziesz gdzieś indziej…”
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Adres



PRZYKŁAD RZECZYWISTY 

Punkt adresowy to opis składający się z nazwy 
województwa, powiatu, gminy, miejscowości, ulicy (jeśli 
jest), numeru budynku oraz współrzędnych 
geodezyjnych, stanowiących niezmienny element 
adresu.

W praktyce stosuje się kodowanie, umożliwiające 
zarządzanie bazą punktów adresowych. 

Identyfikator 
nie 
odpowiada 
nazwie ulicy!

Np. zapis adresu w formie: 
woj. pomorskie, pow. Gdańsk, gm. Gdańsk, m. Gdańsk, 
ul. Dąbrowszczaków 4A, zrozumiały dla ludzi, może być 
niezrozumiały dla systemu, w którym starą nazwę ulicy 
zastąpiono nową: ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 4A. 

Współrzędne zostaną jednak rozpoznane jednoznacznie – to 
może być wykorzystane jako mechanizm zabezpieczający!

TERYT: pomorskie (22) Gdańsk (2261) Gdańsk (2261011)
GUGIK: 80-373 Gdańsk [Miasto] (0933016)
GUGIK: Współrzędne geodezyjne: 728105 473798
GUS : ul. Dąbrowszczaków 4A (03694)
GUGIK: Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 4A

80373|226101|0933016|0933016|03694|728105|473798|4A|

80373|226101|0933016|0933016|42474|728105|473798|4A|

<sln:ulIdTeryt>03694</sln:ulIdTeryt>
<sln:ulNazwaGlowna>Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
</sln:ulNazwaGlowna>



„DIABEŁ TKWI W  SZCZEGÓŁACH”

ŻARY, UL. [...] BACZYŃSKIEGO DANE KODOWANE Z PAŃSTWOWEGO REJESTRU GRANIC
(ADRES ZWYKŁY + ADRES UNIWERSALNY)

081102;Żary;K. Baczyńskiego;6;68200|081102|0988684|0988684|34364|425684|232251|6|
081102;Żary;K. K. Baczyńskiego;54b;68200|081102|0988684|0988684|27440|425187|231906|54b|

Adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): ul. Szamocka 3, 5  01-748 Warszawa

146501;Warszawa;ulica Szamocka;3;01748|146501|0918123|0918123|21749|489649|633738|3|
146501;Warszawa;ulica Szamocka;5;01748|146501|0918123|0918123|21749|489661|633675|5|

Niezgodności danych, które powinny być interoperacyjnie przekazywane 
między systemami, występują masowo w sposób niekontrolowany (brak narzędzi), 
a architekci AIP zdają się zakładać przestrzeganie prawa i jego właściwą 
interpretację przez urzędników. To założenie jest błędne!
Obserwacje zdecydowanie potwierdzają, że bez zapewnienia wsparcia 
podmiotów będących źródłami danych aplikacjami raportującymi  stan jakości 
danych, umożliwiających „namierzanie” niezgodności i ich usuwanie, tworzenie 
złożonych struktur (AIP) będzie obciążone znaczącym ryzykiem porażki!



PUNKT ADRESOWY – LOKALIZACJA W TERENIE W ROZUMIENIU 
ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KRI (Dz.U. 2017 poz. 2247)



PUNKT ADRESOWY – CD. 



USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI W OCHRONIE 
ZDROWIA (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1555 ze zm.)
• Art. 4 ust 5. Dane adresowe usługodawców oraz usługobiorców wykorzystywane 

w systemie informacji są systematycznie aktualizowane i weryfikowane w oparciu 

o referencyjne bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4–6 i 8 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1990), za pośrednictwem usług dostępnych w geoportalu infrastruktury informacji 

przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214).



USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 633)
Art. 106a. Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze 
stanem faktycznym.

Art. 107. 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu 
rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

1a. Organ prowadzący rejestr dokonuje zmiany wpisu w zakresie danych dotyczących podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą wynikających z dostosowania treści wpisu do zmian niezależnych od tego podmiotu z urzędu.

2. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestr 
może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w 
wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

3. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa 
rada lekarska.

4. W przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa 
rada pielęgniarek i położnych.

4a. W przypadku praktyk zawodowych fizjoterapeutów uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje Krajowa Rada 
Fizjoterapeutów.

5. Do uchwał, o których mowa w ust. 3–4a, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji 
administracyjnych.

[…]



ADRES WEDŁUG  GOOGLE:

Badamy odległość dwóch punktów adresowych:

1) ul. Ogrodowa 37, Katowice

2) ul. Ogrodowa 37, Chorzów

Odległość – w zależności od trasy przejazdu 13,4 
do 15,4 km,

Czas przejazdu – 25 – 30 minut… 

(w istocie to ten sam budynek, stojący na działce należącej 
do Chorzowa, przy ulicy należącej do Katowic. Problem w 
tym, że w Chorzowie też istnieje ul. Ogrodowa. 

Gdzie w razie wezwania pojedzie karetka pogotowia?



PRZYKŁAD DZIAŁANIA SYSTEMU OSTRZEGANIA O NIEZGODNOŚCIACH 
(ŹRÓDŁO: HTTPS://SCHEMATYZM.KATOLICKI.PL/ - STAN W DNIU 2022-06-13)

Zamiar: chcemy odwiedzić urząd parafialny Parafii Św. Krzysztofa 
w Białymstoku i musimy go zlokalizować. 
W tym celu korzystamy z różnych źródeł, które pokazują lokalizację 
na mapie, byśmy mogli zaplanować dojazd. Znajdujemy jednak 
niezgodne informacje dot. nazwy ulicy: 

„ul. Polna 4”, „Świętego Krzysztofa 4”, „Święty Krzysztof 4”, 
jednak w Państwowym Rejestrze Granic (PRG) takiego punktu 
adresowego nie znajdujemy…

Efekt widoczny jest obok: brak współrzędnych wyeksportowanych 
przez gminę do PRG wraz z danymi przechowywanymi w 
rejestrach przejawia się brakiem adresu uniwersalnego:

https://schematyzm.katolicki.pl/


PODSUMOWANIE
• Nie należy skupiać uwagi wyłącznie na jednym zagrożeniu dotyczącym informacji –

nieuprawnionym dostępie wynikającym z przełamania zabezpieczeń. 

• Najsłabszym elementem systemu jest człowiek - szczególnie niemający dostatecznie głębokiej 
wiedzy o obszarze, w którym ma podjąć działanie.

• Szkoda pozostaje szkodą - niezależnie od przyczyny. Należy dociekać przyczyn problemów 
i tworzyć zabezpieczenia przed ich wystąpieniem w przyszłości. 

• Każdy system – w tym szczególnie składający się z elementów obcych, może zawierać podatności 
na atak lub kompromitację wynikającą z nieświadomości użytkownika/dysponenta. 

• Kluczową jest wiedza o podatnościach wśród dysponentów systemu – i stałe działanie w cyklu 
Deminga (zaprojektuj – wykonaj – sprawdź – popraw) nad usuwaniem tych podatności.

• Właściwe stosowanie kodowania/dekodowania pozwala wykrywać braki informacji, niezgodności 
danych, zmniejszyć radykalnie transfer danych i tworzyć bezpieczniejsze informacyjnie środowisko, 
znacząco uniezależnione od niekompetencji pracowników obsługujących dany obszar



Dziękuję za uwagę!

dr inż. Kajetan Wojsyk
kwojsyk@gmail.com
tel.+48 785 885 709
AE:PL-45786-35186-CADUA-18


