
Szczegółowy o przedmiotu zamówienia 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Wykonanie i dostarczenie materiałów  informacyjno-promocyjnych na stronę  internetową Głównego Urzędu 
Statystycznego na potrzeby realizacji projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” 

Zakres  zadania  będzie obejmował opracowanie, wykonanie  i przekazanie   materiału  promującego system API 
BDL w  postaci  5 infografik   w formacie SVG, jpg ,  png  lub podobnym  umożliwiającym  publikację na  stronie  
internetowej  GUS . Materiał  będzie przekazany  w formie  elektronicznej (mailem) oraz  utrwalonej na płytach  
CD  (3 egzemplarze ). 

Infografiki  muszą  nawiązywać treścią do promowanych projektów  tj. systemu API BDL realizowanego przez 
Centrum Informatyki Statystycznej  GUS oraz projektu  „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa: POPC II oś „E-
administracja i otwarty rząd” Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność  informacji sektora publicznego a 
także portalu  „Otwarte dane” https://dane.gov.pl/. 

W ramach systemu API BDL opracowanie  musi uwzględniać logotyp GUS oraz  Banku Danych Lokalnych – zgodnie 
z obowiązująca księgą znaku.  Kolorystyka opracowania  musi być spójna z kolorystyką i charakterem strony 
internetowej Portalu Informacyjnego  GUS: http://stat.gov.pl/ 

Infografiki powinny uwzględniać  poniższe treści : 

API (Application Programming Interface – Programistyczny Interfejs Aplikacji) do Banku Danych Lokalnych (BDL) 
umożliwia automatyczne pobieranie danych z zasobów BDL.  

API to mechanizm pozwalający na automatyzację komunikacji między systemami oraz  tworzenie nowych 
rozwiązań programowych na bazie danych dostępnych w Banku. Dostęp do API BDL jest możliwy przez witrynę 
api.stat.gov.pl kierującą do produktów ze statystyki publicznej, które posiadają API oraz bezpośrednio przez 
stronę bdl.stat.gov.pl .  

Na witrynie  poświęconej API BDL znajduje się  opis projektu, zasobów, wraz z przykładami wykonywania żądań z 
API. 

API BDL jest kierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zasobami Banku Danych Lokalnych i do 
wykorzystywania ich do własnych celów.  

Korzystanie z API do BDL jest bezpłatne i dostępne z każdego miejsca i komputera na świecie! Udostępnia zasoby 
w dwóch wersjach językowych:  polskiej i angielskiej. Wymogiem jest podstawowa znajomość formatów XML oraz 
JSON. 

UWAGA! Na liczbę obsługiwanych wywołań danych z konkretnego adresu IP nałożone są limity ilościowe. 
Użytkownicy potrzebujący większych limitów mogą się zarejestrować i uzyskać osobisty klucz API pozwalający na 
większą swobodę w pobieraniu danych.. 

API do Banku Danych Lokalnych został zrealizowany przez #GUS w ramach partnerskiego projektu „Otwarte dane 
– dostęp, standard, edukacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa.  

 

W razie konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień, oddajemy do dyspozycji dwa adresy mailowe:  

Wsparcie techniczne: bdl.kontakt@stat.gov.pl (w temacie należy wpisać „API – Pomoc”) 

Informacje merytoryczne: bdl.kontakt@stat.gov.pl (w temacie należy wpisać „API – Informacje”) 

#BDL #BankDanychLokalnych #API #GUS #statystyki #UE #UniaEuropejska #PolskaCyfrowa 
@MinisterstwoCyfryzacji 
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