
Wokół jakości danych

Fakty i Mity



JAKOŚĆ DANYCH 
TO NIE PROBLEM

„Nie mamy problemów z jakością danych, gdybyśmy je mieli 
nasz biznes nie szedłby tak dobrze jak dotychczas.”

Organizacje często są w negacji do swoich 
problemów operacyjnych, a przynajmniej 
nie utożsamiają ich z niską jakością danych. 

Nieświadomość wpływu niskiej jakości kluczowych 
danych na biznes utrwala tylko status quo, 
nie rozwiązując wszakże problemów.

Co możesz zrobić już dziś?

 Uświadom współpracowników jak ważna jest jakość kluczowych 
danych twojej firmy.

 Zbuduj strategię zarządzania jakością danych. Określ cele i sposoby 
ich osiągnięcia.

 Wybierz narzędzia, które pomogą Ci mierzyć i monitorować rzeczywistą 
jakość danych.

 Polegaj nie tylko na intuicji, ale na pragmatycznej ocenie jakości 
danych i konsekwentnym działaniu.
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Mit 1

Fakt



Zaawansowane walidacje i triggery w systemach gromadzących 
dane zablokują wprowadzanie błędnych danych, a tym samym 
rozwiążą problemy z ich jakością.

Ocena jakości danych staje się upartym dążeniem 
do znalezienia jednej przyczyny. 

 Poznaj doświadczenie użytkowników wprowadzających dane, 
znajdź słabości interfejsu, powodujące wprowadzanie błędów.

 Przeanalizuj przydatność biznesową danych i jeśli to możliwe, 
wystandaryzuj je względem jednolitych słowników i formatów.

 Wyczyść błędne dane uruchamiając stosowną inicjatywę data cleansing.

Niewygodne zabezpieczenia są omijane („oszukiwane”) 
przez użytkowników. 
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Mit 2 WSZYSTKIE DANE 
SĄ NAM POTRZEBNE

Co możesz zrobić już dziś?
Fakt

👉👉

Wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych triggerów
i zabezpieczeń zwykle prowadzi do jeszcze większego 
zaśmiecania danych, przez co stają się całkowicie 
bezużyteczne. Niewygodne zabezpieczenia są omijane 
(„oszukiwane”)  przez użytkowników.



„Wszystkie dane są nam potrzebne, nawet te błędne. 
Nie możemy sobie pozwolić na usuwanie danych.”

Brak danych eliminuje ryzyko podejmowania błędnych 
decyzji, ponieważ skłania do bardziej konserwatywnego, 
ostrożnego postępowania. 

 Zbadaj dogłębnie jakość i profil danych, stopień ich wypełnienia 
oraz statystyki i paterny.

 Wybierz narzędzia badające User Experience i Customer Journey
w systemie lub aplikacji, aby zidentyfikować słabe punkty interfejsu 
użytkownika (np.: GlassBox).

 Kontroluj jakość wprowadzanych danych i w pierwszej kolejności eliminuj 
przyczyny błędów, które często wynikają z źle zaprojektowanych 
interfejsów użytkownika.

Jeśli dane nie niosą żadnej wartości informacyjnej, 
to po co je przechowywać? 

Brak danych jest lepszy niż błędne dane.

 Kontroluj wyczyszczone dane, aby nie dopuścić do ich ponownego 
zanieczyszczenia i degradacji.
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Mit 3 TRZEBA ZABLOKOWAĆ 
WPROWADZANIE BŁĘDÓW 

Co możesz zrobić już dziś?
Fakt

☝

☝

Błędne dane usypiają czujność ponieważ odbiorca informacji 
skupia się na samym fakcie ich występowania, a nie na ich 
poprawności i przydatności. 



“Brak funkcjonalności systemów i aplikacji jest utożsamiany 
z niską jakością danych.”

Zachowania użytkowników są skrajnie odmienne: od świadomego 
dopasowywania danych do wymagań systemu, aż po całkowitą 
„nonszalancję” (cokolwiek wprowadzę – system to przyjmie). 

 Określ standardy jakości danych, które będą gromadzone 
w projektowanych systemach i aplikacjach. Zweryfikuj wymagania 
już na etapie implementacji i testowania ich funkcjonalności.

 Zaplanuj i konsekwentnie wprowadzaj mechanizmy kontroli jakości 
danych, reaguj na sygnały ich pogorszenia. 

 Systematycznie monitoruj funkcjonalności systemów przez pryzmat 
jakości danych, identyfikując przyczyny pojawiających się błędów 
podczas ich wprowadzania.Projektując aplikacje lub modyfikując funkcjonalność 

interfejsów użytkownika, zadbaj o jakość wprowadzanych 
w nich danych.
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Co możesz zrobić już dziś?

Mit 4
NIE DZIAŁA SYSTEM
BRAK FUNKCJONALNOŚCI
- ZŁA JAKOŚĆ DANYCH!

Fakt
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Źle zaprojektowane funkcjonalności  lub brak jasnych 
standardów wprowadzania danych powoduje pełną dowolność 
ich wypełniania i stanowią potencjalne źródło problemów 
z jakością danych.
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Co możesz zrobić już dziś?

Mit 5 Eliminacja błędów jakości danych jest trudna i długotrwała, 
a efekty niewspółmierne do nakładów.

NAPRAWA BŁĘDÓW JEST 
TRUDNA I KOSZTOWNA

Nawet najprostsze i niedrogie narzędzia analizy 
i profilowania danych pozwalają szybko sklasyfikować 
problemy z jakością danych i podjąć decyzje o metodzie 
czyszczenia danych.

 Dogłębnie analizuj jakość danych przy podejmowaniu wszelkich 
inicjatyw Data Cleansing.

 Najważniejsza jest systematyczne i konsekwentne działanie, 
poprzedzone gruntowną analizą każdego błędu jakości danych. 
Dane nadają się do użycia zgodnie z przeznaczeniem, jeżeli 
nie zawierają błędów i posiadają pożądane cechy.

Koszty związane z posiadaniem błędnych danych 
mogą być bardzo wysokie.

Fakt



Jak możesz pozyskać taką wiedzę?

WSZYSTKIE BŁĘDY DANYCH 
MUSZĄ BYĆ NAPRAWIONE

Wszystkie błędy zawarte w danych powinny być poprawione, 
100% danych musi być bezbłędnych!

Nakłady poniesione na wyeliminowanie wszystkich 
błędów z reguły są znacznie większe niż korzyści 
z tego płynące.

O wiele cenniejsza jest rzetelna wiedza o jakości 
danych w myśl zasady: 
“We know, we are not perfect, but we know how
imperfect we are.”

 Obejmij systematyczną kontrolą kluczowe dane w organizacji.

 Zmierz i oceń rzeczywistą jakość danych posługując się precyzyjnymi 
miarami.

 Monitoruj trendy i odczytuj sygnały płynące ze wskaźników jakości 
danych.

 Uruchamiaj inicjatywy data cleansing opierając się na faktycznej 
wiedzy o jakości danych, a nie na przypuszczeniach.
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Mit 6

Fakt

☝



POTRZEBA CORAZ 
WIĘCEJ DANYCH

Potrzebujemy coraz więcej danych o najwyższej jakości, 
aby budować zaawansowane raporty i narzędzia analityczne.

Organizacja nie potrzebuje niezliczonych ilości danych, 
ale danych wiarygodnych. 

W praktyce na potrzeby raportów i analiz 
wykorzystywana jest ograniczona ilość wszystkich 
zasobów informacyjnych.
Niektóre dane gromadzone są na wszelki wypadek. 
W efekcie następuje ich stopniowa degradacja, 
aż stają się całkowicie nieprzydatne. 

 Sprofiluj dane, przeanalizuj ich biznesową przydatność i jeśli 
to możliwe, wystandaryzuj je, stosując jednoznaczne kryteria i polityki.

 Obejmij systematyczną kontrolą kluczowe dane, zdefiniuj miary 
i raportuj jakość danych nadając im certyfikat wiarygodności.

 Uruchamiaj niezbędne inicjatywy data cleansing, opierając się na 
rzetelnej analizie wszystkich błędów oraz ocenie ich krytyczności 
wobec potrzeb biznesowych.

 Zadbaj, aby rezultaty tego wysiłku były trwałe i eliminowały przyczyny, 
nie tylko skutki. 
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Jak możesz pozyskać taką wiedzę?

Mit 7
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PARADOKS TAYI BALLOU 
– BŁĘDY SĄ ZARAŹLIWE

Błędy są zaraźliwe - jeden napotkany błąd świadczy o tym, 
że pozostałe dane są nim obarczone.

Na podstawie jednego zidentyfikowanego błędu nie można 
wnioskować, że pozostałe dane w tej kategorii są błędne. 
Nie znając kontekstu, relacji i potrzeby trudno jest 
jednoznacznie ocenić jakość danych oraz ich wartość 
biznesową. 

Jedynie rzetelna analiza z uwzględnieniem kontekstu 
i ilości defektów obciążających konkretne dane pozwala 
precyzyjnie ocenić ich jakość oraz fakt, czy złe dane mają 
wpływ na pozostałe.

Nie podejmuj zbyt szybko decyzji o wyczyszczeniu danych. 

 Przeanalizuj dogłębnie profil danych, a także proces ich przetwarzania 
i transformowania, aby zrozumieć kontekst biznesowy oraz łączące 
je relacje.

 Zidentyfikuj procedury i instrukcje opisujące zasady gromadzenia 
i przetwarzania danych oraz upewnij się, że nie zawierają sprzecznych 
warunków.

 Skonfrontuj wyniki analizy profilu danych oraz ilości defektów 
z odbiorcami biznesowymi, aby potwierdzić z nimi sposób 
wykorzystywania danych.
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ZŁA JAKOŚĆ DANYCH 
POWODEM PORAŻKI 
PROJEKTU

Warunkiem powodzenia projektu jest doskonała jakość danych. 

Każdy projekt wymaga dogłębnej analizy jakości 
i przydatności danych, aby rozeznać z jakim 
problemami możemy mieć do czynienia.

 Przestudiuj dokładnie założenia projektu i cele stawiane 
wykorzystywanym danym. Opracuj spójny plan kontroli danych 
na każdym etapie projektu.

 Przeanalizuj profil danych pod kątem ich wykorzystania w projekcie. 
Zbadaj ich jakość i upewnij się, że kluczowe dane spełniają minimalne 
wymagania projektowe.

 Obejmij regularną kontrolą dane wykorzystywane w projekcie 
i w razie potrzeby zaplanuj procesy Data Cleansing.

 Systematycznie raportuj na poziom zarządczy projektu miary jakości 
kluczowych danych oraz ryzyka wynikające z ich pogorszenia.

Niezbędnym elementem każdego projektu powinien 
być dobrze zorganizowany i obsadzony stream Data 
Quality Assurance oraz precyzyjny plan na każdym 
etapie prac projektowych.
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Mit 9

Nie podejmuj zbyt szybko decyzji o wyczyszczeniu danych. Fakt

☝

To przekonanie często przenosi odpowiedzialność za powodzenie 
projektu na kondycję danych i staje się swoistym alibi, w przypadku 
niepowodzenia.



DANE HISTORYCZNE 
Z WIELU LAT SĄ NIEZBĘDNE

Potrzebujemy danych historycznych najwyższej jakości 
co najmniej z 5 ostatnich lat, aby podejmować decyzje biznesowe.

Błędy historyczne wpływają na spójność z danymi bieżącymi.

Z wieloletnich obserwacji wykorzystania danych wynika, że:

 ponad 85% analiz i raportów jest wykonywana w oparciu 
o dane z ostatniego miesiąca,

 zaledwie 5%, to analizy obejmujące więcej niż jeden rok.

Sięganie do zbiorów danych w daleką przeszłość wiąże się z ryzykiem 
niespójności i niskiej ich jakości.

Konsekwentne, systematyczne i uporządkowane procesy jakości danych 
przynoszą efekty teraz i w przyszłości.
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Mit 10

Fakt
A zatem… 



Skontaktuj się z naszym ekspertem
aburzynski@biinsight.pl

- Chcesz wiedzieć więcej jak czerpać 
korzyści ze skutecznego zarządzania 
danymi? 

Dane pod kontrolą

mailto:aburzynski@biinsight.pl
https://www.biinsight.pl/pl/
mailto:aburzynski@biinsight.pl
https://www.facebook.com/biinsightpl
https://www.linkedin.com/company/biinsightpl
https://www.youtube.com/channel/UC0VhFzAtLoG411u2HpRTjXQ
https://www.linkedin.com/company/biinsightpl
https://www.youtube.com/channel/UC0VhFzAtLoG411u2HpRTjXQ
https://www.facebook.com/biinsightpl
mailto:aburzynski@biinsight.pl
https://www.biinsight.pl/pl
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