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Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP
Dot. pisma z 13 kwietnia 2022 r. w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana
Jana Marii Jackowskiego w dniu 8 kwietnia 2022 r. (BPS/043-40-1631/22)
Szanowny Panie Marszałku,
poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Senatora pytania.
Obecnie w ramach prac legislacyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Departamencie
Tożsamości Cyfrowej opracowywany jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których udostępniane są dane na
potrzeby prowadzenia analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej, będącego delegacją zawartą w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne1. Są to przepisy rozdziału 3b ww. ustawy o informatyzacji, na podstawie których tworzone jest rozwiązanie organizacyjno-techniczne, czyli Zintegrowana Platforma Analityczna.
Wyżej wymieniona delegacja ustawowa zobowiązuje Radę Ministrów do wydania rozporządzenia, na mocy którego określony zostanie zakres danych i wykaz rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których są udostępniane niezbędne dane na potrzeby prowadzenia
analiz. Podmioty zobowiązane do udostępniania danych na potrzeby zintegrowanej platformy
analitycznej zostały umocowane na podstawie przepisów ustawowych. Mianowicie art. 20p
ww. ustawy wprost wskazuje, że „Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie rozwiązania organizacyjno-technicznego, zwanego dalej „zintegrowaną platformą
analityczną”, służącego do prowadzenia analiz wspomagających tworzenie kluczowych polityk
publicznych z wykorzystaniem danych udostępnianych przez podmioty, o których mowa w art. 2,
gromadzonych w rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych.”. Tym samym na potrzeby ZPA mogą być przetwarzane dane udostępniane przez ww. podmioty. Rozporządzenie
jedynie precyzuje, jakie dokładnie rejestry oraz dane będą przetwarzane do przeprowadzania
analiz przez organy administracji. Tym samym projektowane rozporządzenie zawęża zakres
ustawowy i uszczegóławia przepisy art. 20p ustawy.

1

Art. 20q ust. 7 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).

Podsumowując, głównym celem tworzonych przepisów jest podniesienie skuteczności działań
administracji w wybranych obszarach problemów społecznych i gospodarczych, poprzez wsparcie procesów decyzyjnych za pomocą informacji analitycznej wysokiej jakości. Samo rozwiązanie
techniczno-organizacyjne to odpowiedź na potrzebę stworzenia narzędzi służących wsparciu
procesu odpowiedzialnego zarządzania państwem.

Z poważaniem,
z up. Adama Andruszkiewicza
Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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