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PROBLEMY ELEKTRONICZNEJ REALI
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OCHRONIE ZDROWIA

Streszczenie

Informatyzacja gospodarki, dokonywana dynamicznie w ostatnich latach, obejmu-

y
a-

nych oraz systemów teleinformatycznych ni administra-
cji publicznej i ochronie zdrowia.

e-administracja, e-zdrowie, e-

Wprowadzenie

- h-
nemu wykorzystywaniu technologii teleinformatycznych. Wraz z ich rozwojem 

e- ie 

z o-

1
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wych rejestrów danych i system

W 2014 r. z e-administracji 

W 2015 roku z - –74 lat 
(GUS 2015). W prawie 78% gospodarstw domowych jest co najmniej jeden kom-
puter, a
w pracy, w szkole i w miejsca

-
elektroniczna Platforma 

nia 
i

z Centralne Repozytorium 
Informacji Publicznej a-

i-
r-

p-

ucyfrowienia zajmuje w klasyfikacji Unii Europejskiej jedno z ostatnich miejsc 
(Europa 2015).

n-
sow - i do

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) podzielony jest na 
9 osi prioryt Celem 7. osi e-

– budowa elektronicznej administracji”, realizowanej 
w latach 2007–2013, r-

bów informacyjnych administracji pu-
blicznej oraz rozwój elektronicznych 
biorców – o-

ektronicz-
nej poprzez wspieranie tworzenia innowacyjnych e- k-
tronicznego biznesu oraz zmniejszania technologicznych, ekonomicznych i mental-
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nych barier wykorzystywania e- w grudniu 2015 roku uko
czono portal Inventorum, o-
jektów i
i konferencji. W 2015 r. System Digitalizacji Akt i
w postaci cyfrowej istnia 12 749 tomów akt karnych (SDA 2015).

z serwisie biz-
-

W ministerstwach odpowiedzialnych za rozwój e-
model utrzymania systemów informatycznych – jest realizowana we-

kontraktowana na ze-
. W przypadku Ministerstwa Gospodarki (MG), które odpowiada za ePK 

i serwis biznes.gov.pl, zadania takie, jak np. i aktual-
w serwisie

w – realizacja 
prac rozwojowych w zakresie funkcjonalnym i technicznym zlecana jest na ze-

przy tworze-
niu, rozbudowie czy integracji systemów. W raporcie z 2014 r.2 e-

w ramach systemu ePUAP stwierdzono
i r-

szczególnie chronione (ePUAP2 2014, s. 8). W ramach 7. osi POIG realizowano 

o-
– system jest 

z
W celu a informa-

ex ante o-
wania) oraz ex post z-

seminaria i konferencje
ontrole potwierdz prowa-

dzenie projektów zg i metodykami, konieczne jest jednak dal-
zrealizowanych e- , szersze rozpowszechnianie 

informacji o zaletach korzystania z nich oraz o udanych projektach elektronicznej 
administracji.

2 , tj. 8.09.2014 r.
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i-

Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Centralna Ewidencja Wydanych 
, ewiden-

cja kierowców oraz ewidencja posiadaczy kart parkingowych), sprawowany do-
tychczas i Administracji, e-
rzony nowo utworzonemu Ministerstwu Cyfryzacji (Ustawa 2015).

i pod-

d-
e-

i wcze-
– o-

o-
w ochro-

nie zdrowia.

Od kilku lat a-
tycznych w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce, czyli projektem P1 –

Zasobów Cyfro-
wych o Zdarzeniach Medycznych, w ramach którego m o-

o-
niczna Recepta, e-Skierowanie, e-Zlecenie oraz Portal informacyjny e-Zdrowie. Na 

i niedo-
a-

cyjnych w Ochronie Zdrowia (CSIOZ), , za-
-recepta i e-skierowanie 

medyczne, np. aptek, produktów leczniczych, farmaceutów. Z biuletynu CSIOZ 
Reje-

(RPWDL) (CSIOZ 2015, 
s. 2), a platforma ePUAP nie jest w zasadzie w ogóle wykorzystywana przez pod-
mioty leczni
Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów, Podmiotów Leczniczych oraz 

oku wydano 
pierwsze zwolnienia elektroniczne (e-ZLA). 
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CSIOZ w ramach projektu P4: „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne sys-
temu informacji w ochronie zdrowia”3

System Statystyki w Ochronie Zdrowia, 

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, 

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia. 
m 540 stron raporcie opracowanym dla CSIOZ przez 

,
w
z przepisami p

r-

danej instytucji, a nie ogólnego syst
u-

mentacji poszczególnych systemów, i w wielu przypadkach jest ona w posiadaniu 
ntralizowany i niejedno-

o-
rzystywane do przeprowadzania wielowymiarowych analiz kosztów, istotnych 

kardiochirur-
gicznym, raport
wymieniane z -Torakochirurgów 
(EACTS). Profesjonalne prowadzenie rejestrów medycznych jest kosztowne, cza-

a-

nadzorowane przez Centrum Monitorowan

i, d 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja medyczna o-
w wersji elektronicznej.

Zgodnie z

placówki medyczne, przychodnie, kliniki, gabinety prywatne, NZOZ oraz wszyst-

3 – budowa elektronicznej administracji”.
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e-
o-

wych, od opracowania i innych 
czynników. 

-
a-

„ a-
struktury krytycznej wymiar teleinformatyczny” (EY 2015), „
w cyberprzestrzeni” (PWC 2014) i „
2015” (Pw a-

serwisów w domenie gov.pl jest podatnych na ataki (Kasicki 2015). Uchybienia 

to-

a , czyli polityk
i 2015).

W 2014 roku odnotowano w Polsce 7,5 tys. incydentów (Kasicki 2015), co 

mld USD (Stolarz 2015).

w zi-
, oraz wyznaczone osoby 

odpowiedzialne za ic
ochrony cyberprzestrzeni 

z-
ment pt. „Doktryna cyberbez-

a-
cje przeznaczone do odpowiedniego wykorzystywania „przez wszystkie podmioty 
publiczne i prywatne odpowiedzialne za planowanie, organizowanie i realizowanie 

firmach jest na odpowiednim poziomie, podczas gdy sytu
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y-
bernet o-

a-

zaniom w chmurze (cloud computing y-
echowywane 

cloud computing

Podsumowanie

w UE,
-administracji do 22 stycznia 2016 r. 

-administracji
(eGovernment Action Plan 2016–2020) w zakresie zintegrowania europejskich 
i krajowych portali w celu utworzenia jednego portalu cyfrowego przyjaznego dla 

ang. 
once only)4, owych do 2017 r., przyspiesze-

z-
nych oraz interoperacyjnych podpisów elektronicznych (MAC 2015). 

o-
rzez podmioty publiczne, problem cyberprzemocy i nielegalnych 

ci a-
rzanie danych i wykorzystanie chmury obliczeniowej oraz model tzw. o-
nej konsumpcji (collaborative economy),

cloud compu-
ting
administracji publicznej i ochrony zdrowia istotna jest taka budowa systemów cen-

i wielokrotne ich 

4 oby-
watelu, 48% przy-
padków (KE 2015).
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stwem Informacji, ochrony danych poufnych, 
i zmianami.

jest wykorzystywanie nowych technologii i systemów informatycznych, które mu-
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PROBLEMS OF ELECTRONIC EXECUTION OF SERVICES 
IN PUBLIC ADMINISTRATION AND HEALTH CARE

Summary

IT development in the area of economy, which has been proceeding dynamically 
in recent years, includes more and more sectors. The data gathered is not only citizens’ 
personal data but also financial and medical data as well as data concerning one’s life-
style, tastes, etc. The condition of IT system security, however, is unsatisfactory. The 
aim of the study is to present current problems connected with making digital data reg-
isters and ICT systems indispensable for the execution of services in public administra-
tion and health care sectors.
Keywords: e-government, e-health, e-service, security.
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