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Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na wniosek z 21 marca br. przesłany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na skrzynkę
kontakt@kprm.gov.pl przekazuję, że Minister właściwy do spraw informatyzacji do tej pory nie zawarł porozumienia, o
którym mowa w art. 20r ustawy o informatyzacji. W ramach projektu „Zintegrowana Pla�orma Analityczna”
realizowanego przez KPRM przygotowywanych jest 5 analiz, których właścicielami są Ministerstwo Zdrowia (MZ),
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN). Obecnie w ramach
planowanych analiz zostały określone cele oraz wstępny zakres danych do realizacji potrzeb związanych z kreowaniem
polityk publicznych pozostających w ges�i ww. Partnerów. Podmioty te w ramach ww. projektu realizują następujące
analizy:
•             optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną (MZ), której celem jest
analiza czy środki wydawane na prowadzenie pacjenta dotkniętego daną jednostką chorobową są wydawane w
sposób maksymalizujący efekt zdrowotny;
•             aktywizacja zawodowa absolwentów szkół (MEiN), której celem jest określenie sytuacji na rynku pracy
absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz uczelni. Wyniki analiz umożliwiające określenie sytuacji absolwentów na
rynku pracy w rożnych jego wymiarach przyczyni się nie tylko do lepszego zrozumienia edukacyjnych uwarunkowań
sukcesu na rynku pracy, lecz ponadto pozwoli na bardziej efektywne tworzenie polityk edukacyjnych oraz działań
ukierunkowanych na aktywizację zawodową rożnych grup absolwentów;
•             analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych ne�o osób i
gospodarstw domowych (MRiPS), której celem jest wykorzystanie informacji gromadzonych w rejestrach
administracyjnych do monitorowania korzystania ze świadczeń społecznych oraz aktywności zawodowej i osiąganych
dochodów z pracy dla wybranych populacji: rodzin z dziećmi, osób z doświadczeniem bezrobocia oraz osób z
niepełnosprawnościami;
•             trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży (MEiN), której celem jest określenie wyborów i ścieżek edukacyjnych
dzieci i młodzieży i ich uwarunkowania, sytuacji na rynku pracy względem różnych ścieżek edukacyjnych oraz ścieżek
edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami oraz chorobami przewlekłymi;
•             optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i
społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu z uwzględnieniem konsekwencji pandemii SARS-CoV-2 (MZ), której
celem jest rzetelna i kompleksowa ocena związku czynników społeczno-demograficznych i środowiskowych ze stanem
zdrowia populacji.

Do porozumienia dołączone będą następujące dokumenty, których zakres wynika z prac analitycznych
przeprowadzonych i zakończonych w fazie realizacyjnej analiz:
•             załącznik nr 1. Diagnoza zasobów informacyjnych koniecznych do zrealizowania analizy;
•             załącznik nr 2. Diagnoza zasobów;
•             załącznik nr 3. Wykaz rejestrów i systemów teleinformatycznych, które zawierają dane na potrzeby
prowadzenia analizy oraz podmioty je prowadzące;
•             załącznik nr 4. Opis atrybutów danych;
•             załącznik nr 5. Struktura eksportu danych;
•             załącznik nr 6. Opis algorytmów przetwarzania danych;
•             załącznik nr 7. Proces pseudonimizacji danych;
•             załącznik nr 8. Umowa w sprawie powierzenia danych osobowych;
•             załącznik nr 9. Upoważnienie Ministra Cyfryzacji;
•             załącznik nr 10. Upoważnienie Właściciela analizy.
Zakresy analiz zostaną ostatecznie ustalone po przeprowadzeniu rozmów z Gestorami danych, których celem jest
weryfikacja możliwości pozyskania konkretnych informacji niezbędnych do realizacji celu polityki publicznej
prowadzonej przez dany resort.
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Do tej pory za pomocą zintegrowanej pla�ormy analitycznej nie przeprowadzono analizy wspomagającej tworzenie
polityk publicznych. W najbliższym czasie planowane są analizy, o których mowa powyżej, czyli analizy realizowane w
ramach projektu „Zintegrowana Pla�orma Analityczna”. W ramach projektu jest obecnie opracowywana procedura
wnioskowania o realizację analizy na pla�ormie analitycznej. Zostały przeprowadzone wstępne prace analityczne,
które umożliwiają uruchomienie analiz na pla�ormie, jednak, aby rozpocząć te działania niezbędne jest:
•             zakończenie prac nad rozporządzeniem, o którym mowa w art. 20q ust. 7 ustawy o informatyzacji,
•             przeprowadzenie ustaleń formalnych oraz przygotowanie i potwierdzenie dokumentów związanych z
pozyskaniem danych, w tym przede wszystkim dotyczących zapewnienia ochrony danych osobowych, niezbędnych do
osiągnięcia celu danej polityki publicznej,
•             udostępnienie rozwiązania organizacyjno-technicznego, jakim jest zintegrowana pla�orma analityczna do
eksploatacji.
Prace w powyższym zakresie nie zostały jeszcze zakończone.

Z poważaniem,
AGNIESZKA KOWALSKA
Centrum Informacyjne Rządu
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. + 48 22 694 74 70 
e-mail: bip@kprm.gov.pl
RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez
pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej
wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację
wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

GDPR - Informa�on on the processing of personal data can be found in the Public Informa�on Bulle�n of the
Chancellery of the Prime Minister of Poland.
Think of the environment. Please do not print this e-mail unless you really have to.
This message is intended for the sole use of its recipient. If you received this message by mistake, please immediately
no�fy the sender and then destroy the message. If you are not the intended recipient, under no circumstances should
you use this e-mail in par�cular by means of dissemina�ng, distribu�ng, copying, publishing the message itself or
informa�on / documenta�on/data contained therein.

-----Original Message-----
From: Fundacja Panoptykon <fundacja@panoptykon.org>
Sent: Monday, March 21, 2022 4:46 PM
To: kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>
Subject: wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Panoptykon przesyłam wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Wojciech Klicki
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--
---
FUNDACJA PANOPTYKON
ul. Orzechowska 4 lok. 4 | 02-068 Warszawa panoptykon.org
Tel./signal: +48 660 074 026

Nikt ci nie powie, kiedy będą cię podglądać.
Dołóż 1% podatku i pomóż kontrolować kontrolujących! KRS: 0000327613 niktciniepowie.org

Możesz też wspierać nas przez cały rok, przekazując darowizny na konto:
43 1440 1101 0000 0000 1044 6058
Więcej informacji: h�ps://panoptykon.org/wspieraj

Przetwarzamy Twoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zawarte w treści wiadomości) na podstawie
naszego uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści e-maila lub w celu
nawiązania kontaktu w przyszłości.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności:
h�ps://panoptykon.org/polityka-prywatnosci

Załączniki:
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