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1. WSTĘP 

Dokument niniejszy pt. „Architektura referencyjna rejestru medycznego - Przwodnik dla 
Gestorów rejestrów.” jest wskazówką jak posłużyd się dokumentem „Architektura 
referencyjna rejestru medycznego oraz specyfikacja zestawu (zbioru) usług dla medycznych 
rejestrów podmiotowych”, aby zarządzad zgodnością rejestru medycznego z architekturą 
referencyjną rejestru medycznego oraz systemu rejestru medycznego. 

Gestor rejestru medycznego dzięki niniejszemu dokumentowi powinien byd w stanie ocenid 
zgodnośd danego rejestru i systemu rejestru z architekturą referencyjną rejestru 
medycznego  w wymiarach: założeo architektonicznych oraz atrybutów zgodności 
biznesowej, funkcjonalnej, danych, aplikacyjnej.  

 

Rysunek 1. Wejścia do procesu zarządzania architekturą rejestru medycznego 

Dostosowanie i integracja istniejących rejestrów z rozwiązaniem wdrażanym w ramach 
Projektu P2 – docelowo, z wdrażanym rozwiązaniem zostaną zintegrowane istniejące 
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rejestry medyczne w celu rozszerzenia zakresu zarządzania nimi z poziomu opracowywanego 
rozwiązania.  

Integracja rejestrów będzie miała miejsce po ich dostosowaniu do wymagao dla systemu 
usług rejestrów medycznych, określonych w Projekcie. Dostosowanie rejestrów 
podmiotowych może zostad zrealizowane przez CSIOZ, np. w ramach projektu P3, lub przez 
gestorów poszczególnych rejestrów. 

 

Rysunek 2. Architektura Referencyjna w kontekście projektów CSIOZ 

Realizacja Projektu P2 umożliwi elektroniczną rejestrację i aktualizację danych rejestrowych. 
W celu osiągnięcia tego rezultatu, powstanie Platforma P2 umożliwiająca podmiotom, 
których dotyczy dany rejestr: 

 rejestrację (wpis do rejestru) poprzez złożenie podpisanego elektronicznego wniosku 
o wpis w rejestrze, 

 aktualizację danych dotyczących danego podmiotu poprzez złożenie podpisanego 
elektronicznego wniosku o aktualizację wpisu w rejestrze, 

 usunięcie z rejestru wpisu dotyczącego danego podmiotu poprzez złożenie 
podpisanego elektronicznie wniosku o wykreślenie z rejestru. 
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Funkcjonalnośd wdrażanego rozwiązania pozwoli wnioskodawcom na śledzenie statusu 
realizacji spraw. Przy użyciu systemu wnioskodawca będzie mógł samodzielnie sprawdzid, czy 
jego sprawa została już zrealizowana, czy też nadal pozostaje w realizacji. 
Zaimplementowana zostanie także funkcja automatycznego powiadamiania wnioskodawcy 
o stanie realizacji sprawy. 

Wdrażane rozwiązanie dostarczy organom rejestrowym narzędzi, które ułatwią im proces 
obsługi wniosków, w szczególności wniosków związanych z wpisem do rejestru bądź jego 
aktualizacją. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu, organy rejestrowe otrzymają m.in. możliwośd 
zarządzania listą zadao związanych z obsługą spraw oraz wyświetlania informacji o stanie ich 
realizacji czy definiowania oraz udostępniania przedsiębiorcom wniosków w postaci 
formularzy. Na etapie integracji medycznych rejestrów podmiotowych, funkcjonalnośd 
Platformy P2 umożliwi organom rejestrowym zarządzanie za jej pomocą prowadzonymi 
przez nie rejestrami. Organy rejestrowe będą mogły korzystad z Platformy P2 w jednym 
z dwóch trybów, które zostaną udostępnione w ramach wdrażanego rozwiązania: 

 poprzez udostępnioną w ramach Platformy P2 aplikację on-line rejestrów do obsługi 
organów rejestrowych, 

 poprzez integrację systemów informatycznych przez nie wykorzystywanych 
z wdrażanym rozwiązaniem w trybie B2B. 
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2. WYKORZYSTANIE ARCHITEKTURY 

REFERENCYJNEJ REJESTRÓW MEDYCZNYCH 

2.1. Definicja architektury referencyjnej 

Architektura referencyjna rejestru jest pojęciem abstrakcyjnym, definiującym zestaw 
atrybutów służących do opisu architektury i zestaw pożądanych wartości tych atrybutów. 
Architektura referencyjna definiowana jest w taki sposób, aby zgodnośd cech konkretnego 
rejestru z cechami referencyjnymi zapewniała realizację celów stawianych przed rejestrem. 

Architektura referencyjna stanowi punkt odniesienia (w wymiarze rejestru i jego systemu) 
wyznaczając standard budowy i funkcjonowania podmiotowych rejestrów medycznych 
w obszarze ochrony zdrowia. 

 

Rysunek 3. Wymiary Architektury Referencyjnej 

2.2. Podejście do wdrażania architektury 

Rejestry medyczne podlegające integracji z SIOZ poprzez platformę P2 powinny mied 
określoną (zinwentaryzowaną) architekturę rejestru. W ramach realizacji projektów 
integracji poszczególnych rejestrów z Platformą P2, zebrane informacje charakteryzujące 
dany rejestr (zgodnie z zakresem określonym w dokumencie) będą porównywane 
z architekturą referencyjną rejestru.  

2.3. Proces oceny zgodności rejestru i jego systemu 
z architekturą referencyjną 
W ramach zarządzania architekturą powinna byd oceniana zgodnośd rejestru medycznego 
z architekturą referencyjną w zakresie zgodności założeo architektonicznych, zasad 
(pryncypiów), standardów. Atrybuty zgodności zostały zidentyfikowane w aspektach 
procesów biznesowych, funkcjonalnym (przypadki użycia), danych (model danych), aplikacji 
(model komponentów) oraz usług (model usług, SOA i wsdl). 
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Rysunek 4. Miary i atrybuty zarządzania architekturą rejestru medycznego 

 

W ramach opracowania architektury referencyjnej rejestru medycznego, zdefiniowano 
proces zarządzania zgodnością z architekturą referencyjną. Jego konstrukcja oparta została 
o szablon TOGAF: 
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Rysunek 5. Proces zarządzania zgodnością z architekturą referencyjną 

Wynikiem porównania będzie określenie stopnia zgodności architektury badanego rejestru 
medycznego z architekturą wzorcową oraz zidentyfikowania ewentualnych rozbieżności. 
Wyznaczony w ten sposób stopieo zgodności rejestru wraz z rejestrem rozbieżności może 
byd wykorzystany przez gestora Platformy P2 jako kryterium oceny możliwości i zakresu 
integracji danego rejestru oraz jego systemu z Platformą P2. 

Tego typu analiza realizowana byd powinna dla każdego z podmiotowych rejestrów 
medycznych funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowa. 

2.3.1. Zakres architektury referencyjnej rejestru 

Poniżej zdefiniowano zakres architektury referencyjnej rejestru, dla którego realizowana jest 
ocena zgodności rejestru z architekturą referencyjną.  
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Rysunek 6. Elementy Architektury Referencyjnej Rejestru 

Architektura referencyjna rejestru jest definiowana w ramach poniższych części: 

1. Opis rejestru: częśd zawierająca definicję rejestru, jego ogólną charakterystykę  
i podstawę prawną jego prowadzenia i udostępniania;  

 w ramach niniejszego opracowania zdefiniowano zidentyfikowane rejestry 
podmiotowe funkcjonujące w obszarze ochrony zdrowia (Rozdział 3.2.1.2 
i Rozdział 3.3.2.2.) definiując je w zakresie Nazwy / Gestora / Usług / Modelu 
prowadzenia. Na wybranych przykładach (wskazanych powyżej) podano 
rozszerzoną definicję rejestru i podstawę prawną jego funkcjonowania 
(Rozdział 3.2.1.2) ilustrując oczekiwany sposób charakteryzowania rejestru tak 
aby informacje były użyteczne z punktu widzenia weryfikacji z architekturą 
referencyjną. 

2. Struktura rejestru: częśd identyfikująca atrybuty, typy danych, typy złożone i grupy 
atrybutów rejestru (klasy atrybutów rejestru). 

 w ramach niniejszego opracowania zdefiniowano generyczny model struktury 
rejestru medycznego poprzez zidentyfikowanie kluczowych klas danych oraz 
relacji (więzów pomiędzy nimi) i kluczowych atrybutów w ramach tych klas 
(Rozdział 3.2.3 Model danych). Ponadto dla przykładowych podmiotowych 
rejestrów medycznych (wskazanych powyżej) zdefiniowano zakres 
informacyjny rejestru (atrybuty rejestru) oraz wskazano czy są one 
referencyjne pierwotnie czy też wtórnie. 

3. Operacje rejestru: częśd identyfikująca zbiór usług i operacji rejestru, w tym operacje 
na poziomie rekordu i operacje na poziomie atrybutu. 

 w ramach niniejszego opracowania zdefiniowano referencyjny model 
operacyjny rejestru. Model dojścia do modelu referencyjnego uwzględniał 
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zbudowanie modelu procesów podmiotowych rejestrów medycznych 
(Rozdział 3.2.1.. a w szczególności Rozdział 3.2.1.3. Przepływ prac) który 
w dalszych krokach podlegał uszczegółowieniom do modelu funkcjonalnego 
(model przypadków użycia opisany w rozdziale 3.2.2) i modelu usług (Rozdział 
3.4.1). 

4. Więzy interoperacyjności: częśd identyfikująca więzy integralności danych, więzy 
dostępności i poufności, więzy interoperacyjności określające, które atrybuty rejestru 
są referencyjne dla innych rejestrów a które są wtórne z innych rejestrów. 

 W ramach niniejszego opracowania zdefiniowano model więzów 
interoperacyjności poprzez:  

i. Zdefiniowanie zbioru zasad architektonicznych dla danych rejestru 
(Rozdział 3.1.1.2.2. Zasady dla danych): zasada separacji danych 
osobowych, zasada współdzielenia danych, zasada określenia 
właściciela danych, zasada jednolitej definicji danych, zasada 
rejestracji przepływu danych 

ii. Zdefiniowanie standardów interoperacyjności, bezpieczeostwa oraz 
danych rejestrów medycznych (Rozdział 3.1.2.1. Standardy 
interoperacyjności, Rozdział 3.1.2.2. Standardy bezpieczeostwa oraz 
Rozdział 3.1.2.3. Standardy danych) 

iii. Zdefiniowanie modeli prowadzenia rejestrów medycznych (Rozdział 
2.3.1. Modele systemów rejestrowych – wynik analizy warsztatów) 

iv. Scharakteryzowano wybrane podmiotowe rejestry medyczne 
wskazując atrybuty referencyjne prowadzone w ramach danego 
rejestru oraz atrybuty referencyjne wtórne – prowadzone w ramach 
innych rejestrów (Rozdział 3.2.1.2.1. Mapa podmiotowych rejestrów 
medycznych oraz 3.3.2.2. Integracja z rejestrami referencyjnymi). 

2.3.2. Zakres architektury referencyjnej systemu rejestru 

W ramach niniejszego opracowania zdefiniowano architekturę referencyjną systemu 
podmiotowego rejestru medycznego, rozumianego jako otoczenie organizacyjno-techniczne 
umożliwiające prowadzenie tego rejestru.  
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Rysunek 7. Elementy koncepcji systemu rejestru 
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Kluczowe cechy opracowania architektury referencyjnej systemu rejestru to: 

1. Identyfikacja generycznych modeli systemów rejestrowych mających zastosowanie w 
obszarze ochrony zdrowia wraz z ich charakterystyką oraz wskazaniem wad  i zalet – 
w ramach Rozdziału 2.3.1. 

2. Wyznaczenie standardu w zakresie procesu budowy architektury systemu rejestru 
poprzez wykorzystanie wybranych elementów szablonu TOGAF definiujących ścieżkę 
dojścia do pożądanej architektury rejestru – w ramach rozdziału 2.4 

3. Zdefiniowanie zbioru wymagao i standardów dla systemów podmiotowych rejestrów 
medycznych – w ramach Rozdziału 3.1. W szczególności, powołano zbiór zasad 
architektonicznych dla głównych warstw architektury systemu informatycznego 
rejestru: warstwa biznesowa, warstwa danych, warstwa aplikacji, warstwa 
infrastruktury i warstwa bezpieczeostwa (Rozdział 3.1.1) oraz wskazano najlepsze 
praktyki definiowania zasad architektonicznych. Ponadto wskazano standardy w 
wymiarze interoperacyjności, bezpieczeostwa i danych które powinny stanowid punkt 
odniesienia (referencję) w zakresie podmiotowych rejestrów medycznych (Rozdział 
3.1.2). 

4. Zbudowanie referencyjnego modelu danych i procesów rejestru (Rozdział 3.2) w 
ramach którego wyznaczono standard i zakres prac analitycznych niezbędnych do 
realizacji w ramach budowy/przebudowy poszczególnych podmiotowych rejestrów 
medycznych. Realizacja analizy w zakresie  i standardzie korespondującym z treścią 
rozdziały 3.2 umożliwi ocenę zgodności architektury systemu rejestru z architekturą 
referencyjną. W szczególności krytyczne jest poprawne uchwycenie kontekstu 
biznesowego danego rejestru medycznego (strategia, udziałowcy, aktorzy, topologia), 
umożliwiającego poprawne zbudowanie modelu obiektów biznesowych (w ramach 
opracowania w rozdziale 3.2.1.2. w oparciu o wybrane podmiotowe rejestry 
medyczne zaprezentowano zakres analizy zalecany do realizacji) a następnie modelu 
przepływu prac (Rozdział 3.2.1.3).  

a. W ramach niniejszego opracowania zbudowano generyczny model przepływu 
prac rejestru medycznego w odniesieniu do którego budowane będą modele 
przepływu prac poszczególnych podmiotowych rejestrów medycznych 
(Rozdział 3.2.1.3). 

b. Zbudowano referencyjny model przypadków użycia (Rozdział 3.2.2) będący 
uszczegółowieniem funkcjonalnym modelu procesów rejestru. W ramach 
modelu zidentyfikowano zbiór przypadków użycia których wsparcie jest 
oczekiwane przez podmiotowy rejestr medyczny. Model definiuje kluczowe 
funkcjonalności aktualizacji, udostępniania i zarządzania rejestrem 
medycznym. 

c. W ramach Rozdziału 3.2.3. zbudowano referencyjny model danych 
podmiotowego rejestru medycznego wraz ze zbiorem wytycznych 
dotyczących konstruowania modelu danych. Oczekiwane jest iż każdy z 
podmiotowych rejestrów medycznych realizował będzie specjalizację 
opracowanego modelu. 



Architektura referencyjna rejestru medycznego - Przewodnik dla gestorów rejestrów. Wykorzystanie architektury 
referencyjnej rejestrów 

medycznych 

 

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl 13 
 

5. Zdefiniowanie zbioru wytycznych dotyczących interoperacyjności systemów 
rejestrowych (Rozdziale 3.3.). W szczególności, wskazano wzorce architektoniczne 
wspierające interoperacyjnośd rejestrów. Wskazano również zbiór wytycznych 
dotyczących testowania interoperacyjności rejestrów w zakresie infrastruktury 
wspierającej realizację testów, organizacji testów, wsparcia narzędziowego testów. 
Ponadto w Rozdziale 3.3.4 zdefiniowano wymagania dotyczące architektury danych 
które umożliwią wsparcie interoperacyjności rejestrów. 

6. Opracowanie zbioru wytycznych obowiązujących przy opracowaniu modelu aplikacji 
podmiotowych rejestrów medycznych oraz przedstawiono opracowany generyczny 
model usług podmiotowego rejestru medycznego. Opracowano również generyczne 
modele komponentów i wdrożenia rejestru medycznego (w ramach rozdziału 3.4). 
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Rysunek 8. Cykl Modelowania Architektury wg. TOGAF 

 

Wizja architektury referencyjnego rejestru medycznego przygotowana została 
z wykorzystaniem doświadczeo zdobytych przy budowie i eksploatacji systemu rejestrowego 
eRZOZ i zdefiniowana w Studium Wykonalności projektu P2 na stronach 119-125. 

W ramach opisu elementu B. Architektura Biznesowa zbudowany został Model Procesów 
Biznesowych opisany w rozdziale 2.2.1. 

W ramach opisu elementu C. Architektura Systemów Informacyjnych zbudowany został: 

 Model Przypadków Użycia opisany w rozdziale 2.2.2. 

 Model Danych opisany w rozdziale 2.2.3. 

 Model Aplikacji i Usług opisany w rozdziale 2.4.1. 

 
W ramach opisu elementu D. Architektura Technologii zbudowany został: 

 Model Komponentów opisany w rozdziale 2.4.2. 
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 Model Wdrożenia opisany w rozdziale 2.4.3. 

 
Kolejne elementy architektury TOGAF, tj.  
 
E. Możliwości i rozwiązania  
W ramach opisu tego elementu architektury TOGAF zidentyfikowano kluczowe założenia 
i ograniczenia wpływające na sposób implementacji docelowej architektury. 
W tym celu dla poszczególnych elementów aplikacji rejestrów określonych 
w rozdziale 5 wskazano realizowane za ich pomocą główne wyzwania biznesowe opisane 
w Studium Wykonalności *3+.  
Zdefiniowane zostały rejestry zagadnieo wpływających na sposób implementacji 
architektury: 

 kluczowe ograniczenia, 

 kluczowe założenia, 

 kluczowe ryzyka , 

 kluczowe zagadnienia. 
 
F. Plan migracji 
Kluczowym elementem Planu Migracji jest określenie zakresu prac dla poszczególnych 
rejestrów.  
Zakres prac, które gestor rejestru  musi wykonad dla doprowadzenia istniejącego rejestru do 
zgodności z docelowym modelem architektury obejmuje: 
1. Przygotowanie rozwiązania 

a. Uzupełnienie luki informacyjnej – rozbudowa zakresu utrzymywanych 
i przetwarzanych danych do modelu danych określonego w punkcie 5.2.4. 

b. Dostosowanie interfejsu do modelu referencyjnego – przemapowanie 
atrybutów rejestru obsługiwanych w istniejącym rozwiązaniu informatycznym 
na model referencyjny. 

c. Uzupełnienie luki funkcjonalnej -oprogramowanie przypadków użycia które 
nie są obsługiwane w istniejącym rozwiązaniu informatycznym (np. usługa 
pozyskiwania informacji o stanie złożonego wniosku). 

d. Budowa aplikacji interfejsu zgodnie z wymaganymi standardami – 
funkcjonalnośd obsługi udostępniania usług w postaci webservice (producent 
usług) i wywołania zewnętrznych webservice (konsumowanie usług). 

e. Wygenerowanie definicji wsdl dla udostępnianych usług. 
2. Przetestowanie rozwiązania 

a. testy funkcjonalne oprogramowania rejestru, 
b. testy integracyjne współdziałania oprogramowania rejestru z szyną ESB, 

Platformą Wymiany Dokumentów P2i Systemem Administracji P2, 
c. testy wydajnościowe oprogramowania rejestru. 

3. Wdrożenie oprogramowania 
a. Uzupełnienie brakujących danych określonych w punkcie 1.a. 
b. Instalacja oprogramowania rejestru na środowisku produkcyjnym. 
c. Zarejestrowanie udostępnianych usług w rejestrze UDDI szyny ESB. 
d. Odczyt definicji konsumowanych usług z rejestru UDDI szyny ESB. 
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W przypadku rejestrów lokalnych (modele RL z punkty 3.1.1.1) zadania te muszą byd 
wykonane przez wszystkich gestorów lokalnych. 

 

Rysunek 9. Modele prowadzenia rejestrów medycznych: RC, RL, RCR, RCW 

W takiej sytuacji warto rozważyd scenariusz dojścia do modelu architektury referencyjnej 
poprzez przejście na  model  (RCW) a następnie wykonanie prac dostosowawczych dla części 
centralnej rejestru a dla części lokalnych jedynie prac określonych w punktach 1.a i 1.c 
Podejście to pozwoli na znaczne zaoszczędzenie wysiłków i środków ponoszonych przez 
gestora na dostosowanie rejestru do modelu referencyjnego architektury. 
Biorąc pod uwagę prostotę integracji rejestru medycznego z Platformą P2, a tym samym 
minimalizację kosztów wymiany danych i współdzielenia  usług z innymi rejestrami za 
pośrednictwem Platformy P2, model rejestru RCW jest optymalny dla hierarchicznej 
struktury organizacyjnej, która jest najbardziej typowa dla prowadzenia rejestrów 
medycznych. 

Produkt architektura referencyjna rejestru medycznego opisuje między innymi zakres prac 
do wykonania w celu przekształcenia modeli RC, RCR, RL w model RCW. 

Dla wielu rejestrów o modelu RC nie ma potrzeby przekształcania do modelu RCW, bo w 
zakresie wymiany usług modele RC i RCW są tożsame. Jednak opracowano przekształcenie 
modelu RC do modelu RCW przyszłościowo, na wypadek konieczności reorganizacji z modelu 
centralnego do modelu lokalnego/ okręgowego, wojewódzkiego. 

Dla modelu wzorcowego RCW także zdefiniowano niezbędny zakres prac w celu integracji 
z Platformą P2. 

Szczegóły określenia topologii poszczególnych 20 rejestrów podmiotowych oraz wniosków 
wypracowanych podczas warsztatów zawarte są w dokumencie 
P2_WarszArchRef_Rejestry20110210.doc zamieszczonym na Portalu Informacyjnym P2 
www.p2.csioz.gov.pl, w zakładce Profesjonaliści w ochronie zdrowia/ Architektura 
referencyjna rejestru medycznego.  

 
G. Strategia implementacji,  
Elementy strategii implementacji zawarte będą w Wytycznych dotyczących modelu aplikacji 
dla podmiotowych rejestrów medycznych. 
Strategia implementacji koncentruje uwagę na sposobie realizacji zbioru projektów 
wytwarzania oprogramowania powoływanych na potrzeby wdrożenia architektury 
referencyjnej. 
W ramach niniejszego opracowania powołany zostanie rejestr kluczowych wytycznych dla 
budowy Strategii implementacji w ramach powoływanych projektów. 
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Rejestr obejmował będzie następujące zagadnienia: 

 wytyczne w zakresie procesu wytwarzania oprogramowania,  

 wytyczne w zakresie dostępności i wydajności usług, 

 wytyczne w zakresie definicji SLA. 
 
H. Zarządzanie Zmianą Architektoniczną. 
W ramach zarządzania zmianą architektoniczną powinny zostad powołane: 

 Kodeks architektoniczny  - jest zbiorem ogólnych zasad i wskazówek, wspierającym 
działania na rzecz budowy i utrzymywania architektury rejestrów. Zawiera on zestaw 
zasad co do sposobu wykorzystywania i wdrożenia poszczególnych komponentów 
architektury. 

 O zgodnośd komponentów systemu z założeniami Kodeksu Architektonicznego dba Zespół 
Architektury. Członkowie i Kierownik Zespołu Architektury są powoływani i odwoływani 
przez poszczególnych udziałowców systemu. Pracami zespołu kieruje Kierownik Zespołu 
Architektury wyłoniony spośród członków zespołu. 

 Każda koncepcja zmiany istniejącego lub wprowadzenia nowego rozwiązania 
informatycznego powinna byd zweryfikowana pod kątem zgodności z zasadami Kodeksu. 
Weryfikacji w formie przeglądu dokonuje Zespół Architektury we współpracy z zespołem 
prowadzącym projekt. Weryfikacji dokonuje się przed podjęciem decyzji o uruchomieniu 
projektu lub przed przejściem do kolejnego etapu projektu realizującego weryfikowany 
komponent.  

 Dla ewidencji wyników tej weryfikacji powołuje się Rejestr Niezgodności komponentów 
z zasadami architektury. W rejestrze odnotowuje się cechy identyfikacyjne projektu 
w tym nazwę i wersję dokumentu opisującego projekt (koncepcja biznesowa, plan, 
projekt wysokiego poziomu, zamówienie, warunki przetargu itp.), datę przeglądu oraz 
osoby dokonujące przeglądu. 

 W przypadku stwierdzenia naruszenia zasady Kodeksu Architektonicznego, odnotowuje 
się numer zasady i zakres niezgodności. Jeżeli przyczyna naruszenia jest dla Zespołu 
Architektury zrozumiała i akceptowalna informacje o odstępstwie odnotowuje się 
w rejestrze. W przeciwnym wypadku Zespół Architektury wnioskuje do odpowiedzialnego 
za projekt o wprowadzenie zmiany w projekcie. 

 Informacje o odstępstwie powinny zawierad: 
o Opis przyczyny odstępstwa. 
o Skutki dla innych komponentów systemu informatycznego. 
o Ścieżkę dojścia do zgodności z zasadami - przewidywany sposób i datę 

doprowadzenia komponentu do stanu zgodności z zasadami architektury lub 
opis przyczyny zaniechania lub 

o podjęte działania kompensacyjne. 

 Wzór rejestru niezgodności: 
 

Projekt: <Nazwa projektu> 

Komponent SIOZ  

Data przeglądu  

Dokument  
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Wersja  

Zespół  

Zasada: <Numer zasady> 

Opis niezgodności Wykryta niezgodność z zasadami 

Przyjęte odstępstwo Niezgodność, zaakceptowana przyjęta do realizacji 

Przyczyna odstępstwa  

Osoba akceptująca odstępstwo  

Skutki odstępstwa  

Ścieżka usunięcia 
odstępstwa 

 

Tabela 1. Wzór Rejestru Niezgodności 

 
Zmiana kodeksu jest najczęściej związana z koniecznością weryfikacji przyjętych założeo 
wskutek pojawiania się nowych trendów i standardów lub ich ewentualnych zmian. Zmiana 
kodeksu może wynikad również z pojawiających się trudności implementacyjnych 
(eliminowania reguł słusznych ale nieżyciowych). 

 Propozycje zmian zasad architektonicznych mogą byd zgłaszane przez Kierowników 
Projektów lub przez Zespół Architektury. Propozycje zmian będą rozpatrywane na 
posiedzeniach Zespołu Architektury i po uzgodnieniu wprowadzane do Kodeksu 
Architektonicznego przez Kierownika Zespołu. 

 Efektem koocowym dokonanych zmian jest dystrybucja nowej wersji Kodeksu.  

 Po zmianie dowolnej zasady kodeksu musi nastąpid aktualizacja zapisów 
zarejestrowanych w Rejestrze Niezgodności dla tej zasady. 

 Każda nowo wprowadzona zasada obowiązywad będzie od kolejnego przeglądu. 

2.4. Zagadnienia związane z organizacją zarządzania 
i organizacją bezpieczeństwa 

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
formie elektronicznej oraz minimalnych wymagao dla systemów teleinformatycznych, 
Krajowe Ramy Interoperacyjności stanowią zbiór uzgodnionych definicji, wymagao, reguł 
architektury systemów teleinformatycznych oraz procedur i zasad, których stosowanie 
umożliwi współdziałanie systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania 
publiczne w procesach realizacji tych zadao drogą elektroniczną. Zgodnie z ww. projektem 
rozporządzenia, zdefiniowano podstawowe standardy w zakresie:  

1. Bezpieczeostwa informacji 

2. Jakości 

3. Ciągłości działania 
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Rysunek 10. Standardy w zakresie, jakości i bezpieczeostwa informacji 

 

Mechanizmy bezpieczeostwa, zastosowane do ochrony informacji, spełniad powinny co 
najmniej wymagania określone w Załączniku A do normy PN-ISO/IEC 27001:2007. 

Mechanizmy i procedury zapewnienia ciągłości działania systemu, w tym Plany Ciągłości 
Działania Systemu i Plany Odtwarzania po katastrofie, spełniad powinny co najmniej 
wymagania zawarte w normie BS 25999-1 i BS 25999-2, oraz PN-ISO/IEC 24762:2010 
“Technika informatyczna – Techniki bezpieczeostwa – Wytyczne dla usług odtwarzania 
techniki teleinformatycznej po katastrofie”.  
 

Mechanizmy i procedury zarządzania jakością usług powinny spełniad wymagania i zalecenia 
zawarte w normach PN-ISO/IEC 20000-1:2007, PN-ISO/IEC 20000-2:2007 oraz zestawem 
najlepszych praktyk zawarty w kodeksie postępowania ITIL® (ang. Information Technology 

Infrastructure Library). 

Analiza ryzyka zasobów informacyjnych, powinna byd przeprowadzona zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w normie PN-ISO/IEC 27005. 

Plany i procedury z zakresu prowadzenia audytów bezpieczeostwa bazowad powinny na 
obowiązujących normach bezpieczeostwa oraz metodykach i zaleceniach z zakresu audytu 
bezpieczeostwa, w tym: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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 PN-ISO/IEC 27001:2007,  

 BS 25999-1, 

 BS 25999-2, 

 PN-ISO/IEC 24762:2010 

 PN-ISO/IEC 20000-1:2007 

 PN-ISO/IEC 20000-2:2007. 

 ITIL 
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Zgodnie z zaleceniami OECD "Guidelines for the Security of Information Systems and 
Networks - Towards a Culture of Security" wszystkie działania związane z bezpieczeostwem 
informacji i zapewnieniem jakości, prowadzone powinny byd zgodnie z modelem "Planuj-
Wykonuj-Sprawdzaj-Działaj" (PDCA), który stosowany powinien byd do całej struktury 
procesów związanych z bezpieczeostwem informacji i zapewnieniem jakości, w ciągu całego 
czasu życia systemu.  

 

Planuj

(Plan)

Działaj

(Act)

Sprawdzaj

(Check)

Wykonuj

(Do)

 

Rysunek 11. Model PDCA stosowany w procesach zarządzania bezpieczeostwem informacji i zapewnienia 
jakości 
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Bezpieczeostwo informacji rozumiane jest, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 jako 
zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji; dodatkowo mogą byd brane 
pod uwagę inne własności, takie jak autentycznośd, rozliczalnośd, niezaprzeczalnośd i 
niezawodnośd. 

System budowany powinien byd z uwzględnieniem wymagao dla: 

 Dokumentacji bezpieczeostwa 

 Mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem 

 Mechanizmów monitorowania i zarządzania 

 Wymagao w zakresie utrzymania ciągłości działania 

 

Rysunek 12. Elementy składowe rozwiązania w zakresie bezpieczeostwa 
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