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OPINIA PRAWNA 
dla USECRYPT S.A. 
w sprawie prawnej oceny możliwości wykorzystania Aplikacji Usecrypt do spełnienia przez podmioty 
wykonujące działalność leczniczą kluczowych obowiązków związanych z cyberbezpieczeństwem  
i ochroną danych osobowych 

 

 

1. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona przez Kancelarię DZP w ramach niniejszej opinii analiza prawna prowadzi do 
wskazanych poniżej konkluzji. 

1.1 Aplikacja Usecrypt odpowiada wymogom prawnym, może być wykorzystywana przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą do spełnienia ciążących na nich obowiązków 
związanych z cyberbezpieczeństwem oraz ochroną danych osobowych. 

1.1.1 Systemy teleinformatyczne podmiotów wykonujących działalność leczniczą muszą 
spełniać szereg wymogów prawnych dotyczących standardu bezpieczeństwa. Ich 
źródłem są przepisy zawarte w różnych aktach prawnych, w szczególności ustawie  
o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawie o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawie o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa czy ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

1.1.2 Ponadto, jednym z podstawowych obowiązków podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą jest prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej 
oraz zapewnienie ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej. 
Szczegółowe wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacji medycznej 
prowadzonej w postaci elektronicznej określa przede wszystkim rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej. 

1.1.3 Placówka medyczna, jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO, ma 
obowiązek wdrożyć środki techniczne i organizacyjne zapewniające stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający zidentyfikowanym przez nią ryzykom. W stosownym 
przypadku oznacza to m.in. szyfrowanie danych osobowych. 

1.1.4 Wskazane powyżej wymogi uwzględniają zasadę neutralności technologicznej. 
Oznacza to, że mogą być spełnione przy wykorzystaniu różnych rozwiązań z zakresu IT, 
w tym m.in. Aplikacji Usecrypt. 
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1.2 Wykorzystanie Aplikacji Usecrypt powinno zostać rozważone przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą jako rozwiązanie umożliwiające zapewnienie adekwatnych zabezpieczeń 
technicznych do możliwych ryzyk związanych z przetwarzaniem danych o stanie zdrowia.   

1.2.1 W świetle wymogów prawnych dobór odpowiedniego zabezpieczenia spoczywa na 
podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który powinien przeprowadzić ocenę 
ryzyka uwzględniającą m.in. możliwe ryzyka oraz dostępne rozwiązania minimalizujące 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia.  

1.2.2 Dla wykazania odpowiedniej staranności w zakresie zabezpieczenia danych placówka 
lecznicza powinna wykorzystywać narzędzia zapewniające możliwie najwyższy poziom 
ochrony. Jednym z takich narzędzi, chroniących przed naruszeniem bezpieczeństwa 
prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do 
danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, 
dostępnym m.in. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jest obecnie 
Aplikacja Usecrypt.  

1.2.3 Wysoka jakość Aplikacji Usecrypt została potwierdzona m.in. przez Instytut Łączności - 
Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława 
Dąbrowskiego. W świetle naszej analizy odpowiada też wysokim wymaganiom 
sformułowanym w rekomendacjach CSIOZ, projekcie kodeksu branżowego dla ochrony 
zdrowia oraz wytycznych dawnej Grupy Roboczej art. 29, obecnie Europejskiej Rady 
ochrony Danych.   

1.3 Aplikacja Usecrypt umożliwia zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa  
w podstawowych procesach związanych z funkcjonowaniem podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą.  

1.3.1 Aplikacja Usecrypt może zostać wykorzystana do zabezpieczenia dokumentacji 
medycznej udostępnianej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
Na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia m.in. wiadomości mailowych zwracał 
uwagę m.in. GIODO (obecnie PUODO) w „Opinii w sprawie bezpieczeństwa danych 
przekazywanych przy użyciu poczty elektronicznej”, czy też Rzecznik Praw Pacjenta. 
Dostępne bezpłatnie programy mogą zaś nie zapewniać odpowiedniej ochrony. 

1.3.2 Aplikacja Usecrypt może zostać wykorzystana do zabezpieczenia poufności połączenia 
telemedycznego. W związku z rosnącą popularnością świadczeń zdrowotnych 
udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności 
warto odpowiednio zaprojektować środki bezpieczeństwa ich stosowania. 

1.3.3 Aplikacja Usecrypt może zostać wykorzystana do zabezpieczenia stacji roboczych,  
. Redukuje ryzyko związane np. ze zgubieniem laptopa, które potencjalnie może wiązać 
się m.in. z wysoką karą finansową za naruszenie RODO oraz zarzutem naruszenia 
tajemnicy zawodowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku indywidualnych praktyk 
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lub małych podmiotów, gdzie komputer jest często całą bazą danych związanych  
z prowadzoną działalnością.     

1.3.4 Aplikacja Usecrypt może zostać wykorzystana do bezpiecznego przechowywania 
dokumentacji medycznej np. w ramach zewnętrznej chmury. Jest to szczególnie 
ważne w kontekście długoletniego obowiązku (nawet przez okres 30 lat) jej 
przechowywania przy zapewnieniu warunków odpowiadających aktualnej wiedzy 
technicznej.  

1.3.5 Aplikacja Usecrypt może zostać wykorzystana, dzięki możliwości skorzystania  
z  chronionego tunelu komunikacyjnego Usecrypt Secure Tunnel do zapewnienia, bez 
zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej, co jest 
jednym z warunków zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

Zwracamy ponadto uwagę, że spółka zapewnia możliwość skorzystania z dostępnej na 
urządzenia mobilne aplikacji Usecrypt Messenger, która umożliwia m.in. chat szyfrowany, 
przesyłanie dokumentów i plików, a także sprawdzenie, czy urządzenie użytkownika znajduje się 
na podsłuchu. Aplikacja ta może zostać wykorzystana np. do zabezpieczenia telefonów 
służbowych pracowników, co zwiększać będzie poziom bezpieczeństwa informacji chronionych 
tajemnicą zawodową.  

 

2. WPROWADZENIE 

Spółka USECRYPT S.A. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II w Warszawie, dalej jako „Spółka”, 
oferująca aplikację szyfrującą Usecrypt Safe, dalej jako „Aplikacji Usecrypt”, w związku z planem 
rozwoju prowadzonej działalności i oferowania Aplikacji Usecrypt na rynku związanym z ochroną 
zdrowia, zwróciła się do kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka s.k., dalej jako 
„Kancelaria DZP”, z prośbą o przygotowanie opinii dotyczącej prawnej oceny możliwości 
wykorzystania Aplikacji Usecrypt do spełnienia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 
kluczowych obowiązków związanych z bezpieczeństwem cyfrowym oraz ochroną danych 
osobowych. 

Opinia ma na celu przedstawienie kluczowych w ocenie jej autorów obowiązków prawnych  
z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w ochronie zdrowia oraz 
dokonanie analizy możliwości ich spełnienia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 
przy wykorzystaniu Aplikacji Usecrypt.  

Pragniemy zastrzec, że niniejsza opinia opiera się na informacjach i materiałach przekazanych 
Kancelarii DZP przez Spółkę, w tym na zawartych w nich ocenach i wynikach testów Aplikacji 
Usecrypt przeprowadzonych przez inne, wskazane w dalszej części opinii instytucje. Na potrzeby 
przygotowania niniejszej opinii Kancelaria DZP nie przeprowadziła audytu informatycznego 
Aplikacji Usecrypt.  

Ponadto, cechą charakterystyczną przepisów z tego obszaru jest wymóg zapewnienia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Ze względu na główny przedmiot 
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niniejszej opinii, tj. oceny prawnych aspektów wykorzystania rozwiązania IT, jakim jest Aplikacja 
Usecrypt, Kancelaria DZP objęła analizą jedynie wymogi o charakterze technicznym. Ocena 
obejmująca środki organizacyjne wymagałaby bowiem indywidualnego odniesienia się do 
określonych warunków panujących w danego świadczeniodawcy.   

W związku z powyższym, przedstawiona w niniejszej opinii prawnej ocena dotyczy:  

a) Zgodności wykorzystania Aplikacji Usecrypt pod kątem wymogów wynikających z przepisów 
obowiązującego prawa; 

b) Zgodności wykorzystania Aplikacji Usecrypt pod kątem wymogów wynikających z dobrych 
praktyk, standardów, wytycznych i innych instrumentów tzw. miękkiego prawa.  

Opinia dodatkowo wskazuje też wybrane, możliwe obszary wykorzystania aplikacji Usecrypt 
Messenger, która umożliwia zabezpieczenie komunikacji wewnętrznej między pracownikami 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

3. ŹRÓDŁA PRAWA 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, dalej jako 
„RODO”; 

2) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190), 
dalej jako „ustawa o działalności leczniczej”; 

3) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.  
z 2017 r. poz. 1318), dalej jako „ustawa o prawach pacjenta”; 

4) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2019 
r. poz. 408), dalej jako „ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia”; 

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510), dalej jako „ustawa o świadczeniach”; 

6) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1560), dalej jako „ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa”; 

7) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), 
dalej jako „ustawa o ochronie danych osobowych”; 

8) ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) dalej jako: „ustawa o informatyzacji”; 

9) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1219), dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”; 
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10) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r.  poz. 
2069, dalej jako: „rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej”); 

11) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r.  
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej 
w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
(Dz.U.z 2016 r. poz. 249), dalej jako „rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie dokumentacji medycznej”; 

12) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów  
i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób 
pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2016 r. poz. 258), dalej jako 
„Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentacji medycznej”; 

13) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej 
dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 941), dalej jako „rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej”; 

14) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), dalej jako „Krajowe Ramy Interoperacyjności”; 

15) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146), dalej jako 
„rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej”. 

 

4. WYKAZ DOKUMENTÓW 

1. Materiały na temat Aplikacji Usecrypt udostępnione przez Spółkę; 

2. Tabela funkcjonalności opracowana przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut 
Badawczy, dalej jako „Tabela funkcjonalności”; 

3. Rekomendacje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie 
bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania 
dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, dalej jako „Rekomendacje CSIOZ”; 

4. Projekt dokumentu „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia wydany zgodnie  
z art. 40 RODO dotyczący podmiotów wykonujących działalność leczniczą i podmiotów 
przetwarzających”, dalej jako „Projekt kodeksu”. 
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5. STAN FAKTYCZNY 

5.1 Charakterystyka aplikacji Usecrypt  

Na podstawie informacji i dokumentów udostępnionych przez Spółkę, Kancelaria DZP przyjęła 
poniższą charakterystykę kluczowych aspektów działania Aplikacji Usecrypt. 

Aplikacja Usecrypt to aplikacja deskopowa szyfrująca dane w połączeniu z serwerem dzięki 
technologii HVKM1. Wykorzystuje ona podział klucza prywatnego (RSA) na dwie części, z których 
pierwsza przechowywana jest na urządzeniu użytkownika, druga zaś znajduje się na serwerze 
zapewnianym przez Spółkę. Odszyfrowanie pliku2 jest możliwe tylko wtedy, kiedy urządzenie  
i serwer zostają połączone jednocześnie online. Dzięki temu rozwiązaniu Spóła nie ma 
technicznej możliwości dostępu do danych użytkownika.  

W ramach korzystania z Aplikacji Usecrypt możliwe jest w szczególności: 

• lokalne szyfrowanie danych (plików lub folderów) na urządzeniu użytkownika3, w tym 
szyfrowanie zarchiwizowanych plików oraz szyfrowanie back’upu; 

• przechowywanie zaszyfrowanych plików w dedykowanej chmurze; 

• możliwość wysyłania zaszyfrowanych plików do wybranych zewnętrznych odbiorców 
poprzez Usecrypt Secure Tunnel oraz śledzenie postępu tego procesu (elektroniczne 
potwierdzenie dostarczania i odczytu dokumentu);  

• możliwość udostępniania danych w obrębie grupy zaufanych odbiorców w ramach np. 
wewnętrznego obiegu dokumentów wraz z możliwością kategoryzacji uprawnień do 
poszczególnych zasobów; 

• możliwość odebrania dostępu do wysłanych plików (np. w przypadku wysłania błędnego 
pliku) 

• możliwość śledzenia historii przetwarzania. 

Zwracamy ponadto uwagę, że spółka zapewnia możliwość skorzystania z aplikacji Usecrypt 
Messenger, która umożliwia m.in. chat szyfrowany (w tym chaty grupowe) oraz przesyłanie 
dokumentów i plików, a także sprawdzenie, czy urządzenie użytkownika znajduje się na 
podsłuchu (aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne). Aplikacja ta może zostać 
wykorzystana np. do zabezpieczenia telefonów służbowych pracowników, co zwiększać będzie 
poziom bezpieczeństwa informacji chronionych tajemnicą zawodową. Jest to szczególnie istotne 

                                                           
1 Hybrid Virtual Key Management to metoda szyfrowania wszystkich rodzajów danych cyfrowych polegająca na 
kryptograficznym podziale prywatnego klucza szyfrującego (RSA) na dwie części. Technologia HVKM jest 
zarejestrowana w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz w Międzynarodowym Biurze 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.    
2 Szyfrowane są nie tylko same pliki, ale również ich nazwy. 
3 Nawet w przypadku włamania do systemu teleinformatycznego włamywacz nie będzie mógł otworzyć lub 
zmodyfikować zaszyfrowanych tak plików. 
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np. w kontekście rosnącej popularności komunikatorów internetowych m.in. do prowadzenia 
konwersacji pomiędzy pracownikami.      

 

6. ANALIZA PRAWNA 

6.1 Wstęp 

Jednym z podstawowych obowiązków podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest 
prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w sposób określony  
w ustawie o prawach pacjenta oraz w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia  oraz 
zapewnienie ochrony danych zawartych w tej dokumentacji (art. 24 ust. 1 ustawy o prawach 
pacjenta). Ponadto placówki medyczne są zobowiązane zapewnić bezpieczeństwo innych 
informacji, np. danych osobowych niezawartych w dokumentacji medycznej czy danych 
przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Ze względu na 
strategiczne znaczenie tych danych oraz ich wagę – zastosowanie do ochrony życia i zdrowia, 
ustawodawca zdecydował się wprowadzić szczególne wymogi odnoszące się wprost do 
systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez tę kategorię podmiotów.  

Ustawodawca nie wymaga od podmiotów wykonujących działalność leczniczą stosowania w tym 
celu konkretnych produktów i usług oferowanych przez poszczególnych producentów, nie 
ustanawia też preferencji w tym zakresie. Zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, 
placówki medyczne mają swobodę wyboru stosowanych rozwiązań technologicznych, pod 
warunkiem zapewniania przez nie funkcjonalności lub standardu wynikającego z przepisów 
prawa.   

Poniżej przedstawiona analiza prawna obejmuje wskazanie kluczowych w ocenie autorów 
obowiązków prawnych placówek medycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
informacyjnego oraz odpowiedź na pytanie, czy wykorzystanie Aplikacja Usecrypt może posłużyć 
do ich realizacji (a jeśli tak, to w jakim stopniu). Zastrzegamy przy tym, że cechą 
charakterystyczną przepisów z tego obszaru jest wymóg zapewnienia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych. Tymczasem ze względu na główny przedmiot niniejszej opinii, tj. 
oceny prawnych aspektów wykorzystania rozwiązania IT, jakim jest Aplikacja Usecrypt, 
Kancelaria DZP objęła analizą wymogi o charakterze technicznym.  

6.2 Wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą 

Systemy teleinformatyczne podmiotów wykonujących działalność leczniczą muszą spełnić 
szereg wymogów wynikających z różnych ustaw. Wymagania te różnią się w zależności od 
statusu prawnego placówki medycznej, w tym w szczególności bycia podmiotem publicznym lub 
operatorem usługi kluczowej w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.  

6.2.1 Wymogi związane z systemem informacji w ochronie zdrowia 

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia określa organizację i zasady działania systemu 
informacji w ochronie zdrowia, w którym przetwarzane są dane niezbędne do prowadzenia 
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polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia. System informacji obejmuje bazy danych 
tworzone przez podmioty obowiązane do ich prowadzenia, czyli m.in. podmioty wykonujące 
działalność leczniczą4. 

Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, świadczeniodawcy jako 
podmioty prowadzące bazy danych w zakresie ochrony zdrowia zobowiązani są do stworzenia 
warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, 
w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym 
ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.  

Powyższy obowiązek sformułowany został w sposób stosunkowo ogólny, odnosi się co 
całokształtu działania placówki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Aplikacja Usecrypt, która 
umożliwia m.in. szyfrowanie plików, zapewnia ochronę przed atakami hakerskimi, 
przechowywanie danych na zewnętrznych serwerach, czy kategoryzację uprawnień do 
poszczególnych zasobów oraz możliwość śledzenia historii przetwarzania, w naszej ocenie 
umożliwia minimalizację wskazanych przez ustawodawcę ryzyk, a zatem może zostać  
z powodzeniem wykorzystana do stworzenia wymaganych warunków. Ocena spełnienia 
powyższego obowiązku prawnego zależy zaś od całokształtu przyjętych przez placówkę 
medyczną rozwiązań. 

Bardziej szczegółowe wymogi w tym zakresie mogą wynikać z minimalnych wymagań 
technicznych i funkcjonalnych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej ministra 
właściwego do spraw zdrowia zgodnie z art. 8b ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia. Dnia 6 lutego 2019 r. opublikowany został dokument „Minimalne wymagania 
techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”5, który zawiera m.in. wymagania 
techniczne i funkcjonalne związane z obecnym etapem realizacji Projektu P1, w którym 
uruchomiono obsługę e-recept i e-skierowań, rozwiązania informatycznego Narodowego 
Funduszu Zdrowia wspierającego procesy elektronicznego potwierdzania zlecenia na 
zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny oraz obsługę elektronicznych zwolnień lekarskich przy 
wykorzystaniu usług udostępnianych przez ZUS. Powyższy dokument nie nakłada na podmioty 
wykonujące działalność leczniczą dodatkowych obowiązków związanych z bezpieczeństwem.  

6.2.2 Wymogi związane z informatyzacją podmiotów publicznych 

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne określa m.in. 
zasady ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do 
realizacji zadań publicznych. Jej przepisy znajdują zastosowanie w szczególności do 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, spółek wykonujących działalność 
leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz instytutów badawczych (art. 2), 
a więc zasadniczej części podmiotów leczniczych. 

                                                           
4 Przepisy przedmiotowej ustawy nie mają zastosowania względem podmiotów leczniczych dla osób 
pozbawionych wolności oraz podmiotów leczniczych funkcjonujących w formie jednostki wojskowej. 
5 https://www.gov.pl/web/zdrowie/minimalne-wymagania-dla-systemow-uslugodawcow  



9/21 

 

Podmioty wskazane w art. 2 powyższej ustawy mają obowiązek używać do realizacji zadań 
publicznych systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów 
teleinformatycznych oraz zapewniających interoperacyjność systemów na zasadach 
określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Te zaś określone są w rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. 

Kluczowy dla kwestii cyberbezpieczeństwa jest § 20 przywołanego rozporządzenia, zgodnie  
z którym podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, 
monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem 
informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem 
takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. 
Zarządzenie bezpieczeństwem obejmuje m.in. działania wskazane w poniższej tabeli6. 

L.p. 
Wymóg 

Ocena możliwości wykorzystania 
Aplikacji Usecrypt  

1 zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed ich 
kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub 
zakłóceniami, przez monitorowanie dostępu do informacji, 
czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych 
działań związanych z przetwarzaniem informacji czy 
zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany 
dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług 
sieciowych i aplikacji; 

Aplikacja pozwala szyfrować dane, co 
zapewnia ich poufność i ochronę przed 
m.in. atakami hakerskimi. Zapewnia 
też ich integralność i możliwość 
modyfikacji tylko przez uprawnione 
osoby. Aplikacja zapewnia ponadto 
możliwość kategoryzacji uprawnień do 
poszczególnych zasobów. Możliwość 
śledzenia historii przetwarzania 
zapewnia weryfikację, czy do 
dokumentacji miały dostęp 
uprawnione osoby. 

2 zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający 
nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub 
zniszczenie; 

Jak wskazano powyżej, aplikacja 
zapewnia poufność i integralność 
plików oraz możliwość ich modyfikacji 
tylko przez uprawnione osoby.  

3 ustalenia zasad postępowania z informacjami, 
zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży 
informacji i środków przetwarzania informacji, w tym 
urządzeń mobilnych; 

Aplikacja zapewnia możliwość 
kategoryzacji uprawnień do 
poszczególnych zasobów. Możliwość 
śledzenia historii przetwarzania 
zapewnia weryfikację, czy do 
dokumentacji miały dostęp 
uprawnione osoby7. 

                                                           
6 Inne wymogi mają charakter organizacyjny, np. zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych, utrzymywania 
aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces 
przetwarzania informacji. 
7 Dodatkowo zwracamy uwagę, że zabezpieczenie urządzeń mobilnych może nastąpić przy wykorzystaniu 
aplikacji Usecrypt Messenger. 
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4 zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w 
systemach teleinformatycznych, polegającego w 
szczególności na m.in. stosowaniu mechanizmów 
kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub 
wymogów przepisu prawa, minimalizowaniu ryzyka utraty 
informacji w wyniku awarii, ochronie przed błędami, utratą, 
nieuprawnioną modyfikacją czy zapewnieniu 
bezpieczeństwa plików systemowych. 

Powyższe komentarze pozostają 
aktualne także w tym zakresie. 
Ponadto zaszyfrowane pliki mogą być 
przechowywane na zewnętrznych 
serwerach, co pozwala zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniem lub utratą w 
skutek awarii wewnętrznych systemów 
teleinformatycznych.  

Niezależnie od zapewnienia powyższych działań, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, w przypadkach uzasadnionych analizą ryzyka  
w systemach teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne należy ustanowić 
także dodatkowe zabezpieczenia (§ 20 ust. 4). Aplikacja Usecrypt, jako rozwiązanie 
zapewniające najwyższą jakość szyfrowania8, może stanowić m.in. takie dodatkowe 
zabezpieczenie uzupełniające lub rozwijające dotychczasowy system ochrony.   

W związku z powyższym, stosowanie Aplikacji Usecrypt minimalizuje wskazane powyżej ryzyka  
i może w naszej ocenie zostać wykorzystane w celu zapewnienia wskazanych powyżej 
wymaganych warunków. Ocena spełnienia powyższych obowiązków prawnych zależy zaś od 
całokształtu przyjętych przez placówkę medyczną rozwiązań. 

6.2.3 Wymogi związane z krajowym systemem cyberbezpieczeństwa 

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa implementuje do polskiego porządku 
prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium 
Unii (dyrektywa 2016/1148), tzw. Dyrektywę NIS. Celem przygotowanej przez Ministerstwo 
Cyfryzacji ustawy było poza opracowaniem uregulowań prawnych umożliwiających 
implementacje dyrektywy NIS także utworzenie efektywnego systemu bezpieczeństwa 
teleinformatycznego na poziomie krajowym. Krajowy system cyberbezpieczeństwa ma na celu 
w szczególności zapewnienie niezakłóconego świadczenia strategicznych usług takich jak m.in. 
udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia tych usług. 

Podmioty zakwalifikowane do systemu jako operatorzy usług kluczowych, czyli w szczególności 
podmioty lecznicze wskazane w decyzjach wydawanych przez Ministra Zdrowia, zgodnie z art. 8 
ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa są zobowiązane do wdrożenia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem, w ramach którego m.in. konieczne jest: 

• wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków 
technicznych i organizacyjnych,  

                                                           
8 Na co wskazują m.in. opinie Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego i Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.  
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• stosowanie środków łączności umożliwiających prawidłową i bezpieczną komunikację  
w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,  

• stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na 
bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi 
kluczowej, w tym m.in. stosowanie mechanizmów zapewniających poufność, integralność, 
dostępność i autentyczność danych przetwarzanych w systemie informacyjnym, dbałość  
o aktualizację oprogramowania, ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją w systemie 
informacyjnym czy niezwłoczne podejmowanie działań po dostrzeżeniu podatności lub 
zagrożeń cyberbezpieczeństwa.   

Mając na uwadze stosunkowo ogólne sformułowanie powyższych wymogów, a także 
przedstawioną dotychczas charakterystykę Aplikacji Usecrypt w związku z podobnymi 
wymogami wynikającymi z innych ustaw, w naszej ocenie Aplikacja Usecrypt może zostać  
z wykorzystana w celu realizacji wskazanych powyżej wymaganych warunków. Należy ponadto 
zauważyć, że Aplikacja Usecrypt używa swojego własnego tunelu komunikacyjnego (Usecrypt 
Secure Tunnel), opartego na silnych algorytmach, co należy uznać za środek umożliwiający 
bezpieczną komunikację. Ocena spełnienia powyższego obowiązku prawnego zależy jednak od 
całokształtu przyjętych przez placówkę medyczną rozwiązań. 

6.2.4 Świadczenie usług drogą elektroniczną 

Część podmiotów wykonujących działalność leczniczą świadczy usługi drogą elektroniczną np.  
w ramach systemu e-rejestracji czy udostępniania wirtualnych kont pacjenta. W takich 
przypadkach zastosowanie znajdą ponadto wymogi wynikające z ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. 

Pierwszym wymogiem wynikającym z przywołanej ustawy jest obowiązek zapewnienia 
usługobiorcy dostępu do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych  
z korzystaniem z tych usług. Choć obowiązek ten można zrealizować np. poprzez publikację 
stosownego komunikatu, a Aplikacja Usecrypt nie jest przeznaczona do realizacji obowiązku 
informacyjnego, jej stosowanie zapewnia placówce medycznej bieżące informacje o próbach 
włamania oraz innych możliwych naruszeniach bezpieczeństwa, co sprzyja jak najbardziej 
rzetelnej, dokładnej i sprawnej realizacji przez podmiot wykonujących działalność leczniczą 
powyższego obowiązku. 

Drugim wymogiem jest obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, który 
obejmuje obowiązek zapewnienia usługobiorcy nieodpłatnie ochrony jego tożsamości poprzez 
zastosowanie do usług zabezpieczeń uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści 
przekazu (poprzez np. wykorzystanie technik kryptograficznych) oraz jednoznaczną identyfikację 
stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. Aplikacja Usecrypt zapewnia rozwiązania 
umożliwiające spełnienie powyższych warunków, m.in. Usecrypt Secure Tunnel. 

6.3 Wymogi dotyczące bezpieczeństwa dokumentacji medycznej 
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Sposób przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej określa szczegółowo 
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej wydane na podstawie 
upoważnienia z art. 30 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta.  

Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej 
określone zostały w rozdziale 9. przywołanego aktu. W pierwszej kolejności należy zwrócić 
uwagę na przepis § 80, zgodnie z którym dokumentacja może być prowadzona w postaci 
elektronicznej pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym 
wymagane elementy. Elementy te wraz z komentarzem odnoszącym się do oceny możliwości 
wykorzystania w celu ich spełnienia Aplikacji Usecrypt prezentuje poniższa tabela.  

L.p. Wymóg Ocena możliwości wykorzystania Aplikacji Usecrypt  

1 zabezpieczenie dokumentacji przed 
uszkodzeniem lub utratą 

Aplikacja szyfruje pliki i chroni je przed atakami 
hakerskimi. Zaszyfrowane pliki mogą być przechowywane 
na zewnętrznych serwerach, co pozwala zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniem lub utratą w skutek awarii 
wewnętrznych systemów teleinformatycznych.  

2 integralność treści dokumentacji i 
metadanych polegającą na 
zabezpieczeniu przed wprowadzaniem 
zmian, z wyjątkiem zmian 
wprowadzanych w ramach ustalonych i 
udokumentowanych procedur; 

Aplikacja pozwala szyfrować dane, co zapewnia ich 
integralność i możliwość modyfikacji tylko przez 
uprawnione osoby.  

3 stały dostęp do dokumentacji dla osób 
uprawnionych oraz zabezpieczenie przed 
dostępem osób nieuprawnionych; 

Aplikacja zapewnia możliwość kategoryzacji uprawnień do 
poszczególnych zasobów. Możliwość śledzenia historii 
przetwarzania zapewnia weryfikację, czy do dokumentacji 
miały dostęp uprawnione osoby. 

4 identyfikacja osoby dokonującej wpisu 
oraz osoby udzielającej świadczeń 
zdrowotnych i dokumentowanie 
dokonywanych przez te osoby zmian w 
dokumentacji i metadanych; 

Aplikacja zapewnia możliwość kategoryzacji uprawnień do 
poszczególnych zasobów. Możliwość śledzenia historii 
przetwarzania zapewnia weryfikację, czy do dokumentacji 
miały dostęp uprawnione osoby. 

5 przyporządkowanie cech informacyjnych 
dla odpowiednich rodzajów 
dokumentacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia9; 

Aplikacja zapewnia możliwość kategoryzacji uprawnień do 
poszczególnych zasobów. Możliwość śledzenia historii 
przetwarzania zapewnia weryfikację, czy do dokumentacji 
miały dostęp uprawnione osoby. 

6 udostępnienie, w tym przez eksport w 
postaci elektronicznej dokumentacji albo 
części dokumentacji będącej formą 
dokumentacji określonej w 

Aplikacja zapewnia możliwość wysyłania zaszyfrowanych 
plików do wybranych zewnętrznych lub wewnętrznych 
odbiorców.  

                                                           
9 Oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz osoby kierującej na badanie diagnostyczne, 
konsultację lub leczenie. 
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rozporządzeniu, w formacie, w którym 
jest ona przetwarzana (XML albo PDF) 

 

7 eksport całości danych w formacie 
określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 13 ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia 

Wymóg nieaktualny - przepis art. 13 ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia został uchylony.  

8 funkcjonalność wydruku dokumentacji Wymóg nieadekwatny względem zakresu zastosowania 
aplikacji – nie ma ona wpływu na możliwość lub brak 
możliwości wydruku.  

Warto zwrócić uwagę, że do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej może być 
dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub 
dokumentacja utworzona w postaci papierowej. W tym kontekście należy zauważyć, że 
Aplikacja Usecrypt umożliwia szyfrowanie m.in. plików graficznych, w tym np. zdjęć i skanów.  

Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej, zgodnie z § 83 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej udostępnia się z zachowaniem jej integralności oraz 
ochrony danych osobowych. Aplikacja Usecrypt umożliwia wysyłania zaszyfrowanych plików do 
wybranych zewnętrznych odbiorców poprzez Usecrypt Secure Tunnel. Gwarantuje to 
zapewnienie integralności przesyłanych plików. Ocena dotycząca kwestii zapewniania przez 
Aplikację Usecrypt ochrony danych osobowych została dokładnie przedstawiona w dalszym 
punkcie niniejszej opinii. W tym kontekście zwracamy też uwagę na obowiązek udostępniania 
dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym m.in. 
drogą mailową. W świetle wytycznych GIODO (obecnie PUODO)10, dokumentacja wysyłana  
w ten sposób powinna zostać właściwie zabezpieczona. Interpelacja nr 30455 do ministra 
zdrowia w sprawie ochrony danych medycznych wskazuje, że stosowanie powszechnie 
używanych, bezpłatnych programów w tym celu może budzić wątpliwości co do ich 
bezpieczeństwa11. Ocena ryzyka w tym zakresie powinna być więc przeprowadzona ze 
szczególną starannością. 

Zgodnie z § 86 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej, 
dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej uważa się za zabezpieczoną, jeżeli w sposób 
ciągły są spełnione łącznie warunki przedstawione w poniższej tabeli: 

L.p. Wymóg Ocena możliwości wykorzystania Aplikacji Usecrypt  

1 jest zapewniona jej dostępność wyłącznie 
dla osób uprawnionych; 

Aplikacja zapewnia możliwość kategoryzacji uprawnień do 
poszczególnych zasobów. Możliwość śledzenia historii 
przetwarzania zapewnia weryfikację, czy do dokumentacji 
miały dostęp uprawnione osoby. 

                                                           
10 https://www.giodo.gov.pl/pl/259/9802 
11https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=D75A98C97A63A47AC12583CF004A5
A4E&view=S 
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2 jest chroniona przed przypadkowym lub 
nieuprawnionym zniszczeniem 

Aplikacja szyfruje pliki i chroni je przed atakami 
hakerskimi. Zaszyfrowane pliki mogą być przechowywane 
na zewnętrznych serwerach, co pozwala zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniem lub utratą w skutek awarii 
wewnętrznych systemów teleinformatycznych.  

3 są zastosowane metody i środki ochrony 
dokumentacji, których skuteczność w 
czasie ich zastosowania jest powszechnie 
uznawana. 

Tabela funkcjonalności opracowana przez Instytut 
Łączności - Państwowy Instytut Badawczy potwierdzająca 
spełnianie przez Aplikację Usecrypt wszystkich 11 
parametrów objętych oceną stanowi argument na rzecz 
uznania, że wykorzystuje ona metody i środki uznawane 
za skuteczne w okresie powstania niniejszej opinii. Także 
opinia Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego potwierdza jakość stosowanego protokołu 
kryptograficznego. Ponadto Spółka została nagrodzona 
tytułem "Best in Cloud 2018" w konkursie 
przeprowadzonym przez magazyn branżowy 
Computerworld12. 

Przywołany przepis w ust. 2 wskazuje ponadto, że zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej  
w postaci elektronicznej wymaga w szczególności m.in. stosowania środków bezpieczeństwa 
adekwatnych do zagrożeń. Identyfikacja zagrożeń i adekwatności stosowania Aplikacji Usecrypt 
jako środka bezpieczeństwa należy każdorazowo do podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą. Niemniej okoliczności wskazane w powyższej tabeli wskazują, że Aplikacji Usecrypt jest 
obecnie powszechnie uznawana za skuteczny środek ochrony przeciw zagrożeniom 
charakterystycznym dla przetwarzania informacji w środowisku cyfrowym.  

Powyższe wymagania pozostają aktualne także dla szczególnych kategorii podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, dla których właściwe jest stosowanie przepisów: 

• rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dokumentacji medycznej,  

• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentacji medycznej, 

•  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji 
medycznej. 

W kontekście ochrony danych medycznych warto zwrócić uwagę, że Aplikacja Usecrypt 
umożliwia m.in.: 

• Bezpieczne udostępnianie dokumentacji medycznej dzięki szyfrowaniu danych  
i stosowaniu własnego bezpiecznego tunelu komunikacyjnego; 

• Ochronę poufności danych przetwarzanych w związku z udzielaniem świadczeń 
telemedycznych, w tym m.in. zabezpieczenie urządzeń wykorzystywanych przez 
świadczeniodawcę w tym celu; 

                                                           
12https://www.computerworld.pl/news/Best-in-Cloud-2018-najlepsze-wdrozenia-i-uslugi-swiadczone-w-
chmurach,410292.html  
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Ponadto warto też zauważyć, że wykorzystanie aplikacji Usecrypt Messenger daje dostęp do 
bezpiecznego i praktycznego kanału komunikacji wewnętrznej, który umożliwia np. szybką 
wymianę informacji pomiędzy osobami wykonującymi zawód medyczny. Może to zastąpić 
stosowane czasem przez personel medyczny (nawet wbrew wewnętrznym procedurom) 
popularne komunikatory dostępne bezpłatnie w Internecie.   

6.3.1 Wytyczne i zalecenia w zakresie dokumentacji medycznej 

Rekomendacje CSIOZ zawierają wskazówki dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania danych medycznych 
adresowane do podmiotów, w których jest już przetwarzana dokumentacja medyczna w postaci 
elektronicznej, jak również dla podmiotów, które przygotowują się lub też wdrażają w swoich 
placówkach systemy informatyczne przetwarzające dokumentację medyczną w postaci 
elektronicznej. Rekomendacje nie mają mocy wiążącej – nie są źródłem praw i obowiązków, lecz 
stanowią cenny punkt odniesienia przy ocenie zgodności przyjmowanych rozwiązań z wymogami 
ustawowymi.  

Poniżej zwracamy uwagą na dwa zasadnicze w naszej ocenie tematy, które uszczegółowiają  
i uzupełniają dotychczasowe rozważania.  

6.3.1.1 Szyfrowanie danych 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Rekomendacje CSIOZ słusznie wskazują, że RODO jako 
odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych zawartych np. w dokumentacji medycznej obok 
pseudonimizacji wymienia szyfrowanie danych (str. 99), które w świetle rekomendacji jest jedną 
z zalecanych metod ochrony danych. Szyfrowanie danych może być zaś zapewnione przez 
wykorzystanie Apliacji Usecrypt. Co więcej, CSIOZ zaleca wybieranie algorytmów szyfrowania, 
długości kluczy i praktyki stosowania zgodnie z najlepszymi praktykami (str. 106). Przywołane  
w niniejszej opinii dokumenty oraz fakty wskazują zaś, że Aplikacja Usecrypt może być obecnie 
uznana za zapewniająca uznany standard jakości w tym zakresie.  

Ponadto Rekomendacje CSIOZ zwracają uwagę na zasadność korzystania z kryptografii do 
zabezpieczania informacji transportowanych w przenośnych lub na wymiennych nośnikach  
i urządzeniach (str. 105), co także może zostać zapewnione dzięki Aplikacji Usecrypt.  

Dane szyfrowane przy wykorzystaniu Aplikacji Usecrypt szyfrowane są metodą end-to-end, co 
także jest rekomendowane przez CSIOZ (str. 29). Co więcej, zgodnie z Rekomendacjami CSIOZ  
w ramach korzystania z technologii chmury obliczeniowej powinny być stosowane nie 
standardowe protokoły transmisji tj. SSL/TLS, lecz mechanizmy uniemożliwiające skuteczne 
prowadzenie podsłuchu transmisji. Aplikacja Usecrypt używa swojego własnego tunelu 
komunikacyjnego (Usecrypt Secure Tunnel), opartego na silnych algorytmach asymetrycznych  
i symetrycznych, co czyni zadość powyższym rekomendacjom. 

6.3.1.2 Ograniczony dostęp do danych dostawcy rozwiązań 

Rekomendacje CSIOZ wskazują, że w przypadku rozwiązań chmurowych (Aplikacja Usecrypt 
umożliwia m.in. zapisywanie zaszyfrowanych danych w chmurze) dostęp do danych możliwy jest 
dla dostawcy rozwiązań. Dlatego też „zalecane jest stosowanie mechanizmów 
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kryptograficznych w celu zabezpieczenia przed udostępnieniem danych osobom 
nieupoważnionym oraz zapewnienia pełnej poufności danych” (str. 28). Jak wskazano  
w przywołanym dokumencie, dostępne są rozwiązania chmurowe, które dzięki zastosowaniu 
odpowiedniej technologii kryptograficznej uniemożliwiają dostęp dostawcy rozwiązań do 
danych przechowywanych w chmurze. Technologie takie wykorzystują zaawansowane metody 
ochrony prywatnych kluczy szyfrujących, które są dzielone i nigdy nie są przetrzymywane  
w całości w jednym miejscu. W takiej sytuacji serwer nie jest w stanie uzyskać dostępu do 
danych w postaci jawnej (serwer nie posiada, ani nie może wyznaczyć żadnego z kluczy 
kryptograficznych klienta usługi), treść danych pozostaje tajemnicą nawet dla dostawcy usługi. 
Taki mechanizm wykorzystuje Aplikacja Usecrypt.  

6.4 Wymogi dotyczące ochrony danych osobowych 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje nowy standard ochrony danych osobowych wynikający  
z przepisów RODO. Determinuje on w dużej mierze wymogi dotyczące bezpieczeństwa 
cyfrowego, które muszą zostać spełnione m.in. przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą. W przypadku tej kategorii administratorów danych jest to szczególnie istotne, jako że 
dane o stanie zdrowia zawarte m.in. w dokumentacji medycznej stanowią tzw. dane sensytywne, 
których przetwarzanie wiąże się w wyższym ryzykiem dla osób, których dane dotyczą, i które 
podlegają w związku z tym szczególnej ochronie.  

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z art. 5 RODO jest zapewnienie bezpieczeństwa 
danych osobowych. Muszą być one przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie 
bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą 
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Co więcej, administrator 
odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO musi być w stanie wykazać ich 
przestrzeganie (tzw. zasada rozliczalności). 

Przepisy RODO nie wymagają zastosowania konkretnych środków bezpieczeństwa. Zgodnie  
z art. 32 ust. 1 RODO, to administrator, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania 
oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdraża odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu 
ryzyku. W stosownym przypadku oznacza to m.in. pseudonimizację i szyfrowanie danych 
osobowych, zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności 
i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności 
danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego oraz 
regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych 
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

W świetle art. 32 ust. 2 RODO oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, 
uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności 
wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
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nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  

Jak zostało dotychczas zauważone, Aplikacja Usecrypt zapewnia integralność i poufność 
zabezpieczonych nią danych, minimalizuje szereg zasadniczych ryzyk związanych  
z cyberbezpieczeństwem. Pozwala też na śledzenie historii przetwarzania, co zapewnia 
rozliczalność tego procesu. W świetle powyższego Aplikacja Usecrypt może w naszej ocenie 
zostać wykorzystana jako środek bezpieczeństwa umożliwiający spełnienie powyższych 
wymogów. Wykorzystanie aplikacji w tym celu wymaga jednak w każdym przypadku dokonania 
oceny ryzyka z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania określonego podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, w tym stosowanych już rozwiązań teleinformatycznych. Aplikacja Usecrypt 
może potencjalnie stanowić podstawowe zabezpieczenie lub dodatkowe wzmocnienie już 
stosowanych środków ochrony. 

Co więcej, w świetle art. 28 RODO podmiot leczniczy, jako administrator danych osobowych, 
może korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają 
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie spełniało wymogi RODO. W tym celu musi zawrzeć umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. Tymczasem, w świetle ustawy o prawach pacjenta, jeżeli 
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania 
danych osobowych, realizacja tej umowy nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych 
zawartych w dokumentacji medycznej. Aplikacja Usecrypt, dzięki ochronie samego połączenia 
może zostać wykorzystana do spełnienia tego dodatkowego względem RODO obowiązku, który 
wymaga stosowania szczególnych środków ochrony zapewniających wyższy standard.  

6.4.1 Wymogi wynikające z projektu kodeksu branżowego 

Zgodnie z art. 40 i nast. RODO możliwe jest stosowanie kodeksów postępowania mających 
pomóc we właściwym stosowaniu RODO dzięki uwzględnieniu specyfiki różnych sektorów 
dokonujących przetwarzania. 13 listopada 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych złożono wniosek w przedmiocie zatwierdzenia kodeksu dla ochrony zdrowia.  

Projekt kodeksu stanowi w punkcie 5.2.1, że podmiot wykonujący działalność leczniczą wdraża 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiadające ryzyku naruszenia praw  
i wolności osób fizycznych, których dane są przetwarzane (podejście oparte na ryzyku). 
Metodyka oceny ryzyka stanowi załącznik nr 4 do projektu kodeksu.  

Projekt kodeksu zapewnia tym samym wsparcie dla podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą w realizacji obowiązków wynikających z RODO proponując określoną ścieżkę 
postępowania przy dokonywaniu oceny ryzyka, w tym wskazując wykaz zabezpieczeń systemów 
IT odpowiednich do potencjalnego ryzyka. W naszej ocenie Aplikacja Usecrypt może  
z powodzeniem posłużyć potencjalnie jako jeden ze środków zabezpieczeń. Uzasadnienie takiej 
oceny przedstawia niniejsza tabela, w której wskazano jedynie wybrane, podstawowe 
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zagrożenia spośród szerszego katalogu zagrożeń zawartego w załączniku nr 4 do projektu 
kodeksu.  

Zagrożenie Zastosowanie Aplikacji Usecrypt jako działania minimalizującego 

Nieuprawniony 
dostęp przez 
użytkowników 

Aplikacja zapewnia możliwość kategoryzacji uprawnień do poszczególnych 
zasobów. Możliwość śledzenia historii przetwarzania zapewnia weryfikację, 
czy do dokumentacji miały dostęp uprawnione osoby. 

Nieuprawniony 
dostęp przez osoby z 
zewnątrz organizacji 

Aplikacja pozwala szyfrować dane, co chroni je przed atakami hakerskimi, 
zapewnia ich integralność i możliwość modyfikacji tylko przez uprawnione 
osoby. 

Infiltracja 
komunikacji 
elektronicznej 

Aplikacja pozwala szyfrować dane, co chroni je przed atakami hakerskimi13. 

Kradzież sprzętu lub 
danych  

Aplikacja pozwala szyfrować dane uniemożliwiając wydobycie ze skradzionego 
urządzenia zaszyfrowanych informacji.  

6.4.1.1 Wytyczne z zakresu ochrony danych osobowych 

Rekomendacje dotyczące ochrony danych osobowych opracowywane są także przez krajowe  
i europejskie organy właściwe w tym zakresie, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz Europejską Radę Ochrony Danych14. Także te dokumenty wskazują na 
zasadność stosowania jak najwyższego standardu ochrony, w tym wykorzystywania rozwiązań 
szyfrujących.  

• opracowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych „Poradnik RODO - Podejście oparte 
na ryzyku” wskazuje, że brak szyfrowania transmisji stanowi przykład podatności narażającej 
administratora na szereg ryzyk (str. 20); 

• jak wskazała Grupa robocza art. 29 w opinii 5/2012, w środowisku cloud computingu 
szyfrowanie może znacznie przyczynić się do poufności danych osobowych, jeżeli będzie 
stosowane prawidłowo (str. 21); 

• praktyczne znaczenie powyższych uwag zostało przestawione w wytycznych w sprawie 
powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych na mocy rozporządzenia 2016/679, 
w których wskazano, że choć „naruszenie poufności danych osobowych, które zaszyfrowano 
przy użyciu najnowocześniejszego algorytmu, nadal stanowi naruszenie danych osobowych, 
to jeżeli jednak nie dojdzie do naruszenia poufności klucza to dane zasadniczo pozostają 
nieczytelne. Nie jest więc prawdopodobne, aby takie naruszenie wywarło niekorzystny 

                                                           
13 Ponadto zwracamy uwagę, że  aplikacja Usecrypt Messenger umożliwia sprawdzenie, czy urządzenie 
użytkownika nie zostało zhakowane, w tym np. czy inna aplikacja nie ma dostępu do mikrofonu i głośnika podczas 
rozmowy 
14 Dawniej tzw. Grupa robocza art. 29. 
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wpływ na osoby, których dane dotyczą, a zatem nie zachodzi konieczność powiadomienia 
o nim takich osób” (str. 21-22)15. 

6.5 Odpowiedzialność za naruszenia wymogów bezpieczeństwa cyfrowego oraz ochrony danych 
osobowych 

Niewywiązanie się z powyżej przedstawionych wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
cyfrowego wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności prawnej, w tym w szczególności 
ryzykiem nałożenia na placówkę medyczną kary finansowej. Potencjalne sankcje przedstawia 
poniższa tabela.  

Przepis Ryzyko 

Art. 82 RODO Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku 
naruszenia RODO, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu 
przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę16. 

Art. 83 RODO Administracyjna kara pieniężna w wysokości do 20 mln EUR, a w przypadku 
przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego 
obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota 
wyższa. 

Art. 73 ustawy o 
krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa 

Karze pieniężnej do 100 tys. zł podlega operator usługi kluczowej, który nie 
wdrożył wymaganych środków technicznych i organizacyjnych.  

Art. 59 ustawy o 
prawach pacjenta  

Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (niewłaściwe 
zabezpieczenie) może zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe prawa 
pacjentów17. 

Art. 108 ust. 2 ustawy 
o działalności leczniczej 

Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (niewłaściwe 
zabezpieczenie) może zostać uznane za rażące naruszenie warunków wymaganych 
do wykonywania działalności leczniczej i skutkować wykreśleniem z rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

§ 30 ust. 1 pkt 3  
rozporządzenia 

W przypadku podmiotów posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (niewłaściwe 

                                                           
15 Przedstawiony przykład omówiono z powołaniem się na opinię 03/2014 na temat powiadamiania  
o przypadkach naruszenia.   
16 Zwracamy przy tym uwagę, że zgodnie z art. 34 RODO, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może 
powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator ma obowiązek 
zawiadamić osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Dodatkowo zwiększa to więc potencjalnie ryzyko 
występowania z roszczeniami cywilnymi poinformowanych osób.  
17 W przypadku wydania przez Rzecznika decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów 
nakazuje on jej zaniechanie lub wskazuje działania niezbędne do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw 
pacjentów, wyznaczając terminy podjęcia tych działań. W przypadku niepodjęcia działań określonych w decyzji, 
Rzecznik może nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 tys. zł. 
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Ministra Zdrowia w 
sprawie ogólnych 
warunków umów o 
udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej 

zabezpieczenie) może być podstawą nałożenia przez NFZ kary umownej  
w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie. 

§ 36 ust. 1 pkt 4  
rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w 
sprawie ogólnych 
warunków umów o 
udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej 

Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (niewłaściwe 
zabezpieczenie) może zostać uznane za przypadek udzielania świadczeń w sposób  
i w warunkach istotnie nieodpowiadających wymogom określonym  
w obowiązujących przepisach prawa, co stanowi podstawę rozwiązania umowy  
w części albo w całości bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Zwracamy też uwagę, że stosowanie nieadekwatnych środków ochrony zwiększa ryzyko 
wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa o różnym charakterze (np. awaria systemu, kradzież 
danych), które mogą prowadzić do powstawia szkód na osobach lub mieniu (np. naruszenie 
prywatności pacjenta wskutek niepożądanego ujawnienia danych), co wiązać się będzie  
z podstawą do formułowania roszczeń cywilnych względem podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą oraz ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą. 

Co więcej, stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko naruszenia 
obowiązków związanych z wykonywaniem zawodów medycznych, w szczególności tajemnicy 
zawodowej, której naruszenia zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. Dla przykładu, odpowiednie aplikacje, np. Aplikacja Usecrypt, 
może ochronić przed ujawnieniem danych pacjenta zewnętrznych podmiotom podczas 
telekonsylium. 

Mając na uwadze, że ustawodawca nie wymaga stosowania konkretnych, enumeratywnie 
wyliczonych rozwiązań technologicznych, lecz zapewnienia odpowiedniego go ryzyka standardu 
bezpieczeństwa, w naszej ocenie szczególnie ważne jest dołożenie należytej staranności  
i stosowanie możliwie najdalej idących środków ochrony. Takim środkiem może być  
w szczególności Aplikacja Usecrypt, mogąca stanowić nie tylko podstawowy środek ochrony, ale 
także dodatkowe wzmocnienie już stosowanych zabezpieczeń. Wysoką jakość aplikacji 
potwierdzają m.in. ocena dokonana przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, 
Wojskową Akademię Techniczną czy opinie prezentowane w profesjonalnej prasie branżowej.    

6.6 Dodatkowe uwagi dotyczące chmury obliczeniowej 

Aplikacja Usecrypt umożliwia wykorzystanie tzw. chmury obliczeniowej. Choć co do zasady 
przepisy regulujące zasady przetwarzania danych medycznych nie zakazują przetwarzania ich  
w chmurze obliczeniowej, należy jednak zwrócić uwagę, że: 

a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji 
medycznej, które wskazuje w § 57, że dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana  
w podmiocie, w którym została sporządzona, zaś dokumentacja indywidualna zewnętrzna 
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pozostaje w podmiocie, który zrealizował zlecone świadczenie zdrowotne. Przywołany 
przepis dopuszcza jednak archiwizację dokumentacji przez inny podmiot, pod warunkiem 
zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób 
nieupoważnionych.  

b) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie dokumentacji medycznej wskazuje  
w § 57, że dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana w podmiocie, w którym została 
sporządzona. Przywołany przepis dopuszcza jednak archiwizację dokumentacji przez inny 
podmiot, pod warunkiem zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą  
i dostępem osób nieupoważnionych. 

c) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentacji medycznej wskazuje  
w § 44, że dokumentację indywidualną wewnętrzną oraz dokumentację zbiorczą 
wewnętrzną przechowuje się w podmiocie, w którym została sporządzona, a następnie  
w archiwum zakładowym zakładu karnego, którego jednostką organizacyjną jest podmiot. 

Powyższe przepisy mogą stanowić barierę prawną dla outsourcingu danych medycznych, w tym 
w szczególności w formie elektronicznej, poza fizyczny obszar danej placówki. Literalne 
brzmienie wskazanych wyżej przepisów może prowadzić do konkluzji, iż dane cyfrowe pacjentów 
leczonych w powyżej wskazanych typach placówek nie mogą być zapisywane i przechowywane 
poza fizycznym obrębem samej placówki leczniczej. 

W naszej ocenie postępujący proces informatyzacji ochrony zdrowia oraz wykładnia 
funkcjonalna dostarczają argumentów na rzecz uznania, że powyższe regulacje nie mają na celu 
ograniczenia wykorzystania chmury, lecz zapewnienie szybkiej dostępności do danych.  


