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Warszawa, 20 czerwca 2022 r. 

KL/236/115/AM/2022 

Pan 

Adam Andruszkiewicz 

Sekretarz Stanu 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie portalu danych, Konfederacja Lewiatan, poniżej, przedstawia stanowisko wobec 
projektu. 
 
 
Z poważaniem, 
 
 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Do wiadomości: 
Pani 
Iwona Szelenbaum 
Naczelnik Wydziału Strategii i Standardów Danych  
w Departamencie Zarządzania Danymi 
KPRM 
 
 
 
 
Załącznik: Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
portalu danych (RD553) 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu 
danych (RD553)(dalej: projekt rozporządzenia) 

 
      Konfederacja Lewiatan poniżej przedstawia szczegółowe uwagi do projektu rozporządzenia 

 
1) Odnośnie par. 5 projektu rozporządzenia: 
Propozycja: 
„Przy zakładaniu i wykorzystywaniu konta użytkownika portalu stosuje się metody bezpiecznego 
uwierzytelniania” 
Opcjonalnie:  
„Przy zakładaniu i wykorzystywaniu konta użytkownika portalu stosuje się metody bezpiecznego 
wieloskładnikowego uwierzytelniania” 
  
Uzasadnienie: Podany proces nie spełnia aktualnych wymagań cyberbezpieczeństwa i jest praktycznie 
najłatwiejszym sposobem do przejęcia tożsamości użytkownika. Jeśli przyjmiemy, że adres poczty 
elektronicznej jest łatwy do odgadnięcia np. imie.nazwisko@instytucja.gov.pl to w zasadzie połowa zadania 
jest już wykonana. Warto przy tym przypomnieć, że brak wieloskładnikowego uwierzytelnienia był 
przyczyną wielu problemów np. wycieków mail z poczty elektronicznej, a także podstawą do nakładania kar 
przez Prezesa UODO. 
Proponowany zapis nie definiuje w jaki sposób ma nastąpić uwierzytelnienie, jednak wskazuje, że ma to być 
proces bezpieczny. 
  
Chcemy podkreślić, że proces bezpiecznego uwierzytelnienia użytkownika powinien być stosowany nie 
tylko przy zakładaniu, ale także dalszej eksploatacji konta. 
  
2) Odnośnie par. 6 projektu rozporządzenia: 
Paragraf ten wymaga znacznych zmian ze względów bezpieczeństwa, aby dane jakie na nim się znajdują 
były prawdziwe i niepodważalne. 
  
Uzasadnienie zmiany: 
Przyjmujemy, że otwarte dane znajdujące się na portalu mogą być wykorzystywane dla różnych celów,  
w tym także związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, mające znaczenie prawne, a nawet 
mające znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Przykładem takich danych mogą być ogłaszane przez NBP 
kursy walut lub informacja o stopniach zasilania ogłaszana przez KSE. Wykorzystanie takich danych 
znajdujących się na portalu może mieć później znaczenie prawne, np. podczas rozliczeń lub ze względu na 
podejmowane decyzje i odpowiedzialność z tym związaną. 
Jak wykazaliśmy powyżej (par. 5) niezbędne jest bezpieczne uwierzytelnienie użytkownika, który w imieniu 
dostawcy będzie dokonywał czynności na danych. Jednak to nie jest wystarczające. Dla zapewnienia 
prawidłowości powinny być wprowadzone mechanizmy nakazujące np. wspólne działanie przynajmniej 
trzech użytkowników po stronie dostawcy tj. użytkownika dokonującego czynności na danych, użytkownika 
sprawdzającego prawidłowość tych czynności oraz użytkownika zatwierdzającego te czynności. Oczywiście 
dopuszczalne są inne mechanizmy weryfikacji (dlatego także nie proponujemy nowego brzmienia tego 
paragrafu), ale wymagają one, aby złamanie jednej tożsamości nie niosło za sobą dalszych konsekwencji. 
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Chcemy także zwrócić na konieczność modyfikacji ust. 3 w tymże paragrafie przez wskazanie na konieczność 
zabezpieczenia danych podczas przekazywania danych do portalu. 
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