1766
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 11 paêdziernika 2005 r.
w sprawie minimalnych wymagaƒ dla systemów teleinformatycznych
Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.
§ 2. Systemy teleinformatyczne u˝ywane przez
podmioty publiczne do realizacji zadaƒ publicznych:
1) powinny spe∏niaç w∏aÊciwoÊci i cechy w zakresie
funkcjonalnoÊci, niezawodnoÊci, u˝ywalnoÊci, wydajnoÊci, przenoszalnoÊci i piel´gnowalnoÊci,
okreÊlone w normach ISO zatwierdzonych przez
krajowà jednostk´ normalizacyjnà, na etapie projektowania, wdra˝ania i modyfikowania tych systemów;
2) powinny zostaç wyposa˝one w sk∏adniki sprz´towe i oprogramowanie:
a) umo˝liwiajàce wymian´ danych z innymi systemami teleinformatycznymi u˝ywanymi do realizacji zadaƒ publicznych za pomocà protoko∏ów

komunikacyjnych i szyfrujàcych okreÊlonych
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, stosownie
do zakresu dzia∏ania tych systemów,
b) zapewniajàce dost´p do zasobów informacji
udost´pnianych przez systemy teleinformatyczne u˝ywane do realizacji zadaƒ publicznych
przy wykorzystaniu formatów danych okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Podmiot publiczny opracowuje, modyfikuje
w zale˝noÊci od potrzeb oraz wdra˝a polityk´ bezpieczeƒstwa dla systemów teleinformatycznych u˝ywanych przez ten podmiot do realizacji zadaƒ publicznych.
2. Przy opracowywaniu polityki bezpieczeƒstwa,
o której mowa w ust. 1, podmiot publiczny powinien
uwzgl´dniaç postanowienia Polskich Norm z zakresu
bezpieczeƒstwa informacji.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 11 paêdziernika 2005 r. (poz. 1766)

Za∏àcznik nr 1

PROTOKO¸Y KOMUNIKACYJNE I SZYFRUJÑCE UMO˚LIWIAJÑCE WYMIAN¢ DANYCH Z INNYMI
SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI U˚YWANYMI DO REALIZACJI ZADA¡ PUBLICZNYCH

Dziennik Ustaw Nr 212

— 14158 —

Poz. 1766

Dziennik Ustaw Nr 212

— 14159 —

Poz. 1766
Za∏àcznik nr 2

FORMATY DANYCH ZAPEWNIAJÑCE DOST¢P DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOST¢PNIANYCH
ZA POMOCÑ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH U˚YWANYCH DO REALIZACJI ZADA¡ PUBLICZNYCH
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