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UWAGI 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

w ramach konsultacji projektów rozporządzeń Rady Ministrów:  1. w sprawie progów uznania 

incydentu za poważny oraz w sprawie wykazu usług kluczowych 2. progów istotności skutku 

zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych 

 

1. Uwagi do rozporządzenia w sprawie progów uznania incydentu za poważny 

 

a. Rozporządzenie w sprawie progów uznania incydentu za poważny, będzie bardzo istotną 

podstawą dla operatorów usług kluczowych do klasyfikacji incydentów w procesie ich 

zgłaszania i obsługi. Zgodnie z delegacją z projektu ustawy o krajowym systemie (art. 11 ust. 4) 

w rozporządzeniu progi uznania incydentu za poważny, powinny określać: 

• liczbę użytkowników, których dotyczy zakłócenie świadczenia usługi kluczowej, 
• czas trwania oddziaływania incydentu na świadczoną usługę kluczową, 
• zasięg geograficzny związany z obszarem, którego dotyczy incydent, 
• inne czynniki charakterystyczne dla danego sektora lub podsektora, jeżeli występują.  
 
W zakresie infrastruktury cyfrowej przyjęto jednak, że każdy incydent, który doprowadził do 

braku poufności, integralności czy dostępności usługi jest incydentem poważnym. Przyjmując 

rozumienie atrybutów poufności, dostępności czy integralności norm rodziny ISO 27000 

oznaczać to będzie mogło, że praktycznie każdy incydent dot. usługi będzie musiał być uznany 

za incydent poważny i będzie wymagał raportowania. 

Trudno uznać to za rozwiązanie, które z jednej strony jest zgodne z delegacją ustawową,  

a z drugiej jako rozwiązanie racjonalne i  prawidłowe.  Przyjęcie bowiem takiego podejścia  

w konsekwencji oznaczałoby niezasadność raportowania, nadmiarowość i niewspółmierność  

obowiązków,  a w efekcie niepotrzebne koszty po stronie operatora usługi kluczowej  

w obszarze infrastruktury cyfrowej.    

b. Ponadto nie jest zrozumiałe, co projektodawca miał na myśli pisząc o incydencie polegającym 

na „braku poufności usługi”, które to pytanie staje się szczególnie uzasadnione w kontekście 

usługi polegającej na rejestracji internetowych nazw domen w ramach domeny najwyższego 

poziomu (TLD). Wszelkie obowiązki nakładane na podmioty powinny być zrozumiałe i nie 

pozostawiać pola dla wątpliwości, w szczególności w sytuacji, gdy ich niedopełnienie jest 

zagrożone karą. 
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c. Uwagi do założeń Bankowości i infrastruktury rynków finansowych 

- grupy incydentów: 

• utrata danych (usunięcie i niedostępność) 

• kradzież danych (wyciek na zewnątrz lub wewnątrz) 

• naruszenie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych 

• zdarzenia mogące mieć wpływ na zapewnienie ciągłości działania banku  

• atak na bank (fizyczny lub informacyjny) 

• brak dostępności usług 

 

2. Uwagi do rozporządzenia w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku 

zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych  - Infrastruktura cyfrowa 

 

a. Na podstawie proponowanej w projekcie definicji IXP można dojść do wniosku, iż usługa IP 

Transit będzie usługą IXP, a przecież nie o to chodzi. Dlatego też poniżej proponujemy zmianę 

tej definicji, podkreślając najważniejszą cechę IXP tj. współdzielenie zasobów: 

„Podmiot prowadzący punkt wymiany ruchu internetowego (IXP), posiadający stanowiący 

obiekt element sieciowy umożliwiający połączenie i współdzielenie , który umożliwia połączenie 

międzysystemowe pomiędzy więcej niż dwoma niezależnymi systemami autonomicznymi 

innych podmiotów, głównie do celów ułatwienia wymiany ruchu internetowego.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


