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OPINIA  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji PIIT 

 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu 

cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych 

odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo 

 

W związku ze skierowaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu 

cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych 

odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo (dalej jako „rozporządzenie”) Polska Izba Informatyki 

i Telekomunikacji (dalej jako „PIIT”) przedstawia następującą opinię. 

 

W pierwszej kolejności podkreślamy, że PIIT, jako organizacja zrzeszająca kluczowe podmioty 

polskiego rynku telekomunikacyjnego i informatycznego, ma świadomość podstawowego wręcz 

znaczenia bezpieczeństwa cybernetycznego usług kluczowych oraz usług cyfrowych. Dlatego że 

zrozumieniem oceniamy działania służące określeniu wymagań mających wspierać bezpieczeństwo 

istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki usług. Postulujemy jednak, aby 

wprowadzane środki były zawsze proporcjonalne do identyfikowanych dla konkretnych 

indywidualnych przypadków ryzyk, a także na tyle elastyczne, aby możliwe było ich racjonalne 

wdrożenie w różnego typu organizacjach, z różnych sektorów, jak i o różnej strukturze wewnętrznej. 

Proponowane rozwiązania powinny jednocześnie uwzględniać ustalony już dorobek certyfikacji 

w systemie ISO, w szczególności wobec podmiotów posiadających już w tym zakresie odpowiednie 

certyfikaty. 

 

1. §2 

W §2 zaproponowano określenie zakresu czynności wykonywanych przez podmioty świadczące 

usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrzne struktury organizacyjne operatorów usług 

kluczowych odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, które powinny być wykonywane wyłącznie 

w pomieszczeniach posiadających określone w tym przepisie zabezpieczenia. 

W uzasadnieniu wyjaśniono, że zakres ten to: 

– art. 8 pkt 3,4 i 6 (zbieranie informacji o zagrożeniach, cyberbezpieczeństwa 

i podatnościach na incydenty systemu informacyjnego wykorzystywanego do 

świadczenia usługi kluczowej, zarządzanie incydentami oraz stosowanie bezpiecznej 

łączności na potrzeby krajowego systemu cyberbezpieczeństwa); 
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– art. 11 ust. 1 pkt 1-5 (działania związane z incydentami) oraz 

– art. 12-13 (zgłaszanie incydentów i innych informacji do zespołów CSIRT). 

W naszej ocenie zakres ten został określony zbyt szeroko. Art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa konstytuuje bowiem wymaganie wobec dysponowania 

pomieszczeniami w następujący sposób: Wewnętrzne struktury powołane przez operatora usługi 

kluczowej odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo oraz podmioty świadczące usługi z zakresu 

cyberbezpieczeństwa są obowiązane dysponować pomieszczeniami służącymi do świadczenia usług 

z zakresu reagowania na incydenty, zabezpieczonymi przed zagrożeniami fizycznymi 

i środowiskowymi. Wymagania wobec zabezpieczenia pomieszczeń mogą być więc wprowadzane 

wobec pomieszczeń służących wykonywaniu kluczowych z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa 

czynności, tj. reagowania na incydenty. Pozostałe natomiast czynności, szczególnie w przypadku 

operatorów usług kluczowych, którzy samodzielnie powołują wewnętrzną strukturę mogą być 

wykonywane także w pomieszczeniach nieposiadających zabezpieczeń określonych  

w rozporządzeniu. Należy przy tym zauważyć, że pozostałe czynności często posiadające jedynie 

techniczny charakter, szczególnie w strukturach dużych podmiotów mogą być rozproszone, a objęcie 

pełnym zakresem wymagań wszystkich pomieszczeń w sposób nieproporcjonalny multiplikowałoby 

koszty wynikające z wdrożenia wymagań ustawy i rozporządzenia. Tak np. samo wykrycie incydentu 

polegającego na utracie ciągłości świadczenia usługi kluczowej może nastąpić w strukturze zupełnie 

innej niż ta odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo, a dopiero po zawiadomieniu tejże nastąpi 

klasyfikacja danego incydentu, jako incydentu cyberbezpieczeństwa wg ustawy o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa i jego obsługa już w strukturze zabezpieczonej wg wymagań rozporządzania. 

Podobnie szereg czynności czysto technicznych jak np. samo zgłaszanie incydentów, czy ich 

klasyfikowanie może odbywać się w strukturach innych niż te odpowiedzialne za reagowanie na 

incydenty. A tym w samym strukturach, których pomieszczenia nie wymagają tak szczegółowych 

zabezpieczeń.  

Wobec powyższego, postulujemy nadanie zdaniu wstępnemu §2 ust. 1 brzmienia odpowiadającego 

zapisom art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy, tj. wskazanie, że wymagania odnośnie pomieszczeń stosuje się 

wobec wykonywania zadań w zakresie reagowania na incydenty. 

 

2. §2 

§2 zarówno w wersji obowiązującej, jak i proponowanej w nowelizacji określa konkretne, minimalne 

wymagania wobec podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz 

wewnętrznych struktur cyberbezpieczeństwa. 

W naszej ocenie zawiera on wewnętrzną niespójność, co najmniej na dwóch poziomach, o czym 

mowa w poniższych uwagach. 

2.1. W pierwszej kolejności zwracamy uwagę, że przepis ust. 1 stosowany wobec podmiotów 

świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa zakłada, że wdrażane zabezpieczenia 

mają być adekwatne do przeprowadzonego szacowania ryzyka. Natomiast niezależnie od 
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jego wyników wprowadza się także katalog zabezpieczeń minimalnych, co wynika wprost  

z użytego sformułowania „w tym co najmniej”. Oznacza to, że określone w rozporządzeniu 

wymagania należy wdrożyć nawet, jeśli nie wynikałyby z przeprowadzonego szacowania 

ryzyka.  

2.2. W drugiej kolejności, istnieje w naszej ocenie niekonsekwencja, szczególnie zauważalna  

w przypadku podmiotów, które posiadają status operatora usługi kluczowej, a co za tym idzie 

powołują wewnętrzne struktury cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie mogą świadczyć usługi 

cyberbezpieczeństwa dla innych operatorów usług kluczowych. Dotyczy to jednak także 

podmiotów, które powołują wewnętrzne struktury bezpieczeństwa, spełniając już standard 

ISO/IEC 27001 dotyczący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także 

ISO 22301 dotyczący systemu zarządzania ciągłością działania. Zgodnie bowiem z §1 podmiot 

świadczący usługi cyberbezpieczeństwa obowiązany jest „posiadać i utrzymywać 

w aktualności system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający wymagania 

Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 27001”, a także „zapewnić ciągłość działania usłudze obsługi 

incydentu, polegającej na podejmowaniu działań w zakresie rejestrowania i obsługi zdarzeń 

naruszających bezpieczeństwo systemów informacyjnych zgodnie z wymaganiami Polskiej 

Normy PN-EN ISO 22301”. Cała filozofia zarządzania wg ISO/IEC 27001 oparta jest na analizie 

ryzyka i ciągłym doskonaleniu. Norma ISO/IEC 27001 jako zasadę dla wdrażania wszystkich 

114 zabezpieczeń wskazanych w załączniku A tej normy, w tym zabezpieczeń z obszaru A 11 

„Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe” wskazuje na konieczność uzasadnienia ich 

wdrożenia w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka (i szans). Natomiast nawet jeśli 

wykonywana w ten sposób analiza ryzyka, nie potwierdzi konieczności wykonania 

zabezpieczeń zgodnie z §2 to i tak będą one wymagane, chociaż norma przewiduje możliwość 

ich wyłączenia lub ograniczenia. Sprzecznością zatem jest wymaganie SZBI ISO/IEC 27001 

i jednoczesne narzucanie sztywnych zabezpieczeń fizycznych. 

W naszej ocenie, katalog zabezpieczeń, jeśli miałby pozostać w rozporządzeniu powinien zostać 

określony jako lista przykładowa, od której dopuszczalne są wyjątki, jeśli są uzasadnione 

szacowaniem ryzyka. W tym ujęciu sformułowanie „w tym co najmniej” powinno zostać usunięte lub 

zastąpione sformułowaniem „w tym w szczególności należy rozważyć”. 

 

3. §2  

Podtrzymując kluczowe znaczenie powyżej przedstawionych uwag, popieramy szczegółowe poprawki 

wprowadzone w brzmieniu §2, w tym w zakresie doprecyzowania wymagań wobec systemu kontroli 

dostępu, a także usunięcia wymagań w zakresie ścian wewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych. 

W tym zakresie zwracamy jednak uwagę na konieczność przyjęcia odpowiedniego podejścia 

w zakresie szybkiego przyjęcia zaproponowanych zmian, do czego szerzej odnosimy się w pkt 7 

niniejszej opinii. 

 

4. §4 
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Z powodów opisanych w uwadze nr 2 dodatkowe wymaganie „wprowadzenia zabezpieczeń 

zapewniających poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych informacji 

zgodnie z oszacowanym ryzykiem” jest zbędne, przynajmniej w odniesieniu do podmiotów 

posiadających certyfikat ISO/IEC 27001, którego głównym celem jest  właśnie wdrożenie zgodnych 

z wynikami analizy ryzyka zabezpieczeń zapewniających poufność, integralność, dostępność 

i autentyczność przetwarzanych w jego zakresie informacji. Rozporządzenie powinno w tym zakresie 

zawierać jasne wyłączenie stosowania §4 wobec takich podmiotów. 

 

5. §1 i 2 

Popieramy proponowane modyfikacje w zakresie przepisów dotyczących usunięcia wymagania 

kwalifikacji personelu w zakresie „zabezpieczania śladów kryminalistycznych”. Zaproponowane 

w nowelizacji rozwiązania są w naszej ocenie proporcjonalne i odpowiednie. 

 

6. §5 

Popieramy proponowane rozwiązania dotyczące możliwości wykonywania obowiązków poza 

zabezpieczonymi pomieszczeniami w formule pracy zdalnej. Sygnalizujemy jednak ponownie, 

że w przypadku podmiotów certyfikowanych zgodnie z normą ISO/IEC 27001 zalecenia 

dla  bezpieczeństwa pracy zdalnej, telepracy oraz użytkowników urządzeń mobilnych definiuje pkt 6.2 

załącznika normatywnego A do normy ISO/IEC 27001. Ich wdrażanie również wynika z analizy ryzyka. 

Postulujemy więc konsekwentnie do wyrażonych wcześniej uwag, aby uzależnić zakres wdrażanych 

rozwiązań od analizy ryzyka, usunięcie wskazania na katalog minimalny tj. zwrotu „w tym, co 

najmniej”, a w szczególności w przypadku podmiotów certyfikowanych zgodnie z normą 

ISO/IEC 27001 dopuszczenie stosowania pracy zdalnej na zasadach wynikających z tej normy. 

 

7. §6 i 8 

Proponowany przepis zakłada wprowadzenie terminu na dostosowanie do nowych wymagań dla 

pomieszczeń przez podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz przez 

wewnętrzne struktury operatorów usług kluczowych odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwa. 

Termin ten określono na 30 dni. Jednocześnie samo rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach. 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że opublikowany projekt rozporządzenia w części 

wprowadza wymagania łagodniejsze niż obowiązujące obecnie przepisy. Jak już wskazywaliśmy 

większość proponowanych uproszczeń popieramy. Zwracamy jednak uwagę na sytuację podmiotów 

objętych omawianymi regulacjami. Przykładowo, podmiot chcący rozpocząć świadczenie usług 

cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych, w dniu złożenia niniejszej opinii byłby 

zobowiązany np. do wykonania w swojej siedzibie ścian wewnętrznych i drzwi wewnętrznych 

o określonej klasie wytrzymałości. Równolegle miałby świadomość, że wymagania te zostaną 

niebawem (prawdopodobnie) uchylone, a więc jego wysiłek organizacyjny (analiza rynku, wybór 

wykonawcy, oczekiwanie na wykonanie drzwi, które nie są dostępne „z półki”) okaże się 
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niepotrzebny – oczywiście o ile i tak nie wynikałby z analizy ryzyka. W podmiotach publicznych 

podjęcie obecnie decyzji o takiej inwestycji mogłoby nawet być kwestionowane, jako 

niegospodarność.  

Mamy jednocześnie świadomość trudnej do uniknięcia sytuacji faktycznej projektodawców 

nowelizacji rozporządzenia. Wobec powyższego postulujemy następujące rozwiązania minimalizujące 

skutki sytuacji takich jak wyżej opisana: 

• skrócenie do 1 dnia terminu wejścia w życie rozporządzenia, tak, aby jak najszybciej zapewnić 

możliwość stosowania nowych wymagań, przy jednoczesnym zachowaniu okresu 

dostosowawczego wynikającego z §6; 

• przyjęcie projektu rozporządzenia najszybciej jak to możliwe; 

• wydłużenie terminu na dostosowanie do nowych wymagań do 90 dni, tak aby zapewnić 

wystarczający czas na wdrożenie nowych wymagań przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu 

okresu dostosowawczego na wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia, a nie tylko 

wymagania wobec pomieszczeń. 

 

 

 


