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UWAGI 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

 

w ramach konsultacji projektów rozporządzeń Ministra Cyfryzacji w sprawie: 

 

1) kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług 

telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług; 

2) wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub 

integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na 

funkcjonowanie sieci lub usług 

 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (dalej jako PIIT lub Izba) poniżej przekuje uwagi do 
projektów rozporządzeń Ministra Cyfryzacji w sprawie: 

1) kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług 
telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług; 

2) wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub 
integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na 
funkcjonowanie sieci lub usług. 
 

I. Kwestie ogólne: 
 
Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło dwa projekty aktów wykonawczych do ustawy prawo 
telekomunikacyjne, a które wynikają ze zmian wprowadzanych ustawą o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa. 
 
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w art. 81 wprowadza 
zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne polegające m.in. na dodaniu ust. 2a w art. 175a, 
zawierającego nowe upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia określającego kryteria 
uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za 
naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług. Jednocześnie dodany przepis ma 
wpływ na kształt i zawartość dotychczasowego formularza, który służył do przekazywania Prezesowi 
informacji o naruszeniach.  
 
Co należy wyraźnie podkreślić już na samym początku, to ilość danych, jaką należy dostarczyć 
w oparciu o nowy formularz do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub 
integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci 
lub usług jest wręcz bizantyjska. Ilość informacji i ich szczegółowość zwiększa się niemal dwukrotnie. 
Przyjmując nowy wzór może warto byłoby zredukować lub wyeliminować pkt. opisowe pozostawiając 
tylko konieczność dokonania „zaznaczeń” w formularzu (tzw. checkbox-y). Uproszczenie obowiązków 
związanych z raportowaniem wydaje się wpisywać w trend określony w rządowej Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, w której wskazuje się m.in., że „Konieczne jest wdrożenie działań 
organizacyjnych, które ułatwią, uproszczą oraz podniosą jakość kontaktów z administracją publiczną, 
a w konsekwencji prowadzenie aktywności gospodarczej w kraju.” (SOR str. 80). 
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Jeśli chodzi o rozporządzenie dotyczące kryteriów to wymaga ono dopracowania i ponownej 
redakcji zapisu zwłaszcza w par. 2, w którym zawarto warunki uznania naruszenia za istotnie 
wpływające na funkcjonowanie sieci i usług telekomunikacyjnych, gdyż zaproponowana przez 
projektodawców konstrukcja tworzy niejasny algorytm, który będzie przecież podstawą dla 
przedsiębiorców do wykonania istotnych obowiązków.    
 

II. Kwestie szczegółowe: 
 
Ad. 1) Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kryteriów uznania naruszenia 
bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym 
wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług  
 

• Odnosząc się do podstawowej kwestii, a więc wskazanego algorytmu z par. 2 to należy 
wskazać, że w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia warunków, których spełnienie ma 
kwalifikować naruszenie za istotne to należałoby doprecyzować, czy określenie 
„użytkowników” dotyczy „użytkowników danej usługi”, czy też „użytkowników danego 
przedsiębiorcy”.  

 

• Dość kłopotliwa jest również zależność warunków ze zdania wprowadzającego wobec 
określonych w pkt. 1) i 2) par. 2 tj.  

 
„§ 2. Naruszenie bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych ma 
istotny wpływ na funkcjonowania sieci lub usług telekomunikacyjnych, w przypadku, gdy 
miało wpływ na co najmniej 10 000 użytkowników i zostanie spełniony jeden z poniższych 
warunków: 
1) naruszenie skutkuje niedostępnością lub ograniczeniem dostępności sieci lub usług 
telekomunikacyjnych: 

a) od 1 do 2 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 15% użytkowników 
danej usługi, 
b) od 2 do 4 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 10% użytkowników 
danej usługi, 
c) od 4 do 6 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 5% użytkowników 
danej usługi, 

2) iloczyn, wyrażonego w godzinach, czasu trwania naruszenia oraz liczby użytkowników, na 
których naruszenie miało wpływ przekroczył 1 000 000;” 

 
Dla przykładu, jeśli naruszenie miało wpływ na 1.000.000 użytkowników, to czy 
przedsiębiorca nie tworzy w ogóle raportu w sytuacji, kiedy awaria będzie trwała 59 minut 
(iloczyn 1.000.000 użytkowników * 59/60 godzin = 983.332,4 < 1 000 000)? Co w takim razie 
z warunkiem ze zdania wprowadzającego, który odnosi się do liczby 10.000?  
 
Taka konstrukcja przepisu wprowadza zbyt duże niejasności. Należy go przeformułować, aby 
jasno wskazywał sytuację i warunki, w których należy uznawać przedmiotowe naruszenia za 
istotne (nawet z rozważaniem usunięcia par.2 pkt. 2).   
 
W celu uproszczenia całego algorytmu warto zastanowić się nad przyjęciem prostszego 
założenia i określić wprost w zapisach rozporządzenia, aby naruszania z nieznacznym 
wpływem uznawać te, które nie przekraczają poziomu 100 000 użytkowników. Zgodnie 
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z aktualnym rozporządzaniem naruszenia na poziomie mniejszym od 1% to nie podlegały 
raportowaniu za wyjątkiem faktu niedostępności numerów alarmowych. 
 
Dla przykładu, jeżeli naruszenie dla numerów alarmowych dotknęło więcej niż 10 000, ale 
mniej niż 100 000 użytkowników i przekroczono czas 1 h, to takie zdarzenie musi być 
raportowane, ale jeśli czas będzie mniejszy od 1 h już nie będzie raportowane. 
 
Taka konstrukcja powoduje niejasności, a w dodatku wymaga przygotowania dodatkowych 
narzędzi dla osób, które nadzorują pracę sieci i ich podstawowym celem jest w szczególności 
usuwanie awarii, a nie przeliczanie trudnym algorytmem wpływu naruszenia na potrzeby 
raportowania, które w dalszej perspektywie niczemu nie służy, a powoduje spore koszty po 
stronie operatorów. 

 

• W zakresie warunków przesłanki 3) stanowiącej podstawę do uznania naruszenia 
bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, jako istotne, to 
proponujemy nadać jej zmienione brzmienie: 
 
„3) naruszenie polega na niedostępności połączeń telefonicznych, świadczonych podmiotom 
obsługujących numer alarmowy 112, w sposób ciągły przez okres 15 minut." 

 
Uzasadnienie: 
1. Naruszenie powinno dotyczyć podmiotów, które świadczą usługę połączeń telefonicznych 

podmiotom obsługujących numery alarmowe (np. CPR). To właśnie ograniczenie 
w dostępie do usług telekomunikacyjnych dla tych podmiotów (np. CPR) stanowi istotne 
naruszenie bezpieczeństwa, które powinno być raportowane do UKE. Wynika to z tego, iż 
brak łączność np. CPR powoduje istotne ograniczenie możliwości dodzwonienia się na 
numer alarmowy dla szerokiej grupy użytkowników. 

2. Z punktu widzenia użytkownika końcowego, brak możliwości wykonania połączenia na 
numer alarmowy oznacza również brak możliwości korzystania z usług i sieci 
telekomunikacyjnych. Tym samym zagadnienie to jest objęte punkt 1 i 2 projektu 
rozporządzenia. 

3. Proponujemy ograniczyć ten obowiązek do numeru 112, który funkcjonuje w trybie 24/7. 
Pozostałe numery alarmowe mogą funkcjonować w innym trybie (np. numer alarmowy 
aktywowany na okres wakacyjny), co może budzić wątpliwości interpretacyjne w zakresie 
ustalania niedostępności numeru alarmowego.  

4. Dodane zostały sformułowanie „w sposób ciągły”, aby uniknąć wątpliwości, w jaki sposób 
liczyć kwestie niedostępności, czy 15 min. w ciągu 1 dnia, czy tygodnia itd. 

 

• Ponadto należy podkreślić, iż przedstawiony zmodyfikowany wzór formularza jest stosowany 
przez przedsiębiorców wykorzystujących infrastrukturę o różnym przeznaczeniu 
i charakterystyce. Podkreślenia wymaga, iż „niezwłoczność” przekazywania informacji 
Prezesowi UKE doznaje z przyczyn naturalnych pewnych ograniczeń, bowiem np. czas 
dojazdu do obiektów ulegających awarii bywa znaczący (wskaźniki u niektórych wynoszą np. 
90 minut). Generując więc informację albo przedsiębiorcy nie będą w stanie wskazać żadnych 
konkretnych działań naprawczych poza poinformowaniem, że takie zdarzenie miało miejsce.  
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Dodatkowo w przypadku infrastruktury RiTV istotnym progiem powinna być dopiero awaria 
trwająca powyżej 4 godzin, która będzie wymuszała obowiązek wygenerowania i wysłania do 
UKE raportu.  

 
Ad. 2) Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza do przekazywania 
informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, 
które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług 
 
Cześć problemów wynikających z przedstawionych zapisów i nowego formularza wymaga 
szczegółowego omówienia, co do planowanej praktyki wykonywania przedmiotowych 
obowiązków. Niezbędne byłoby więc spotkanie warsztatowe operatorów/izb branżowych 
z Ministerstwem Cyfryzacji oraz przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Najlepiej, 
aby odbyło się ono jeszcze w toku trwających konsultacji, a nie dopiero po publikacji.  
 
Niemniej jednak PIIT już teraz postuluje o ograniczenie do niezbędnego minimum liczy pól 
i informacji wymaganych przez formularz. W przypadku wystąpienia naruszeniu bezpieczeństwa lub 
integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych priorytetem każdego przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego będzie przywrócenie bezpieczeństwa sieci i usług, ustalenie przyczyn oraz 
wypracowanie mechanizmów zabezpieczających przed ponownym wystąpieniem takiej sytuacji. 
W związku z powyższym wykonanie obowiązków notyfikacji naruszenia do UKE nie może utrudniać 
realizacji podstawowego celu, jakim jest eliminacja naruszenia. Tym samym formularz powinien 
wymagać przekazania tylko i wyłącznie niezbędnych – z perspektywy interesu publicznego i zadań 
realizowanych przez UKE – danych i informacji.  
 
Z tych samych powodów postulujemy podzielenie wzoru formularza na dwie części: krytyczne 
informacje, które przedsiębiorca telekomunikacyjny musi przekazać niezwłocznie, oraz pozostałe 
ważne informacje, które mogą być przekazane w terminie późniejszym, już po przywróceniu 
bezpieczeństwa usług. Podział taki ułatwi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym realizację działań 
priorytetowych. Ponadto, przedsiębiorca telekomunikacyjny może wejść w posiadanie wielu ważnych 
informacji na temat przyczyny i natury naruszenia dopiero na późniejszym etapie, już po przekazaniu 
pierwotnej i podstawowej notyfikacji do UKE.  
 
Kwestie szczegółowe:  
 

• Pojęcie „użytkownika”, „ogólnej liczby użytkowników” oraz „użytkowników danej usługi” 
 
Rozporządzenie w sprawie kryteriów, jak również w sprawie formularza w jednym przypadku 
wskazują na „ogólną liczbę użytkowników”, a w innym na „użytkowników danej usługi” np.: 
 
W rozporządzeniu o formularzach: 

„3. Informacje o wpływie naruszenia 
a) liczba użytkowników, na których naruszenie miało wpływ, według wyliczeń przedsiębiorcy 
(należy wskazać liczbę użytkowników, którzy w konsekwencji naruszenia zostali pozbawieni 
możliwości korzystania z usług, w tym wykonywania połączeń z numerami alarmowymi); 
b) wartość procentowa z ogólnej liczby użytkowników danego przedsiębiorcy, jaką stanowią 
użytkownicy, na których naruszenie wywarło wpływ, według wyliczeń przedsiębiorcy” 
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W rozporządzeniu o kryteriach: 
„1) naruszenie skutkuje niedostępnością lub ograniczeniem dostępności sieci lub usług 
telekomunikacyjnych: 
a) od 1 do 2 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 15% użytkowników danej 
usługi,” 

 
Takie rozróżnienie, wraz z koniecznością obliczenia szeregu iloczynów czasu i ilości będzie 
powodowało konieczność wprowadzenia wielu algorytmów, w sytuacji rozległej infrastruktury, 
zróżnicowanych usługach i znaczącej ilości użytkowników. Warto byłoby uprościć te kryteria, a także 
zapewnić ich spójność w obydwóch aktach wykonawczych.  
 
Ponadto Pkt. IV ppkt. 3 lit. b) będzie bardzo trudny do bieżącego definiowania w ramach usług emisji 
naziemnej. 
 

• Rozszerzenie informacji i grupy usług 
 
W związku z rozszerzeniem zakresu informacji o naruszeniu (MMS, usługi telewizyjne) i nowymi 
warunkami do określania wystąpienia naruszenia („udział procentowy użytkowników danej usługi”) 
prawdopodobnie będzie należało stworzyć grupy usług, w ramach, których będzie kalkulowane 
wystąpienie naruszenia: 

 fix głosowe (np. PSTN, WLR, VoIP); 

 fix data (np. FTTH, iDSL, BSA) 

 mobile głosowe (Mobile Voice) 

 mobile data (Mobile Internet) 

 SMS 

 MMS 

 telewizja (różne technologie np. DTH, IPTV) 
Tym samym sposób raportowania do UKE staje się jeszcze bardziej skompilowany.  

 

• Informacje o przyczynie naruszenia  

Kwestia informacji o przyczynie naruszenia, a więc Pkt IV ppkt. 3 (błędnie oznaczony jako ”3”, gdyż 

w kolejności powinien być oznaczony jako „4”) oraz Pkt V ppkt. 1 lit a) i b) powinny zostać 

uproszczone i zastosowany albo wypełniany opis słowny albo odznaczany w ramach tzw. checkbox-

ów. Zwłaszcza ta druga opcja wydaje się najbardziej dogodna zarówno dla przedsiębiorców (prostota 

wypełnienia) jak również UKE (jeden standard dla wszystkich). Dublowanie tego samego obowiązku 

w rożnych formatach podawania informacji wydaje się zbędne. Uwaga ta była zgłaszana już na 

wstępie stanowiska PIIT, w ramach postulatu dotyczącego zwięzłości obowiązków związanych 

z raportowaniem.  


