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Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 
 do konsultacji 2 projektów rozporządzeń 

 do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
 

 

1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych  
i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz 
wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych 
za cyberbezpieczeństwo:  

 

• Uwaga ogólna: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w swoich wcześniejszych 
stanowiskach wielokrotnie rekomendowała, aby w przypadkach przepisów określając 
wymogi – tam gdzie jest to możliwe – stosować odwołania do najlepszych 
międzynarodowych praktyk, w tym wymagań norm ISO, między innymi ISO27001. 
Dlatego też, przyjmujemy z zadowoleniem fakt, iż w przedmiotowym rozporządzeniu 
zastosowano takie podejście.  

• Uwaga dot. § 2 ust. 1 pkt. 3:  za nadmiarowe i zbędne uważamy wymaganie 
upubliczniania w języku polskim i angielskim deklaracji polityki działania w zakresie 
określonym dokumentem RFC 2350 publikowanym przez Internet Engineering Task Force 
(IETF), w kontekście utrzymywania dokumentacji SZBI ISO 27001, a w ramach niej 
Deklaracji Stosowania SZBI (SoA -Statement of Applicability)  oraz posiadania aktualnych 
certyfikatów ISO 27001 i 22301. Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia powinno 
zostać to uznane za dobrą praktykę, a nie wymóg wynikający z przepisów prawa. 
Proponujemy więc usunięcie tego zapisu. 

• Uwaga dot. §  3 ust. 1 pkt 5 i 6: projekt określa wymagania dotyczące zabezpieczeń 
technicznych pomieszczeń, których spełnienie może oznaczać poniesienie dodatkowych 
kosztów, a co więcej ich sformułowanie jest nieprecyzyjne. Problematyczna wydaje się 
kwestia braku ich doprecyzowania, bowiem w praktyce powstają pytania szczegółowe 
np. w zakresie „zewnętrznych drzwi wejściowych do pomieszczeń” i kwestii tego, czy 
poprzez zewnętrzne drzwi wejściowe do pomieszczeń należy rozumieć tylko przypadki, 
kiedy pomieszczenie to ma bezpośredni dostęp z zewnątrz, czy też nie. 

 

2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa 
systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych, którego 
adresatami są m.in. przedsiębiorcy będący operatorami usług kluczowych:  

 

• Uwaga ogólna: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w swoich wcześniejszych 
stanowiskach wielokrotnie rekomendowała, aby w przypadkach przepisów określając 
wymogi – tam gdzie jest to możliwe – stosować odwołania do najlepszych 
międzynarodowych praktyk, w tym wymagań norm ISO, między innymi ISO27001. 
Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem fakt, iż w przedmiotowym rozporządzeniu 
zastosowano takie podejście.  
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• Uwaga dot. § 3: zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia:  
„W § 3 wskazany został minimalny zakres dokumentacji normatywnej, która musi być 

prowadzona przez operatora usługi kluczowej. Zakres tej dokumentacji mieści się w 

ramach dokumentacji, którą musi prowadzić operator infrastruktury krytycznej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 209 oraz z 2018 r. poz. 1566). Oznacza to, że operator usługi kluczowej, 

który jest jednocześnie operatorem infrastruktury krytycznej, nie musi tworzyć odrębnej 

dokumentacji na podstawie projektowanego rozporządzenia” -  warto byłoby 

jednoznacznie wskazać również w treści samego rozporządzenia (a nie tylko  

w uzasadnieniu) kwestie zwolnienia takiego operatora infrastruktury krytycznej  

z obowiązku tworzenia odrębnej dokumentacji.  

• Uwaga dot. § 5 ust. 1 pkt 2: niezrozumiałe jest, czemu ma służyć określanie  
w dokumentacji operacyjnej „wzoru zapisów dokumentujących wykonanie 
procedury”.  Nie kwestionujemy w żadnym razie zasadności dokumentowania wykonania 
procedury, ale uważamy, że określenie sposobu, w jaki ów cel będzie w danym systemie 
osiągany powinien pozostawać do decyzji podmiotu. W zależności od procedury, może to 
być formuła o ustalonej treści, którą administrator będzie wpisywał do dziennika 
systemu, ale może to być również zapis w innym systemie, a także log systemowy. 
Przepisywanie tych ostatnich informacji do dokumentacji operacyjnej wydaje się być 
zbędnym i nadmiarowym formalizmem. 

 

 


