


USTAWAUSTAWA
O KRAJOWYM SYSTEMIEO KRAJOWYM SYSTEMIE
CYBERBEZPIECZEŃSTWACYBERBEZPIECZEŃSTWA

KomentarzKomentarz





AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

WARSZAWA 2022

Redakcja naukowaRedakcja naukowa
Katarzyna Chałubińska-JentkiewiczKatarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Mirosław KarpiukMirosław Karpiuk
Jarosław KostrubiecJarosław Kostrubiec

USTAWAUSTAWA
O KRAJOWYM SYSTEMIEO KRAJOWYM SYSTEMIE
CYBERBEZPIECZEŃSTWACYBERBEZPIECZEŃSTWA

KomentarzKomentarz



Recenzenci
dr hab. Paweł Romaniuk, UWM
dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS

Monika Bartnik rozdział 14 (art. 73–76)
Krzysztof Bojarski rozdział 6 (art. 26–36)
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz rozdział 4 (art. 17–20)
Mirosław Karpiuk rozdział 13 (art. 68–72)
Jarosław Kostrubiec rozdział 8 (art. 41–44)
Bartosz Kuś rozdział 1 (art. 1–4)
Justyna Kurek rozdział 7 (art. 37–40)
Monika Nowikowska rozdział 2 (art. 5–7); rozdział 9 (art. 45–50)
Paweł Pelc rozdział 12 (art. 60–67)
Filip Radoniewicz rozdział 3 (art. 8–16)
Jacek Sobczak rozdział 5 (art. 21–25)
Dominik Tyrawa rozdział 11 (art. 53–59)
Tomasz Zdzikot rozdział 10 (art. 51–52)

Projekt okładki
Ewa Wiśniewska

Redakcja i korekta 
Teresa Sitkiewicz

Redakcja techniczna i skład
Małgorzata Gawłowska

© Copyright by Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2022

ISBN 978-83-8263-302-3

ISBN 978-83-8263-303-0 (pdf)
ISBN 978-83-8263-304-7 (mobi)
ISBN 978-83-8263-305-4 (epub)

Sygn. wewn. ASzWoj 6818/22

Skład, druk i oprawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa, al. gen. A. Chruściela 103, tel./faks 261-813-752
e-mail: wydawnictwo@akademia.mil.pl
Zam. nr 657/22



5

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów ........................................................................................... 9

Wstęp .................................................................................................................................. 13

Rozdział 1
Przepisy ogólne ................................................................................................................. 15
Art. 1. [Zakres przedmiotowy oraz wyłączenia stosowania ustawy] .......................... 15
Art. 2. [Definicje legalne] ................................................................................................. 21
Art. 3. [Cel krajowego systemu cyberbezpieczeństwa] ................................................ 35
Art. 4. [Zakres podmiotowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa] ................... 36

Rozdział 2
Identyfikacja i rejestracja operatorów usług kluczowych .......................................... 51
Art. 5. [Operator usługi kluczowej] ................................................................................ 51
Art. 6. [Wykaz usług kluczowych – delegacja ustawowa] ............................................ 56
Art. 7. [Wykaz operatorów usług kluczowych] ............................................................. 59

Rozdział 3
Obowiązki operatorów usług kluczowych ................................................................... 64
Art. 8 [System zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym 
wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej].................................................. 64
Art. 9. [Obowiązki informacyjne] ................................................................................... 69
Art. 10. [Obowiązek opracowania, wdrożenia i aktualizacji dokumentacji 
cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego] ........................................................... 71
Art. 11. [Obowiązek obsługi incydentów, zgłaszania incydentów  
i współdziałania] ................................................................................................................ 79
Art. 12. [Treść zgłoszenia incydentu poważnego]......................................................... 83
Art. 13. [Fakultatywne przekazywanie informacji do właściwego CSIRT] ............... 85
Art. 14. [Podmioty odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo] ................................... 87
Art. 15. [Audyt bezpieczeństwa] ..................................................................................... 92
Art. 16. [Terminy realizacji obowiązków] ...................................................................... 96

Rozdział 4
Obowiązki dostawców usług cyfrowych ....................................................................... 99
Art. 17. [Obowiązki dostawcy usługi cyfrowej] ............................................................ 99
Art. 18. [Dostawca usługi kluczowej] ........................................................................... 111
Art. 19. [Zgłoszenie incydentu istotnego] .................................................................... 121
Art. 20. [Informacje przekazywane do właściwego CSIRT] ...................................... 127



6

Rozdział 5
Obowiązki podmiotów publicznych ........................................................................... 128
Art. 21. [Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów 
z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa] ......................................... 128
Art. 22. [Obowiązki w zakresie zarządzania, zgłaszania i obsługi incydentu 
w podmiocie publicznym].............................................................................................. 140
Art. 23. [Zgłoszenie incydentu] ..................................................................................... 148
Art. 24. [Informacje przekazywane do właściwego CSIRT przez podmiot  
publiczny] ......................................................................................................................... 151
Art. 25. [Stosowanie przepisów dotyczących świadczenia usługi kluczowej  
do podmiotu publicznego] ............................................................................................. 153

Rozdział 6
Zadania CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV ................................................ 156
Art. 26. [Współpraca podmiotów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa] .... 156
Art. 27. [Określenie właściwości CSIRT GOV i CSIRT MON] ................................ 165
Art. 28. [Przekazanie informacji o zgłoszeniu incydentu poważnego innym 
państwom członkowskim UE] ....................................................................................... 166
Art. 29. [Przekazanie informacji o zgłoszeniu incydentu istotnego  
innym państwom członkowskim UE] .......................................................................... 167
Art. 30. [Zgłaszanie incydentów do CSIRT NASK przez podmioty inne  
niż operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych] ............................... 168
Art. 31. [Wskazanie sposobu dokonywania zgłoszeń i przekazywania informacji 
w postaci elektronicznej do CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV] ............... 169
Art. 32. [Działania techniczne związane z analizą zagrożeń, koordynacją obsługi 
incydentu poważnego, istotnego i krytycznego] ......................................................... 170
Art. 33. [Badanie sprzętu informatycznego lub oprogramowania; rekomendacje 
dotyczące stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania] ............... 172
Art. 34. [Współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służbami 
specjalnymi oraz organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych] ..... 174
Art. 35. [Wymiana informacji o incydencie krytycznym] ......................................... 175
Art. 36. [Charakter pomocniczy i koordynujący Zespołu do spraw Incydentów 
Krytycznych] .................................................................................................................... 177

Rozdział 7
Zasady udostępniania informacji i przetwarzania danych osobowych ................ 180
Art. 37. [Udostępnianie informacji o podatnościach] ................................................ 180
Art. 38. [Ograniczenia ze względu na ochronę interesu publicznego] ..................... 187
Art. 39. [Dane przetwarzane na podstawie ustawy] ................................................... 194
Art. 40. [Tajemnice prawnie chronione] ...................................................................... 203

Rozdział 8
Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa ..................................................... 207
Art. 41. [Katalog organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa] ................. 207
Art. 42. [Katalog zadań organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa]...... 210



7

Art. 43. [Wystąpienie organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa 
o udzielenie informacji].................................................................................................. 216
Art. 44. [Sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa] ...................................................... 218

Rozdział 9
Zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji........................................... 221
Art. 45. [Zadania i zakres odpowiedzialności ministra właściwego do spraw 
informatyzacji] ................................................................................................................. 221
Art. 46. [Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego] .................................. 227
Art. 47. [Zadania powierzone] ...................................................................................... 228
Art. 48. [Pojedynczy Punkt Kontaktowy] .................................................................... 229
Art. 49. [Zakres informacji przekazywanych przez Pojedynczy Punkt  
Kontaktowy Grupie Współpracy] ................................................................................. 232
Art. 50. [Zakres informacji przekazywanych przez Pojedynczy Punkt  
Kontaktowy Komisji Europejskiej] ............................................................................... 236

Rozdział 10
Zadania Ministra Obrony Narodowej ........................................................................ 239
Art. 51. [Właściwość Ministra Obrony Narodowej] ................................................... 239
Art. 52. [Właściwość Narodowego Punktu Kontaktowego do współpracy 
z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego] ......................................................... 247

Rozdział 11
Nadzór i kontrola operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych 
i podmiotów świadczących usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa ..................... 251
Art. 53. [Nadzór w zakresie stosowania przepisów ustawy] ...................................... 251
Art. 54. [Odesłanie w przypadku kontroli do przepisów innych ustaw] ................. 256
Art. 55. [Uprawnienia osoby prowadzącej czynności kontrolne w stosunku  
do przedsiębiorców] ........................................................................................................ 258
Art. 56. [Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do kontroli z zakresu 
cyberbezpieczeństwa] ..................................................................................................... 260
Art. 57. [Ustalenie stanu faktycznego] .......................................................................... 261
Art. 58. [Sporządzenie protokołu kontroli] ................................................................. 263
Art. 59. [Istota zaleceń pokontrolnych] ........................................................................ 266

Rozdział 12
Pełnomocnik i Kolegium ............................................................................................... 270
Art. 60. [Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa] ............................... 270
Art. 61. [Powołanie i odwołanie Pełnomocnika, podległość, obsługa  
merytoryczna] .................................................................................................................. 272
Art. 62. [Właściwość Pełnomocnika] ........................................................................... 273
Art. 63. [Obowiązki sprawozdawcze, wnioski i rekomendacje Pełnomocnika] ..... 276
Art. 64. [Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa] ................................................. 278
Art. 65. [Opinie i rekomendacje Kolegium] ................................................................ 278
Art. 66. [Skład i organizacja pracy Kolegium] ............................................................. 281
Art. 67. [Wiążące wytyczne Prezesa Rady Ministrów] ............................................... 285



8

Rozdział 13
Strategia ............................................................................................................................ 288
Art. 68. [Przyjęcie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej  
przez Radę Ministrów] ................................................................................................... 288
Art. 69. [Zakres Strategii] ............................................................................................... 290
Art. 70. [Projekt Strategii] .............................................................................................. 294
Art. 71. [Dokonywanie przeglądu Strategii] ................................................................ 296
Art. 72. [Przekazanie Strategii Komisji Europejskiej przez ministra właściwego  
do spraw informatyzacji] ................................................................................................ 296

Rozdział 14
Przepisy o karach pieniężnych ..................................................................................... 298
Art. 73. [Przesłanki, wysokość kary pieniężnej].......................................................... 298
Art. 74. [Nałożenie kary pieniężnej, wpływy z kar pieniężnych] .............................. 305
Art. 75. [Kara pieniężna nakładana na kierownika operatora usługi  
kluczowej] ......................................................................................................................... 307
Art. 76. [Zaprzestanie naruszania prawa lub naprawienia wyrządzonej szkody 
a nałożenie kary pieniężnej] .......................................................................................... 308

Bibliografia ...................................................................................................................... 310



9

Wykaz ważniejszych skrótów

ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
dyrektywa 2016/680 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych przez właściwe organy do celów za-
pobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylająca de-
cyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE 
z 2016 r., L 119, s. 89)

dyrektywa NIS Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na 
rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii 
(Dz. Urz. UE z 2016 r., L 194, s. 1)

k.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j., 
Dz.U. z 2021 r., poz. 2345, z późn. zm.)

Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.)

k.p.a. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo-
wania administracyjnego (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 
735, z późn. zm.)

MON Ministerstwo Obrony Narodowej
PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz. Urz. UE z 2016 r., L 119, s. 1)
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r.w.u.k. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 
2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów 
istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadcze-
nia usług kluczowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1806)

Strategia „Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej 
Cyberbezpieczeństwa Polskiej na lata 2019–2024”, stanowiąca załącznik do 

uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 paździer-
nika 2019 r. w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024 (M.P. 
z 2019 r., poz. 1037)

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 
z 2004 r., nr 90, poz. 864/2, z późn. zm.)

u.BGK Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodar-
stwa Krajowego (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 1198)

u.d.a.r. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach admini-
stracji rządowej (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 1893)

u.d.i.p. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do in-
formacji publicznej (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 2176, 
z późn. zm.)

UDT Urząd Dozoru Technicznego
u.dz.a. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyter-

rorystycznych (t.j., Dz.U. z 2019 r., poz. 796, z późn. zm.)
u.f.p. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.)
u.i.b. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach ba-

dawczych (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 1383, z późn. zm.)
u.i.d.p. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-

łalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 2070, z późn. zm.)

u.k.s.c. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 1369, 
z późn. zm.)

u.NBP Ustawa z dnia 29 sierpnia 1998 r. o Narodowym Banku 
Polskim (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 2027, z późn. zm.)

u.o.d.o. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych oso-
bowych (t.j., Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, z późn. zm.)

u.o.i.n. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (t.j., Dz.U. z 2019 r., poz. 742)
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u.PAŻP Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 260, 
z późn. zm.)

u.p.b. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
(t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 2439, z późn. zm.)

u.p.p. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior-
ców (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 162, z późn. zm.)

u.p.p.s.a. Ustawa z dnia 20 sierpnia 2002 r. – Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi (t.j., Dz.U. 
z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.)

u.p.t. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunika-
cyjne (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 576)

u.r.m. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 
(t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 178)

u.s.o.z. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 
514, z późn. zm.)

ustawa policyjna Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobiega-
niem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 125, z późn. zm.)

u.s.w. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojen-
nym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił 
Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyj-
nym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j., Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1932)

u.ś.u.d.e. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 344, 
z późn. zm.)

u.UDT Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicz-
nym (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 272)

u.z.n.k. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 1913, 
z późn. zm.)
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Wstęp

Systemy informacyjne zarówno w państwie, jak i w społeczeństwie odgrywa-
ją współcześnie bardzo ważną rolę. Służą one nie tylko do komunikowania 
się, lecz także do realizacji zadań publicznych czy prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ochrona cyberbezpieczeństwa postrzeganego jako odporność 
systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, 
dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi 
usług oferowanych przez te systemy stanowi nie tylko zadanie, lecz także wy-
zwanie dla podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

System informacyjny, stanowiący zespół współpracujących ze sobą urzą-
dzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, prze-
chowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunika-
cyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego 
urządzenia końcowego wraz z przetwarzanymi w nim danymi w postaci elek-
tronicznej, jest szczególnie narażony na zagrożenia, w związku z czym może 
dochodzić do zdarzeń, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na cy-
berbezpieczeństwo (incydenty). Dlatego było konieczne uregulowanie dzia-
łań, które mają być odpowiedzią na zagrożenia w cyberprzestrzeni.

W dobie społeczeństwa informacyjnego zapewnienie bezpieczeństwa 
świadczenia usług cyfrowych czy też korzystania ze środków komunikacji 
elektronicznej rozumianych jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia 
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożli-
wiające indywidualne porozumiewanie się na odległość z wykorzystaniem 
transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególno-
ści poczty elektronicznej, jest jednym z podstawowych obowiązków nie tylko 
usługodawcy, lecz także państwa.

Zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa zostały uregulowane m.in. 
w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
(t.j., Dz.U. z 2022 r., poz. 1863), która określa organizację krajowego syste-
mu cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących 
w skład tego systemu, sposób sprawowania nadzoru i kontroli nad stosowa-
niem przepisów, a także przedmiot Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
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Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(t.j., Dz.U. z 2022 r., poz. 1863)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy oraz wyłączenia stosowania ustawy]

1. Ustawa określa:
1) organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania 

i obowiązki podmiotów wchodzących w skład tego systemu;
2) sposób sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania prze-

pisów ustawy;
3) zakres Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ustawy nie stosuje się do:
1) przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie 

z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875), w zakresie wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów;

2) dostawców usług zaufania, którzy podlegają wymogom art. 19 rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufa-
nia w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrz-
nym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 
z 28.08.2014, str. 73);

3) podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tworzonych przez Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu.

I

1. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stanowi implementa-
cję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 
6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego pozio-
mu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. 
Projekt dyrektywy został przedstawiony w 2013 r. jako jeden z głównych 
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elementów strategii cyberbezpieczeństwa, a jej podstawowym celem 
jest „zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci 
i informacji” (ang. network and information security, dlatego jest nazy-
wana dyrektywą NIS), czyli zwiększenia bezpieczeństwa sieci teleinfor-
matycznych stanowiących podstawę funkcjonowania współczesnych spo-
łeczeństw i gospodarek państw członkowskich UE, co ma prowadzić do 
poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE1.

2. Celem regulacji zawartych zarówno w dyrektywie NIS, jak i u.k.s.c. jest 
ochrona użytkowników usług kluczowych oraz usług cyfrowych przed 
negatywną ekspozycją tych użytkowników na ryzyka związane z brakiem 
odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Prawodawca, określając 
standard świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych w obszarze 
cyberbezpieczeństwa, który to standard ma być stosowany przez opera-
torów usług kluczowych oraz przez dostawców usług cyfrowych, ma za 
zadanie chronić przede wszystkim beneficjentów tych usług2.

3. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wykracza poza im-
plementację minimalną – zakres ustawy został rozszerzony o wybrane 
elementy bezpieczeństwa narodowego (współpraca zespołów CSIRT, in-
cydenty krytyczne) i instytucjonalne (utworzenie funkcji Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa oraz Kolegium do Spraw Cyber-
bezpieczeństwa). Rozszerzono także zakres przedmiotowy – objęła ona 
więcej sektorów gospodarki niż dyrektywa NIS3.

II

Artykuł 1 ustawy określa jej zakres przedmiotowy (ust. 1) oraz wyłączenia ze 
stosowania jej przepisów (ust. 2).

III

1. Zakres przedmiotowy został określony poprzez wskazanie trzech grup 
zagadnień regulowanych przepisami u.k.s.c.: 1) organizacji krajowego 

1 F. Radoniewicz, Wprowadzenie [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ko-
mentarz, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz,Warszawa 2019, Legalis/el.
2 P. Wajda, Cyberbezpieczeństwo – sektorowe aspekty regulacyjne, „Internetowy Kwartalnik 
Antymonopolowy i Regulacyjny” 2020, nr 2, www.ikar.wz.uw.edu.pl [dostęp: 15.04.2021].
3 J. Dysarz, Komentarz do art. 1 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 
Komentarz, red. A. Besiekierska, Warszawa 2019, Legalis/el.



17

systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadań i obowiązków podmiotów 
wchodzących w skład tego systemu; 2) sposobu sprawowania nadzoru 
i kontroli nad stosowaniem przepisów ustawy; 3) zakresu Strategii Cyber-
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Definicję wskazanego w pkt 1 krajowego systemu bezpieczeństwa zawie-
ra art. 4 u.k.s.c. Punkt 2 dotyczy przede wszystkim rozdziału 11 „Nad-
zór i kontrola operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfro-
wych i podmiotów świadczących usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa”  
(art. 53–59 u.k.s.c.). Punkt 3 odnosi się do rozdziału 13 „Strategia”  
(art. 68–72 u.k.s.c.).

IV

1. Artykuł 1 ust. 2 u.k.s.c. ustanawia trzy przypadki wyłączeń stosowania 
przepisów u.k.s.c.; mają one charakter podmiotowy. Pierwsze wyłączenie 
odnosi się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa 
w u.p.t. Przedsiębiorcą telekomunikacyjnym jest przedsiębiorca4 lub 
inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej 
na podstawie odrębnych przepisów prowadzący działalność gospodar-
czą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu 
usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy 
czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do: 1) świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, zwany jest „dostawcą usług”; 2) dostarczania 
publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzy-
szących, zwany jest „operatorem” (art. 2 pkt 27 u.p.t.). Wyłączenie przed-
siębiorcy telekomunikacyjnego ma charakter częściowy, ograniczony do 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów (dlatego 
bywa również określane jako wyłączenie o charakterze podmiotowo-
-przedmiotowym)5.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a jeżeli jest 
to konieczne, to także operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, jest 

4 Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą 
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność 
gospodarczą, czyli zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imie-
niu i w sposób ciągły. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wy-
konywanej przez nich działalności gospodarczej – zob. art. 4 ust. 1 i 2 w zw. z art. 3 u.p.p.
5 Zob. F. Radoniewicz, Komentarz do art. 1 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbez-
pieczeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz. 
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obowiązany podjąć środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów 
w związku ze świadczonymi usługami. Podjęte środki powinny zapewniać 
poziom bezpieczeństwa odpowiedni do stopnia ryzyka, z uwzględnieniem 
najnowocześniejszych osiągnięć technicznych oraz kosztów wprowadze-
nia tych środków. Dostawca usług jest zobowiązany ponadto do informo-
wania użytkowników o wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia bez-
pieczeństwa sieci wymagającego podjęcia środków wykraczających poza 
środki techniczne i organizacyjne przedsięwzięte przez dostawcę usług, 
a także o istniejących możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i zwią-
zanych z tym kosztach (art. 175 u.p.t.).

3. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek niezwłocznego infor-
mowania Prezesa UKE o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności 
sieci czy usług, które to naruszenie miało istotny wpływ na funkcjono-
wanie sieci lub usług, o podjętych działaniach zapobiegawczych i środ-
kach naprawczych oraz rozpoczętych przez przedsiębiorcę działaniach, 
o których mowa w art. 175 i art. 175c u.p.t. Co istotne w odniesieniu do 
uregulowań komentowanej ustawy, jeżeli informacje te dotyczą zdarzeń 
będących incydentami w rozumieniu przepisów u.k.s.c., to Prezes UKE 
przekazuje je CSIRT6 właściwemu dla zgłaszającego przedsiębiorcy te-
lekomunikacyjnego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, zastrzeżonych na podstawie art. 9 u.p.t. Przekazanie 
informacji następuje w formie elektronicznej, a w przypadku braku ta-
kiej możliwości – z użyciem innych dostępnych środków komunikacji  
(art. 175a ust. 1–1b u.p.t.). Kryteria uznania naruszenia bezpieczeństwa 
lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie 
o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji wydanym na podstawie art. 175a 
ust. 2a u.p.t.7.

4. Drugie z wyłączeń stosowania przepisów u.k.s.c. dotyczy dostawców usług 
zaufania, podlegających w tej kwestii regulacji przewidzianej w art. 19  

6 CSIRT – Computer Security Incident Response Team (Zespół Reagowania na Incy-
denty Bezpieczeństwa Komputerowego).
7 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie kryteriów 
uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekonumikacyj-
nych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług (Dz.U. z 2018 r,  
poz. 1830).
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rozporządzenia 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicz-
nych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE 
(Dz. Urz. UE z 2014 r., L 257, s. 76). Dostawca usług zaufania to osoba 
fizyczna lub prawna, która świadczy przynajmniej jedną usługę zaufania 
jako kwalifikowany (tj. spełniający pewne dodatkowe wymagania prze-
widziane w tym rozporządzeniu) lub niekwalifikowany dostawca usług 
zaufania. Usługa zaufania oznacza usługę elektroniczną zazwyczaj świad-
czoną za wynagrodzeniem i obejmującą: 1) tworzenie, weryfikację i wali-
dację podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych lub elektronicz-
nych znaczników czasu, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego 
oraz certyfikatów powiązanych z tymi usługami; lub 2) tworzenie, wery-
fikację i walidację certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych;  
lub 3) konserwację elektronicznych podpisów, pieczęci lub certyfikatów 
powiązanych z tymi usługami. Kwalifikowana usługa zaufania oznacza 
usługę zaufania, która spełnia stosowne wymogi określone w rozporzą-
dzeniu 910/20148.

5. Kwalifikowani i niekwalifikowani dostawcy usług zaufania mają obowią-
zek przyjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
w celu zarządzania ryzykiem, na jakie jest narażone bezpieczeństwo 
świadczonych przez nich usług zaufania, oraz informowania zaintere-
sowanych stron o negatywnych skutkach wszelkich incydentów związa-
nych z bezpieczeństwem. Powinny to być w szczególności środki zapo-
biegające takim incydentom lub minimalizujące ich wpływ. Dostawcy ci 
mają obowiązek niezwłocznego, nie później niż 24 godziny od otrzyma-
nia informacji o wystąpieniu zdarzenia, zawiadomienia organu nadzoru  
i, w stosownych przypadkach, innych właściwych podmiotów, jak wła-
ściwy krajowy organ ds. bezpieczeństwa informacji lub organ ochrony 
danych, o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa lub utraty 
integralności, które mają znaczący wpływ na świadczoną usługę zaufania 
lub przetwarzane podczas jej świadczenia dane osobowe. Jeżeli wystąpie-
nie prawdopodobieństwa naruszenia bezpieczeństwa lub utraty integral-
ności niekorzystnie wpłynie na osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której 

8 Art. 3 pkt 16, 17 i 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego 
dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE z 2014 r., L 257, s. 73), tzw. rozporządzenie eIDAS.
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świadczona była usługa zaufania, to dostawca usług zaufania niezwłocz-
nie zawiadamia także tę osobę fizyczną lub prawną o tym naruszeniu 
bezpieczeństwa lub utracie integralności. W stosownych przypadkach, 
w szczególności jeżeli naruszenie bezpieczeństwa lub utrata integralności 
dotyczą dwóch lub większej liczby państw członkowskich, zawiadomiony 
organ nadzoru powiadamia organy nadzoru w pozostałych zainteresowa-
nych państwach członkowskich oraz Agencję Unii Europejskiej do spraw 
Cyberbezpieczeństwa (ENISA)9. Zawiadomiony organ nadzoru podaje 
zaistniałe zdarzenia do wiadomości publicznej lub nakłada taki obowią-
zek na dostawcę usług zaufania, jeżeli uzna, że ujawnienie naruszenia bez-
pieczeństwa lub utraty integralności leży w interesie publicznym10.

6. Trzecie wyłączenie stosowania przepisów u.k.s.c. odnosi się do podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą, tworzonych przez Szefa Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu. Placów-
ki te nie podlegają przepisom o samodzielnych publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej, mają ograniczone grono odbiorców i odrębne zasady 

9 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (The European Union 
Agency for Network and Information Security – ENISA) powstała w 2004 r. Jej głównym 
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE. Najważniejsze 
zadania ENISA to: 1) wsparcie państw członkowskich, instytucji, organów i jednostek or-
ganizacyjnych UE we wdrażaniu europejskiej polityki cyberbezpieczeństwa, a także po-
lityk sektorowych; 2) działanie na rzecz budowy zdolności, gotowości i bezpieczeństwa 
sieci i systemów informacyjnych, rozwijanie potencjału zabezpieczeń przed cyberzagro-
żeniami i wsparcie kompetencji niezbędnych do zachowania wysokiego poziomu cyber-
bezpieczeństwa w UE; 3) budowa współpracy, a także wymiany informacji na różnych 
szczeblach: unijnym, pomiędzy państwami członkowskimi, agencjami, odpowiednimi 
interesariuszami z rynku prywatnego; 4) pomoc w budowaniu zdolności państw człon-
kowskich do reagowania na incydenty, zapobieganie przestępstwom w cyberprzestrzeni, 
a w szczególności reagowanie na zdarzenia transgraniczne; 5) promowanie certyfikacji 
w państwach członkowskich, uczestnictwo w ustanawianiu i utrzymaniu zasad certyfika-
cji, koordynacja przejrzystości całego procesu, a także wzmocnienie zaufania do jednolite-
go rynku cyfrowego i jego konkurencyjności; 6) zwiększanie świadomości publicznej i po-
ziomu umiejętności cyfrowych poprzez działania edukacyjne. W ENISA działa Zarząd, 
Rada Wykonawcza, Dyrektor Wykonawczy, Grupa Doradcza ENISA (ENISA Advisory 
Group) i Sieć Krajowych Urzędników Łącznikowych – zob. ENISA (Agencja Unii Europej-
skiej ds. Cyberbezpieczeństwa), https://cyberpolicy.nask.pl/akt-o-cyberbezpieczenstwie-
-nowy-mandat-enisa/ [dostęp: 29.12.2021].
10 Art. 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania...
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przeprowadzania w nich kontroli. Wyłączenie z zakresu obowiązywania 
u.k.s.c. uzasadnia specyfika działalności wskazanych placówek11.

Art. 2. [Definicje legalne]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) CSIRT GOV – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Kom-

puterowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) CSIRT MON – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Kom-
puterowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Mini-
stra Obrony Narodowej;

3) CSIRT NASK – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Kom-
puterowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Nauko-
wą i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy;

4) cyberbezpieczeństwo – odporność systemów informacyjnych na działa-
nia naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność prze-
twarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te 
systemy;

5) incydent – zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na 
cyberbezpieczeństwo;

6) incydent krytyczny – incydent skutkujący znaczną szkodą dla bezpieczeń-
stwa lub porządku publicznego, interesów międzynarodowych, interesów 
gospodarczych, działania instytucji publicznych, praw i wolności obywa-
telskich lub życia i zdrowia ludzi, klasyfikowany przez właściwy CSIRT 
MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV;

7) incydent poważny – incydent, który powoduje lub może spowodować 
poważne obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości świadczenia usługi 
kluczowej;

8) incydent istotny – incydent, który ma istotny wpływ na świadczenie 
usługi cyfrowej w rozumieniu art. 4 rozporządzenia wykonawczego Ko-
misji (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia 2018 r. ustanawiającego zasady 
stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 
w odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów, jakie mają być 

11 J. Dysarz, Komentarz do art. 1 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. A. Besiekierska.
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uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w zakresie zarządzania 
istniejącymi ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycz-
nych, oraz parametrów służących do określenia, czy incydent ma istotny 
wpływ (Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 48), zwanego dalej rozporzą-
dzeniem wykonawczym 2018/151;

9) incydent w podmiocie publicznym – incydent, który powoduje lub może 
spowodować obniżenie jakości lub przerwanie realizacji zadania publicznego 
realizowanego przez podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15;

10) obsługa incydentu – czynności umożliwiające wykrywanie, rejestrowa-
nie, analizowanie, klasyfikowanie, priorytetyzację, podejmowanie działań 
naprawczych i ograniczenie skutków incydentu;

11) podatność – właściwość systemu informacyjnego, która może być wyko-
rzystana przez zagrożenie cyberbezpieczeństwa;

12) ryzyko – kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepo-
żądanego i jego konsekwencji;

13) szacowanie ryzyka – całościowy proces identyfikacji, analizy i oceny ryzyka;
14) system informacyjny – system teleinformatyczny, o którym mowa  

w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568 
i 695) wraz z przetwarzanymi w nim danymi w postaci elektronicznej;

15) usługa cyfrowa – usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), wymienioną w załączniku nr 2 do ustawy;

16) usługa kluczowa – usługę, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania 
krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej, wymieniona w wy-
kazie usług kluczowych;

17) zagrożenie cyberbezpieczeństwa – potencjalną przyczynę wystąpienia in-
cydentu;

18) zarządzanie incydentem – obsługę incydentu, wyszukiwanie powiązań 
między incydentami, usuwanie przyczyn ich wystąpienia oraz opracowy-
wanie wniosków wynikających z obsługi incydentu;

19) zarządzanie ryzykiem – skoordynowane działania w zakresie zarządzania 
cyberbezpieczeństwem w odniesieniu do oszacowanego ryzyka.

I

1. Komentowany artykuł stanowi tzw. słowniczek ustawowy zawierający 
legalne definicje pojęć występujących w przepisach u.k.s.c. Odgrywa on 
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rolę porządkującą, ale też wprowadza nowe instytucje. Definicje legalne 
formułujące normy prawne są niezwykle silnymi dyrektywami wykładni. 
Są one narzucone przez samego ustawodawcę. Definicja legalna określo-
nego terminu przełamuje znaczenie zaczerpnięte ze słownika języka ogól-
nego. Sformułowanego przez nią znaczenia nie przełamuje się nawet w sy-
tuacji, gdyby treść językowa definicji podważała założenia o racjonalnym 
prawodawcy. O normatywnym znaczeniu definicji ustawowych świadczą 
ustalone przez prawodawcę zasady ich redagowania12.

2. W ustawie lub innym akcie normatywnym formułuje się definicję danego 
określenia w przypadku, gdy określenie to jest wieloznaczne lub nieostre 
(a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości) lub gdy jego znaczenie 
nie jest powszechnie zrozumiałe, a także jeżeli ze względu na dziedzi-
nę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia13. 
W dziewiętnastu punktach art. 2 u.k.s.c. ustawodawca zawarł definicje 
najistotniejszych użytych w ustawie pojęć, które ze względu na rangę ko-
mentowanej ustawy należy uznać za systemowe14.

II

Akronim CSIRT użyty w art. 2 pkt 1–3 u.k.s.c. pochodzi od angielskiej nazwy 
Computer Security Incident Response Team, występującej w treści dyrektywy 
NIS, której odpowiednikiem w języku polskim jest określenie „Zespół Reago-
wania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego”. Ustawodawca wyod-
rębnił trzy typy CSIRT działające na poziomie krajowym. Podział został do-
konany z zastosowaniem kryterium podmiotu prowadzącego, odpowiednio: 

12 Zgodnie z treścią § 21 ust. 1 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j., Dz.U. z 2016 r., poz. 283, 
z późn. zm.) w przepisach ogólnych zamieszcza się objaśnienia użytych w ustawie określeń 
i skrótów. W myśl § 147 ust. 1 wskazanego aktu prawnego, jeżeli w ustawie lub innym ak-
cie normatywnym ustalono znaczenie danego określenia w drodze definicji, to w tym doku-
mencie nie wolno posługiwać się tym określeniem w innym znaczeniu. Stosownie do § 147  
ust. 2 wspomnianego załącznika, jeżeli zachodzi konieczność odstąpienia od zasady wyrażo-
nej w ust. 1, to wyraźnie podaje się inne znaczenie danego określenia i ustala się jego zakres 
odniesienia – zob. R. Hauser, W. Piątek, Komentarz do art. 1a [w:] Postępowanie egzekucyjne 
w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2021, Legalis/el.
13 § 146 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”...
14 F. Radoniewicz, Komentarz do art. 2 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz.
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Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), Minister Obro-
ny Narodowej (CSIRT MON) oraz Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci 
Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (CSIRT NASK)15.

III

1. Termin „cyberbezpieczeństwo” (art. 2 pkt 4 u.k.s.c.) został zdefiniowany jako 
odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, in-
tegralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związa-
nych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Objaśnienie przez polskiego 
ustawodawcę znaczenia terminu „cyberbezpieczeństwo” odpowiada definicji 
„bezpieczeństwo sieci i systemów” zawartej w art. 4 pkt 2 dyrektywy NIS.

2. W przepisie odwołano się do pojęć „poufność”, „integralność”, „dostęp-
ność” i „autentyczność”, stanowiących atrybuty bezpieczeństwa informa-
cji. Tradycyjnie wyróżnia się trzy atrybuty: poufność, dostępność oraz 
integralność. Poufność oznacza dostęp do danych tylko przez osoby do 
tego uprawnione, z wyłączeniem osób trzecich. Wiąże się to z ochroną 
przed ich odczytaniem i kopiowaniem przez osoby nieuprawnione. In-
tegralność jest cechę danych i informacji oznaczającą ich dokładność 
i kompletność oraz utrzymywanie ich w tym stanie. Dostępność oznacza 
możliwość korzystania z informacji przez uprawnione osoby, ilekroć zaj-
dzie taka potrzeba. Oprócz wskazanych podstawowych atrybutów bez-
pieczeństwa występują także inne, takie, jak: autentyczność, rozliczalność 
i niezawodność. Autentyczność, stanowiąca element definicji cyberbez-
pieczeństwa zawartej w komentowanym przepisie, zapewnia, że pocho-
dzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są takie jak deklarowa-
ne. Rozliczalność zapewnia, że działania podmiotu mogą być przypisane 
w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi. Niezawodność jest to 
właściwość oznaczająca spójne, zamierzone zachowanie i skutki16.

IV

1. Pojęcie „incydent” zostało użyte w treści pkt 5–10 oraz pkt 18 art. 2 u.k.s.c. 
Według definicji legalnej incydent to zdarzenie, które ma lub może mieć 

15 G. Szpor, Komentarz do art. 2 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 
Komentarz, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, Warszawa 2019, LEX/el.
16 F. Radoniewicz, Komentarz do art. 2...
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niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo (art. 2 pkt 5 u.k.s.c.). Jest 
rozpatrywane jako pojedyncze nieoczekiwane i niechciane zdarzenie 
lub ich seria, wiążąca się z istotnym prawdopodobieństwem narażenia 
działalności danego podmiotu i stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa przetwarzanych tam informacji17. Incydent może być potencjalny, 
co oznacza, że samo zdarzenie, które mogło mieć niekorzystny wpływ, ale 
zostało odparte lub powstrzymane, też jest incydentem bezpieczeństwa18.

2. Polski ustawodawca wyróżnił cztery kategorie incydentów różniące się:  
1) rodzajem podmiotu, który je identyfikuje, klasyfikuje, zgłasza i zapew-
nia w związku z tym obsługę – zwykle jest to ten sam podmiot (z wy-
jątkiem incydentu krytycznego), 2) CSIRT-em, do którego incydent jest 
zgłaszany, oraz 3) stopniem oddziaływania19.

3. Incydent krytyczny (art. 2 pkt 6 u.k.s.c.) to incydent skutkujący znaczną 
szkodą dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, interesów między-
narodowych, interesów gospodarczych, działania instytucji publicznych, 
praw i wolności obywatelskich lub życia i zdrowia ludzi, klasyfikowany 
przez właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV. Jest jedynym 
incydentem niepodlegającym klasyfikacji przez podmiot, którego dotyczy. 
Jest to specjalna kategoria incydentów wynikająca z potrzeby specjalne-
go traktowania przez CSIRT incydentów, które zagrażają bezpieczeństwu 
narodowemu. Incydent poważny (art. 2 pkt 7 u.k.s.c.) powoduje lub może 
spowodować poważne obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości świad-
czenia usługi kluczowej, podlega obowiązkowi zgłaszania przez operato-
rów usług kluczowych. Incydent istotny (art. 2 pkt 8 u.k.s.c.) to ten, który 
ma istotny wpływ na świadczenie usługi cyfrowej w rozumieniu art. 4 roz-
porządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/151 z 30 stycznia 2018 r. 
ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1148 w odniesieniu do dalszego doprecyzowania ele-
mentów, które mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych 
w zakresie zarządzania istniejącymi ryzykami dla bezpieczeństwa sieci 
i systemów informatycznych, oraz parametrów służących do określenia, 
czy incydent ma istotny wpływ. Jest to incydent podlegający obowiązko-
wi zgłaszania przez dostawców usług cyfrowych. Incydent w podmiocie 

17 G. Szpor, Komentarz do art. 2...
18 Por. J. Dysarz, Komentarz do art. 2 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. A. Besiekierska.
19 F. Radoniewicz, Komentarz do art. 2...



26

publicznym powoduje lub może spowodować obniżenie jakości lub prze-
rwanie wykonywania zadania publicznego realizowanego przez podmiot 
publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15 u.k.s.c.20. Jest to incydent 
podlegający obowiązkowi zgłaszania przez podmioty publiczne21.

V

Zgodnie z art. 2 pkt 10 u.k.s.c. obsługa incydentu to czynności umożliwiają-
ce wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie, klasyfikowanie, priorytetyzację, 
podejmowanie działań naprawczych i ograniczenie skutków incydentu. Jest 
ona obowiązkiem każdego operatora, dostawcy i podmiotu publicznego. W li-
teraturze przedmiotu zauważono, że analizowana ustawa odeszła od podejścia 
ściśle usługowego i wskazuje następujące czynności operacyjne i techniczne, 
które są etapami obsługi incydentu: 1) wykrywanie – punkt startowy proce-
su obsługi; każdy incydent ma zostać wykryty, konieczna jest tu aktywność 
operatora – zaniechanie tego etapu będzie oznaczać brak realizacji obowiąz-
ku ustawowego; 2) rejestrowanie – niezbędne jest prowadzenie rejestru incy-
dentów, które miały miejsce w danym systemie; 3) analizowanie – operator 
musi dokonać (wstępnej) analizy incydentu; 4) klasyfikowanie – konieczne 
jest dokonanie klasyfikacji incydentu; ustawa nie wskazuje przyjętego modelu 
klasyfikacji, ale przyjęcie tego samego modelu, co zespół CSIRT wspierający 
obsługę przyspieszy uzyskanie wsparcia; 5) priorytetyzacja – oprócz skatego-
ryzowania incydentu operator musi być w stanie określić jego priorytet – czy 
jest to incydent do obsługi w pierwszej kolejności czy jest możliwe jego obej-
ście i zajęcie się pilniejszym problemem; 6) podejmowanie działań napraw-
czych – operator ma możliwość naprawienia szkód wyrządzonych przez incy-
dent; 7) ograniczenie skutków incydentu – operator jest w stanie przywrócić 
stan normalnego działania22.

20 Wymienione punkty art. 4 to: „[...] 7) jednostki sektora finansów publicznych, o któ-
rych mowa w art. 9 pkt 1–6, 8, 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.); 8) instytuty badawcze; 9) Narodo-
wy Bank Polski; 10) Bank Gospodarstwa Krajowego; 11) Urząd Dozoru Technicznego;  
12) Polską Agencję Żeglugi Powietrznej; 13) Polskie Centrum Akredytacji; 14) Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej; 15) spółki prawa handlowego wykonujące zadania 
o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679)”.
21 J. Dysarz, Komentarz do art. 2...
22 Tamże.



27

VI

Obsługa incydentu jest jedną z form zarządzania incydentem (art. 2 pkt 18 
u.k.s.c.), dotyczy też kwestii organizacyjnych, tzn.: 1) wyszukiwania powiązań 
między incydentami – np. wynajdywania powiązań pomiędzy różnymi incy-
dentami (czy korzystają z tej samej podatności, co wskazuje na pilną koniecz-
ność jej likwidacji); 2) usuwania przyczyn wystąpienia incydentów – likwida-
cji podatności istniejących w posiadanym oprogramowaniu, podejmowanie 
czynności zmniejszających ryzyko wystąpienia incydentu w przyszłości, usu-
wanie wykrytych podatności; 3) opracowywania wniosków wynikających 
z obsługi incydentu – przejrzenia i oceny swojej działalności podczas obsługi 
incydentu, przejrzenia oprogramowania, procesów i procedur pod kątem bez-
pieczeństwa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa w przyszłości23.

VII

Artykuł 2 pkt 11 u.k.s.c. określa pojęcie „podatność”. Zgodnie z definicją 
słownikową oznacza ono łatwe uleganie czemuś24. Ustalenie znaczenia poję-
cia „podatność” na gruncie u.k.s.c. wymaga sięgnięcia do definicji innych po-
jęć sformułowanych w u.k.s.c. Podatność odnosi się bezpośrednio do pojęcia 
„system informacyjny”, którego znaczenie zostało określone w art. 2 pkt 14 
u.k.s.c., oraz pojęcia „zagrożenie cyberbezpieczeństwa” zdefiniowanego w art. 2  
pkt 17 u.k.s.c.. Przez podatność należy rozumieć tylko taką właściwość, jaką 
może posiadać system informacyjny w rozumieniu przepisów u.k.s.c. i tylko 
w takim zakresie, w jakim właściwość ta sprawi, że system informacyjny jest 
narażony na wystąpienie incydentu. Jeżeli przez zagrożenie cyberbezpieczeń-
stwa należy rozumieć potencjalną przyczynę wystąpienia incydentu (art. 2  
pkt 17 u.k.s.c.), to podatność oznacza de facto jego słabość, tj. brak odporności na 
incydent. Stwierdzenie istnienia podatności w rozumieniu komentowanej ustawy 
oznacza występowanie nieadekwatnego do skali zagrożenia sposobu zapewnienia 
bezpieczeństwa zasobów lub sieci, którego skutkiem może być utrata lub naruszenie 
ciągłości świadczonych przez podmioty usług, a także utrata lub naruszenie integral-
ności, poufności, dostępności i rozliczalności informacji oraz danych (zasobów)25.

23 Tamże.
24 Zob. Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, https://wsjp.pl/haslo/pod-
glad/4470/podatnosc [dostęp: 9.12.2021].
25 J. Taczkowska-Olszewska, Komentarz do art. 2 [w:] Ustawa o krajowym systemie cy-
berbezpieczeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz.
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VIII

1. Zgodnie z definicją słownikową ryzyko oznacza m.in. działanie związa-
ne z niebezpieczeństwem; niebezpieczeństwo, że coś zdarzy się w sposób 
inny niż oczekiwano26. Pojęcie „ryzyko” zostało zdefiniowane w art. 2  
pkt 12 komentowanej ustawy jako kombinacja prawdopodobieństwa wy-
stąpienia zdarzenia niepożądanego i jego konsekwencji. Artykuł 2 pkt 13 
u.k.s.c. stanowi o „szacowaniu ryzyka”, przez które należy rozumieć cało-
ściowy proces identyfikacji, analizy i oceny ryzyka. Zgodnie z art. 2 pkt 19 
u.k.s.c. zarządzanie ryzykiem to skoordynowane działania w zarządzaniu 
cyberbezpieczeństwem w odniesieniu do oszacowanego ryzyka. W dy-
rektywie NIS pojęcie „ryzyko” oznacza każdą dającą się racjonalnie okre-
ślić okoliczność lub zdarzenie, które ma potencjalny niekorzystny wpływ 
na bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych27.

2. Treść definicji ryzyka przyjętej na gruncie przepisów u.k.s.c. różni się od 
sposobu interpretacji tego pojęcia w treści dyrektywy NIS. Prawodawca 
unijny powiązał definicję ryzyka z pojęciem „zagrożenie”, a nawet utoż-
samił te pojęcia. Na gruncie dyrektywy NIS występowanie zagrożenia jest 
tożsame z istnieniem ryzyka, podczas gdy ryzyko – w ujęciu ustawodawcy 
krajowego – oznacza wypadkową występującego potencjalnie zagrożenia 
i konsekwencji (szkody, krzywdy), jakie może ono wywołać. Ustawodawca 
krajowy wymaga, żeby ustalenie istnienia ryzyka było wynikiem perma-
nentnie realizowanego procesu polegającego na filtrowaniu cyberprzestrze-
ni w poszukiwaniu zdarzeń, a następnie dokonywaniu ich selekcji i oceny 
pod kątem skutków, jakie zdarzenia te mogą wywołać, dla realizacji celów 
instytucji. Według polskiego ustawodawcy zdarzenie samo w sobie nie 
stanowi ryzyka, ponieważ ryzyko może powstawać dopiero wówczas, gdy 
przewidywalne konsekwencje zdarzeń będą naruszać wartości istotne dla 
instytucji. W efekcie odmiennego niż przyjęty przez prawodawcę europej-
skiego sposobu definiowania pojęcia „ryzyko” krajowy ustawodawca używa 
go w liczbie pojedynczej, podczas gdy na gruncie dyrektywy NIS wskazuje 
się wiele ryzyk, na które narażona jest aktywność dostawców usług cyfro-
wych i operatorów usług kluczowych w cyberprzestrzeni28.

26 Zob. Ryzyko, https://sjp.pl/ryzyko [dostęp: 10.12.2021].
27 Art. 4 pkt 9 dyrektywy NIS.
28 J. Taczkowska-Olszewska, Komentarz do art. 2...



29

3. Sposób definiowania przez ustawodawcę pojęcia „ryzyko” wskazuje, że 
należy je rozumieć nie tylko jako stan niepewności, lecz także jako pro-
ces polegający na nieprzerwanym dokonywaniu pomiaru, tj. kombina-
cji istniejących oraz potencjalnych zdarzeń, których przebieg lub skutki 
mogą niekorzystnie oddziaływać na realizację celów instytucji takich, jak: 
zachowanie ciągłości usług oraz integralności, dostępności i poufności 
zasobów. Konsekwencją takiego definiowania ryzyka jest sposób, w jaki 
ustawodawca używa tego pojęcia w przepisach merytorycznych. Pojęcie 
„ryzyko” występuje w powiązaniu z takimi czynnościami, jak: analiza, 
szacowanie, zarządzanie oraz wdrażanie odpowiednich i proporcjonal-
nych do oszacowanego ryzyka środków organizacyjnych i technicznych 
uwzględniających aktualny stan wiedzy29.

4. Proces szacowania ryzyka polega na określeniu możliwości wystąpienia 
zagrożeń (do czego potrzebna jest m.in. znajomość podatności) oraz po-
tencjalnych strat. Szacowanie ryzyka dotyczy wystąpienia niepożądanych 
zdarzeń i jego konsekwencji. Jeżeli dojdzie do wystąpienia incydentu bez-
pieczeństwa, to jest wymagane oszacowanie ryzyka, w tym prowadzenie 
jego analizy, w kontekście zaistniałego incydentu. Źródłem problemów 
jest brak obowiązującej metodyki analizy ryzyka. Unormowane są jedynie 
podstawowe elementy, które powinna ona zawierać30.

29 Tamże.
30 Identyfikacja obejmuje następujące czynności: 1) identyfikacja aktywów informa-
cyjnych, do których zalicza się nie tylko informacje, lecz także miejsca, sprzęt, usługi, 
know-how. Efektem jej przeprowadzenia powinna być klasyfikacja informacji, sprzętu, 
oprogramowania, miejsc przetwarzania informacji. Dokonanie tej czynności jest nie-
zbędne do przejścia do następnych etapów identyfikacji zagrożeń (są one ściśle związane 
ze sposobem przetwarzania informacji); 2) identyfikacja zagrożeń – informacje przetwa-
rzane w systemach informatycznych narażone są na takie zagrożenia, jak: atak wirusowy, 
awarie sprzętu, nielegalny dostęp, przechwycenia danych przesyłanych na zewnątrz za 
pośrednictwem sieci. W związku z tym analizę zagrożeń przeprowadza się, biorąc pod 
uwagę rodzaj przetwarzanych informacji, sposób i miejsc ich przetwarzania (konieczne 
jest określenie nie tylko zagrożenia charakterystycznego dla danej branży, ale także ogólnych 
tendencji w tym zakresie, takich, jak: złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie ransom-
ware, phishing, exploity, ataki dDoS). Dwoma istotnymi źródłami informacji na ten temat są 
listy OWASP Top 10 i CIS 20 (wcześniej znana jako SANS Top 20) Critical Security Controls. 
Każda organizacja może skorzystać z obu tych źródeł oraz ze standardów określonych przez 
Cloud Security Alliance (A. Berlin, L. Brotherson, Bezpieczeństwo defensywne. Podstawy i naj-
lepsze praktyki, Gliwice 2018, s. 21); 3) identyfikacja podatności – zwykle dokonywana jed-
nocześnie z określaniem zagrożeń. Sprowadza się do analizy słabości organizacji, które mogą 
powodować zagrożenia; 4) identyfikacja skutków – ocena wielkości i rodzaju potencjalnych 
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5. Pierwszą fazą jest identyfikacja. W wyniku czynności podjętych podczas iden-
tyfikacji ryzyka powinny zostać uzyskane wszystkie dane, na których podstawie 
możliwe jest przeprowadzenie drugiego etapu analizy ryzyka – jego oszacowa-
nia. Oszacowanie służy dokonaniu jego oceny (etap trzeci). Proces szacowa-
nia ryzyka polega na określeniu możliwości wystąpienia zagrożeń (do czego 
potrzebna jest m.in. znajomość podatności) oraz potencjalnych strat. Efektem 
przeprowadzonej analizy powinny być podjęte czynności dotyczące rodzaju 
i zakresu działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wobec zagro-
żeń i stanowiących reakcję na zakłócenia. Postępowanie z ryzykiem polega na 
wyborze i wdrażaniu rozwiązań wpływających na jego poziom, czyli dokona-
niu modyfikacji. Ostatnim etapem procesu zarządzania ryzykiem powinna być 
weryfikacja skuteczności podjętych rozwiązań. Czynności podjęte w jego trak-
cie nie powinny polegać na potwierdzeniu realizacji poszczególnych zadań, lecz 
sprawdzeniu rzeczywistych efektów ich wprowadzania31.

IX

1. W treści art. 2 pkt 14 u.k.s.c. ustawodawca określił pojęcie „system in-
formacyjny”, odsyłając do przepisów u.i.d.p. Systemem informacyjnym 
w rozumieniu przepisów u.k.s.c. jest system teleinformatyczny, o którym 
mowa w ustawie o informatyzacji, wraz z przetwarzanymi w nim danymi 
w postaci elektronicznej.

2. Artykuł 3 pkt 3 u.i.d.p. definiuje system teleinformatyczny jako zespół 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania 
zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbie-
ranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla 
danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w ro-
zumieniu przepisów u.p.t. 

strat, które mogą zostać poniesione w razie wystąpienia zdarzenia (przy czym chodzi tu za-
równo o bezpośrednie skutki finansowe związane np. z zakupem nowego sprzętu, jak i skutki 
wynikające z wartości straconych informacji, utraty wizerunku, spadku udziału w rynku – te 
skutki pośrednie często są bardziej dotkliwe i kosztowne niż te bezpośrednie) oraz określenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia – zob. F. Radoniewicz, Komentarz do art. 2...
31 Tamże.
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3. W skład systemu informacyjnego wchodzą również przetwarzane w nim 
dane w postaci elektronicznej (czyli dane komputerowe/informatyczne). 
Przyjmuje się, że dotyczy to także programów komputerowych. Termin 
„dane” oznacza przedstawienie faktów, pojęć lub poleceń dokonane w spo-
sób sformalizowany i umożliwiający ich komunikowanie, interpretację lub 
przetwarzanie zarówno przez ludzi, jak i przez urządzenia. Przez dane kom-
puterowe (ang. computer data) rozumie się dowolne przedstawienie faktów, 
informacji lub pojęć w formie właściwej do przetwarzania w systemie kom-
puterowym, łącznie z odpowiednim programem powodującym wykonanie 
funkcji przez system komputerowy. Pod pojęciem „przetwarzanie danych 
komputerowych” należy rozumieć wykonywanie na nich operacji takich, 
jak np.: gromadzenie, stosowanie do nich operacji logicznych lub arytme-
tycznych, ich modyfikowanie, usuwanie, wybieranie lub rozpowszechnia-
nie. Telekomunikacyjne urządzenie końcowe – według art. 2 pkt 43 ustawy 
– Prawo telekomunikacyjne, do którego odsyła definicja z ustawy o infor-
matyzacji – to urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia 
bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci32.

4. Definicja systemu informacyjnego jest implementacją art. 4 pkt 1 dyrek-
tywy NIS, w którym to artykule zdefiniowano pojęcie „sieci i systemy in-
formatyczne” jako: 1) sieci łączności elektronicznej w rozumieniu art. 2 
lit. a dyrektywy 2002/21/WE33; 2) wszelkie urządzenia lub grupy wzajem-
nie połączonych lub powiązanych urządzeń, z których jedno lub większa 
ich liczba, wykonując program, dokonuje automatycznego przetwarzania 
danych cyfrowych; 3) dane cyfrowe przechowywane, przetwarzane, odzy-
skiwane lub przekazywane przez elementy określone w lit. a i b w celu ich 
eksploatacji, użycia, ochrony i utrzymania.

5. Termin „sieci łączności elektronicznej”, zgodnie z definicją zawartą we 
wskazanym powyżej art. 2 lit. a dyrektywy 2002/21/WE, oznacza systemy 
transmisyjne oraz, stosownie do okoliczności, urządzenia przełączające i ro-
utingowe oraz inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umoż-
liwiają przekazywanie sygnałów przewodowo, za pomocą radia, środków 
optycznych lub innych elektromagnetycznych środków, w tym sieci sate-
litarnych, stacjonarnych (komutowanych i pakietowych, w tym Internetu) 

32 Tamże; G. Szpor, Komentarz do art. 2...
33 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. 
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa 
ramowa) (Dz. Urz. UE z 2002, L 108, s. 33–50).
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i naziemnych sieci przenośnych, elektrycznych systemów kablowych, w ta-
kim zakresie, w jakim są one wykorzystywane do przekazywania sygnałów, 
w sieciach nadawania radiowego i telewizyjnego oraz sieciach telewizji ka-
blowej, niezależnie od rodzaju przekazywanej informacji.

6. Zdaniem Grażyny Szpor, konsolidując definicje bez odesłań, można przy-
jąć, że system informacyjny oznacza zespół współpracujących ze sobą 
urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarza-
nie (w tym przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie) danych przez 
sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci 
urządzenia telekomunikacyjnego przeznaczonego do podłączenia bezpo-
średnio lub pośrednio do zakończeń sieci wraz z przetwarzanymi w nim 
danymi w postaci elektronicznej34.

X

Usługa cyfrowa, zgodnie z art. 2 ust. 15 u.k.s.c., to usługa świadczona drogą 
elektroniczną w rozumieniu przepisów u.ś.u.d.e., wymieniona w załączniku 
nr 2 do u.k.s.c. Wobec tego oznacza ona usługę świadczoną bez jednoczesnej 
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żą-
danie usługobiorcy, przesyłaną i otrzymywaną za pomocą urządzeń do elek-
tronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania 
danych, w całości jest nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą 
sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne, 
a jednocześnie wymieniona w załączniku 2 do u.k.s.c. Usługa cyfrowa to:  
1) internetowa platforma handlowa – usługa, która umożliwia konsumentom 
lub przedsiębiorcom zawieranie umów drogą elektroniczną z przedsiębiorca-
mi na stronie internetowej platformy handlowej albo na stronie internetowej 
przedsiębiorcy, który korzysta z usług świadczonych przez internetową plat-
formę handlową; 2) usługa przetwarzania w chmurze – usługa umożliwiają-
ca dostęp do skalowalnego i elastycznego zbioru zasobów obliczeniowych do 
wspólnego wykorzystywania przez wielu użytkowników; 3) wyszukiwarka 
internetowa – usługa, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie wszyst-
kich stron internetowych lub stron internetowych w danym języku za pomocą 
zapytania przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innego elementu, 
przedstawiająca w wyniku odnośniki dotyczące informacji związanych z za-
pytaniem.

34 G. Szpor, Komentarz do art. 2...
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XI

1. W art. 2 pkt 16 u.k.s.c. zostało zdefiniowane pojęcie „usługa kluczowa”. Jest 
to usługa mającą kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalno-
ści społecznej lub gospodarczej, wymieniona w wykazie usług kluczowych.

2. Wykaz usług kluczowych został zamieszczony w załączniku do rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu 
usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu 
dla świadczenia usług kluczowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1806).

XII

Termin „zagrożenie cyberbezpieczeństwa” (art. 2 pkt 17 u.k.s.c.) oznacza po-
tencjalną przyczynę wystąpienia incydentu. W doktrynie przyczyny te zostały 
podzielone na trzy grupy: 1) zdarzenia wewnętrzne o charakterze losowym 
(np. awarie sprzętu czy oprogramowania), które mogą prowadzić do zakłóce-
nia pracy sieci teleinformatycznych, a tym samym zagrażać integralności i do-
stępności przetwarzanych w nich danych komputerowych (choć można sobie 
wyobrazić naruszenie poufności – np. w wyniku błędu aplikacji na stronie 
internetowej instytucji państwowej zostają opublikowane informacje, które 
nie powinny być ujawnione); 2) zdarzenia losowe o charakterze zewnętrznym 
(np. klęski żywiołowe, pożary, przerwy w dostawie prądu), których wystąpie-
nie może skutkować zniszczeniem lub uszkodzeniem infrastruktury sieciowej 
czy innym zakłóceniem jej funkcjonowania, czyli grozić integralności i do-
stępności danych informatycznych; 3) zachowanie człowieka będące zwykle 
działaniem (choć może się zdarzyć zaniechanie – jeżeli na kimś ciążył obo-
wiązek zapobiegnięcia jakiemuś zdarzeniu, z którego się nie wywiązał, np. 
inspektor bezpieczeństwa) o charakterze umyślnym (choć zdarzyć się może 
i nieumyślne, np. zawirusowanie sieci przez nieświadomego użytkownika), 
mogące grozić wszystkim trzem głównym aspektom bezpieczeństwa danych 
informatycznych (poufności, integralności, dostępności)35.

XIII

1. W treści art. 2 pkt 18 u.k.s.c. ustawodawca wskazał wiele działań objętych 
pojęciem „zarządzanie incydentem”. Są to: obsługa incydentu, wyszukiwanie 

35 F. Radoniewicz, Komentarz do art. 2...
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powiązań między incydentami, usuwanie przyczyn ich wystąpienia oraz 
opracowywanie wniosków wynikających z obsługi incydentu.

2. Zarządzanie incydentem stanowi w zasadzie odpowiednik użytego w dy-
rektywie NIS pojęcia „postępowanie w przypadku incydentu”, przez które 
należy rozumieć wszystkie procedury umożliwiające wykrywanie i anali-
zowanie incydentu, ograniczenie jego skutków oraz reagowanie na niego 
(art. 4 pkt 8 dyrektywy NIS)36.

XIV

1. W art. 2 pkt 19 u.k.s.c. ustawodawca zdefiniował termin „zarządzanie ryzy-
kiem”, którym jak wskazano w pkt VIII niniejszego komentarza zostały ob-
jęte skoordynowane działania dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem 
w odniesieniu do oszacowanego ryzyka. Zarządzanie ryzykiem polega na 
identyfikacji, ocenie, kontrolowaniu oraz finansowaniu zagrożenia i powstałej 
szkody. Procedura ta musi być poprzedzona analizą możliwości wystąpienia 
ryzyka. Analiza oznacza rozpoznanie, zrozumienie natury ryzyka, poznanie 
sposobów powstawania ryzyka i sposobów wpływania na zaistnienie strat lub 
korzyści. Pozwala na zorientowanie się w mechanizmach powstawania strat 
i jak konkretne następstwo zdarzeń przekształca zagrożenie w stratę37.

2. W zarządzaniu ryzykiem można wymienić kilka głównych etapów:  
1) planowanie zarządzania ryzykiem – ponieważ ryzyko bardzo często 
stanowi zagrożenie, które jest niewiadome i zmienne, więc jest ważne, 
żeby plan zarządzania nim był wykonywany w regularnych odstępach cza-
su, przed istotnymi zmianami, kolejnymi etapami, a także w odniesieniu 
do ocen postępów projektu; 2) rozpoznawanie ryzyk i przeprowadzanie 
analiz – pierwszym krokiem jest określenie ryzyk, czyli ich charaktery-
styka. Analiza jakościowa to proces ich hierarchizowania według zagro-
żenia i prawdopodobieństwa. Tego typu ocena często jest dokonywana 
w sposób subiektywny, na podstawie danych liczbowych; 3) planowanie 
reakcji na ryzyka – proces wymagający zazwyczaj dużej znajomości bran-
ży, w którym pole działania jest praktycznie nieograniczone. Polega on 
na opracowaniu rozwiązań zmniejszających zagrożenia i zwiększających 
szanse. Przykładowo, jeżeli występuje duże ryzyko awarii systemów, to 

36 Tamże.
37 Z. Ciekanowski, H. Wyrębek, Zarządzanie ryzykiem, „De Securitate et Defensione. 
O Bezpieczeństwie i Obronności” 2016, nr 2, s. 11.
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można zastanowić się nad zamówieniem komponentów wyższej jakości;  
4) monitorowanie i kontrolowanie ryzyk – polega na wdrażaniu planów 
reakcji na ryzyka, a także śledzenie ryzyk rozpoznanych i rozpoznawa-
niu nowych oraz zarządzaniu ich rejestrem. Ważne jest także to, żeby do-
tychczasowe działania podlegały ciągłej ocenie i wnioski były aplikowane 
w dalszym zarządzaniu ryzykiem38.

Art. 3. [Cel krajowego systemu cyberbezpieczeństwa]

Krajowy system cyberbezpieczeństwa ma na celu zapewnienie cyberbezpie-
czeństwa na poziomie krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia usług 
kluczowych i usług cyfrowych, przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych 
usług oraz zapewnienie obsługi incydentów.

I

Termin „system” oznacza m.in. całość utworzoną z połączonych ze sobą ele-
mentów tworzących tę określoną całość, układ obiektów i urządzeń funkcjo-
nujących jako całość, zbiór zasad odnoszących się do organizacji jakiegoś ro-
dzaju działania, formę organizacji państwa lub jakiejś jego części39. W języku 
prawnym pojęcie to występuje w wielu różnych kontekstach w odmiennych 
znaczeniach, np. system energetyczny, system finansowy40.

II

1. Artykuł 3 u.k.s.c. wskazuje cel krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 
– zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, co w szcze-
gólności wiąże się z zapewnieniem niezakłóconego świadczenia usług 
kluczowych oraz usług cyfrowych.

2. W zapewnieniu cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym ważna jest 
odporność systemów informacyjnych na działania naruszające pouf-
ność, integralność, dostępność (podstawowe elementy bezpieczeństwa 

38 Tamże, s. 12–13.
39 Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, https://wsjp.pl/haslo/pod-
glad/4470/podatnosc [dostęp: 16.12.2021.
40 G. Szpor, Komentarz do art. 3 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki.
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informacji) i autentyczność (dodatkowy, ale wciąż istotny element), przy 
czym przepisy u.k.s.c. doprecyzowują, że chodzi o cyberbezpieczeństwo 
na poziomie krajowym, a nie pojedynczych podmiotów czy systemów in-
formacyjnych41.

3. Ustawodawca wskazuje operacje uznawane za niezbędne do realizacji tak 
określonego celu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ma temu słu-
żyć osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów infor-
macyjnych służących do świadczenia tych usług, a w przypadku wystą-
pienia incydentów, czyli zdarzeń, które mają lub mogą mieć niekorzystny 
wpływ na cyberbezpieczeństwo – zapewnienie ich obsługi, tj. podjęcie 
czynności umożliwiających wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie, 
klasyfikowanie, priorytetyzację, a także podejmowanie działań napraw-
czych i ograniczenie skutków jego wystąpienia.

4. Użyty w treści komentowanego przepisu przymiotnik „odpowiedni” 
wskazuje, że nie jest możliwa budowa w 100% odpornego systemu. Za-
wsze jest to proces, który pozwala osiągnąć w danym czasie pewien po-
ziom bezpieczeństwa. Wysokość tego poziomu musi być określona przez 
oszacowanie ryzyka w danej organizacji42.

Art. 4. [Zakres podmiotowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa]

Krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje:
1) operatorów usług kluczowych;
2) dostawców usług cyfrowych;
3) CSIRT MON;
4) CSIRT NASK;
5) CSIRT GOV;
6) sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa;
7) jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1–6, 

8, 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);

8) instytuty badawcze;
9) Narodowy Bank Polski;

41 J. Dysarz, Komentarz do art. 3 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa... red. A. Besiekierska.
42 Tamże.
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10) Bank Gospodarstwa Krajowego;
11) Urząd Dozoru Technicznego;
12) Polską Agencję Żeglugi Powietrznej;
13) Polskie Centrum Akredytacji;
14) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wo-

jewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
15) spółki prawa handlowego wykonujące zadania o charakterze użyteczności 

publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712 i 2020);

16) podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa;
17) organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa;
18) Pojedynczy Punkt Kontaktowy do spraw cyberbezpieczeństwa, zwany da-

lej „Pojedynczym Punktem Kontaktowym”;
19) Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, zwanego dalej 

„Pełnomocnikiem”;
20) Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, zwane dalej „Kolegium”.

I

Artykuł 4 u.k.s.c. zawiera zamknięty katalog podmiotów tworzących krajo-
wy system bezpieczeństwa. Można je podzielić na trzy kategorie: 1) podmioty 
administrujące – przede wszystkim pełniące funkcje nadzorcze i kontrolne 
(wymienione w art. 4 pkt. 17–20 u.k.s.c.) czy koordynujące obsługę incyden-
tów (wymienione w art. 4 pkt 3–6 u.k.s.c.); 2) uczestnicy – operatorzy usług 
kluczowych, dostawcy usług cyfrowych, podmioty publiczne określone w roz-
dziale 5 u.k.s.c.; 3) inne podmioty – trudne do jednoznacznego zakwalifiko-
wania, np. podmioty świadczące usługi z dziedziny cyberbezpieczeństwa43.

II

1. Operatorem usługi kluczowej jest podmiot mający jednostkę organizacyj-
ną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec którego organ właści-
wy do spraw cyberbezpieczeństwa wydał decyzję o uznaniu za operatora 
usługi kluczowej (zob. art. 5 u.k.s.c.).

43 F. Radoniewicz, Komentarz do art. 4 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz.
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2. Operatorami usług kluczowych są np. banki, przedsiębiorcy z sektora 
energetycznego, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, podmioty lecznicze44.

III

Dostawcą usługi cyfrowej jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jednostkę organiza-
cyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadcząca usługę cyfrową,  
tj. usługę internetowej platformy handlowej, przetwarzania w chmurze lub 
wyszukiwarki internetowe.

IV

1. Elementami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa są wskazane w art. 4 
pkt 3–5 Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego 
(CSIRT). Ustawodawca wyodrębnił trzy typy CSIRT działające na poziomie 
krajowym, stosując kryterium podmiotu prowadzącego, odpowiednio: Sze-
fa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), Ministra Obrony 
Narodowej (CSIRT MON) oraz Dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci 
Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (CSIRT NASK). 

2. CSIRT GOV to rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeń-
stwa Komputerowego działający od stycznia 2008 r. w Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego (jako CERT.GOV.PL). Jego zadaniem jest ko-
ordynacja obsługi incydentów zgłaszanych przez podmioty wskazane  
w art. 26 ust. 7 u.k.s.c. (administracja rządowa, Narodowy Bank Polski, 
Bank Gospodarstwa Krajowego). Działający w Systemie Reagowania na 
Incydenty Komputerowe Resortu Obrony Narodowej CSIRT MON (daw-
niej MIL-CERT.PL) odpowiada za koordynację procesów zapobiegania, 
wykrywania i reagowania na incydenty komputerowe w systemach i sie-
ciach teleinformatycznych resortu obrony narodowej. Naukowa i Akade-
micka Sieć Komputerowa (NASK) istnieje od 1993 r., jest państwowym in-
stytutem badawczym prowadzącym działalność naukową, krajowy rejestr 
domen „.pl” i dostarczającym zaawansowane usługi teleinformatyczne. 

44 Zob. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w spra-
wie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla 
świadczenia usług kluczowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1806).
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W jego strukturach od 1996 r. działa CERT POLSKA koordynujący – 
obecnie jako CSIRT NASK – obsługę incydentów naruszających bezpie-
czeństwo sieci „sfery cywilnej”, mających miejsce w sieciach publicznych, 
czyli zgłaszane przez pozostałe podmioty (tj. niekwalifikujące się do grup 
wskazanych wyżej), w tym m.in. operatorów usług kluczowych (niebę-
dących operatorami infrastruktury krytycznej), dostawców usług cyfro-
wych, samorządu terytorialnego45.

V

1. Sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa, o których stanowi art. 4 pkt 6 
u.k.s.c, mogą zostać ustanowione dla danego sektora lub podsektora wymie-
nionego w załączniku 1 do u.k.s.c. przez organ właściwy do spraw cyberbez-
pieczeństwa. Ustawodawca sformułował otwarty katalog zadań sektorowych 
zespołów cyberbezpieczeństwa. Do najważniejszych należy: 1) przyjmowa-
nie zgłoszeń o incydentach poważnych oraz wsparcie w obsłudze tych incy-
dentów; 2) wspieranie operatorów usług kluczowych w wykonywaniu obo-
wiązków określonych w art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1–3, art. 11 ust. 1–3, art. 12  
i art. 13 u.k.s.c.; 3) analizowanie incydentów poważnych, wyszukiwanie po-
wiązań pomiędzy incydentami oraz opracowywanie wniosków z obsługi in-
cydentu; 4) współpracę z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT 
GOV w zakresie koordynowania obsługi incydentów poważnych.

2. Sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa może przekazywać do innych 
państw, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej, i przyjmować 
z tych państw informacje o incydentach poważnych, w tym dotyczących 
dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej. Może 
on także otrzymywać zgłoszenia incydentu poważnego z innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej dotyczące dwóch lub większej liczby 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Sektorowy zespół cyberbezpie-
czeństwa przekazuje te zgłoszenia do właściwego CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

VI

Artykuł 4 pkt 7 u.k.s.c. odwołuje się do funkcjonującego na gruncie ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pojęcia „sektor finansów 

45 F. Radoniewicz, Komentarz do art. 4...
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publicznych” (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.). Pojęcie to nie zostało 
zdefiniowane, ale określone poprzez wskazanie wchodzących w skład sektora 
finansów publicznych podmiotów. Zgodnie z art. 4 pkt 7 u.k.s.c. krajowy sys-
tem cyberbezpieczeństwa obejmuje niektóre podmioty zaliczone do sektora 
finansów publicznych, wskazane w art. 9 pkt 1–6, 8, 9, 11 i 12 u.f.p. Są to:  
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy 
kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 2) jednostki sa-
morządu terytorialnego oraz ich związki; 2a) związki metropolitalne; 3) jed-
nostki budżetowe; 4) samorządowe zakłady budżetowe; 5) agencje wykonaw-
cze; 6) instytucje gospodarki budżetowej; 7) Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego; 8) Narodowy Fundusz Zdrowia; 9) uczelnie publiczne; 10) Pol-
ska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.

VII

1. Instytut badawczy (art. 4 pkt 8 u.k.s.c.) to państwowa jednostka organiza-
cyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekono-
miczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe 
ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Jednostka ta 
posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisania do Krajowe-
go Rejestru Sądowego. Do podstawowej działalności instytutu badawczego 
należy: 1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 2) przysto-
sowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb 
praktyki; 3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych46.

2. W związku z prowadzoną działalnością podstawową instytut może:  
1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych; 2) wyko-
nywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie 
prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych; 3) opracowywać 
oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki 
oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych 
i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć 
światowej nauki i techniki; 4) prowadzić działalność normalizacyjną, cer-
tyfikacyjną i aprobacyjną; 5) prowadzić i rozwijać bazy danych związane 

46 Art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j., Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1383, z późn. zm.).
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z przedmiotem działania instytutu; 6) prowadzić działalność w zakresie 
informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz 
ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej in-
nowacyjność przedsiębiorstw; 7) wytwarzać w związku z prowadzonymi 
badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, 
materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, 
pomiarowych oraz kalibrację aparatury; 8) prowadzić działalność wy-
dawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami 
rozwojowymi (art. 2 ust. 2 u.i.b.).

3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) 
instytut badawczy może ponadto prowadzić kształcenie w szkole doktor-
skiej i na studiach podyplomowych, związane z prowadzonymi przez in-
stytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, a także inne formy 
kształcenia (art. 2 ust. 3 u.i.b.).

VIII

1. Narodowy Bank Polski (art. 4 pkt 9 u.k.s.c.) jest bankiem centralnym Rze-
czypospolitej Polskiej. Posiada osobowość prawną. Przysługuje mu wy-
łączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą 
NBP jest Warszawa47.

2. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego pozio-
mu cen, z jednoczesnym wspieraniem polityki gospodarczej rządu, o ile 
nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Do zadań NBP należy m.in.: 
1) organizowanie rozliczeń pieniężnych; 2) prowadzenie gospodarki re-
zerwami dewizowymi; 3) prowadzenie działalności dewizowej w grani-
cach określonych ustawami; 4) prowadzenie bankowej obsługi budżetu 
państwa; 5) kształtowanie warunków niezbędnych do rozwoju systemu 
bankowego; 6) działanie na rzecz stabilności systemu finansowego; 7) wy-
konywanie innych zadań określonych ustawami (art. 3 u.NBP).

3. Organami NBP są: Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP 
(art. 6 u.NBP). Działalność i organizacja banku centralnego jest przed-
miotem regulacji u.NBP.

47 Art. 1, art. 2 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. o Narodowym 
Banku Polskim (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 2027, z późn. zm.).
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IX

1. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) (art. 4 pkt 10 u.k.s.c.) jest bankiem 
państwowym, działa na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 1198) oraz statutu 
nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r.  
w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1527). Został on utworzony na podstawie rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) 
państwowych instytucji kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego.

2. Bank posiada osobowość prawną i prowadzi działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza jej tery-
torium. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. Organami BGK 
są Rada Nadzorcza i Zarząd (art. 2 ust. 2 u.BGK).

3. Do podstawowych celów działalności BGK należy wspieranie polityki 
gospodarczej Rady Ministrów, rządowych programów społeczno-gospo-
darczych, w tym poręczeniowo-gwarancyjnych, oraz programów samo-
rządności lokalnej i rozwoju regionalnego obejmujących w szczególno-
ści projekty: 1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących 
z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finanso-
wych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe  
(t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 2439, z późn. zm.); 2) infrastrukturalne; 3) zwią-
zane z rozwojem sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przed-
siębiorców, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych 
(art. 4 u.BGK).

4. Do zadań BGK należy m.in. 1) wykonywanie czynności określonych 
u.p.b.; 2) obsługa funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych 
BGK na podstawie odrębnych ustaw; 3) obsługa transakcji eksportowych 
z zastosowaniem instrumentów wspierania eksportu oraz wspieranie 
eksportu polskich towarów i usług, zgodnie z odrębnymi przepisami lub 
w ramach realizacji programów rządowych; 4) wykonywanie czynności 
dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zli-
kwidowane na podstawie: a) dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasa-
dach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych, b) dekre-
tu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych 
instytucyj kredytu długoterminowego, c) dekretu z dnia 25 października 
1948 r. o reformie bankowej; 5) prowadzenie – bezpośrednio lub pośred-
nio – działalności gwarancyjnej lub poręczeniowej w ramach realizacji 
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rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych lub w imieniu i na 
rachunek Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o po-
ręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 
osoby prawne, w szczególności dla sektora mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców (art. 5 ust. 1 u.BGK).

5. Przedmiotem działalności BGK jest wykonywanie następujących czynno-
ści bankowych: 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żąda-
nie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków 
tych wkładów; 2) prowadzenie innych rachunków bankowych; 3) udzie-
lanie kredytów; 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz 
otwieranie i potwierdzanie akredytyw; 5) emitowanie bankowych papie-
rów wartościowych; 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pienięż-
nych; 7) wykonywanie innych czynności bankowych przewidzianych dla 
Banku w innych ustawach48.

X

1. Urząd Dozoru Technicznego (art. 4 pkt 11 u.k.s.c.) działa na podsta-
wie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j., Dz.U.  
z 2021 r., poz. 272) oraz statutu nadanego zarządzeniem nr 12 Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie na-
dania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego (Dz. Urz. MPiTech z 2019 r., 
poz. 12). Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną z sie-
dzibą w Warszawie (art. 35 u.UDT).

2. Organem UDT jest Prezes powoływany przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki. Organ ten kieruje UDT z pomocą wiceprezesa albo 
wiceprezesów, dyrektorów oddziałów terenowych, dyrektora Centralne-
go Laboratorium Dozoru Technicznego, dyrektorów departamentów oraz 

48 Bank Gospodarstwa Krajowego może wykonywać również następujące czynności 
bankowe: 1) udzielać pożyczek pieniężnych; 2) wykonywać operacje czekowe i wekslo-
we oraz operacje, których przedmiotem są warranty; 3) świadczyć usługi płatnicze oraz 
wydawać pieniądz elektroniczny; 4) dokonywać terminowych operacji finansowych;  
5) nabywać i zbywać wierzytelności pieniężne; 6) przechowywać przedmioty i papiery 
wartościowe oraz udostępniać skrytki sejfowe; 7) prowadzić skup i sprzedaż wartości de-
wizowych; 8) udzielać i potwierdzać poręczenia; 9) wykonywać czynności zlecone, zwią-
zane z emisją papierów wartościowych; 10) pośredniczyć w dokonywaniu przekazów pie-
niężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym; 11) pełnić funkcje banku-reprezentanta 
jako przedstawiciela ustawowego obligatariuszy; 12) emitować listy zastawne – zob. § 4 
statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.
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kierowników zespołów – art. 38 u.UDT. W skład UDT wchodzą Centra-
la UDT oraz oddziały terenowe49. Przy Prezesie działa Kolegium UDT, 
jako organ opiniodawczo-doradczy, który przygotowuje projekty rozwią-
zań służących realizacji oraz zwiększaniu efektywności i jakości działań 
UDT50.

3. Do zadań UDT należy m.in.: 1) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów 
o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeń-
stwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych; 2) nadzór i kontrola 
przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących urządzeń 
do odzyskiwania par paliwa; 3) wykonywanie dozoru technicznego nad 
urządzeniami technicznymi, w zakresie określonym ustawą; 4) wykony-
wanie dozoru technicznego nad urządzeniami do odzyskiwania par pa-
liwa, w zakresie określonym ustawą; 5) wydawanie decyzji w sprawach 
wynikających z wykonywania dozoru technicznego; 6) szkolenie pracow-
ników dozoru technicznego; 7) prowadzenie ewidencji eksploatowanych 
urządzeń technicznych; 8) współpraca ze specjalistycznymi jednostka-
mi dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego;  
9) inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywa-
niu lub opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru tech-
nicznego oraz norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy 
urządzeń technicznych; 10) analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń 
urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego 
przez te urządzenia; 11) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych 
mających na celu bezpieczną pracę urządzeń technicznych oraz prowa-
dzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz; 
12) inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych 

49 W skład Centrali UDT wchodzą: 1) Centralne Laboratorium Dozoru Techniczne-
go; 2) Departament Prawno-Organizacyjny; 3) Departament Techniki; 4) Departament 
Certyfikacji i Oceny Zgodności; 5) Departament Innowacji i Rozwoju; 6) Departament 
Administracji i Infrastruktury; 7) Departament Informatyki; 8) Departament Finansowy; 
9) Departament Kadr; 10) Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego; 11) Zespół Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej; 12) Zespół Ochrony Informacji 
Niejawnych. Oddziały terenowe mają siedziby: w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kra-
kowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. W oddziałach 
terenowych UDT działają biura. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań 
Centrali oraz oddziałów terenowych określa regulamin organizacyjny UDT nadany przez 
Prezesa – zob. art. 39 ust. 1 u.UDT oraz § 3 statutu UDT.
50 § 4 statutu UDT.
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kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pra-
cy urządzeń technicznych; 13) popularyzowanie zagadnień związanych 
z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz organizowanie doradztwa 
w tym zakresie; 14) współpraca z organami państwowymi, właściwymi or-
ganami innych państw, instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie 
zagadnień dotyczących bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicz-
nych; 15) współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w realizacji 
działań zmierzających do harmonizacji przepisów dozoru technicznego 
z wymaganiami Unii Europejskiej; 16) uzgadnianie programów szkolenia 
osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne; 17) spraw-
dzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizują-
cych, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób 
wykonujących badania nieniszczące (art. 37 u.UDT).

XI

1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (art. 4 pkt 12 u.k.s.c.) jest państwo-
wą osobą prawną, jednostką sektora finansów publicznych działającą na 
podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 260, z późn. zm.) oraz statutu na-
danego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
23 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 39). Siedzibą PAŻP jest miasto stołecz-
ne Warszawa (art. 1 ust. 3 u.PAPŻ). Organem kierującym działalnością 
PAŻP i reprezentującym ją na zewnątrz jest Prezes Agencji (art. 6 ust. 1 
u.PAŻP). 

2. Zadaniem PAŻP jest zapewnianie bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektyw-
nej żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej przez wyko-
nywanie funkcji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, 
zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ru-
chu lotniczego (art. 3 ust. 1 u.PAPŻ). Agencja zapewnia w przestrzeni 
powietrznej służbę ruchu lotniczego oraz inne służby żeglugi powietrz-
nej: służbę łączności, służbę nawigacji, służbę dozorowania oraz służbę 
informacji lotniczej (art. 4 ust. 1 u.PAPŻ). Realizuje ona także – według 
art. 4 ust. 3 u.PAPŻ – także inne zadania wskazane w ustawie z dnia  
3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 1970) oraz w jej 
statucie, a w szczególności: 1) dostarcza użytkownikom przestrzeni po-
wietrznej informacje meteorologiczne; 2) dokonuje zakupu, utrzymuje 
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oraz modernizuje urządzenia i systemy łączności lotniczej, nawigacji 
i dozorowania przestrzeni powietrznej; 3) kontroluje z powietrza syste-
my łączności lotniczej, nawigacji i dozorowania przestrzeni powietrznej;  
4) prowadzi szkolenia i udziela konsultacji w zakresie żeglugi powietrz-
nej; 5) prowadzi działalność badawczo-rozwojową dotyczącą żeglugi po-
wietrznej; 6) zapewnia projektowanie procedur lotu.

XII

1. Polskie Centrum Akredytacji (art. 4 pkt 13 u.k.s.c.) jest państwową osobą 
prawną funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 514, 
z późn. zm.) oraz statutu nadanego zarządzeniem nr 39 Ministra Rozwoju 
z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akre-
dytacji (t.j., Dz. Urz. MPiTech z 2018 r., poz. 45, z późn. zm.). Akredytacja 
oznacza poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka 
oceniająca zgodność spełnia wymagania określone w normach zharmoni-
zowanych oraz – w stosownych przypadkach – wszelkie dodatkowe wyma-
gania, w tym określone w odpowiednich systemach sektorowych konieczne 
do realizacji określonych czynności związanych z oceną zgodności51.

2. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa. Organami Centrum są 
Dyrektor Centrum oraz Rada do Spraw Akredytacji. Do zadań Centrum 
należy: 1) akredytowanie jednostek oceniających zgodność; 2) sprawo-
wanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność 
spełniania przez nie wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 4 i art. 24 
ust. 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; 3) prowadze-
nie wykazu akredytowanych jednostek oceniających zgodność; 4) prowa-
dzenie działań popularyzujących i promujących zagadnienia akredytacji, 
w tym organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności wydawniczej, 
przy czym działania te nie mogą mieć charakteru komercyjnych usług do-
radczych; 5) współpraca międzynarodowa w akredytacji, w szczególności 
w ramach członkostwa w jednostce, o której mowa w art. 14 rozporządze-
nia (WE) nr 765/2008 (art. 39 u.s.o.z.).

51 Art. 2 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporzą-
dzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE. z 2008 r., L 218, s. 30, z późn. zm.).
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XIII

System finansowania ochrony środowiska w Polsce obejmuje fundusze ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej (art. 4 ust. 14 u.k.s.c.) istniejące obecnie 
na dwóch poziomach – centralnym (Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej) i wojewódzkim (wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej). Fundusze te nie stanowią jednej instytu-
cji, są od siebie niezależne – instytucje szczebla wojewódzkiego nie podlegają 
Narodowemu Funduszowi, choć ich działania, zgodnie z wolą ustawodawcy, 
są skoordynowane. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 u.f.p. Woje-
wódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowy-
mi osobami prawnymi w rozumieniu tego samego artykułu52.

XIV

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić gospodarkę komu-
nalną m.in. w formie spółek prawa handlowego. Gospodarka komunal-
na jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu przez 
nie zadań własnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólno-
ty samorządowej. Obejmuje ona w szczególności zadania o charakterze 
użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane za-
spokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług po-
wszechnie dostępnych. Może być realizowana zarówno w sferze użytecz-
ności publicznej, jak i poza nią53.

2. W doktrynie przeważa pogląd wskazujący na brak możliwości korzy-
stania przez jednostki samorządu terytorialnego z osobowych spółek 
handlowych jako formy prowadzenia gospodarki komunalnej, z wyjąt-
kiem przypadków, w których zezwala na to wyraźnie przepis szczególny. 
O braku możliwości korzystania w tym zakresie z form spółek osobowych 
przesądza ogólny charakter art. 2 oraz treść art. 9 i 10 ustawy o gospodar-
ce komunalnej. Wymienione w art. 9 spółki stanowią zamknięty katalog 
form, w których może uczestniczyć jednostka samorządu terytorialnego, 
i to bez względu, czy realizuje zadania z dziedziny użyteczności publicznej 

52 Więcej na ten temat zob. S. Urban, Komentarz do art. 400 [w:] Prawo ochrony śro-
dowiska. Komentarz, red. M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, Warszawa 2019, Legalis/el.
53 Zob. art. 1 i 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j., Dz.U. z 2021 r.,  
poz. 679, z późn. zm.).
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czy też wykraczające poza tę sferę. Wobec jasnej treści tego przepisu od-
noszącego się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego można 
przyjąć, że jednostka ta jest uprawniona do tworzenia i przystępowania 
tylko do spółek wymienionych w tym przepisie, a zatem wyłącznie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej54 i tylko tych dwóch 
spółek dotyczy art. 4 pkt 15 u.k.s.c.

XV

Określenia „podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa” (art. 4  
pkt 16 u.k.s.c.) użyto dla podmiotów, z którymi operator usługi kluczowej 
może zawrzeć umowę na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa 
(outsourcing usług bezpieczeństwa) polegających na szacowaniu ryzyka dla 
usług kluczowych oraz zarządzaniu nim, wdrażaniu odpowiednich do oszaco-
wanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych, zbieraniu informacji 
o zagrożeniach i podatnościach, zarządzaniu incydentami, stosowaniu środ-
ków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo 
systemu informacyjnego, stosowaniu środków łączności umożliwiających 
prawidłową i bezpieczną komunikację w ramach krajowego systemu cyber-
bezpieczeństwa (art. 8 u.k.s.c.), wyznaczaniu osoby do kontaktu z organem 
właściwym, właściwym CSIRT i Pojedynczym Punktem Kontaktowym przy 
Ministrze Cyfryzacji oraz – jeżeli został ustanowiony – sektorowym zespo-
łem cyberbezpieczeństwa i zgłaszaniu jej tym podmiotom, prowadzeniu 
działań edukacyjnych dla użytkowników, podawaniu organowi właściwemu 
informacji określających, w których państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej podmiot został uznany za operatora usługi kluczowej oraz datę za-
kończenia świadczenia usługi kluczowej (art. 9 u.k.s.c.), opracowaniu, stoso-
waniu i aktualizowaniu wymaganej dokumentacji (art. 10 ust. 1–3 u.k.s.c.), 
obsługiwaniu incydentów we własnych systemach, zgłaszaniu incydentów 
poważnych, współdziałaniu przy obsłudze incydentów poważnych i krytycz-
nych z właściwym CSIRT oraz – jeżeli został ustanowiony – sektorowym ze-
społem cyberbezpieczeństwa, usuwaniu wskazywanych podatności (art. 11 
ust. 1–3 i art.12 u.k.s.c.), przekazywaniu do właściwego CSIRT informacji 

54 Zob. J. Zięty, Komentarz do art. 2 [w:] J. Zięty, Ustawa o gospodarce komunalnej. Ko-
mentarz, Warszawa 2012, Legalis/el.
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o innych incydentach, o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa, dotyczących sza-
cowania ryzyka, o podatnościach, o wykorzystywanych technologiach (art. 13 
u.k.s.c.)55.

XVI

Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa (art. 4 pkt 17 u.k.s.c.) to or-
gany naczelne (tj. ministrowie – w zależności od sektora określonego w za-
łączniku I do komentowanej ustawy, w którym działa dany operator usługi 
kluczowej lub dostawca usługi cyfrowej, właściwy do spraw energii, właściwy 
do spraw transportu, właściwy do spraw gospodarki morskiej i właściwy do 
spraw żeglugi śródlądowej, właściwy do spraw zdrowia, Minister Obrony Na-
rodowej, minister właściwy do spraw informatyzacji) oraz jeden organ cen-
tralny (Komisja Nadzoru Bankowego) wydające decyzje o uznaniu podmiotu 
za operatora usługi kluczowej (a także stwierdzające wygaśnięcie takich decy-
zji) oraz sprawujące nadzór nad nimi. Do innych zadań organów właściwych 
do spraw cyberbezpieczeństwa, przewidzianych w omawianej ustawie, należy 
m.in. opracowywanie we współpracy z CSIRT oraz sektorowymi zespołami 
cyberbezpieczeństwa rekomendacji dotyczących działań mających na celu 
wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, w tym wytycznych bezpieczeństwa tele-
informatycznego w wymiarze sektorowym, oraz tworzenie sektorowych ze-
społów cyberbezpieczeństwa56.

XVII

1. Pojedynczy Punkt Kontaktowy ds. cyberbezpieczeństwa (art. 4 pkt 18 
u.k.s.c.) jest prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji. We-
dług założeń ustawodawcy punkt kontaktowy realizuje funkcje swoistego 
łącznika i zajmuje się wymianą informacji na rzecz organów właściwych, 
organów władz publicznych i CSIRT. Zadaniem punktu kontaktowego jest 
zapewnianie odbierania i przekazywania zgłoszeń incydentów poważnych 
i istotnych z innych krajów członkowskich, reprezentacji Rzeczypospolitej 
Polskiej w Grupie Współpracy, współpracy z Komisją Europejską, współ-
pracy między organami właściwymi w Rzeczypospolitej Polskiej i organami 

55 F. Radoniewicz, Komentarz do art. 4 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz.
56 Tamże.
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właściwymi państw członkowskich Unii Europejskiej, współpracy między 
organami władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej z odpowiednimi 
organami w państwach członkowskich Unii Europejskiej57.

2. Obowiązek wyznaczenia krajowych pojedynczych punktów kontakto-
wych do spraw bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych przez 
państwa członkowskie, pełniących funkcję łącznikową w celu zapewnienia 
transgranicznej współpracy organów państw członkowskich oraz współ-
pracy z odpowiednimi organami w innych państwach członkowskich, 
a także z Grupą Współpracy i Siecią CSIRT oraz konieczność zapewnie-
nia krajowym pojedynczym punktom kontaktowym odpowiednich zaso-
bów, żeby mogły one efektywnie i skutecznie wykonywać powierzone im 
zadania, wynika z art. 8 ust. 3–5 dyrektywy NIS58.

3. Katalog zadań Pojedynczego Punktu Kontaktowego został określony 
w art. 48 u.k.s.c.

XVIII

Pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa (art. 4 pkt 19 u.k.s.c.) to jedno-
osobowy organ, którego zadaniem jest koordynowanie działań i realizowanie 
polityki rządu na rzecz zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Szczegółowe regu-
lacje dotyczące pełnomocnika, m.in. trybu jego powoływania i odwoływania, 
oraz katalog zadań zostały określone w art. 60–63 u.k.s.c.

XIX

Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (art. 4 pkt 20 u.k.s.c.) to działający 
przy Radzie Ministrów kolegialny organ opiniodawczo-doradczy w sprawach 
cyberbezpieczeństwa oraz działalności w tym zakresie CSIRT MON, CSIRT 
NASK, CSIRT GOV, sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa i organów 
właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa59. Do jego zadań należy wyraża-
nie opinii i opracowywanie rekomendacji w zakresie wskazanym w art. 65 
u.k.s.c. Szczegółowe regulacje dotyczące tego organu zostały zawarte w art. 
64–67 u.k.s.c.

57 Uzasadnienie projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, druk  
nr 2505, LEX/el.
58 Zob. I. Szulc, Komentarz do art. 48 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. A. Besiekierska.
59 Zob. art. 64 u.k.s.c.
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Rozdział 2

Identyfikacja i rejestracja operatorów usług kluczowych

Art. 5. [Operator usługi kluczowej]

1. Operatorem usługi kluczowej jest podmiot, o którym mowa w załączniku 
nr 1 do ustawy, posiadający jednostkę organizacyjną na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wobec którego organ właściwy do spraw cyberbezpie-
czeństwa wydał decyzję o uznaniu za operatora usługi kluczowej. Sektory, 
podsektory oraz rodzaje podmiotów określa załącznik nr 1 do ustawy.

2. Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa wydaje decyzję o uznaniu 
podmiotu za operatora usługi kluczowej, jeżeli:
1) podmiot świadczy usługę kluczową;
2) świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych;
3) incydent miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi 

kluczowej przez tego operatora.
3. Istotność skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usługi kluczo-

wej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, określana jest na podstawie progów 
istotności skutku zakłócającego.

4. W przypadku gdy podmiot świadczy usługę kluczową w innych pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej, organ właściwy do spraw cyber-
bezpieczeństwa w toku postępowania administracyjnego, za pośrednic-
twem Pojedynczego Punktu Kontaktowego, prowadzi konsultacje z tymi 
państwami w celu ustalenia, czy ten podmiot został uznany w tych pań-
stwach za operatora usługi kluczowej.

5. Okresu na przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w ust. 4, nie wli-
cza się do terminów, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 256 i 695).

6. W stosunku do podmiotu, który przestał spełniać warunki, o których mowa 
w ust. 1 i 2, organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa wydaje decyzję 
stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej.

7. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 6, podlegają natychmiastowemu wy-
konaniu.
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I

Komentowany przepis określa zasady uznania podmiotu za operatora usługi klu-
czowej. Ustawodawca przesądza, kiedy i które podmioty są operatorami usług 
kluczowych. Definicja usług kluczowych została zawarta w art. 2 pkt 16 u.k.s.c. 
Zgodnie z tym przepisem usługą kluczową jest ta, która ma kluczowe znaczenie 
dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej, wymienio-
na w wykazie usług kluczowych. Wykaz ten został zawarty w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych 
oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług 
kluczowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1806). Definicja operatora usługi kluczowej 
odwołuje się do kryterium materialnego, tj. znaczenia usługi dla utrzymania 
krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej, oraz formalnego w postaci 
wskazania usługi w wykazie usług kluczowych. W doktrynie wskazuje się, że 
w praktyce istotne jest wyłącznie drugie kryterium, jako że ustawodawca nie 
definiuje pojęcia „krytyczna działalność społeczna lub gospodarcza”. Przesłanka 
krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej staje się jedynie wskazówką 
przy sporządzaniu wykazu usług kluczowych1.

II

1. Operatorzy usług kluczowych są jednym z podstawowych elementów kra-
jowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ust. 1 komentowanego przepisu 
wskazano, że operatorem usługi kluczowej jest podmiot mający jednostkę 
organizacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec którego organ 
właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa wydał decyzję o uznaniu za operato-
ra usługi kluczowej. Oznacza to, że operatorem usługi kluczowej podmiot nie 
staje się z mocy samego prawa. Uzyskanie tego statusu następuje na podstawie 
decyzji administracyjnej organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa. 
Decyzja administracyjna jest władczym przejawem woli organu administra-
cji publicznej wydanym w postępowaniu toczącym się przed tym organem 
w indywidualnej sprawie administracyjnej i stanowi jej rozstrzygnięcie. De-
cyzje administracyjne są podstawową formę działania organów administracji 
publicznej. Decyzję wydaje organ właściwy po przeprowadzeniu postępowa-
nia administracyjnego, które jest wszczynane z urzędu.

1 W. Wąsowicz, Komentarz do art. 5 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. A. Besiekierska.
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2. Ograny właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa zostały określone w art. 41  
u.k.s.c. Zgodnie z tym przepisem organami właściwymi do spraw cyber-
bezpieczeństwa są: 1) dla sektora energii – minister właściwy do spraw 
energii; 2) dla sektora transportu, z wyłączeniem podsektora transpor-
tu wodnego – minister właściwy do spraw transportu; 3) dla podsektora 
transportu wodnego – minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 
i minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej; 4) dla sektora ban-
kowego i infrastruktury rynków finansowych – Komisja Nadzoru Fi-
nansowego; 5) dla sektora ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów, 
o których mowa w art. 26 ust. 5 u.k.s.c. (tj. podmioty podległe Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane) – minister właściwy do 
spraw zdrowia; 6) dla sektora ochrony zdrowia obejmującego podmioty, 
o których mowa w art. 26 ust. 5 u.k.s.c. – Minister Obrony Narodowej;  
7) dla sektora zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji – minister wła-
ściwy do spraw gospodarki wodnej; 8) dla sektora infrastruktury cyfro-
wej2, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 5 u.k.s.c. – 
minister właściwy do spraw informatyzacji; 9) dla sektora infrastruktury 
cyfrowej obejmującego podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 5 u.k.s.c. 
– Minister Obrony Narodowej; 10) dla dostawców usług cyfrowych, z wy-
łączeniem podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 5 u.k.s.c. – minister 
właściwy do spraw informatyzacji; 11) dla dostawców usług cyfrowych 
obejmujących podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 5 u.k.s.c. – Mini-
ster Obrony Narodowej.

3. Organem właściwym będzie – co do zasady – minister właściwy do spraw 
związanych z działalnością danego sektora, np. energii, obrony narodo-
wej. Należy wskazać, że w przypadku sektora bankowego i usług finanso-
wych organem właściwym nie będzie minister właściwy do spraw finan-
sów, lecz Komisja Nadzoru Finansowego3.

III

1. W ust. 2 komentowanego przepisu ustawodawca określił postępowa-
nie w sprawie uznania za operatora usługi kluczowej. Organ właściwy 
do spraw cyberbezpieczeństwa wydaje decyzję o uznaniu podmiotu za 

2 K. Chałubińska-Jentkiewicz, Komentarz do art. 7 [w:] Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, s. 101.
3 W. Wąsowicz, Komentarz do art. 5...
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operatora usługi kluczowej. Wszczęcie postępowania następuje z urzędu. 
Do postępowania znajdą zastosowanie przepisy k.p.a. W toku postępowa-
nia administracyjnego właściwy organ musi zbadać następujące elementy 
stanu faktycznego: 1) posiadanie przez podmiot, którego dotyczy postę-
powanie, jednostki organizacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) prowadzenie działalności w jednym z sektorów (podsektorów) wymie-
nionych w załączniku nr 1 do u.k.s.c.; 3) świadczenie przez podmiot usłu-
gi kluczowej; 4) sposób świadczenia usługi w kontekście jej zależności 
od systemów informacyjnych oraz wpływ ewentualnych incydentów na 
świadczenie przez dany podmiot usługi kluczowej. Ustalenie przez organ, 
że dany podmiot i jego działalność spełnia łącznie wyżej wymienione wy-
mogi pozwala na wydanie decyzji administracyjnej o uznaniu go za ope-
ratora usługi kluczowej.

2. Pierwszym z warunków jest posiadanie przez podmiot, którego dotyczy po-
stępowanie, jednostki organizacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Drugi warunek dotyczy prowadzenia działalności w jednym z sektorów 
(podsektorów) wymienionych w załączniku nr 1 do u.k.s.c. Załącznik ten 
wymienia sześć sektorów: energia, transport, bankowość i infrastruktura 
rynków finansowych, ochrona zdrowia, zaopatrzenie w wodę pitną i jej 
dystrybucja, infrastruktura cyfrowa. Podsektory to np. w sektorze energii: 
wydobywanie kopalin, energia elektryczna, ciepło, ropa naftowa i gaz. Ro-
dzaje podmiotów to np. podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
w dziedzinie wydobywania gazu ziemnego na podstawie koncesji, o której 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 1420).

4. Trzecią przesłanką jest świadczenie usługi kluczowej. Wymaga to sięgnię-
cia do r.w.u.k. i oceny pod kątem spełniania przez dany podmiot warun-
ków w nim określonych.

5. Kolejną przesłanką jest ustalenie, czy świadczenie usługi kluczowej za-
leży od wykorzystania przez dany podmiot systemów informacyjnych. 
Zależność tę należy rozumieć jako sytuację, w której bez wykorzystania 
systemów informacyjnych usługa nie może być świadczona na podobnym 
poziomie jakości. Spełnienie drugiej przesłanki nie budzi większych wąt-
pliwości interpretacyjnych. Sytuacja ma miejsce przede wszystkim, gdy 
świadczenie usługi opiera się na korzystaniu z systemów informatycznych, 
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w tym sieci oraz usług informatycznych, lub jest powiązane z nimi w spo-
sób nierozerwalny4.

6. Wreszcie, ostatnią przesłanką jest ocena istotności skutku zakłócające-
go, który pociągałby za sobą incydent w rozumieniu u.k.s.c. Ocena jest 
dokonywana na podstawie tzw. progów istotności, które zostały określo-
ne w r.w.u.k. Określenie, czy ewentualny incydent cyberbezpieczeństwa 
miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez 
taki podmiot może być w wielu przypadkach bardzo ocenne. Z tego wzglę-
du ustawodawca unijny zobowiązał państwa członkowskie do określenia 
obiektywnych i jasnych progów istotności skutku zakłócającego incyden-
tu dla świadczenia usług kluczowych, kierując się potrzebą zapewnienia 
ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, znacznymi strata-
mi majątkowymi oraz obniżeniem jakości świadczonej usługi kluczowej, 
a także z uwzględnieniem okoliczności w kontekście każdego z podmio-
tów (lub podsektorów gospodarki), np. liczby użytkowników zależnych 
od usługi kluczowej świadczonej przez dany podmiot5.

IV

1. W ust. 7 komentowanego przepisu ustawodawca wskazał, że decyzja or-
ganu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa o uznaniu za operatora 
usługi kluczowej podlega natychmiastowemu wykonaniu. Co do zasady 
w postępowaniu administracyjnym nadanie rygoru natychmiastowej wy-
konalności jest fakultatywne i może nastąpić ze względów związanych 
z ochroną życia, zdrowia, istotnych gałęzi gospodarki narodowej lub jesz-
cze inny interes społeczny (art. 108 k.p.a.).

2. Zgodnie z komentowaną ustawą nadanie decyzji o uznaniu za operatora 
usługi kluczowej rygoru natychmiastowej wykonalności jest obligatoryj-
ne, jest więc niezbędnym elementem decyzji. Podstawowym skutkiem 
natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie uznania za operatora 
usługi kluczowej jest aktualizacja obowiązków operatora przewidzianych 

4 F. Krzyżankiewicz, Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Identyfikacja 
i rejestracja operatorów usług kluczowych, „Informacja w Administracji Publicznej” 2019, 
nr 1, s. 66.
5 Tamże, s. 67.
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ustawą i rozpoczęcie biegu terminów do realizacji zadań i obowiązków 
wynikających z ustawy6.

Art. 6. [Wykaz usług kluczowych – delegacja ustawowa]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz usług kluczowych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1, kierując się 

przyporządkowaniem usługi kluczowej do danego sektora, podsektora i ro-
dzaju podmiotu wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz znaczeniem 
usługi dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej;

2) progi istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług 
kluczowych, wymienionych w wykazie usług kluczowych, uwzględniając:
a) liczbę użytkowników zależnych od usługi kluczowej świadczonej 

przez dany podmiot,
b) zależność innych sektorów, o których mowa w załączniku nr 1 do 

ustawy, od usługi świadczonej przez ten podmiot,
c) wpływ, jaki mógłby mieć incydent, ze względu na jego skalę i czas trwania, 

na działalność gospodarczą i społeczną lub bezpieczeństwo publiczne,
d) udział podmiotu świadczącego usługę kluczową w rynku,
e) zasięg geograficzny obszaru, którego mógłby dotyczyć incydent,
f) zdolność podmiotu do utrzymywania wystarczającego poziomu 

świadczenia usługi kluczowej, przy uwzględnieniu dostępności alter-
natywnych sposobów jej świadczenia,

g) inne czynniki charakterystyczne dla danego sektora lub podsektora, 
jeżeli występują
– kierując się potrzebą zapewnienia ochrony przed zagrożeniem 

życia lub zdrowia ludzi, znacznymi stratami majątkowymi oraz 
obniżeniem jakości świadczonej usługi kluczowej.

I

Upoważnienie zawarte w komentowanym artykule zostało wykonane poprzez 
wydanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie 
wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incy-
dentu dla świadczenia usług kluczowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1806).

6 P. Wajda, Cyberbezpieczeństwo – sektorowe aspekty...; W. Wąsowicz, Komentarz do art. 5...
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II

W rozporządzeniu zostało wymienionych pięć sektorów: energii, transportu, 
bankowości i infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, zaopa-
trzenia w wodę pitną i jej dystrybucji, infrastruktury cyfrowej. W wykazie 
zawarto podsektory, usługi kluczowe oraz progi istotności skutku zakłócają-
cego incydentu dla świadczenia usług kluczowych. Próg istotności nie zawsze 
jest określony przez podanie wartości liczbowej. Ustawodawca przyjął także 
kryteria formalne7.

III

1. Sektor energii. Wyodrębniono w nim podsektory: 1) wydobywanie ko-
palin – jako usługi kluczowe wskazano wydobywanie: gazu ziemnego, 
ropy naftowej, węgla brunatnego, węgla kamiennego, miedzi; 2) ener-
gia elektryczna – jako usługi kluczowe wskazano: wytwarzanie energii 
elektrycznej, przesyłanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elek-
trycznej, obrót energią elektryczną, magazynowanie energii elektrycznej, 
usługi systemowe, jakościowe i zarządzanie infrastrukturą energetyczną;  
3) ciepło – jako usługi kluczowe wskazano: wytwarzanie, obrót, przesy-
łanie, dystrybucja ciepła; 4) ropa naftowa – jako usługi kluczowe wska-
zano: wytwarzanie paliw ciekłych, przesyłanie ropy naftowej, przesyłanie 
paliw ciekłych, magazynowanie ropy naftowej, przeładunek ropy nafto-
wej, magazynowanie paliw ciekłych, przeładunek paliw ciekłych, obrót 
paliwami ciekłymi lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, wytwarza-
nie paliw syntetycznych; 5) gaz – jako usługi kluczowe wskazano: wytwa-
rzanie i przesyłanie paliw gazowych, obrót paliwami gazowymi i obrót 
gazem ziemnym z zagranicą, przesyłanie, dystrybucja i magazynowanie 
paliw gazowych, skraplanie i regazyfikacja LNG oraz sprowadzanie i wy-
ładunek; 6) dostawy i usługi dla sektora energii – jako usługi kluczowe 
wskazano: dostawy systemów, maszyn, urządzeń, materiałów, surowców 
oraz świadczenie usług na rzecz sektora energii; 7) jednostki nadzorowa-
ne i podległe – jako usługi kluczowe wskazano: wytwarzanie radiofarma-
ceutyków, postępowanie z odpadami promieniotwórczymi, utrzymywa-
nie rezerw strategicznych i zapasów ropy naftowej, produktów naftowych 

7 W. Wąsowicz, Komentarz do art. 6 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. A. Besiekierska.
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i gazu ziemnego, prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe albo bada-
nia technologiczne na rzecz sektora energii.

2. Sektor transportu. Wyodrębniono w nim podsektory: 1) transport lotni-
czy – jako usługi kluczowe wskazano: transport lotniczy pasażerki, trans-
port lotniczy towarów, działalność usługowa wspomagająca transport 
lotniczy przez zarządzającego lotniskiem, działalność usługowa wspo-
magająca transport lotniczy przez przedsiębiorcę posiadającego status 
zarejestrowanego agenta, działalność usługowa wspomagająca transport 
lotniczy przez przedsiębiorcę posiadającego status agenta obsługi naziem-
nej, działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy przez instytu-
cję zapewniającą służby żeglugi powietrznej; 2) transport kolejowy – jako 
usługi kluczowe wskazano: konstrukcja rozkładu jazdy pociągów, trans-
port kolejowy pasażerski, transport kolejowy towarów; 3) transport wod-
ny – jako usługi kluczowe wskazano: transport morski pasażerski, trans-
port morski towarów, transport wodny śródlądowy pasażerski, transport 
wodny śródlądowy towarów, zarządzanie portem morskim, obsługa 
transportu morskiego pasażerów i towarów, działalność usługowa wspo-
magająca transport morski, monitorowanie ruchu statków; 4) transport 
drogowy – jako usługi kluczowe wskazano: zarządzanie drogami, inteli-
gentne systemy transportowe.

3. Sektor bankowości i infrastruktury rynków finansowych. W tym sek-
torze nie wyodrębniono podsektorów. Jako usługi kluczowe wskazano: 
przyjmowanie od klientów depozytów pieniężnych lub innych funduszy 
podlegających zwrotowi, udzielanie kredytów na swój własny rachunek, 
wykonywanie przez bank czynności, np. udzielanie kredytów, udziela-
nie pożyczek pieniężnych, terminowe operacje finansowe, prowadzenie 
rynku regulowanego lub innej działalności dotyczącej organizowania ob-
rotu instrumentami finansowymi oraz giełdy towarowej, organizowanie 
alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi, działanie 
pomiędzy kontrahentami kontraktów będących w obrocie na co najmniej 
jednym rynku finansowym polegające na staniu się nabywcą dla każdego 
sprzedawcy i sprzedawcą dla każdego nabywcy (CCP), prowadzenie roz-
liczeń i transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi.

4. Sektor ochrony zdrowia. W tym sektorze nie wyodrębniono podsekto-
rów. Jako usługi kluczowe wskazano: świadczenie opieki zdrowotnej 
przez podmiot leczniczy, dowodzenie jednostkami systemu Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego, zarządzanie danymi epidemiologicznymi, 
gromadzenie i udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, 
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system świadczenia świadczeń gwarantowanych zgodnie z ustawą z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, produkcja, obrót i dystrybucja produktów leczni-
czych (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 1285, z późn. zm.).

5. Sektor zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucja. W tym sektorze nie 
wyodrębniono podsektorów. Jako usługi kluczowe wskazano: ujmowanie, 
uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

6. Sektor infrastruktury cyfrowej. W tym sektorze nie wyodrębniono pod-
sektorów. Jako usługi kluczowe wskazano: prowadzenie autorytatywnego 
serwera DNS, prowadzenie punktu wymiany ruchu internetowego (IXP) 
w Polsce, prowadzenie rejestru domeny najwyższego poziomu (TLD).

IV

Prawodawca w r.w.u.k. w szczegółowy sposób określa czynniki, które organ 
właściwy powinien wziąć pod uwagę, określając istotność skutku zakłócające-
go świadczenie usługi kluczowej, w tym m.in.: liczbę użytkowników zależnych 
od usługi kluczowej, zależność innych sektorów, potencjalny wpływ incyden-
tu na działalność gospodarczą i społeczną lub bezpieczeństwo publiczne, je-
żeli chodzi o skalę i czas trwania czy zasięg geograficzny związany z obszarem, 
którego mógłby dotyczyć incydent. Przykładowo, w sektorze ochrony zdro-
wia jako usługę kluczową ustawodawca wskazał świadczenie opieki zdrowot-
nej przez podmiot leczniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia  
2011 r. o działalności leczniczej (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 711). Jako próg istot-
ności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usługi kluczowej zosta-
ło wskazane zakwalifikowanie podmiotu do systemu podstawowego szpital-
nego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tzw. sieci szpitali 
oraz posiadanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego8.

Art. 7. [Wykaz operatorów usług kluczowych]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi wykaz operatorów 
usług kluczowych.

2. Wykaz operatorów usług kluczowych zawiera:

8 A. Czarnecka, Wybrane obowiązki operatorów usług kluczowych na gruncie ustawy 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, „Informacja w Administracji Publicznej” 2019, 
nr 2, s. 65–66.
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1) nazwę (firmę) operatora usługi kluczowej;
2) sektor, podsektor i rodzaj podmiotu;
3) siedzibę i adres;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany;
5) numer we właściwym rejestrze, jeżeli został nadany;
6) nazwę usługi kluczowej, zgodną z wykazem usług kluczowych;
7) datę rozpoczęcia świadczenia usługi kluczowej;
8) informację określającą, w których państwach członkowskich Unii Eu-

ropejskiej podmiot został uznany za operatora usługi kluczowej;
9) datę zakończenia świadczenia usługi kluczowej;
10) datę wykreślenia z wykazu operatorów usług kluczowych.

3. Wpisanie do wykazu operatorów usług kluczowych i wykreślenie z tego 
wykazu następuje na wniosek organu właściwego do spraw cyberbezpie-
czeństwa złożony niezwłocznie po wydaniu decyzji o uznaniu za ope-
ratora usługi kluczowej albo decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji 
o uznaniu za operatora usługi kluczowej. Wniosek zawiera dane, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1–9.

4. Zmiana danych w wykazie operatorów usług kluczowych następuje na 
wniosek organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa, złożony nie 
później niż w terminie 6 miesięcy od zmiany tych danych.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządza się w postaci elektronicz-
nej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

6. Wpisanie do wykazu operatorów usług kluczowych i wykreślenie z tego 
wykazu oraz zmiana danych w wykazie operatorów usług kluczowych jest 
czynnością materialno-techniczną.

7. Dane z wykazu operatorów usług kluczowych minister właściwy do spraw 
informatyzacji udostępnia CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV 
oraz sektorowemu zespołowi cyberbezpieczeństwa w zakresie sektora lub 
podsektora, dla którego został ustanowiony, a także operatorowi usługi 
kluczowej w zakresie go dotyczącym.

8. Dane z wykazu operatorów usług kluczowych, w zakresie niezbędnym do 
realizacji ich ustawowych zadań, minister właściwy do spraw informaty-
zacji udostępnia, na wniosek, następującym podmiotom:
1) organom właściwym do spraw cyberbezpieczeństwa;
2) Policji;
3) Żandarmerii Wojskowej;
4) Straży Granicznej;
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5) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
7) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojsko-

wego;
8) sądom;
9) prokuraturze;
10) organom Krajowej Administracji Skarbowej;
11) dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
12) Służbie Ochrony Państwa.

I

Wykaz operatorów usług kluczowych jest niepublicznym rejestrem9 prowa-
dzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Gromadzone są 
w nim dane o podmiotach, którym wydano decyzję o uznaniu za operato-
ra usług kluczowych. Wykaz ten uwzględnia podział na sektory, podsekto-
ry i rodzaje podmiotów. Powinien służyć jako punkt odniesienia dla państw 
członkowskich umożliwiający identyfikację operatorów usług kluczowych. 
Jego celem jest identyfikacja rodzajów usług kluczowych w każdym z sekto-
rów10. Wykaz operatorów usług kluczowych zawiera: nazwę (firmę) operatora 
usługi kluczowej; sektor, podsektor i rodzaj podmiotu; siedzibę i adres; numer 
identyfikacji podatkowej (NIP); numer we właściwym rejestrze, jeżeli został 
nadany; nazwę usługi kluczowej zgodną z wykazem usług kluczowych; datę 
rozpoczęcia świadczenia usługi kluczowej; informację określającą, w których 
państwach członkowskich Unii Europejskiej podmiot został uznany za ope-
ratora usługi kluczowej; datę zakończenia świadczenia usługi kluczowej; datę 
wykreślenia z wykazu operatorów usług kluczowych11.

II

Wpis do wykazu lub wykreślenie z niego ma charakter deklaratoryjny i jest 
czynnością materialno-techniczną realizowaną na podstawie decyzji admini-
stracyjnej organów właściwych w sprawie identyfikacji operatorów usług klu-
czowych w odpowiednich sektorach.

9 P. Wajda, Cyberbezpieczeństwo – sektorowe aspekty...
10 K. Chałubińska-Jentkiewicz, Komentarz do art. 7…, s. 89.
11 F. Krzyżankiewicz, Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa..., s. 66.
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III

1. Uprawnionymi do składania wniosku o wpis do wykazu, dokonanie 
zmian w treści wpisu oraz o wykreślenie są wyłącznie organy właściwe 
w rozumieniu art. 41 u.k.s.c. Zgodnie z tym przepisem organami właści-
wymi do spraw cyberbezpieczeństwa są: 1) dla sektora energii – minister 
właściwy do spraw energii; 2) dla sektora transportu, z wyłączeniem pod-
sektora transportu wodnego – minister właściwy do spraw transportu;  
3) dla podsektora transportu wodnego – minister właściwy do spraw 
gospodarki morskiej i minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej;  
4) dla sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych – Komisja 
Nadzoru Finansowego; 5) dla sektora ochrony zdrowia, z wyłączeniem 
podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 5 u.k.s.c. (tj. podmioty podległe 
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane) – minister 
właściwy do spraw zdrowia; 6) dla sektora ochrony zdrowia obejmujące-
go podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 5 u.k.s.c. – Minister Obrony 
Narodowej; 7) dla sektora zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji – 
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej; 8) dla sektora infrastruk-
tury cyfrowej12, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 26 
ust. 5 u.k.s.c. – minister właściwy do spraw informatyzacji; 9) dla sektora 
infrastruktury cyfrowej obejmującego podmioty, o których mowa w art. 
26 ust. 5 u.k.s.c. – Minister Obrony Narodowej; 10) dla dostawców usług 
cyfrowych, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 5 
u.k.s.c. – minister właściwy do spraw informatyzacji; 11) dla dostawców 
usług cyfrowych obejmujących podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 5 
u.k.s.c. – Minister Obrony Narodowej.

2. Organ właściwy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis niezwłocz-
nie po wydaniu decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej. Na orga-
nie właściwym ciąży także obowiązek składania wniosku o zmianę danych 
w wykazie. Wniosek organu musi być złożony nie później niż w terminie 
6 miesięcy od zmiany tych danych13.

12 K. Chałubińska-Jentkiewicz, Komentarz do art. 7…, s. 101.
13 W. Wąsowicz, Komentarz do art. 7 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa, Komentarz..., red. A. Besiekierska.
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IV

1. Ustawodawca w ust. 7 i 8 komentowanego przepisu określił podmioty 
uprawnione do pozyskiwania informacji z wykazu. Należą do nich wska-
zane w u.k.s.c. zespoły CSIRT, sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa 
w zakresie sektora lub podsektora, dla którego zostały ustanowione, a tak-
że operatorowi usługi kluczowej w zakresie jego dotyczącym.

2. W ust. 8 zostały wymienione organy i instytucje uprawnione do otrzy-
mywania informacji z wykazu „w zakresie niezbędnym do realizacji ich 
ustawowych zadań”. Należą do nich: organy właściwe do spraw cyberbez-
pieczeństwa, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Centralne 
Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja 
Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojsko-
wego, sądy, prokuratura, organy Krajowej Administracji Skarbowej, dyrek-
tor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Służba Ochrony Państwa.
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Rozdział 3

Obowiązki operatorów usług kluczowych

Art. 8. [System zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym 
wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej]

Operator usługi kluczowej wdraża system zarządzania bezpieczeństwem 
w systemie informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczo-
wej, zapewniający:
1) prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu 

oraz zarządzanie tym ryzykiem;
2) wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka 

środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy 
stan wiedzy, w tym:
a) utrzymanie i bezpieczną eksploatację systemu informacyjnego,
b) bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, uwzględniające kontrolę 

dostępu,
c) bezpieczeństwo i ciągłość dostaw usług, od których zależy świadcze-

nie usługi kluczowej,
d) wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie planów działania umoż-

liwiających ciągłe i niezakłócone świadczenie usługi kluczowej oraz 
zapewniających poufność, integralność, dostępność i autentyczność 
informacji,

e) objęcie systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia 
usługi kluczowej systemem monitorowania w trybie ciągłym;

3) zbieranie informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach 
na incydenty systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia 
usługi kluczowej;

4) zarządzanie incydentami;
5) stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ incyden-

tów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do 
świadczenia usługi kluczowej, w tym:
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a) stosowanie mechanizmów zapewniających poufność, integralność, 
dostępność i autentyczność danych przetwarzanych w systemie infor-
macyjnym,

b) dbałość o aktualizację oprogramowania,
c) ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją w systemie informacyj-

nym,
d) niezwłoczne podejmowanie działań po dostrzeżeniu podatności lub 

zagrożeń cyberbezpieczeństwa;
6) stosowanie środków łączności umożliwiających prawidłową i bezpieczną 

komunikację w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

I

W motywie 44 dyrektywy NIS podkreślono, że „odpowiedzialność za zapew-
nienie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w dużym stopniu 
spoczywa na operatorach usług kluczowych i dostawcach usług cyfrowych. 
Za pomocą odpowiednich wymogów regulacyjnych i dobrowolnych praktyk 
branżowych należy wspierać i rozwijać kulturę zarządzania ryzykiem, obej-
mującą przeprowadzanie ocen ryzyka i wdrażanie środków bezpieczeństwa 
odpowiednich dla danego ryzyka”. Szczegóły określono w art. 14 dyrektywy 
NIS, nakładając na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia podejmo-
wania przez operatorów usług kluczowych odpowiednich i proporcjonalnych 
środków technicznych i organizacyjnych w celu zarządzania ryzykiem, na 
jakie narażone są wykorzystywane przez nich sieci i systemy informatyczne. 
Środki te, uwzględniając najnowszy stan wiedzy, muszą zapewniać poziom 
bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych odpowiedni do istniejącego 
ryzyka (art. 14 ust. 1 dyrektywy NIS). Jednocześnie w następnym ustępie tego 
przepisu zobowiązano państwa członkowskie do zagwarantowania podejmo-
wania przez operatorów usług kluczowych odpowiednich środków zapobie-
gających i minimalizujących wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych do świadczenia takich 
usług kluczowych z myślą o zapewnieniu ciągłości tych usług.

II

Pojęcie „ryzyko”, na podstawie art. 2 pkt 12 u.k.s.c., należy rozumieć jako 
kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego 
i jego konsekwencji. Zdarzenie niepożądane nie jest pojęciem zdefiniowa-
nym, a jednocześnie ma bardzo szeroki zakres. Ponadto w definicji incydentu 
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użyto podobnego terminu – „zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzyst-
ny wpływ…”. Takie nagromadzenie niedookreślonych pojęć utrudnia wykład-
nię i stosowanie przepisów. Przez zarządzanie ryzykiem rozumie się, zgodnie 
z ustawą, skoordynowane działania na rzecz zarządzania cyberbezpieczeń-
stwem w odniesieniu do oszacowanego ryzyka (art. 2 pkt 19 u.k.s.c.). Natomiast 
szacowanie ryzyka – zgodnie z art. 2 pkt 13 u.k.s.c. – to całościowy proces iden-
tyfikacji, analizy i oceny ryzyka. Incydentem jest każde zdarzenie, które ma lub 
może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo. Z kolei zarządzanie 
incydentem należy zgodnie z art. 2 pkt 18 u.k.s.c. rozumieć jako obsługę in-
cydentu, wyszukiwanie powiązań między incydentami, usuwanie przyczyn ich 
wystąpienia oraz opracowywanie wniosków wynikających z obsługi incydentu.

III

1. W przepisie odwołano się do pojęć: „poufność”, „integralność”, „dostęp-
ność” i „autentyczność”, czyli tzw. atrybutów bezpieczeństwa informacji. 
Tradycyjnie wyróżnia się trzy atrybuty. Oprócz poufności, która chronio-
na była najwcześniej, są to dostępność i integralność. Dostępność (ang. 
availability) oznacza możliwość korzystania z informacji przez uprawnio-
ne osoby, ilekroć zajdzie taka potrzeba. Według wytycznych zawartych 
w zaleceniu Rady OECD C(92)188 z 26 października 1992 r. dotyczącym 
wytycznych w sprawie bezpieczeństwa systemów informatycznych, do-
stępność oznacza, że dane są osiągalne i mogą być używane w każdym 
czasie i w wymagany sposób. Natomiast według art. 4 lit. d rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 460/2004 z dnia 10 marca 
2004 r. ustanawiającego Europejską Agencję do spraw Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpie-
czeństwa) pojęcie to odnosi się również do dostępności usług, oznacza 
bowiem, że dane są dostępne, a usługi w pełni działają. Przez integralność 
(ang. integrity) rozumie się – zgodnie z definicją z zalecenia C(92)188 – 
cechę danych i informacji oznaczającą ich dokładność i kompletność oraz 
utrzymywanie ich w tym stanie. Odnosi się do nienaruszalności zarówno 
danych, jak i systemów komputerowych. W przypadku informacji prze-
twarzanych w sieci informatycznej integralność oznacza identyczność da-
nych wysłanych z danymi odebranymi. Tak też cecha ta jest zdefiniowana 
w art. 4 lit. f rozporządzenia 460/2004 – jako potwierdzenie, że przesłane, 
otrzymane lub przechowywane dane są kompletne i w stanie niezmienio-
nym (ang. the confirmation that data which has been sent, received, or 



67

stored are complete and unchanged). Natomiast poufność (ang. confiden-
tiality) oznacza dostęp do danych tylko przez osoby do tego uprawnione, 
z wyłączeniem osób trzecich. Wiąże się to z ochroną przed ich odczyta-
niem i kopiowaniem przez osoby nieuprawnione. Wytyczne zawarte w za-
leceniu C(92)188 definiują poufność jako właściwość danych i informacji 
polegającą na ujawnianiu ich wyłącznie uprawnionym podmiotom i na 
potrzeby określonych procedur, w dozwolonych przypadkach i w dozwo-
lony sposób. Zgodnie z art. 4 lit. g rozporządzenia 460/2004 przez pouf-
ność rozumie się ochronę łączności (w znaczeniu przesyłanych danych) 
lub przechowywanych danych przed ich przechwyceniem i przeczytaniem 
przez osoby nieupoważnione (ang. the protection of communications or 
stored data against interception and reading by unauthorised persons)1.

2. Obecnie można się spotkać z innymi – oprócz omówionych wyżej (pod-
stawowych) – atrybutami informacji (z których jeden – autentyczność – 
został przywołany w omawianym przepisie). Zgodnie z normą ISO 27001 
(PN-EN ISO/IEC 27001 – norma międzynarodowa standaryzująca syste-
my zarządzania bezpieczeństwem informacji – zob. dalsze uwagi, w szcze-
gólności do art. 10) za bezpieczeństwo informacji uznaje się zachowanie 
poufności, integralności i dostępności informacji. Dodatkowo mogą być 
brane pod uwagę inne atrybuty, takie, jak: autentyczność, rozliczalność 
i niezawodność. Autentyczność gwarantuje, że tożsamość podmiotu lub 
zasobu jest taka jak deklarowana. Rozliczalność zapewnia, że działania 
podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu pod-
miotowi. Niezawodność jest to właściwość oznaczająca spójne, zamierzo-
ne zachowanie i skutki2.

IV

Zgodnie z art. 8 pkt 5 u.k.s.c. dostawca usługi kluczowej ma obowiązek sto-
sowania środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na 
bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadcze-
nia usługi kluczowej, obejmujących co najmniej (przepis przewiduje kata-
log otwarty, wskazuje minimalne standardy): 1) stosowanie mechanizmów 
zapewniających poufność, integralność, dostępność i autentyczność danych 

1 F. Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko 
danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016, s. 143–144.
2 F. Radoniewicz, Komentarz do art. 2..., s. 31–32.



68

przetwarzanych w systemie informacyjnym, czyli np. system uwierzytelniania 
użytkowników i stosowanie zróżnicowanych uprawnień do korzystana z sys-
temu tak, żeby poszczególni użytkownicy mogli dokonywać tylko niezbęd-
nych w ich sytuacji czynności (np. jedynie móc przeglądać dane albo móc 
przeglądać i kopiować, ale już nie modyfikować czy wprowadzać ich do sys-
temu) czy dotyczących określonych części systemu informacyjnego oraz – co 
oczywiste – korzystanie z oprogramowania antywirusowego, programów typu 
firewall czy – w przypadku istnienia takich potrzeb – w zależności od stop-
nia zaawansowania działalności i skomplikowania oraz złożoności systemu 
informacyjnego – programów do wykrywania ataków i włamań do systemów;  
2) dbałość o aktualizację oprogramowania związana jest np. w przypadku pro-
gramów antywirusowych z pojawianiem się kolejnych wirusów, co powoduje 
konieczność uzupełniania baz sygnatur wirusów tychże programów, a w przy-
padku pozostałego oprogramowania jest związana z koniecznością instalowa-
nia nowych wersji programów lub różnego rodzaju ich modyfikacji, zwykle 
zabezpieczających przed ujawnianymi kolejnymi podatnościami systemów 
informacyjnych na zagrożenia wynikającymi z istnienia luk w oprogramowa-
niu (każdy program zawiera różnego rodzaju luki, czyli błędy programistów, 
które są wykrywane – przez autorów programów lub hackerów – z czasem; 
ponadto programiści czasami sami zostawiają furtki umożliwiające „wejście” 
im do systemu w celu np. jego aktualizacji, a czasami nieświadomie – używają 
ich przy tworzeniu programu i zapominają o usunięciu); niegdyś nie używano 
w tym wypadku pojęcia „aktualizacja”, ale „łata” (ang. patch) – usuwają bo-
wiem błędy lub luki (ang. bug); 3) ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją 
w systemie informacyjnym, służą mechanizmy wskazane wyżej, w lit. a (ten 
podpunkt jest zbędny); 4) niezwłoczne podejmowanie działań po dostrze-
żeniu podatności lub zagrożeń cyberbezpieczeństwa – pojęcie niezwłocznie 
różnie jest interpretowane, może oznaczać nawet okres relatywnie dość długi 
– np. 30 dni (nie dłużej niż 30 dni), w tym wypadku niezwłocznie oznacza 
natychmiast; 5) stosowanie środków łączności umożliwiających prawidłową 
i bezpieczną komunikację w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 
– oczywiste jest, że ze względu na dynamikę funkcjonowania systemów in-
formacyjnych oraz charakter przetwarzanych w nich danych pierwszorzędne 
znaczenie ma utrzymanie prawidłowej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy 
podmiotami wchodzącymi w jego skład.
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V

W przypadku, gdy operator usługi kluczowej nie przeprowadza systematycz-
nego szacowania ryzyka lub nie zarządza ryzykiem wystąpienia incydentu, 
o czym mowa w art. 8 pkt 1, podlega karze pieniężnej w wysokości do 150 000 zł  
(art. 73 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 73 ust. 3 pkt 1 u.k.s.c.). Za czyn ten moż-
na również pociągnąć do odpowiedzialności „kierownika”3 operatora usługi 
kluczowej, wymierzając mu karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 
200% jego miesięcznego wynagrodzenia (art. 75 u.ks.c.). Jeżeli operator usługi 
kluczowej nie wdrożył środków technicznych i organizacyjnych uwzględnia-
jących wymagania, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. a–e, to grozi mu kara 
pieniężna w wysokości do 100 000 zł (art. 73 ust.1 pkt 2 w zw. z art. 73 ust. 3 
pkt 2 u.k.s.c.), jeżeli zaś nie stosuje środków, o których mowa w art. 8 pkt 5 
lit. a–d, to podlega karze w wysokości do 50 000 zł (art. 73 ust. 1 pkt 3 w zw. 
z art. 73 ust. 3 pkt 3 u.k.s.c.). Wymierzona operatorowi na podstawie wyżej 
wskazanych przepisów kara nie może być niższa niż 5000 zł (art. 73 ust. 4  
pkt 2 u.k.s.c.).

Art. 9. [Obowiązki informacyjne]

1. Operator usługi kluczowej:
1) wyznacza osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z pod-

miotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
2) zapewnia użytkownikowi usługi kluczowej dostęp do wiedzy pozwa-

lającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie 
skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami 
w zakresie związanym ze świadczoną usługą kluczową, w szczegól-
ności przez publikowanie informacji na ten temat na swojej stronie 
internetowej;

3) przekazuje organowi właściwemu do spraw cyberbezpieczeństwa 
dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 8 i 9, nie później niż w termi-
nie 3 miesięcy od zmiany tych danych.

2. Operator usługi kluczowej przekazuje do organu właściwego do spraw cy-
berbezpieczeństwa, właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV 

3 W kwestii rozumienia tego pojęcia szerzej zob. F. Radoniewicz, Komentarz do art. 
75–76 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkow-
ska-Olszewska, F. Radoniewicz, s. 359–360.
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i sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa dane osoby, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1, zawierające imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres pocz-
ty elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia jej wyznaczenia, a także infor-
macje o zmianie tych danych – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.

I

1. Operator usługi kluczowej na podstawie art. 9 ust 1 pkt 1 oraz art. 9 ust. 
2 jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymy-
wanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 
oraz do przekazywania do organu właściwego do spraw cyberbezpieczeń-
stwa, właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV i – w przypad-
ku powołania – do sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa – danych 
tej osoby, tj.: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektro-
nicznej. Na wykonanie tego obowiązku, a także na powiadomienie wska-
zanych wyżej podmiotów o ewentualnych zmianach danych wyznaczonej 
osoby operator ma 14 dni, licząc od daty zaistnienia tego faktu. W dok-
trynie można spotkać się z trafnym – moim zdaniem – stanowiskiem, 
że termin ten uznać należy za zbyt długi (zwłaszcza w wypadku zmiany 
osoby pełniącej omawianą funkcję, a nie tylko modyfikację jej danych), 
biorąc pod uwagę tempo procesów zachodzących w systemach teleinfor-
matycznych (zwłaszcza w wypadkach zajścia incydentu)4, uwzględniając 
konieczność prowadzenia stałego monitoringu oraz konieczność szybkiej 
reakcji na zachodzące w sieci wydarzenia.

2. Na operatora usługi kluczowej nałożono także obowiązek informacyjny 
wobec użytkownika tejże usługi polegający na udostępnieniu mu infor-
macji pozwalających na „zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa 
i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagro-
żeniami w zakresie związanym ze świadczoną usługą kluczową”. Przykła-
dowym sposobem realizacji tego obowiązku – co wydaje się logiczne – 
wskazanym przez ustawodawcę jest publikowanie tychże informacji na 
stronie internetowej. Zakres i stopień szczegółowości przekazywanych 
informacji zależy – jak wskazuje ustawodawca – od świadczonej usługi. 
Wydaje się jednak, że nie bez znaczenia będzie charakter użytkownika.

4 Por. K. Chałubińska-Jentkiewicz, Komentarz do art. 9 [w:] Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, s. 115.
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3. W tym samym przepisie ustawodawca zobowiązał dostawcę usługi klu-
czowej do zawiadamiania – nie później niż w terminie 3 miesięcy – w któ-
rych państwach członkowskich Unii Europejskiej podmiot został uznany 
za operatora usługi kluczowej oraz o dacie zakończenia świadczenia usłu-
gi kluczowej.

II

Za niedopełnienie obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzy-
mywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 
przewidziano karę pieniężną w wysokości do 15 000 zł (art. 73 ust. 1 pkt 4 
w zw. z art. 73 ust. 3 pkt 4 u.k.s.c.), nie niższą niż 1000 zł (art. 73 ust. 4 pkt 1 
u.k.s.c.). Za czyn ten można również pociągnąć do odpowiedzialności „kie-
rownika” operatora usługi kluczowej, wymierzając mu karę pieniężną w wy-
sokości nieprzekraczającej 200% jego miesięcznego wynagrodzenia (art. 75 
u.k.s.c.). Za niewykonanie pozostałych obowiązków wymienionych w oma-
wianym przepisie nie grożą sankcje.

Art. 10. [Obowiązek opracowania, wdrożenia i aktualizacji dokumentacji 
cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego]

1. Operator usługi kluczowej opracowuje, stosuje i aktualizuje dokumenta-
cję dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzysty-
wanego do świadczenia usługi kluczowej.

2. Operator usługi kluczowej jest obowiązany do ustanowienia nadzoru nad 
dokumentacją dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego 
wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, zapewniającego:
1) dostępność dokumentów wyłącznie dla osób upoważnionych zgod-

nie z realizowanymi przez nie zadaniami;
2) ochronę dokumentów przed niewłaściwym użyciem lub utratą inte-

gralności;
3) oznaczanie kolejnych wersji dokumentów umożliwiające określenie 

zmian dokonanych w tych dokumentach.
3. Operator usługi kluczowej przechowuje dokumentację dotyczącą cy-

berbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do 
świadczenia usługi kluczowej przez co najmniej 2 lata od dnia jej wy-
cofania z użytkowania lub zakończenia świadczenia usługi kluczowej, 
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z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

4. Operator usługi kluczowej będący jednocześnie właścicielem, posiada-
czem samoistnym albo posiadaczem zależnym obiektów, instalacji, urzą-
dzeń lub usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, wymie-
nionych w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 
oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695), który posiada zatwierdzony plan 
ochrony infrastruktury krytycznej uwzględniający dokumentację doty-
czącą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego 
do świadczenia usługi kluczowej, nie ma obowiązku opracowania doku-
mentacji, o której mowa w ust. 1.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentacji, 
o której mowa w ust. 1, uwzględniając Polskie Normy oraz potrzebę za-
pewnienia cyberbezpieczeństwa podczas świadczenia usług kluczowych 
i ciągłości świadczenia tych usług.

I

1. Na operatorze usługi kluczowej spoczywa obowiązek opracowania i sto-
sowania dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu infor-
macyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. Powi-
nien on ją również aktualizować. Ustawodawca nie określił częstotliwości 
tej czynności ani poprzez wskazanie czasu, po którego upływie miałoby 
to nastąpić, ani jakichś okoliczności, których wystąpienie miałoby do tego 
prowadzić. Przyjąć należy, że jeżeli operator usługi kluczowej jest najczę-
ściej przedsiębiorcą i podmiotem profesjonalnym (zob. załącznik nr 1 do 
ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa), to wymagać od niego 
należy odpowiedniej staranności w prowadzeniu działalności, powinien 
to czynić na bieżąco, tak, żeby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie sys-
temu informacyjnego.

2. W ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przewidziano wiele 
obowiązków związanych z „obchodzeniem się” z dokumentacją dotyczą-
cą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do 
świadczenia usługi kluczowej. Po pierwsze, chodzi o zagwarantowanie jej 
poufności – według art. 10 ust. 2 pkt 1 u.k.s.c. ma być ona dostępna wy-
łącznie dla osób upoważnionych zgodnie z realizowanymi przez nie za-
daniami, a zatem z wyłączeniem osób trzecich. Po drugie, dokumentacja 
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powinna być chroniona przed niewłaściwym użyciem lub utratą inte-
gralności, czyli uszkodzeniem, nieuprawnioną modyfikacją czy zniszcze-
niem (art. 10 ust. 2 pkt 2 u.k.s.c.). Po trzecie, kolejne wersje powinny być 
oznaczane w sposób umożliwiający określenie zmian dokonanych w tych 
dokumentach. Po czwarte, dokumentacja powinna być przechowywana 
przez operatora usługi kluczowej przez co najmniej 2 lata od dnia jej wy-
cofania z użytkowania lub zakończenia świadczenia usługi kluczowej, 
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 164, 
z późn. zm.)5.

II

Z obowiązku sporządzenia dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa 
został zwolniony operator usługi kluczowej będący jednocześnie właścicie-
lem, posiadaczem samoistnym albo posiadaczem zależnym obiektów, insta-
lacji, urządzeń lub usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, wy-
mienionych w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia  
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 1856, 
z późn. zm.), który posiada zatwierdzony plan ochrony infrastruktury kry-
tycznej uwzględniający dokumentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa syste-
mu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, co 
nie powinno dziwić, gdyż w przeciwnym razie operator usługi kluczowej byłby 
zmuszony wykonywać jednocześnie dwa zbliżone zespoły czynności z zakresu 
cyberbezpieczeństwa dotyczące tego samego systemu informacyjnego, który 
dodał do art. 6 ustawy o zarządzaniu kryzysowym jako ust. 5b przepis nakła-
dający na właścicieli, posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji 
lub urządzeń infrastruktury krytycznej, będących jednocześnie operatorami 
usług kluczowych, obowiązek uwzględnienia w planach ochrony infrastruk-
tury krytycznej dokumentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemów in-
formacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych zgodnie 
z zakresem informacji określonym w przepisach wydanych na podstawie  
art. 10 ust. 5 u.k.s.c.

5 Zob. szerzej F. Radoniewicz, Komentarz do art. 10 [w:] Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, s. 117.
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III

1. W art. 10 ust. 5 u.k.s.c. zawarto upoważnienie ustawowe dla Rady Mi-
nistrów do określenia w drodze rozporządzenia rodzajów dokumentacji 
dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywa-
nego do świadczenia usług kluczowych. Ma ono uwzględniać potrzebę 
zapewnienia cyberbezpieczeństwa podczas świadczenia usług kluczo-
wych i ciągłości świadczenia tych usług oraz opierać się na polskich nor-
mach. Stosowne rozporządzenie zostało wydane przez Radę Ministrów  
16 października 2018 r.6.

2. W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentacji 
wyróżniono dwa jej rodzaje, tj. normatywną i operacyjną.

3. Dokumentacja normatywna obejmuje: 1) dokumentację dotyczącą syste-
mu zarządzania bezpieczeństwem informacji wytworzonej zgodnie z wy-
maganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06; 2) dokumentację 
ochrony infrastruktury, z wykorzystaniem której świadczona jest usługa 
kluczowa, dotyczącą: a) charakterystyki usługi kluczowej oraz infrastruk-
tury, b) szacowania ryzyka dla obiektów infrastruktury, c) oceny aktu-
alnego stanu ochrony infrastruktury (plan postępowania z ryzykiem),  
d) opisu zabezpieczeń technicznych obiektów infrastruktury, e) zasad 
organizacji i wykonywania ochrony fizycznej infrastruktury, f) danych 
o specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o której mowa w art. 
2 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j., 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1995, z późn. zm.), chroniącej infrastrukturę, jeżeli 
taka formacja występuje; 3) dokumentację systemu zarządzania ciągłością 
działania usługi kluczowej wytworzoną zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN ISO 22301:2014-11; 4) dokumentację techniczną systemu infor-
macyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej; 5) doku-
mentację wynikającą ze specyfiki świadczonej usługi kluczowej w danym 
sektorze lub podsektorze.

4. Na dokumentację operacyjną składa się: 1) dokumentacja dotycząca proce-
dur oraz instrukcji wynikających z dokumentacji normatywnej; 2) opisy spo-
sobów dokumentowania wykonania czynności w ramach ustalonych proce-
dur; 3) dokumentacja poświadczająca każdorazowe wykonanie procedury.

6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów 
dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywa-
nego do świadczenia usługi kluczowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2080).
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IV

1. Powoływane wyżej normy z serii ISO 27000 są standardami, których ce-
lem jest pomoc we wdrażaniu, doskonaleniu i audytowaniu systemów za-
rządzania bezpieczeństwem informacji. Bezpieczeństwo jest rozumiane 
w tym wypadku jako ochrona zarówno systemów informatycznych, jak 
i informacji w każdej możliwej formie. Jednym z najważniejszych i naj-
popularniejszych standardów z serii ISO 27000 jest ISO 27001 „Technika 
informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpie-
czeństwem informacji – Wymagania”. Określa ona wymagania dotyczące 
ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do organizacji. 
Obejmuje również wymagania dotyczące szacowania ryzyka bezpieczeń-
stwa informacji dostosowanych do potrzeb organizacji i postępowania 
z tym ryzykiem. Wymogi w niej są ogólne i mają zastosowanie do wszyst-
kich organizacji, niezależnie od typu, wielkości i charakteru.

2. Dla celów normy ISO 27001 stosuje się terminy i definicje z normy ISO 
27000 (PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06P „Technika informatyczna – 
Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji – Przegląd i terminologia”. Na potrzeby niniejszego opracowania 
należy przytoczyć chociaż definicje najistotniejszych z nich (jest ich bo-
wiem 89): 1) bezpieczeństwo informacji – zachowanie poufności (właści-
wość polegająca na tym, że informacja nie jest udostępniana i ujawniana 
nieautoryzowanym podmiotom lub procesom), integralności (właści-
wość polegająca na zapewnieniu kompletności i dokładności) i dostępno-
ści (właściwość bycia dostępnym i użytecznym na żądanie autoryzowane-
go podmiotu) informacji; czasami bierze się pod uwagę inne własności, 
takie, jak: autentyczność (właściwość, że podmiot jest tym, za kogo się 
podaje), niezawodność (właściwość oznaczająca spójne, zamierzone za-
chowanie i skutki), niezaprzeczalność (zdolność do udowodnienia, że wy-
stąpiły deklarowane zdarzenia lub działania oraz że wywołał je dany pod-
miot); 2) incydent związany z bezpieczeństwem informacji – pojedyncze 
niepożądane lub niespodziewane zdarzenie związane z bezpieczeństwem 
informacji lub seria takich zdarzeń, które stwarzają znaczne prawdopo-
dobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu 
informacji; 3) zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem 
informacji – procesy wykrywania, raportowania, szacowania, reagowa-
nia, podejmowania akcji i wyciągania wniosków z incydentów związanych 
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z bezpieczeństwem informacji; 4  atak – próba zniszczenia, ujawnienia, 
zmiany, uniemożliwienia dostępu, kradzieży lub uzyskania nieautoryzo-
wanego dostępu albo nieautoryzowanego użycia aktywów; 5) organizacja 
– osoba lub grupa osób, dla której określono funkcje, odpowiedzialność, 
zwierzchników po to, żeby osiągnęła ona swoje cele (wyniki, jakie mają 
być osiągnięte); 6) system informacyjny – aplikacje, usługi, aktywa tech-
nik informatycznych lub inne komponenty przetwarzające informacje;  
7) ryzyko – wpływ niepewności (stan, również częściowy, niedoboru in-
formacji związanej ze zrozumieniem lub wiedzą na temat zdarzenia, jego 
następstw lub prawdopodobieństwa) na cele; ryzyko w bezpieczeństwie 
informacji wiąże się z możliwością zaistnienia sytuacji, w której zagro-
żenia będą wykorzystywały podatności (słabości, która może być wyko-
rzystana przez co najmniej jedno zagrożenie) jednej lub grupy aktywów 
informacyjnych, a tym samym będą powodować szkodę dla organizacji; 
8) poziom ryzyka – wielkość ryzyka wyrażona w kategorii następstw oraz 
ich prawdopodobieństw; 9) identyfikowanie ryzyka – proces wyszukiwa-
nia, rozpoznawania i opisywania ryzyk; 10) kryteria ryzyka – poziomy 
odniesienia, względem których określa się wielkość ryzyka; 11) ocena ry-
zyka – proces porównywania wyników analizy ryzyka z kryteriami ryzyka 
w celu stwierdzenia, czy ryzyko lub jego wielkość są akceptowalne lub 
tolerowane; 12) analiza ryzyka – proces dążący do poznania charakteru 
ryzyka oraz określenia jego poziomu; 13) szacowanie ryzyka – całościowy 
proces identyfikowania ryzyka, analizy ryzyka i oceny ryzyka; 14) zarzą-
dzanie ryzykiem – skoordynowane działania dotyczące kierowania i ste-
rowania organizacją w odniesieniu do ryzyka; 15) postępowanie z ryzy-
kiem – modyfikacja ryzyka.

3. Warunkiem skuteczności każdego systemu są dobrze przemyślane pod-
stawy. Norma ISO 27001 oparta jest na modelu ciągłego doskonalenia 
PDCA (Plan-Do-Check-Act, czyli planuj – wykonuj – sprawdzaj – dzia-
łaj, tzw. cykl Deninga, koło Deninga)7.

4. Na obligatoryjną dokumentację określoną w normie ISO 27001 składa-
ją się przede wszystkim: 1) zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji (SZBI); 2) polityka i cele bezpieczeństwa informacji; 3) ocena 
ryzyka i metodologia oceny ryzyka; 4) deklaracja stosowania; 5) plan po-
stępowania z ryzykiem; 6) raport z oceny ryzyka; 7) procedury i instrukcje 

7 F. Radoniewicz, Komentarz do art. 10..., s. 119–122.
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niezbędne organizacji do efektywnego planowania, utrzymywania i do-
skonalenia SZBI; 8) inwentaryzacja aktywów; 9) polityka dopuszczalne-
go wykorzystania aktywów; 10) polityka kontroli dostępu; 11) procedury 
operacyjne dla systemów teleinformatycznych; 12) polityka przekazywa-
nia informacji (może być częścią procedur operacyjnych dla systemów 
teleinformatycznych); 13) polityka bezpieczeństwa dotycząca dostawców; 
14) procedura zarządzania incydentami; 15) polityka ciągłości działania; 
16) lista wymagań prawnych, branżowych, umownych i innych.

5. Inne dokumenty, o charakterze nieobligatoryjnym, to np. polityka użyt-
kowania urządzeń mobilnych i telepracy, polityka zarządzania hasłami, 
polityka klasyfikowania informacji.

V

1. Norma PN-EN ISO 22301:2014-11 („Bezpieczeństwo powszechne – Sys-
temy zarządzania ciągłością działania – Wymagania”) to standard syste-
mu zarządzania, który określa wymagania dotyczące planowania, ustana-
wiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, konserwacji 
i ciągłego udoskonalania udokumentowanego systemu zarządzania w celu 
ochrony przed ryzykiem, zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia 
incydentu, przygotowania na jego pojawienie się, odpowiedniej reakcji 
i przezwyciężenia go, gdy się pojawi.

2. Dla celów normy ISO 22301 zdefiniowano znaczną liczbę pojęć (68), dla-
tego – podobnie jak w przypadku omawiania normy ISO 27000 – zostaną 
przytoczone definicje tych najistotniejszych: 1) działanie – proces lub zbiór 
procesów realizowanych przez organizację lub w jej imieniu, które tworzą 
lub wspierają jeden lub więcej produktów lub usług; 2) ciągłość działa-
nia – zdolność organizacji do ciągłego dostarczania produktów lub usług 
na akceptowalnym, wcześniej zdefiniowanym poziomie, po wystąpieniu 
incydentu zakłócającego; 3) zarządzanie ciągłością działania – całościowy 
proces zarządzania, który identyfikuje potencjalne zagrożenia organizacji 
i skutki, jakie te zagrożenia mogą wywierać na działalność w przypad-
ku ich wystąpienia, który zapewnia kształtowanie odporności organizacji 
i umożliwia skuteczną reakcję w celu ochrony interesów kluczowych in-
teresariuszy, jej reputacji, marki i działalności kreującej wartości; 4) plan 
ciągłości działania – udokumentowane procedury, które po wystąpieniu 
zakłócenia wspierają organizację w reagowaniu, uzyskiwaniu spraw-
ności oraz odbudowie działania na wcześniej zdefiniowanym poziomie 
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operacyjnym; 5) program ciągłości działania – obejmuje procesy ciągłego 
zarządzania oraz ładu korporacyjnego, wspierane przez najwyższe kie-
rownictwo, oraz odpowiednie zasoby w celu wdrożenia i utrzymania za-
rządzania ciągłością działania; 6) incydent – jest to sytuacja, która może 
prowadzić lub mogłaby doprowadzić do przerwania działania, straty, nie-
bezpieczeństwa lub kryzysu; 7) analiza wpływu na działanie (ang. business 
impact analysis – BIA) – proces analizy działań oraz skutków, jakie prze-
rwanie tych działań może spowodować; 8) maksymalny akceptowalny 
przestój (ang. maximum acceptable outage – MAO) lub maksymalny do-
puszczalny czas zakłócenia (ang. maximum tolerable period of disruption 
– MTPD) – rozumie się czas, po którym w przypadku niepożądanego zda-
rzenia skutki niedostarczania produktu/usługi stają się nieakceptowalne; 
9) minimalne cele ciągłości działania (ang. minimum business continuity 
objective – MBCO) – minimalny poziom usług lub produktów, który 
jest akceptowalny przez organizację dla osiągnięcia celów jej działalności 
w trakcie wystąpienia zakłócenia; 10) działania priorytetowe (ang. priori-
tized activities) – działania, którym w przypadku wystąpienia incydentu 
musi być nadany priorytet w celu zminimalizowania skutków; 11) do-
celowy czas odzyskania danych (ang. recovery point objective – RPO) – 
czas graniczny, do którego informacja wykorzystywana przez określone 
działanie musi zostać odzyskana w celu umożliwienia wznowienia tego 
działania; 12) docelowy czas wznowienia działalności (ang. recovery time 
objective – RTO) – czas od wystąpieniu incydentu, w którym musi zostać:  
a) wznowione dostarczanie produktu lub usługi, lub b) wznowione dzia-
łanie, albo c) zapewniony zestaw zasobów.

3. Standard ISO 22301 – podobnie jak norma 27001 – oparty jest na modelu 
ciągłego doskonalenia (PDCA). Na dokumentację o charakterze obligato-
ryjnym, wymaganą przez normę ISO 22301, składają się: 1) lista wyma-
gań prawnych, branżowych, umownych i innych; 2) zakres polityki cią-
głości działania; 3) polityka ciągłości działania; 4) cele ciągłości działania;  
5) kompetencje personelu; 6) metodyka analizy wpływu na działanie 
i oceny ryzyka – określa metodologię BIA; 7) kwestionariusz analizy wpły-
wu na działalność – dokumentują wyniki BIA; 8) wyniki oceny ryzyka;  
9) strategia ciągłości działania; 10) procedury ciągłości działania – obej-
mują reakcję na incydent, „odzysk” (rekonwalescencję; odbudowę) i plan 
ciągłości działania; 11) procedury reagowania na incydenty – określają 
sposób początkowego reagowania na incydenty (natychmiastowego – 
w początkowej fazie wystąpienia incydentu; pierwsze kroki, jakie powinny 



79

zostać podjęte); 12) procedury przywracania funkcjonowania i przywra-
cania działalności gospodarczej; 13) wyniki przeglądu po incydencie;  
14) wyniki audytu wewnętrznego; 15) wyniki działań naprawczych. 
Możliwe jest scalenie niektórych z tych dokumentów w jeden dokument 
(zwłaszcza w przypadku mniejszych i mniej skomplikowanych podmio-
tów), np. raport wyników analizy wpływu na działanie i oceny ryzyka za-
wrzeć w strategii ciągłości działania.

4. Spośród nieobligatoryjnych dokumentów można wskazać przykładowe 
scenariusze incydentów, procedurę działań naprawczych czy procedurę 
audytu wewnętrznego8.

VI

Operator usługi kluczowej, który nie wykonuje obowiązku opracowania, sto-
sowania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu 
informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, podlega 
karze w wysokości do 50 000 zł (art. 73 ust.1 pkt 5 w zw. z art.73 ust. 3 pkt 5 
u.k.s.c.). Nie może być ona niższa niż 15 000 zł (art. 73 ust. 4 pkt 3 u.k.s.c.).

Art. 11. [Obowiązek obsługi incydentów, zgłaszania incydentów i współ-
działania]

1. Operator usługi kluczowej:
1) zapewnia obsługę incydentu;
2) zapewnia dostęp do informacji o rejestrowanych incydentach właści-

wemu CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV w zakresie nie-
zbędnym do realizacji jego zadań;

3) klasyfikuje incydent jako poważny na podstawie progów uznawania 
incydentu za poważny;

4) zgłasza incydent poważny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 go-
dzin od momentu jego wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV;

5) współdziała podczas obsługi incydentu poważnego i incydentu kry-
tycznego z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, 
przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe;

8 Tamże, s. 122–123.
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6) usuwa podatności, o których mowa w art. 32 ust. 2, oraz informuje 
o ich usunięciu organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przekazywane jest w postaci 
elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania go w postaci 
elektronicznej – przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji.

3. W przypadku ustanowienia sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa 
operator usługi kluczowej niezależnie od zadań określonych w ust. 1:
1) przekazuje jednocześnie temu zespołowi w postaci elektronicznej 

zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;
2) współdziała z tym zespołem na poziomie sektora lub podsektora 

podczas obsługi incydentu poważnego lub incydentu krytycznego, 
przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe;

3) zapewnia temu zespołowi dostęp do informacji o rejestrowanych in-
cydentach w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, progi uznania incy-
dentu za poważny według rodzaju zdarzenia w poszczególnych sektorach 
i podsektorach określonych w załączniku nr 1 do ustawy, uwzględniając:
1) liczbę użytkowników, których dotyczy zakłócenie świadczenia usługi 

kluczowej,
2) czas oddziaływania incydentu na świadczoną usługę kluczową,
3) zasięg geograficzny obszaru, którego dotyczy incydent,
4) inne czynniki charakterystyczne dla danego sektora lub podsektora, 

jeżeli występują
– kierując się potrzebą zapewnienia ochrony przed zagrożeniem 

życia lub zdrowia ludzi, znacznymi stratami majątkowymi oraz 
obniżeniem jakości świadczonej usługi kluczowej.

I

1. W przepisie art. 11 u.k.s.c. na operatorów usług kluczowych nałożono 
obowiązki związane z obsługą incydentu oraz ze zgłaszaniem i obsługą 
incydentu poważnego. Implementuje on (w zakresie oceny wagi incyden-
tu oraz zgłaszania go w wypadku uznania go za istotny, a w u.k.s.c. poważ-
ny) postanowienia art. 14 ust. 3 i 4 dyrektywy NIS. Zgodnie z pierwszym 
z tych przepisów państwa członkowskie zapewniają, żeby operatorzy 
usług kluczowych niezwłocznie zgłaszali właściwemu organowi lub 
CSIRT incydenty mające istotny wpływ na ciągłość świadczonych przez 
nich usług kluczowych. W art. 14 ust. 4 dyrektywy NIS wskazano, jakie 
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kryteria powinny być brane pod uwagę przy określeniu istotności danego 
incydentu, a mianowicie: 1) liczba użytkowników, których dotyczy zakłó-
cenie usługi kluczowej; 2) czas trwania incydentu; 3) zasięg geograficzny 
związany z obszarem, którego dotyczy incydent.

2. Za obsługę incydentu (bez względu na jego rodzaj) odpowiada opera-
tor usługi kluczowej – dokonuje identyfikacji incydentu, jego rejestracji 
i kwalifikacji (na podstawie progów uznawania incydentu za poważny 
określa, czy należy go za taki uznać; o kwalifikacji incydentu jako kry-
tyczny decyduje właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV 
– zob. uwagi do art. 2 pkt 6), priorytetyzacji, a także podejmuje działania 
naprawcze oraz ograniczające jego skutki.

3. Jeżeli operator usługi kluczowej uzna, że incydent jest poważny, to ma on 
obowiązek zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od 
momentu wykrycia tego zdarzenia, właściwemu CSIRT (na temat wła-
ściwości CSIRT – art. 26 ust. 5–7 oraz art. 27 u.k.s.c.). Zgodnie z art. 26 
ust. 8 u.k.s.c., jeżeli CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV otrzy-
mał zgłoszenie incydentu, a nie jest właściwy do koordynacji jego obsłu-
gi, to przekazuje niezwłocznie to zgłoszenie do właściwego CSIRT wraz 
z otrzymanymi informacjami. W art. 11 ust. 1 pkt 4 u.k.s.c. przewidziano, 
że zgłoszenie jest dokonywane w postaci elektronicznej, a w przypadku 
braku możliwości przekazania go w postaci elektronicznej – co może 
przecież mieć miejsce, jako skutek zaistnienia incydentu – przy użyciu 
innych dostępnych środków komunikacji. Określenie zarówno elektro-
nicznej formy zgłaszania incydentu, jak i sposobu dokonywania zgłoszeń 
i przekazywania informacji przy użyciu innych środków komunikacji – 
w przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia albo przekazania 
ich w postaci elektronicznej – jest w gestii CSIRT (art. 31 ust. 1 u.k.s.c.). 
Komunikat zawierający informacje na ten temat CSIRT MON, CSIRT 
NASK i CSIRT GOV publikują na stronie podmiotowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, Naukowej 
i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawcze-
go lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (art. 31 ust. 2 u.k.s.c.).

4. Obsługę incydentu poważnego i krytycznego zapewnia operator usługi 
kluczowej. Współpracuje on z właściwym CSIRT: CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV (art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.s.c.), a także – w tym sa-
mym zakresie – z sektorowym zespołem cyberbezpieczeństwa, jeżeli zo-
stał ustanowiony (art. 11 ust. 3 pkt 2 i 3 u.k.s.c.). Ponadto przesyła mu 
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w postaci elektronicznej zgłoszenie incydentu (art. 11 ust. 3 pkt 1 u.k.s.c.). 
Oczywiście w tym wypadku nie jest to obwarowane żadnym terminem.

5. W myśl art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.s.c. operator usługi kluczowej współdziała 
podczas obsługi incydentu poważnego i incydentu krytycznego z właści-
wym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, przekazując niezbęd-
ne dane, w tym dane osobowe. Natomiast – zgodnie z artykułem – CSIRT 
MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może wystąpić bezpośrednio do ope-
ratora usługi kluczowej o udostępnienie informacji technicznych związanych 
z incydentem poważnym lub krytycznym, niezbędnych do przeprowadze-
nia analizy lub koordynacji obsługi takiego incydentu (art. 32 ust. 3 u.k.s.c.). 
Z uprawnieniem tym skorelowana jest treść art. 11 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c., zgod-
nie z którym operator usługi kluczowej jest zobligowany zapewnić dostęp do 
informacji o rejestrowanych incydentach właściwemu CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań.

II

Realizując upoważnienie ustawowe zawarte w przepisie art. 11 ust. 4 u.k.s.c. do 
określenia progów uznania incydentu za poważny według rodzaju zdarzenia 
w poszczególnych sektorach i podsektorach określonych w załączniku nr 1 do tej 
ustawy, Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 31 października 2018 r. 
w sprawie progów uznania incydentu za poważny (Dz.U. z 2018 r., poz. 2180).

III

1. Operator usługi kluczowej, który nie zapewnia obsługi incydentu (art. 11 
ust. 1 pkt 1) podlega karze pieniężnej w wysokości do 15 000 zł (nie niższej 
niż 5000 zł) za każdy stwierdzony przypadek zaniechania obsługi incyden-
tu (art. 73 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 73 ust 3 pkt 6 w zw. z art. 73 ust. 4 pkt 2 
u.k.s.c.), za niezgłoszenie do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub 
CSIRT GOV poważnego incydentu w ciągu 24 godzin od momentu jego 
wykrycia grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości do 20 000 zł  
(nie niższa niż 5000 zł) za każdy stwierdzony przypadek niezgłoszenia  
(art. 73 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 73 ust. 3 pkt 7 w zw. z art. 73 ust. 4 pkt 
2 u.k.s.c.). Jeżeli operator nie współdziała podczas obsługi incydentu po-
ważnego i incydentu krytycznego z właściwym CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV, nieprzekazując niezbędnych danych (art. 11 ust. 1 
pkt 5), to grozi mu kara pieniężna w wysokości do 20 000 zł (art. 73 ust. 1  
pkt 7 w zw. z art. 73 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 73 ust. 4 pkt 8 u.k.s.c.).
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2. Na operatorze usługi kluczowej spoczywa także nałożony w art. 11 ust. 1 
pkt 6 u.k.s.c. obowiązek usuwania podatności, czyli właściwości systemu 
informacyjnego, która może być wykorzystana przez zagrożenie cyber-
bezpieczeństwa (art. 2 pkt 11 u.k.s.c.), które doprowadziły lub mogłyby 
doprowadzić do incydentu poważnego lub krytycznego (art. 32 ust. 2 
u.k.s.c.), oraz informowania o ich usunięciu organu właściwego do spraw 
cyberbezpieczeństwa (odnośnie do organu właściwego – zob. uwagi do 
art. 41 u.k.s.c.). Niezastosowanie się do wezwania organu właściwego 
i nieusunięcie podatności wiąże się dla operatora usługi kluczowej z nało-
żeniem kary pieniężnej, o której mowa w art. 73 ust. 1 pkt 9, w wysokości 
do 20 000 zł (art.73 ust. 3 pkt 8 u.k.s.c.). Nie może być ona niższa niż  
5000 zł (art. 73 ust. 4 pkt 2 u.k.s.c.).

Art. 12. [Treść zgłoszenia incydentu poważnego]

1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, zawiera:
1) dane podmiotu zgłaszającego, w tym firmę przedsiębiorcy, numer we 

właściwym rejestrze, siedzibę i adres;
2) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej oso-

by dokonującej zgłoszenia;
3) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej oso-

by uprawnionej do składania wyjaśnień dotyczących zgłaszanych in-
formacji;

4) opis wpływu incydentu poważnego na świadczenie usługi kluczowej, 
w tym:
a) usługi kluczowe zgłaszającego, na które incydent poważny miał 

wpływ,
b) liczbę użytkowników usługi kluczowej, na których incydent po-

ważny miał wpływ,
c) moment wystąpienia i wykrycia incydentu poważnego oraz czas 

jego trwania,
d) zasięg geograficzny obszaru, którego dotyczy incydent poważny,
e) wpływ incydentu poważnego na świadczenie usługi kluczowej 

przez innych operatorów usług kluczowych i dostawców usług 
cyfrowych,

f) przyczynę zaistnienia incydentu poważnego i sposób jego prze-
biegu oraz skutki jego oddziaływania na systemy informacyjne 
lub świadczone usługi kluczowe;
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5) informacje umożliwiające właściwemu CSIRT MON, CSIRT NASK 
lub CSIRT GOV określenie, czy incydent dotyczy dwóch lub większej 
liczby państw członkowskich Unii Europejskiej;

6) w przypadku incydentu, który mógł mieć wpływ na świadczenie usłu-
gi kluczowej, opis przyczyn tego incydentu, sposób jego przebiegu 
oraz prawdopodobne skutki oddziaływania na systemy informacyjne;

7) informacje o podjętych działaniach zapobiegawczych;
8) informacje o podjętych działaniach naprawczych;
9) inne istotne informacje.

2. Operator usługi kluczowej przekazuje informacje znane mu w chwili do-
konywania zgłoszenia, które uzupełnia w trakcie obsługi incydentu po-
ważnego.

3. Operator usługi kluczowej przekazuje, w niezbędnym zakresie, w zgłosze-
niu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, informacje stanowiące tajem-
nice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
gdy jest to konieczne do realizacji zadań właściwego CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV oraz sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa.

4. Właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV oraz sektorowy 
zespół cyberbezpieczeństwa może zwrócić się do operatora usługi kluczo-
wej o uzupełnienie zgłoszenia o informacje, w tym informacje stanowiące 
tajemnice prawnie chronione, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, 
o których mowa w ustawie.

5. W zgłoszeniu operator usługi kluczowej oznacza informacje stanowiące ta-
jemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

I

Zgłoszenie incydentu poważnego powinno obejmować dane podmiotu zgła-
szającego, personalia osoby dokonującej zgłoszenia i uprawnionej do składa-
nia wyjaśnień dotyczących składanych informacji, opis wpływu incydentu 
poważnego na świadczenie usługi kluczowej, informacje umożliwiające wła-
ściwemu CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV określenie, czy incydent 
dotyczy dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej, 
opis przyczyn tego incydentu, sposób jego przebiegu oraz prawdopodobne 
skutki oddziaływania na systemy informacyjne (w przypadku incydentu, któ-
ry mógł mieć wpływ na świadczenie usługi kluczowej) oraz wskazanie podję-
tych działań zapobiegawczych i naprawczych.
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II

Operator usługi kluczowej zgłasza incydent poważny niezwłocznie, nie póź-
niej niż w ciągu 24 godzin od momentu jego wykrycia, do właściwego CSIRT 
MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV. Jak wspominano (komentarz do art. 11 
u.k.s.c.) wymaga się od niego jak najszybszego wykonania obowiązku – nie 
jest konieczne zbieranie „kompletu informacji”, jeżeli spowolniłoby to zużycie 
dodatkowego czasu – zgodnie z art. 12 ust. 2 u.k.s.c. przekazuje informacje 
znane mu w chwili dokonywania zgłoszenia, które uzupełnia w trakcie obsłu-
gi incydentu.

III

Jeżeli jest to konieczne do realizacji zadań właściwego CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV oraz sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa, to 
operator usługi kluczowej jest zobowiązany przekazać informacje stanowiące 
tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 
W celu umożliwienia zachowania poufności powinny zostać oznaczone w od-
powiedni sposób.

Art. 13. [Fakultatywne przekazywanie informacji do właściwego CSIRT]

1. Operator usługi kluczowej może przekazywać do właściwego CSIRT 
MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV informacje:
1) o innych incydentach;
2) o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa;
3) dotyczące szacowania ryzyka;
4) o podatnościach;
5) o wykorzystywanych technologiach.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci elektro-
nicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania w postaci elektro-
nicznej, przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji.

3. W przypadku ustanowienia sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa 
operator usługi kluczowej może przekazywać jednocześnie temu zespo-
łowi, w postaci elektronicznej, informacje, o których mowa w ust. 1.

4. Operator usługi kluczowej oznacza informacje stanowiące tajemnice 
prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
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I

W omawianym przepisie przewidziano możliwość fakultatywnego przeka-
zywania przez operatora usługi kluczowej właściwemu CSIRT-owi, a także 
sektorowemu zespołowi cyberbezpieczeństwa (w przypadku jego utworzenia) 
wskazanych w art. 13 ust. 1 u.k.s.c. danych. Celem jest oczywiście umożli-
wienie gromadzenia i analizowania informacji przez te podmioty mogących 
usprawnić przeciwdziałanie oraz zwalczanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa. 
Z przepisem tym koreluje regulacja z art. 37 u.k.s.c. umożliwiająca właści-
wemu CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, po konsultacji ze zgła-
szającym operatorem usługi kluczowej, opublikować na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej, odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, 
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, informacje o incyden-
tach poważnych, gdy jest to niezbędne, żeby zapobiec wystąpieniu incydentu 
albo zapewnić obsługę incydentu (art. 37 ust. 2 u.k.s.c.).

II

Ustawodawca nie wskazał ani procedury, ani formy przekazywania infor-
macji, a jedynie, że ma to być „postać elektroniczna” lub w przypadku braku 
możliwości przekazania w tej postaci – przekazanie może nastąpić z wyko-
rzystaniem innych dostępnych środków komunikacji. Natomiast przesyłanie 
informacji sektorowemu zespołowi cyberbezpieczeństwa (w przypadku jego 
utworzenia) może odbywać się jedynie w postaci elektronicznej. Ogólność 
sformułowań wynika z pozostawienia przez ustawodawcę – i słusznie – zain-
teresowanym podmiotom do wypracowania na drodze praktyki.

III

Informacje prawnie chronione (w przepisie przykładowo wskazano informa-
cje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa) powinny zostać przez operatora 
usługi kluczowej odpowiednio oznaczone w celu zabezpieczenia ich przed 
ujawnieniem osobom trzecim, tj. nieuprawnionym do uzyskaniu dostępu do 
nich (zapewnienie poufności).
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Art. 14. [Podmioty odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo]

1. Operator usługi kluczowej w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 8, 
art. 9, art. 10 ust. 1–3, art. 11 ust. 1–3, art. 12 i art. 13, powołuje wewnętrz-
ne struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo lub zawiera umowę 
z podmiotem świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

2. Wewnętrzne struktury powołane przez operatora usługi kluczowej od-
powiedzialne za cyberbezpieczeństwo oraz podmioty świadczące usługi 
z zakresu cyberbezpieczeństwa są obowiązane:
1) spełniać warunki organizacyjne i techniczne pozwalające na zapew-

nienie cyberbezpieczeństwa obsługiwanemu operatorowi usługi klu-
czowej;

2) dysponować pomieszczeniami służącymi do świadczenia usług z za-
kresu reagowania na incydenty, zabezpieczonymi przed zagrożeniami 
fizycznymi i środowiskowymi;

3) stosować zabezpieczenia w celu zapewnienia poufności, integralności, 
dostępności i autentyczności przetwarzanych informacji, z uwzględnie-
niem bezpieczeństwa osobowego, eksploatacji i architektury systemów.

3. Operator usługi kluczowej informuje organ właściwy do spraw cyberbez-
pieczeństwa i właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV i sekto-
rowy zespół cyberbezpieczeństwa o podmiocie, z którym została zawarta 
umowa o świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, danych kon-
taktowych tego podmiotu, zakresie świadczonej usługi oraz o rozwiąza-
niu umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia lub rozwiązania umowy.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporzą-
dzenia, warunki organizacyjne i techniczne dla podmiotów świadczących 
usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur odpo-
wiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, uwzględniając Polskie Normy oraz 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla wewnętrznych struktur 
odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podmiotów świadczących 
usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych, 
a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarza-
nych w tych strukturach albo podmiotach.

I

Ustawodawca nakłada na operatorów usług kluczowych obowiązek powoła-
nia wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo lub 
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zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługi z zakresu cyberbezpie-
czeństwa w celu realizacji zdań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeń-
stwa, tj. wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie infor-
macyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej, wyznaczenie 
osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa, zapewnienie użytkownikom usługi kluczowej 
dostępu do wiedzy w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa, opracowanie, 
wdrożenie i aktualizacja dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemu infor-
macyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, obsługa in-
cydentów, zgłaszanie incydentów poważnych i współdziałanie przy obsłudze 
incydentu poważnego i incydentu krytycznego, zgłoszenie incydentu poważ-
nego, przekazywanie określonych w ustawie informacji do właściwego CSIRT.

II

Operator usług kluczowych ma obowiązek powiadomić organ właściwy do 
spraw cyberbezpieczeństwa i właściwy CSIRT o zawarciu bądź rozwiązaniu 
umowy o świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa w terminie 14 dni 
od zaistnienia tego faktu. W przypadku zawiadomienia o zawarciu umowy 
operator podaje oprócz danych kontaktowych podmiotu, z którym zawarto 
umowę, zakres świadczonej usługi.

III

1. W ust. 2 omawianego artykułu ustawodawca ogólnie wskazuje warunki, 
jakie powinny spełniać wewnętrzne struktury powołane przez operatora 
usługi kluczowej odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo oraz podmioty 
świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ich uszczegółowienie 
nastąpiło w rozporządzeniu ministra cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r.  
w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów 
świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych 
struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzial-
nych za cyberbezpieczeństwo (Dz.U. z 2019 r., poz. 2479) wydanym na 
podstawie art. 14 ust. 4 u.k.s.c. Na warunki te składają się wymogi o cha-
rakterze organizacyjnym i technicznym.

2. Podmiot świadczący usługi z dziedziny cyberbezpieczeństwa jest obowią-
zany spełnić następujące warunki organizacyjne: 1) posiadać, utrzymy-
wać i aktualizować system zarządzania bezpieczeństwem informacji speł-
niający wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 27001 w zakresie 
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obejmującym co najmniej świadczone usługi; 2) zapewnić ciągłość dzia-
łania usłudze obsługi incydentu oraz wsparcie operatorowi usługi klu-
czowej z czasem reakcji adekwatnym do charakteru usługi kluczowej;  
3) posiadać i udostępniać w języku polskim i angielskim deklarację swo-
jej polityki działania w zakresie określonym dokumentem RFC 2350 pu-
blikowanym przez organizację Internet Engineering Task Force (IETF);  
4) w zakresie realizowanych obowiązków, o których mowa w art. 8 pkt 4 i 6, 
art. 11 ust. 1 pkt 1–5, art. 12 i art. 13 u.k.s.c., dysponować personelem po-
siadającym umiejętności: a) identyfikowania zagrożeń w odniesieniu do 
systemów informacyjnych operatora usługi kluczowej oraz proponowania 
rozwiązań ograniczających ryzyko wynikające z tych zagrożeń, b) anali-
zowania oprogramowania szkodliwego i określania jego wpływu na sys-
tem informacyjny operatora usługi kluczowej, c) wykrywania przełama-
nia lub ominięcia zabezpieczeń systemu informacyjnego operatora usługi 
kluczowej, prowadzenia analizy powłamaniowej wraz z określeniem dzia-
łań niezbędnych do przywrócenia sprawności systemu informacyjnego 
operatora usługi kluczowej, d) zabezpieczania informacji potrzebnych do 
analizy powłamaniowej, pozwalających na określenie wpływu incyden-
tu poważnego na świadczenie usługi kluczowej; 5) dysponować prawem 
do wyłącznego korzystania z pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń – 
w przypadku realizacji obowiązków, o których mowa w art. 8 pkt 4 i 6,  
art. 11 ust. 1 pkt 1–5, art. 12 i art. 13 u.k.s.c.; 6) przeprowadzić analizę ry-
zyka mającą na celu dobór adekwatnych środków bezpieczeństwa fizycz-
nego i technicznego pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń, w których 
świadczone są usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, w której uwzględnia 
się wszystkie istotne czynniki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo. 

3. Podmioty świadczące usługi z dziedziny cyberbezpieczeństwa oraz we-
wnętrzne struktury organizacyjne operatorów usług kluczowych odpo-
wiedzialne za cyberbezpieczeństwo są obowiązane spełniać następujące 
warunki techniczne: 1) dysponować sprzętem komputerowym oraz wyspe-
cjalizowanymi narzędziami informatycznymi umożliwiającymi: a) rejestro-
wanie zgłoszeń incydentów, b) analizę kodu oprogramowania uznanego za 
szkodliwe, c) badanie odporności systemów informacyjnych na przełama-
nie lub ominięcie zabezpieczeń, d) zabezpieczanie informacji potrzebnych 
do analizy powłamaniowej pozwalające na określenie wpływu incydentu 
poważnego na świadczenie usługi kluczowej; 2) dysponować redundantny-
mi środkami łączności umożliwiającymi prawidłową i bezpieczną wymia-
nę informacji z podmiotami, dla których świadczą usługi, oraz właściwym 
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Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego 
działającym na poziomie krajowym.

4. Podmioty świadczące usługi z dziedziny cyberbezpieczeństwa oraz we-
wnętrzne struktury organizacyjne operatorów usług kluczowych odpo-
wiedzialne za cyberbezpieczeństwo, wykonujące czynności związane 
z realizacją obowiązków, o których mowa w art. 8 pkt 4 i 6, art. 11 ust. 1  
pkt 1–5, art. 12 i art. 13 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa, są obowiązane stosować następujące zabezpieczenia pomieszczenia 
lub zespołu pomieszczeń adekwatne do przeprowadzonego szacowania 
ryzyka, w tym co najmniej: 1) ściany i stropy pomieszczenia lub zespołu 
pomieszczeń, w których będą świadczone usługi z zakresu cyberbezpie-
czeństwa, powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60, 
określoną w Polskiej Normie PN-EN 13501, a budynek, w którym będą 
świadczone usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, powinien mieć klasę 
odporności pożarowej nie niższą niż klasa B, określoną w przepisach wy-
danych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.); 2) drzwi do po-
mieszczenia lub zespołu pomieszczeń spełniające co najmniej wymagania 
klasy 2 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, wyposażone w zamek 
spełniający co najmniej wymagania klasy 4 określone w Polskiej Normie 
PN-EN 12209, o ile na podstawie przeprowadzonego szacowania ryzyka 
dostęp do nich rodziłby nieakceptowalne ryzyko nieuprawnionego wej-
ścia do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń; 3) konstrukcję pomiesz-
czenia lub zespołu pomieszczeń zapewniającą odporność na próbę nie-
uprawnionego dostępu; 4) okna spełniające co najmniej wymagania klasy 
2 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, o ile na podstawie przeprowa-
dzonego szacowania ryzyka dostęp do nich niesie nieakceptowalne ryzy-
ko nieuprawnionego wejścia do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń;  
5) szafy o podwyższonej odporności ogniowej, zabezpieczające przed 
próbami włamań oraz pożarami, odpowiednio do wartości danych oraz 
ewentualnych innych zagrożeń, na podstawie przeprowadzonego szaco-
wanego ryzyka, służące do przechowywania dokumentacji papierowej 
oraz informatycznych nośników danych mających istotne znaczenie dla 
prowadzonej działalności; 6) system kontroli dostępu obejmujący wszyst-
kie wejścia i wyjścia kontrolowanego obszaru, w którym co najmniej roz-
poznanie osoby uprawnionej następuje w wyniku odczytu identyfikatora 
lub odczytu cech biometrycznych, oraz rejestrujący zdarzenia; 7) stały 
nadzór osoby uprawnionej nad osobami niewykonującymi czynności 
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związanych z realizacją obowiązków, o których mowa w art. 8 pkt 4 i 6, 
art. 11 ust. 1 pkt 1–5, art. 12 i art. 13 u.k.s.c., przebywającymi w pomiesz-
czeniu lub zespole pomieszczeń, w których wykonywane są te czynności; 
8) system sygnalizacji napadu i włamania spełniający co najmniej wyma-
gania systemu stopnia 2 określone w Polskiej Normie PN-EN 50131-1, 
stale monitorowany przez personel bezpieczeństwa oraz wyposażony 
w rezerwowe źródło zasilania i obejmujący ochroną wejścia i wyjścia kon-
trolowanego obszaru; 9) system sygnalizacji pożarowej obejmujący urzą-
dzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania 
i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alar-
mów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, 
przy czym obiekty wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze i objęte cało-
dobowym nadzorem co najmniej jednej osoby nie muszą być wyposażone 
w system sygnalizacji pożarowej.

5. Podmioty świadczące usługi z dziedziny cyberbezpieczeństwa oraz we-
wnętrzne struktury organizacyjne operatorów usług kluczowych odpo-
wiedzialne za cyberbezpieczeństwo, realizujące inne obowiązki niż wy-
mienione w art. 8 pkt 4 i 6, art. 11 ust. 1 pkt 1–5, art. 12 lub art. 13 u.k.s.c., 
są zobowiązane wprowadzić zabezpieczenia adekwatne do przetwarza-
nych informacji na podstawie przeprowadzonego szacowanego ryzyka, 
a także z wykorzystaniem dobrych praktyk, mając na celu skuteczne:  
1) monitorowanie i wykrywanie incydentów bezpieczeństwa informacji; 
2) reagowanie na incydenty bezpieczeństwa; 3) zapobieganie incyden-
tom bezpieczeństwa informacji; 4) zarządzanie jakością zabezpieczeń 
systemów, informacji i powierzonych aktywów; 5) aktualizowanie ryzyk 
w przypadku zmiany struktury organizacyjnej, procesów i technologii, 
które mogą wpływać na reakcję na incydent.

IV

Według poprzednio obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków 
organizacyjnych i technicznych9 operatorzy usług kluczowych byli zobligowa-
ni w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia decyzji o uznaniu za operatora 

9 Rozporządzenie Ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków 
organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbez-
pieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych 
odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo (Dz.U. z 2018 r., poz. 1780).
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usługi kluczowej do utworzenia wewnętrznych struktur lub podpisania umo-
wy z zewnętrznym podmiotem specjalistycznym, który świadczy usługi 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Słusznie wskazuje Bolesław Szafrański, że 
był to okres bardzo krótki w stosunku do złożoności technicznej i meryto-
rycznej działań, jakie należy przeprowadzić, żeby spełnić wszystkie wymaga-
nia wynikające z treści rozporządzenia, zwłaszcza gdy chodzi o samodzielne 
tworzenie struktur wewnętrznych przez operatora. Obecnie termin ten wy-
nosi 6 miesięcy. Wydaje się, że jest to wystarczający czas na przeprowadzenie 
wymaganych czynności10.

V

Operator usługi kluczowej, który nie powołuje wewnętrznych struktur odpo-
wiedzialnych za cyberbezpieczeństwo ani nie zawiera umowy z podmiotem 
świadczącym usługi z dziedziny cyberbezpieczeństwa, podlega karze pienięż-
nej w wysokości do 100 000 zł (art. 73 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 73 ust. 3 pkt 9 
u.k.s.c.), która nie może być niższa niż 15 000 zł (art. 73 ust. 4 pkt 3 u.k.s.c.).

Art. 15. [Audyt bezpieczeństwa]

1. Operator usługi kluczowej ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie, co naj-
mniej raz na 2 lata, audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wyko-
rzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, zwanego dalej „audytem”.

2. Audyt może być przeprowadzony przez:
1) jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisa-

mi ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544 oraz z 2020 r. poz. 1086), 
w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa sys-
temów informacyjnych;

2) co najmniej dwóch audytorów posiadających:
a) certyfikaty określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 lub
b) co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeń-

stwa systemów informacyjnych, lub
c) co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeń-

stwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem 

10 B. Szafrański, Komentarz do art. 14 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, s. 140.
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ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpie-
czeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę 
organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia nauko-
wego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych;

3) sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa, ustanowiony w ramach sek-
tora lub podsektora wymienionego w załączniku nr 1 do ustawy, jeże-
li audytorzy spełniają warunki, o których mowa w pkt 2.

3. Za praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyj-
nych, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b i c, uważa się udokumentowane 
wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem rozpoczęcia audytu 3 au-
dytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości 
działania albo wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów informa-
cyjnych lub ciągłości działania w wymiarze czasu pracy nie mniejszym 
niż ½ etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora 

wewnętrznego;
2) przeprowadzaniem audytu zewnętrznego pod nadzorem audytora 

wiodącego;
3) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa 

informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie  
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne;

4) wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 224);

5) wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1200).

4. Audytor jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji uzyska-
nych w związku z przeprowadzanym audytem, z zachowaniem przepisów 
o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronio-
nych.

5. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów audytor sporządza pi-
semne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu i przekazuje je operato-
rowi usługi kluczowej wraz z dokumentacją z przeprowadzonego audytu.

6. Operator usługi kluczowej, u którego w danym roku w stosunku do syste-
mu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej 
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został przeprowadzony przez osoby spełniające warunki określone w ust. 2 
pkt 2 audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne, nie ma obowiązku przeprowadzania audytu przez 2 lata.

7. Operator usługi kluczowej przekazuje kopię sprawozdania z przeprowa-
dzonego audytu na uzasadniony wniosek:
1) organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa;
2) dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – w przypadku, gdy 

operator usługi kluczowej jest jednocześnie właścicielem, posiada-
czem samoistnym albo posiadaczem zależnym obiektów, instalacji, 
urządzeń lub usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, 
wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 usta-
wy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

3) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporzą-

dzenia, wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu, 
uwzględniając zakres wiedzy specjalistycznej wymaganej od osób legity-
mujących się poszczególnymi certyfikatami.

I

W art. 15 zobowiązano operatora usług kluczowych do przeprowadzania raz 
na 2 lata audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego 
do świadczenia usługi kluczowej. Pierwszy audyt powinien zostać przeprowa-
dzony w ciągu roku od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora usługi 
kluczowej.

II

Według przywoływanej już wielokrotnie normą ISO 27000 informacji odno-
szącej się do przeglądów systemów zarządzania bezpieczeństwem audyt bez-
pieczeństwa jest to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces prze-
prowadzony w celu uzyskania dowodów z i ich późniejszej oceny, co pozwoli 
na obiektywne określenie zakresu, w jakim spełnione są ustalone wcześniej 
kryteria oceny.



95

III

1. W art. 15 ust. 2 u.k.s.c. wskazano podmioty kompetentne do przeprowadze-
nia audytu bezpieczeństwa. Po pierwsze, jest to akredytowana spełniająca 
wymagania prawne jednostka oceniająca zgodność. Po drugie, co najmniej 
dwóch audytorów mających odpowiednie kompetencje (mogą być one po-
twierdzone stosownymi certyfikatami lub co najmniej trzyletnią praktyką11 
w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych albo praktyką 
dwuletnią, gdy osoba taka legitymuje się dyplomem ukończenia studiów 
podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyj-
nych). Po trzecie – sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa.

2. Wykaz certyfikatów potwierdzających kompetencje audytorów został 
określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 
2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadze-
nia audytu (Dz.U. z 2018 r., poz. 1999), wydanym na podstawie delegacji 
zawartej w art. 15 ust. 8 u.k.s.c.. Wskazano w nim następujace certyfika-
ty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information System Audi-
tor (CISA), Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpie-
czeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001, wydawany 
przez jednostkę oceniającą zgodność, Certyfikat audytora wiodącego sys-
temu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301, Certified In-
formation Security Manager (CISM), Certified in Risk and Information 
Systems Control (CRISC), Certified in the Governance of Enterprise IT 
(CGEIT), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), 
Systems Security Certified Practitioner (SSCP), Certified Reliability Pro-
fessional, certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 
Cybersecurity Expert.

3. Audytor jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji uzyska-
nych w związku z przeprowadzanym audytem, z zachowaniem przepisów 
o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronio-
nych. Pod pojęciem „informacje prawnie chronione” należy rozumieć 
informacje objęte np. tajemnicą zawodową, medyczną czy tajemnicą 
przedsiębiorstwa (a zatem takie, z jakimi mógł się on zetknąć podczas 
wykonywania audytu), chronione na podstawie odrębnych przepisów, 
a także dane osobowe. Krzysztof Świtała słusznie wskazuje, że zakres 

11 Zgodnie z art. 15 ust. 3 u.k.s.c. za praktykę uznaje się wykonanie co najmniej trzech 
audytów w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu.
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przedmiotowy tajemnicy obejmuje informacje uzyskane w związku 
z przeprowadzanym audytem, a zatem dotyczące nie tylko systemu infor-
macyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej będącego 
przedmiotem audytu, lecz także wszelkie fakty i okoliczności związane 
z przeprowadzanymi czynnościami kontrolnymi12. W przypadku ujaw-
nienia uzyskanych podczas audytu informacji audytorowi grozi odpowie-
dzialność karna na podstawie art. 266 k.k.

4. Audytor na podstawie zebranych dokumentów i dowodów sporządza pi-
semne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu, które przekazuje opera-
torowi usługi kluczowej wraz z dokumentacją z przeprowadzonego audytu 
oraz ustalonych na tej podstawie wniosków. Ponadto – zgodnie z art. 15  
ust. 7 – kopia omawianego dokumentu może zostać przekazana, na uza-
sadniony wniosek, organowi właściwemu do spraw cyberbezpieczeństwa, 
Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także – w przypadku 
operatorów usług kluczowych będących jednocześnie właścicielami, po-
siadaczami samoistnymi albo posiadaczami zależnymi obiektów, instala-
cji, urządzeń lub usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej 
– Dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

IV

Operator usługi kluczowej, który nie przeprowadza audytu, podlega karze pie-
niężnej do 200 000 zł (art. 73 ust. 1 pkt 11 w zw. z art.73 ust. 3 pkt 10 u.k.s.c.), 
która nie może być niższa niż 15 000 zł (art.73 ust. 4 pkt 3 u.k.s.c.). Za czyn 
ten można również pociągnąć do odpowiedzialności „kierownika” operato-
ra usługi kluczowej, wymierzając mu karę pieniężną nieprzekraczającą 200% 
jego miesięcznego wynagrodzenia.

Art. 16. [Terminy realizacji obowiązków]

Operator usługi kluczowej realizuje obowiązki określone w:
1) art. 8 pkt 1 i 4, art. 9, art. 11 ust. 1–3, art. 12 i art. 14 ust. 1 – w terminie 

3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora usługi klu-
czowej;

12 K. Świtała, Komentarz do art. 15 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, s. 145–146.



97

2) art. 8 pkt 2, 3, 5 i 6 oraz art. 10 ust. 1–3 – w terminie 6 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej;

3) art. 15 ust. 1 – w terminie roku od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej.

I

W art. 16 u.k.s.c. określono terminy realizacji przez operatora usługi kluczo-
wej poszczególnych obowiązków.

II

1. Termin 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora 
usługi kluczowej przewidziano do realizacji następujących obowiązków: 
1) wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informa-
cyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej w zakresie 
prowadzenia systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu 
oraz zarządzania tym ryzykiem (art. 8 pkt 1 u.k.s.c.), a także zarządzania 
incydentami (art. 8 pkt 4 u.k.s.c.); 2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej 
za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbez-
pieczeństwa (art. 9 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c.), która przekazuje swoje dane – do 
organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa, właściwego zespołu 
CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV i sektorowego zespołu cyber-
bezpieczeństwa – takie, jak: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres 
poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia jej wyznaczenia, a także 
informacji o zmianie tych danych – w terminie 14 dni od dnia ich zmia-
ny (art. 9 ust. 2 u.k.s.c.); 3) zapewnienia użytkownikowi usługi kluczowej 
dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpie-
czeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed 
tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze świadczoną usługą kluczową 
(art. 9 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c.); 4) przekazywania organowi właściwemu do 
spraw cyberbezpieczeństwa informacji określającej, w których państwach 
członkowskich Unii Europejskiej podmiot został uznany za operatora 
usługi kluczowej, oraz – ewentualnie – daty zakończenia świadczenia 
usługi kluczowej (art. 9 ust. 1 pkt 3 u.k.s.c.); 5) zapewnienia obsługi in-
cydentu, zgłaszania incydentów poważnych i współdziałania przy obsłu-
dze incydentu poważnego i incydentu krytycznego (art. 11 ust. 1–3 oraz 
art. 12 u.k.s.c.); 6) powołania wewnętrznej struktury odpowiedzialnej za 
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cyberbezpieczeństwo lub zawarcie umowy z podmiotem świadczącym 
usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa (art. 14 ust. 1 u.k.s.c.).

2. W ciągu 6 miesięcy od dnia dostarczenia decyzji o uznaniu za operatora 
usługi kluczowej operator usługi kluczowej: 1) wdraża system zarządza-
nia bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym do 
świadczenia usługi kluczowej, na co składa się: a) wdrożenie odpowied-
nich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych 
i organizacyjnych (art. 8 pkt 2 u.k.s.c.), b) zbieranie informacji o zagro-
żeniach cyberbezpieczeństwa i podatnościach na incydenty systemu in-
formacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (art. 8  
pkt 3 u.k.s.c.), c) wprowadzenie środków zapobiegających i ograniczają-
cych wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego wy-
korzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (art. 8 pkt 5 u.k.s.c.), 
d) wprowadzenie środków łączności umożliwiających prawidłową i bez-
pieczną komunikację w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 
(art. 8 pkt 6 u.k.s.c.); 2) opracowuje, stosuje i aktualizuje dokumentację 
dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzysty-
wanego do świadczenia usługi kluczowe (art. 10 ust. 1 u.k.s.c.), sprawuje 
nadzór nad nią (art. 10 ust. 2 u.k.s.c.) oraz przechowuje ją przez co naj-
mniej 2 lata od dnia jej wycofania z użytkowania lub zakończenia świad-
czenia usługi kluczowej (art. 10 ust. 3 u.k.s.c.).

3. W terminie roku od dnia dostarczenia decyzji o uznaniu za operatora usłu-
gi kluczowej operator usługi kluczowej zapewnia przeprowadzenie, co naj-
mniej raz na 2 lata, audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wyko-
rzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (art. 15 ust. 1 u.k.s.c.).
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Rozdział 4

Obowiązki dostawców usług cyfrowych

Art. 17. [Obowiązki dostawcy usługi cyfrowej]

1. Dostawcą usługi cyfrowej jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę lub zarząd na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jednostkę 
organizacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadcząca usłu-
gę cyfrową, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
– Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. 
poz. 424 i 1086). Rodzaje usług cyfrowych określa załącznik nr 2 do ustawy.

2. Dostawca usługi cyfrowej podejmuje właściwe i proporcjonalne środki 
techniczne i organizacyjne określone w rozporządzeniu wykonawczym 
2018/151 w celu zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są systemy in-
formacyjne wykorzystywane do świadczenia usługi cyfrowej. Środki te 
zapewniają cyberbezpieczeństwo odpowiednie do istniejącego ryzyka 
oraz uwzględniają:
1) bezpieczeństwo systemów informacyjnych i obiektów;
2) postępowanie w przypadku obsługi incydentu;
3) zarządzanie ciągłością działania dostawcy w celu świadczenia usługi 

cyfrowej;
4) monitorowanie, audyt i testowanie;
5) najnowszy stan wiedzy, w tym zgodność z normami międzynarodo-

wymi, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151.
3. Dostawca usługi cyfrowej podejmuje środki zapobiegające i minimalizu-

jące wpływ incydentów na usługę cyfrową w celu zapewnienia ciągłości 
świadczenia tej usługi.

4. Dostawca usługi cyfrowej, który nie posiada jednostki organizacyjnej 
w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, ale oferuje usługi 
cyfrowe w Rzeczypospolitej Polskiej, wyznacza przedstawiciela posiada-
jącego jednostkę organizacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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o ile nie wyznaczył przedstawiciela posiadającego jednostkę organizacyj-
ną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

5. Przedstawicielem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ustanowiona w Rze-
czypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europej-
skiej, wyznaczona do występowania w imieniu dostawcy usługi cyfrowej, 
który nie posiada jednostki organizacyjnej w Unii Europejskiej, do które-
go organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa, CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV może się zwrócić w związku z obowiązkami do-
stawcy usługi cyfrowej wynikającymi z ustawy.

I

1. Możliwości stworzone przez nowe technologie oraz potrzeba dostosowa-
nia do nich systemu administracyjno-prawnego to kluczowe zagadnienia 
dotyczące rozwoju współczesnego zarządzania publicznego i zapewnienia 
bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. Organy władzy publicznej zo-
stały zobowiązane do świadczenia na rzecz obywateli usług elektronicz-
nych obejmujących zarówno samą obsługę spraw obywateli, jaki i pozo-
stałe obszary funkcjonowania administracji publicznej, nie wykluczając 
procesu decyzyjnego. Procesom informatyzacji administracji publicznej 
towarzyszą zmiany związane z postępowaniem w relacji państwo–obywa-
tel. Warto też zauważyć, że w początkowym okresie rozwoju informatyza-
cji komputeryzacja zachodziła przede wszystkim w jednostkach organi-
zacyjnych, które opierały swoją działalność na przetwarzaniu znacznych 
ilości danych. Pierwsze zastosowania informatyczne były wdrażane w wy-
działach finansowych i księgowości, gdzie prowadzono usługi informa-
tyczne dla instytucji publicznych1. Nowa technika elektroniczna pozwoliła 
na przetwarzanie danych za pomocą automatyzacji pewnych prac w ad-
ministracji publicznej. Dlatego też „informatyka staje się podstawowym 
narzędziem sprawności aparatu administracyjnego”2. Wobec tego można 
stwierdzić, że na obecne kształtowanie się procedur administracyjnych 
w Polsce zasadniczy wpływ ma nieustanny i zaawansowany postęp tech-
niczny.

1 A. Pawłowski, Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce, Lublin 2002, 
s. 85.
2 E. Knosala, A. Matan, L. Zacharko, Zarys nauki administracji, Katowice 1996, s. 126.
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2. Nowe środki techniczne, które pojawiły się w administracji publicznej, 
wymuszają zmiany w podstawowej relacji w stosunkach administracyj-
noprawnych (jednostka–obywatel), ale także mają istotne znaczenie dla 
współpracy międzysektorowej w realizacji zadań publicznych. Nową sferą 
oddziaływania tych procesów jest cyberprzestrzeń. Wraz z jej rozwojem 
ewoluują zagrożenia w niej występujące. Cyberprzestrzeń to współcześnie 
symbol rozwoju, ale także wolności i prywatności, a każda ingerencja w jej 
funkcjonowanie jest kojarzona z atakiem na te wartości. W państwach 
zaangażowanych w budowę społeczeństwa informacyjnego bezpieczeń-
stwo cyberprzestrzeni uznawane jest za jedno z najpoważniejszych wy-
zwań w systemie bezpieczeństwa narodowego. Odnosi się ono zarówno 
do bezpieczeństwa całej instytucji państwowej, jak i poszczególnych oby-
wateli. Dlatego zadania publiczne na rzecz bezpieczeństwa cyberprze-
strzeni zajmują istotne miejsce w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego 
RP. Odpowiedzialność za zapewnienie cyberbezpieczeństwa spoczywa na 
wszystkich użytkownikach sieci, ale znaczącą rolę odgrywają organy ad-
ministracji publicznej, której jednym z podstawowych zadań są działania 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. W warunkach ustaleń co do realizacji zadań publicznych na rzecz bez-
pieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem dookreślenia 
zadań publicznych w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej, istotne 
jest ustalenie katalogu podmiotów realizujących zadania publiczne na rzecz 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Należy zaznaczyć, że mogą nimi być pod-
mioty publiczne realizujące zadania publiczne, podmioty prywatne reali-
zujące zadania publiczne na podstawie prywatyzacji realizacji zadania pu-
blicznego oraz podmioty prywatne realizujące własne zadania, które mają 
istotne znaczenie dla interesu publicznego, lub które kiedyś były realizo-
wane jako zadania publiczne, ale podlegały prywatyzacji. W konsekwencji 
istotnego znaczenia w procesie tworzenia jednolitego systemu cyberbezpie-
czeństwa nabiera kwestia współpracy międzysektorowej.

4. Europejskie partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz odporności zosta-
ło zainicjowane na podstawie dokumentu COM(2009) 149. Platforma ta 
zapoczątkowała działania i intensywniejszą współpracę między sektorem 
publicznym i sektorem prywatnym w identyfikacji kluczowych zasobów, 
środków, funkcji i podstawowych wymogów w odniesieniu do odporno-
ści, a także zapotrzebowania na współpracę i mechanizmy reagowania na 
zakrojone na szeroką skalę zakłócenia łączności elektronicznej. Krajowe 
organy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji powinny współpracować 
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i wymieniać się informacjami z innymi organami regulacyjnymi, w szcze-
gólności z organami ochrony danych osobowych. Właściwe organy do 
spraw bezpieczeństwa sieci i informacji powinny również zgłaszać orga-
nom ścigania poważne incydenty, które mogą mieć charakter przestępczy. 
Właściwe organy krajowe powinny także regularnie publikować na specjal-
nej stronie internetowej nieobjęte klauzulą tajności informacje na temat 
aktualnych wczesnych ostrzeżeń dotyczących incydentów i zagrożeń oraz 
skoordynowanych reakcji. Zobowiązania prawne nie powinny zastępować 
ani też uniemożliwiać prowadzenia nieformalnej oraz dobrowolnej współ-
pracy, w tym między sektorem publicznym i prywatnym, mającej na celu 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wymianę informacji oraz najlep-
szych praktyk. Szczególnie ważną i przydatną platformą na poziomie UE, 
którą należy rozwijać, jest europejskie partnerstwo publiczno-prywatne na 
rzecz odporności (EP3R15). Zgodnie z motywem 9 preambuły do dyrekty-
wy niektóre sektory gospodarki są już regulowane lub mogą być w przyszło-
ści regulowane sektorowymi aktami prawnymi Unii zawierającymi przepi-
sy dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów.

II

1. Dostawcami usług cyfrowych są osoby prawne albo jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jed-
nostkę organizacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadczą-
cy usługi cyfrowe, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną w ro-
zumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
W doktrynie dokonuje się rozróżnienia podmiotów świadczących usługi 
cyfrowe. Janusz Barta i Ryszard Markiewicz wyróżniają następujące ka-
tegorie podmiotów: dysponenci/operatorzy sieci telekomunikacyjnej – 
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne; dostawcy dostępu do sieci (access 
providerzy) – podmioty świadczące usługę umożliwienia dostępu do sieci 
bez jakiegokolwiek wpływu na przekazywane w sieci treści; pierwotni do-
stawcy treści w sieci (content providerzy) – podmioty, których działal-
ność polega na wprowadzeniu własnych treści do obiegu sieciowego, co 
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pozwala dalszym użytkownikom na posługiwanie się tymi materiałami; 
dostawcy usług w sieciach (service providerzy)3. 

2. Marcin Zieliński wyróżnia trzy kategorie podmiotów wchodzących 
w skład service provider: access providers – dostawców dostępu, network 
providers – dostawców sieci, oraz pośredniczących dostawców usług (in-
termediary service providers) – podmioty, które przekazują, przechowują 
i udostępniają informacje w Internecie. Wyodrębnia on również content  
providers, czyli dostawców treści4. Ustawodawca wyłączył spod stosowa-
nia ustawy tych przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorców i małych przed-
siębiorców), o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 162, z późn. 
zm.). Są to: 1) mikroprzedsiębiorca – oznacza on przedsiębiorcę, który 
w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż  
10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towa-
rów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający rów-
nowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu spo-
rządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 
w złotych 2 mln euro; 2) mały przedsiębiorca – oznacza on przedsiębior-
cę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych 
spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej 
niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży to-
warów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowar-
tości w złotych 10 mln euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

III

1. Z pojęciem „usługi cyfrowe”, w tym świadczone drogą elektroniczną, wią-
że się pojęcie „e-usługa”, któremu nadaje się zbliżone znaczenie do tego, 

3 J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998, s. 213–215. Więcej zob.  
D.K. Gęsicka, Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych 
za treści użytkowników, Warszawa 2014, s. 40–49.
4 M. Zieliński, Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców internetowych. 
Analiza prawnoporównawcza, Warszawa 2013, s. 38. Podobnego rozróżnienia doko-
nuje Paweł Litwiński (Świadczenie usług drogą elektroniczną [w:] Prawo Internetu, red.  
P. Podrecki, Warszawa 2004, s. 176–178).
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jakie w dyrektywie 2000/31/WE można przypisywać pojęciu „usługa 
społeczeństwa informacyjnego”. Usługa ta była definiowana jako usługa 
świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii infor-
macyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sie-
ciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez 
jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, przy czym do e-usług 
nie zalicza się: a) usług nadawczych radiowych i telewizyjnych; b) usług 
telekomunikacyjnych; c) dostawy następujących towarów i świadczenia 
następujących usług: towary, których zamawianie i obsługa zamówienia 
odbywa się elektronicznie, CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizycz-
ne, materiały drukowane takie, jak: książki, biuletyny, gazety i czasopi-
sma, CD, kasety magnetofonowe, kasety wideo, DVD, gry na CD-ROM, 
usługi świadczone przez prawników albo doradców finansowych, którzy 
udzielają swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej, usługi 
edukacyjne, podczas których treść kursu jest przekazywana przez nauczy-
ciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne 
połączenie), usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego, 
hurtownie danych off-line, usługi reklamowe, w szczególności w gaze-
tach, na plakatach i w telewizji, centra wsparcia telefonicznego, usługi 
edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem 
poczty, konwencjonalne usługi aukcyjne, podczas których niezbędny jest 
udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert, usługi telefo-
niczne z elementem wideo, dostęp do Internetu i stron www, usługi tele-
foniczne świadczone przez Internet.

2. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca  
2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki 
elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka, 2007–2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 412) e-usługa jest zdefiniowana 
jako usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie techno-
logii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w pu-
blicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usłu-
gobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, przy 
czym do e-usług nie zalicza się: 1) usług nadawczych radiowych i telewi-
zyjnych; 2) usług telekomunikacyjnych; 3) dostawy następujących towa-
rów i świadczenia następujących usług: a) towarów, w których przypadku 
zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie, b) przeno-
śnych informatycznych nośników danych, c) materiałów drukowanych, 
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takich jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma, d) nagrań dźwięko-
wych na analogowych lub informatycznych nośnikach danych, e) nagrań 
audio-wideo na analogowych lub informatycznych nośnikach danych 
– gier komputerowych na informatycznych nośnikach danych, f) usług 
świadczonych przez usługodawców za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, g) usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu jest 
przekazywana przez nauczyciela za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, h) usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na pla-
katach i w telewizji, i) centrów wsparcia telefonicznego, j) usług eduka-
cyjnych świadczonych korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem 
poczty, k) konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny 
jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert, l) usług te-
lefonicznych z elementem wideo, m) dostępu do sieci Internet, n) usług 
telefonicznych świadczonych przez Internet.

3. Definicja pojęcia „usługa społeczeństwa informacyjnego” zawarta w dy-
rektywie 2000/31/WE o handlu elektronicznym ma charakter mieszany 
i zawiera zarówno elementy definicji klasycznej, jak i definicji zakresowej 
niepełnej. Opis pojęcia „usługa społeczeństwa informacyjnego” następu-
je poprzez przykładowe ich wyliczenie w art. 1 pkt 2 oraz załączniku V 
do dyrektywy 98/34/WE ustanawiającej procedurę udzielania informa-
cji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących 
usług społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z zawartym w treści tego 
przepisu opisem usługą społeczeństwa informacyjnego jest „każda usługa 
normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektro-
niczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług”. W celu realizacji dy-
rektywy 98/34/WE wyjaśniono, że pod sformułowaniem „na odległość” 
należy rozumieć usługę świadczoną bez równoczesnej obecności stron. 
Użyty w definicji termin „droga elektroniczna” oznacza, że „usługa jest 
przesyłana pierwotnie i otrzymywana w miejscu przeznaczenia za pomo-
cą sprzętu elektronicznego do przetwarzania (włącznie z kompresją cy-
frową) oraz przechowywania danych, i która jest całkowicie przesyłana, 
kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, odbiornika radiowego, środ-
ków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych”5. Istotne 
znaczenie ma rodzaj urządzeń wykorzystywanych do przesyłania danych, 

5 Por. art. 1 ust. 1 lit. b dyrektywy 2015/1535/WE, stanowiącej wersję ujednoliconą dy-
rektywy 98/34/WE.
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a w szczególności jego zdolność do przetwarzania danych cyfrowych, ich 
przechowywania, odbierania i transmitowania, a także zastosowana tech-
nologia przesyłu, który powinien nastąpić poprzez sieci teleinformatyczne.

4. Usługa cyfrowa – zgodnie z art. 2 pkt 2 dyrektywy 2019/770 w sprawie 
niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cy-
frowych – oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na wytwarzanie, 
przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cy-
frowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci 
cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub 
innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomo-
cy takich danych. Definicja ta zawiera w sobie zarówno element procesu 
twórczego treści cyfrowych, jak i korzystania z nich. Rozszerzenie defi-
nicji usługodawców społeczeństwa informacyjnego obejmie dostawców 
usług internetowych, chmury obliczeniowej, usługodawcy systemu nazw 
domen, media społecznościowe, wyszukiwarki, platformy z sektora go-
spodarki współpracy, usługi reklamowe online, usługi oparte na block-
chain. W powszechnym rozumieniu są to tzw. ISP (internet service provi-
ders), a tego typu dostawcy objęci są już przepisami sektorowymi, w tym 
nowym europejskim kodeksem łączności elektronicznej6, który aktualnie 
jest wdrażany w krajach UE.

5. Na brak pełnego unormowania stosunków prawnych odnoszących się do 
świadczenia usług cyfrowych duży wpływa ma ich globalny zasięg. Usługi 
te są transgraniczne, w związku z tym prawo krajowe nie może wpływać 
na usługi świadczone przez usługodawców innych państw. Dotyczy to 
także ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, chociaż usta-
wodawca przesądził, że reguły wskazane w komentowanej ustawie sto-
suje się do osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jednostkę organizacyj-
ną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dostawca usługi 
cyfrowej, który nie posiada jednostki organizacyjnej w jednym z państw 

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE z 2018 r., L 321, s. 36)  
oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia  
2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) 
oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 
oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 (Dz. Urz. UE z 2018 r., L 321, s. 1).
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członkowskich Unii Europejskiej, ale oferuje usługi cyfrowe w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wyznacza przedstawiciela posiadającego jednostkę or-
ganizacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie wyznaczył 
przedstawiciela posiadającego jednostkę organizacyjną w innym pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej. Przedstawicielem może być osoba 
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej, ustanowiona w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, wyznaczona do występowania 
w imieniu dostawcy usługi cyfrowej, który nie posiada jednostki organi-
zacyjnej w Unii Europejskiej, do którego organ właściwy do spraw cyber-
bezpieczeństwa, CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może się 
zwrócić w związku z obowiązkami dostawcy usługi cyfrowej wynikający-
mi z ustawy.

IV

1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) pozwoliły na duże 
rozszerzanie zakresu usług cyfrowych. Jednakże należy podkreślić, że 
ze względu na specyfikę narzędzi informatycznych i wynikającą z nich 
funkcjonalność usługi cyfrowe w istotnym stopniu odróżniają się od ich 
tradycyjnych form, co pozwala uznać rynek usług cyfrowych za odrębny 
w stosunku do rynku usług występujących w klasycznym obrocie, czyli 
tzw. rynek właściwy.

2. Zdefiniowanie usługi cyfrowej i określenie jej celów będzie wpływać na 
ustalenia dotyczące odpowiedzialności za zadania wynikające z komento-
wanej ustawy. Tak też zostało to przewidziane w projekcie aktu o usługach 
cyfrowych7, według którego usługi cyfrowe obejmują dużą kategorię 
usług online, od prostych stron internetowych po usługi infrastruktury 
internetowej i platformy internetowe. Zasady określone w projekcie aktu 
o usługach cyfrowych dotyczą przede wszystkim pośredników i platform 
internetowych, np.: internetowych platform handlowych, sieci społeczno-
ściowych, platform udostępniania treści, sklepów z aplikacjami, a także 
internetowych platform turystycznych i noclegowych.

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług 
cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniające dyrektywę 2000/31/WE, COM(2020) 
825 final.
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3. Projekt aktu o rynkach cyfrowych zawiera przepisy, które regulują platfor-
my internetowe „strażników”. Platformy Gatekeeper to platformy cyfrowe 
odgrywające systemową rolę na rynku wewnętrznym, funkcjonujące jako 
wąskie gardła między przedsiębiorstwami a konsumentami w przypadku 
ważnych usług cyfrowych. Niektóre z tych usług objęte są także regulacją 
aktu o usługach cyfrowych, ale z różnych powodów i w różnym zakresie.

4. Rodzaje usług cyfrowych, do których odnosi się komentowana regulacja, 
określa załącznik nr 2 do u.k.s.c. Są nimi: internetowa platforma handlowa, 
czyli usługa, która umożliwia konsumentom lub przedsiębiorcom zawie-
ranie umów drogą elektroniczną z przedsiębiorcami na stronie interneto-
wej platformy handlowej albo na stronie internetowej przedsiębiorcy ko-
rzystającego z usług świadczonych przez internetową platformę handlową 
(np.: Allegro, ING Usługi dla Biznesu S.A. – ALEO.COM, Platforma B2B 
automicob2b.pl); usługa przetwarzania w chmurze – usługa umożliwiają-
ca dostęp do skalowalnego i elastycznego zbioru zasobów obliczeniowych 
do wspólnego wykorzystywania przez wielu użytkowników (np.: Chmura 
dla biznesu – ergonet.pl, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, 
Microsoft Azure, prywatne i hybrydowe8) oraz wyszukiwarka internetowa 

8 Kolokacja to najstarsza i najprostsza forma usług w chmurze. Polega na wynajęciu 
pomieszczenia serwerowni, dostępu do energii elektrycznej, klimatyzacji i dostępu do In-
ternetu. Pozostałe składniki: sprzęt, zabezpieczenia (zapory), zarządzanie obciążeniem, 
system operacyjny, oprogramowanie i aplikacje, opłaca firma korzystająca. Jest to opłata 
za użyczenie miejsca w serwerowni. 1) IaaS – Infrastructure as a Service (infrastruktura 
jako usługa) – model polegający na dostarczaniu klientowi infrastruktury informatycznej, 
czyli sprzętu, oprogramowania oraz serwisowania. Klient wykupuje np. konkretną liczbę 
serwerów, przestrzeni dyskowej lub określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej, nie 
oznacza to jednak, że sprzęt fizycznie zostanie zainstalowany w siedzibie klienta. W tym 
modelu zdarza się, że klient dostarcza usługodawcy własne oprogramowanie do zain-
stalowania na wynajmowanym sprzęcie; 2) PaaS – Platform as a Service (platforma jako 
usługa) – sprzedaż gotowego, często dostosowanego do potrzeb użytkownika, kompletu 
aplikacji. Nie wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu ani instalacją oprogramowania. 
Wszystkie potrzebne programy znajdują się na serwerach dostawcy. Klient po swojej stro-
nie ma dostęp do interfejsu (na ogół w postaci ujednoliconego środowiska pracy) poprzez 
program – klienta, np. przeglądarkę internetową. W tym modelu, usługi najczęściej do-
stępne są dla użytkownika z dowolnego komputera połączonego z Internetem; 3) SaaS 
– Software as a Service (oprogramowanie jako usługa) – klient otrzymuje konkretne, wy-
brane funkcje oprogramowania. Korzysta z takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. 
Nie interesuje go ani sprzęt, ani środowisko pracy. Ma jedynie zapewniony dostęp do kon-
kretnych, funkcjonalnych narzędzi – niekoniecznie połączonych ze sobą jednolitym inter-
fejsem. Programy działają na serwerze dostawcy. Klient nie jest zmuszony nabywać na nie 
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– usługa umożliwiająca użytkownikom wyszukiwanie wszystkich stron in-
ternetowych lub stron internetowych w danym języku za pomocą zapytania 
przez podanie słowa kluczowego, wyrażenia lub innego elementu, przedsta-
wiającą w wyniku odnośniki do informacji związanych z zapytaniem. Ka-
tegoria użytkowników usług cyfrowych powinna obejmować osoby fizycz-
ne lub prawne będące klientami lub abonentami internetowej platformy 
handlowej lub usługi przetwarzania w chmurze bądź te, które odwiedzają 
stronę wyszukiwarki internetowej w celu wyszukiwania przy pomocy słów 
kluczowych [rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/151].

V

1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia 
2018 r. ustanawia zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/1148 w odniesieniu do dalszego doprecyzowania ele-
mentów, które mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych 
w zarządzaniu istniejącymi ryzykami bezpieczeństwa sieci i systemów in-
formatycznych, oraz parametrów służących do określenia, czy incydent 
ma istotny wpływ na określanie procedury oraz ustala warunki działa-
nia dostawców usługi cyfrowej. Zgodnie z art. 4 dany incydent uznaje się 
za mający istotny wpływ, jeżeli zaistniała co najmniej jedna z następują-
cych sytuacji: a) usługa świadczona przez dostawcę usług cyfrowych była 
niedostępna przez ponad 5 mln użytkownikogodzin, przy czym pojęcie 
„użytkownikogodzina” odnosi się do liczby dotkniętych incydentem 
użytkowników w Unii przez 60 minut; b) incydent doprowadził do utraty 
integralności, autentyczności lub poufności przechowywanych lub prze-
kazywanych bądź przetwarzanych danych lub powiązanych usług, ofero-
wanych bądź dostępnych poprzez sieci i systemy informatyczne dostawcy 
usług cyfrowych, która dotknęła ponad 100 000 użytkowników w Unii; 
c) incydent spowodował ryzyko dla bezpieczeństwa publicznego lub ry-
zyko wystąpienia ofiar śmiertelnych; d) incydent wyrządził co najmniej 

licencji. Płaci jedynie za każdorazowe ich użycie, a dostęp do nich uzyskuje na żądanie;  
4) CaaS – Communications as a Service (komunikacja jako usługa) – usługodawca zapew-
nia platformę pod telekomunikacyjne środowisko pracy; 5) IPaaS – Integration Platform 
as a Service (platforma integracyjna jako usługa) – platforma zapewniająca integrację po-
między różnymi usługami w chmurze.
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jednemu użytkownikowi w Unii stratę materialną, której wysokość prze-
kracza 1 000 000 euro.

2. Jeżeli chodzi o liczbę użytkowników, których dotyczy incydent, w szcze-
gólności użytkowników zależnych od usługi na potrzeby świadczenia 
ich własnych usług określonych w art. 16 ust. 4 lit. a dyrektywy (UE) 
2016/1148, to dostawca usług cyfrowych musi być w stanie oszacować 
jedną z następujących liczb: 1) liczbę dotkniętych incydentem osób fi-
zycznych i osób prawnych, z którymi zawarto umowę na świadczenie 
danej usługi lub 2) liczbę dotkniętych incydentem użytkowników, którzy 
korzystali z tej usługi, w szczególności na podstawie wcześniejszych da-
nych o ruchu.

3. Czas trwania incydentu, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. b, oznacza 
okres, jaki upływa od zakłócenia prawidłowego świadczenia usługi pod 
względem jej dostępności, autentyczności, integralności lub poufności do 
czasu przywrócenia stanu normalnego.

4. Jeżeli chodzi o zasięg geograficzny związany z obszarem dotkniętym incy-
dentem, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. c dyrektywy (UE) 2016/1148, 
to dostawca usług cyfrowych musi być w stanie ustalić, czy dany incydent 
ma wpływ na świadczenie jego usług w poszczególnych państwach człon-
kowskich.

5. Zasięg zakłócenia funkcjonowania usługi, o którym mowa w art. 16 ust. 4 
lit. d dyrektywy (UE) 2016/1148, mierzy się w odniesieniu do jednego lub 
większej liczby następujących aspektów osłabionych w wyniku danego 
incydentu: dostępność, autentyczność, integralność lub poufność danych 
lub powiązanych usług.

6. W odniesieniu do zasięgu wpływu na działalność gospodarczą i społeczną, 
o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. e dyrektywy (UE) 2016/1148, dostaw-
ca usług cyfrowych musi być w stanie stwierdzić – na podstawie wska-
zówek takich, jak charakter jego stosunków umownych z klientem lub, 
w stosownych przypadkach, potencjalna liczba użytkowników dotknię-
tych incydentem – czy incydent spowodował znaczne straty materialne 
bądź niematerialne użytkownikom, np. w zdrowiu, bezpieczeństwie, lub 
uszkodzenia mienia.

VI

Środki, które mają zaangażować dostawcy usług cyfrowych, muszą zapewnić 
cyberbezpieczeństwo odpowiednie do istniejącego ryzyka oraz uwzględniać: 
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1) bezpieczeństwo systemów informacyjnych i obiektów;  2) postępowanie 
w przypadku obsługi incydentu; 3) zarządzanie ciągłością działania dostaw-
cy w celu świadczenia usługi cyfrowej; 4) monitorowanie, audyt i testowanie; 
5) najnowszy stan wiedzy, w tym zgodność z normami międzynarodowymi, 
o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151.

Art. 18. [Dostawca usługi kluczowej]

1. Dostawca usługi cyfrowej:
1) przeprowadza czynności umożliwiające wykrywanie, rejestrowanie, 

analizowanie oraz klasyfikowanie incydentów;
2) zapewnia w niezbędnym zakresie dostęp do informacji dla właściwe-

go CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV o incydentach za-
kwalifikowanych jako krytyczne przez właściwy CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV;

3) klasyfikuje incydent jako istotny;
4) zgłasza incydent istotny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin 

od momentu wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub 
CSIRT GOV;

5) zapewnia obsługę incydentu istotnego i incydentu krytycznego we 
współpracy z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT 
GOV, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe;

6) usuwa podatności, o których mowa w art. 32 ust. 2;
7) przekazuje operatorowi usługi kluczowej, który świadczy usługę klu-

czową za pośrednictwem tego dostawcy usługi cyfrowej, informacje 
dotyczące incydentu mającego wpływ na ciągłość świadczenia usługi 
kluczowej tego operatora.

2. Dostawca usługi cyfrowej w celu sklasyfikowania incydentu jako istotne-
go uwzględnia w szczególności:
1) liczbę użytkowników, których dotyczy incydent, w szczególności użyt-

kowników zależnych od usługi na potrzeby świadczenia ich własnych 
usług;

2) czas trwania incydentu;
3) zasięg geograficzny obszaru, którego dotyczy incydent;
4) zakres zakłócenia funkcjonowania usługi;
5) zakres wpływu incydentu na działalność gospodarczą i społeczną.

3. Dostawca usługi cyfrowej, klasyfikując incydent jako istotny, ocenia istot-
ność wpływu incydentu na świadczenie usługi cyfrowej na podstawie 
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parametrów, o których mowa w ust. 2, oraz progów określonych w rozpo-
rządzeniu wykonawczym 2018/151.

4. Dostawca usługi cyfrowej nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 4, gdy nie posiada informacji pozwalających na 
ocenę istotności wpływu incydentu na świadczenie usługi cyfrowej.

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przekazywane jest w postaci 
elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania go w postaci 
elektronicznej – przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji.

I

1. Do zadań dostawcy usług cyfrowych należy podejmowanie właściwych 
i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych określonych 
w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151 w celu zarządzania ryzykiem, 
na jakie narażone są systemy informacyjne wykorzystywane do świadcze-
nia usługi cyfrowej.

2. Środki zaangażowane przez dostawców usług cyfrowych muszą zapewnić 
cyberbezpieczeństwo odpowiednie do istniejącego ryzyka oraz uwzględ-
niać bezpieczeństwo systemów i obiektów, o których mowa w art. 16 ust. 1 
lit. a dyrektywy NIS, a to oznacza bezpieczeństwo sieci i systemów informa-
tycznych oraz ich środowiska fizycznego i obejmuje następujące elemen-
ty: 1) systematyczne zarządzanie sieciami i systemami informatycznymi 
– oznacza mapowanie systemów informatycznych oraz ustanowienie ze-
stawu odpowiednich działań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem 
informacji, w tym analiz ryzyka, zasobów ludzkich, bezpieczeństwa ope-
racji, architektury bezpieczeństwa, zabezpieczenia danych i zarządzania 
cyklem życia systemu oraz, w stosownych przypadkach, szyfrowania 
i zarządzania nim; 2) bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe – ozna-
cza dostępność zestawu środków mających na celu ochronę bezpieczeń-
stwa sieci i systemów informatycznych dostawców usług cyfrowych przed 
szkodami z zastosowaniem całościowego podejścia do zagrożeń opartego 
na analizie ryzyka uwzględniającego np.: awarie systemu, błędy ludzkie, 
działania złośliwe bądź zjawiska naturalne; 3) bezpieczeństwo dostaw – 
oznacza ustanowienie oraz utrzymywanie odpowiednich polityk w celu 
zagwarantowania dostępności oraz, w stosownych przypadkach, iden-
tyfikowalności krytycznych dostaw wykorzystywanych do świadczenia 
usług; 4) kontrole dostępu do sieci i systemów informatycznych – ozna-
cza dostępność zestawu środków, które mają zagwarantować, że dostęp 
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fizyczny i dostęp logiczny do sieci i systemów informatycznych, w tym 
administracyjne bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, są 
uprawnione i ograniczone zgodnie z wymogami dotyczącymi prowadze-
nia działalności i bezpieczeństwa.

II

W odniesieniu do postępowania w przypadku incydentu, o którym mowa 
w art. 16 ust. 1 lit. b dyrektywy NIS, środki przedsiębrane przez dostawcę usług 
cyfrowych obejmują: 1) utrzymywanie i testowanie procesów oraz procedur 
wykrywania w celu zapewnienia terminowej i odpowiedniej wiedzy na temat 
nietypowych zdarzeń; 2) procesy i polityki dotyczące zgłaszania incydentów 
oraz identyfikowania niedociągnięć i słabych punktów w jego systemach in-
formatycznych; 3) reagowanie zgodnie z ustanowionymi procedurami oraz 
składanie sprawozdań z wyników przedsięwziętych środków; 4) ocenę powagi 
danego incydentu, dokumentowanie wiedzy uzyskanej z analizy incydentów 
oraz gromadzenie odpowiednich informacji, które mogą stanowić dowody 
i wspierać proces ciągłego doskonalenia.

III

Zarządzanie ciągłością działania, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. c dyrek-
tywy NIS, oznacza zdolność organizacji do utrzymania lub, w razie potrzeby, 
przywrócenia realizacji usług na uprzednio określonych dopuszczalnych po-
ziomach, po wystąpieniu zakłócenia, i obejmuje: 1) ustanowienie i stosowa-
nie planów awaryjnych na podstawie analizy wpływu na działalność w celu 
zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez dostawców usług cyfrowych, 
co jest oceniane i testowane w regularnych odstępach czasu, np. przez ćwicze-
nia; 2) zdolności do przywracania gotowości do pracy po katastrofie, które to 
zdolności są oceniane i testowane w regularnych odstępach czasu, np. przez 
ćwiczenia.

IV

Monitorowanie, audyt i testowanie, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. d dy-
rektywy NIS, obejmują ustanowienie i utrzymywanie polityk dotyczących:  
1) przeprowadzania zaplanowanej sekwencji obserwacji lub pomiarów w celu 
dokonania oceny, czy sieci i systemy informatyczne działają zgodnie z zamie-
rzeniem; 2) inspekcji i weryfikacji mających na celu sprawdzenie, czy stosuje 
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się normę lub zbiór wytycznych, czy rejestry są dokładne, a także czy realizo-
wane są cele dotyczące efektywności i skuteczności; 3) procesu mającego na 
celu ujawnienie wad mechanizmów bezpieczeństwa sieci i systemów informa-
tycznych, które służą ochronie danych i utrzymaniu funkcjonalności zgodnie 
z zamierzeniem. Tego rodzaju proces obejmuje procesy techniczne i personel 
zaangażowany w przebieg operacji.

V

Normy międzynarodowe określone w art. 16 ust. 1 lit. e dyrektywy NIS ozna-
czają normy przyjęte przez międzynarodową jednostkę normalizacyjną, 
o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE). Zgodnie z art. 19 dyrektywy NIS mogą być również stosowane 
europejskie lub uznane międzynarodowe normy i specyfikacje mające zna-
czenie dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, w tym istniejące 
normy krajowe.

VI

1. Dostawcy usług cyfrowych zapewniają udostępnianie właściwemu orga-
nowi odpowiedniej dokumentacji w celu weryfikacji zgodności z wyżej 
wymienionymi zabezpieczeniami.

2. W ramach swoich obowiązków dostawca usługi cyfrowej: 1) przeprowa-
dza czynności umożliwiające wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie 
oraz klasyfikowanie incydentów; 2) zapewnia w niezbędnym zakresie do-
stęp do informacji dla właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT 
GOV o incydentach zakwalifikowanych jako krytyczne przez właściwy 
CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV; 3) klasyfikuje incydent jako 
istotny; 4) zgłasza incydent istotny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
24 godzin od momentu wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV; 5) zapewnia obsługę incydentu istotnego i in-
cydentu krytycznego we współpracy z właściwym CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV, przekazuje niezbędne dane, w tym dane osobowe; 
6) usuwa podatności; 7) przekazuje operatorowi usługi kluczowej, który 
świadczy usługę kluczową za pośrednictwem tego dostawcy usługi cyfro-
wej, informacje dotyczące incydentu mającego wpływ na ciągłość świad-
czenia usługi kluczowej tego operatora.
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VII

1. Ocena i analiza ryzyka występowania zagrożeń, czyli identyfikacja incy-
dentów to pierwszy i najważniejszy etap realizacji zadań z obszaru cy-
berbezpieczeństwa. Natomiast monitorowanie (rejestrowanie, analizowa-
nie) i wykrywanie zagrożeń to wszelkie działania (np. powiadamianie) 
związane z zapewnieniem prawidłowego działania systemów. Reakcja 
na incydent to wszelkie działania związane z odpowiedzią na pojawienie 
się incydentu (naruszenia bezpieczeństwa). Wobec powyższego należy 
przyjąć, że pojęcie „bezpieczeństwo w systemie informacyjnym” oznacza 
poziom uzasadnionego zaufania, że potencjalne straty wynikające z nie-
pożądanego (przypadkowego lub świadomego) ujawnienia, modyfikacji, 
zniszczenia lub uniemożliwienia przetwarzania informacji przechowywa-
nej i przesyłanej za pomocą systemów teleinformatycznych nie zostaną 
poniesione.

2. Należy zaznaczyć, że bezpieczeństwo teleinformatyczne musi być rozpa-
trywane w aspekcie organizacyjnym, technicznym oraz prawnym. Bez-
pieczeństwo nie jest aktem jednorazowym polegającym na wdrożeniu 
zabezpieczeń, lecz ciągłym, dynamicznym, a przy tym bardzo złożonym 
procesem, który wymaga stałego nadzoru i przystosowywania się do 
zmiennych warunków otoczenia. W takich warunkach niezbędne jest 
zarządzanie w systemie bezpieczeństwa informacyjnego. O zasadach za-
rządzania ryzkiem w kontekście bezpieczeństwa telekomunikacyjnego 
możemy mówić, odnosząc się do norm międzynarodowych. Ogólne kon-
cepcje tego zarządzania określono w normie ISO/IEC 27001, którą opra-
cowano w celu wsparcia satysfakcjonującego wdrożenia podejścia do bez-
pieczeństwa opartego na zarządzaniu ryzykiem. Znajomość koncepcji, 
modeli, procesów i terminologii podanych w ISO/IEC 27001 oraz ISO/
IEC 27002 jest istotna dla zrozumienia normy PN-ISO/IEC 27005:2014 
„Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Zarządzanie ryzy-
kiem w bezpieczeństwie informacji”. Norma międzynarodowa ma zasto-
sowanie do wszystkich typów organizacji (np. przedsiębiorstw, instytucji 
rządowych, organizacji non-profit) zamierzających zarządzać ryzykami, 
które mogą spowodować naruszenie bezpieczeństwa informacji w tych 
organizacjach. Zarządzanie ryzykiem należy rozumieć jako działania po-
legające na szacowaniu ryzyka, postępowaniu z ryzykiem, akceptowaniu 
ryzyka, monitorowaniu ryzyka oraz informowaniu o ryzyku.
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3. W przypadku zastosowaniu norm ISO należy uwzględnić rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 paździer-
nika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy 
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające 
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1673/2006/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE z 2012 r., 
L 316, s. 12). Samo szacowanie ryzyka oznacza całościowy proces identy-
fikacji, analizy i oceny ryzyka. Analizę ryzyka tworzą następujące etapy 
działania: szacowanie następstw, szacowanie prawdopodobieństwa in-
cydentu, określenie poziomu ryzyka. Z kolei szacowanie następstw po-
lega na rozważeniu, jakie skutki dla zasobów informacyjnych lub syste-
mów teleinformatycznych niesie ze sobą zmaterializowanie się zagrożeń 
z uwzględnieniem podatności zasobów lub systemów. Szacowanie ryzyka 
wystąpienia incydentu ma na celu ustalenie częstotliwości, z jaką mogą 
pojawiać się określone incydenty. Pod uwagę powinny być brane także 
statystyki dotyczące podobnych zdarzeń. Ocena ryzyka polega na porów-
naniu wyznaczonych poziomów ryzyka z ustalonymi wstępnie kryteriami 
akceptowania ryzyka i umożliwia ustalenie priorytetów w zarządzaniu 
ryzykiem. Należy przy tym zauważyć, że obowiązki dostawcy usług cy-
frowych odnoszą się do działań ex ante, ale przede wszystkim do procesu 
po wystąpieniu incydentu, czyli po jego materializacji, a w konsekwencji 
obejmują działania przede wszystkim ex post (ocena i klasyfikacja incy-
dentu oraz obowiązki informacyjne etc.).

4. Początkową identyfikację, czyli zdiagnozowanie incydentu, przeprowadza 
osoba odpowiedzialna za dany zasób i przekazuje wyniki identyfikacji do 
osoby odpowiedzialnej za wykonanie analizy ryzyka. Cały proces koordy-
nuje najczęściej pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa danej organizacji. 
Jeżeli pełnomocnik nie został powołany, to proces ten koordynuje osoba 
wskazana. Dostawca usługi cyfrowej w celu sklasyfikowania incydentu 
jako istotnego uwzględnia w szczególności następujące elementy: 1) licz-
bę użytkowników, których dotyczy incydent, przede wszystkim użytkow-
ników zależnych od usługi na potrzeby świadczenia ich własnych usług; 
2) czas trwania incydentu; 3) zasięg geograficzny obszaru dotkniętego 
incydentem; 4) zakres zakłócenia funkcjonowania usługi; 5) wpływ incy-
dentu na działalność gospodarczą i społeczną.
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5. Dostawca usługi cyfrowej, klasyfikując incydent jako istotny, ocenia istot-
ność wpływu incydentu na świadczenie usługi cyfrowej na podstawie 
parametrów, o których mowa w ust. 2, oraz progów określonych w roz-
porządzeniu wykonawczym 2018/151 [rozporządzenie wykonawcze Ko-
misji (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia 2018 r. ustanawiające zasady sto-
sowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 
w odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów, które mają być 
uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w zarządzaniu istnieją-
cymi ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz 
parametrów służących do określenia, czy incydent ma istotny wpływ].
Według motywu 53 preambuły dyrektywy, żeby uniknąć nakładania nie-
proporcjonalnie dużych obciążeń finansowych i administracyjnych na 
operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych, wymogi po-
winny być proporcjonalne do ryzyka związanego z daną siecią oraz danym 
systemem informatycznym, a także powinny uwzględniać najnowszy stan 
wiedzy na temat takich środków. Jednym z zasadniczych zadań dotyczą-
cych zapewnienia ochrony systemów jest zastosowanie odpowiednich, 
proporcjonalnych do potrzeb i celów, czyli nienadmiernych zabezpieczeń 
przed utratą bezpieczeństwa świadczenia usługi. Zabezpieczenia te mają 
postać środków technicznych i organizacyjnych. Dlatego ważnym zada-
niem dostawcy usług cyfrowych jest wdrożenie odpowiednich i propor-
cjonalnych środków technicznych i organizacyjnych uwzględniających 
najnowszy stan wiedzy, w tym: 1) utrzymanie i bezpieczną eksploatację 
systemu informacyjnego; 2) bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe 
uwzględniające kontrolę dostępu; 3) bezpieczeństwo i ciągłość dostaw 
usług, od których zależy świadczenie usługi; 4) wdrażanie, dokumento-
wanie i utrzymywanie planów działania umożliwiających ciągłe i nieza-
kłócone świadczenie usługi oraz zapewniających poufność, integralność, 
dostępność i autentyczność informacji; 5) objęcie systemu informacyjne-
go wykorzystywanego do świadczenia usługi systemem monitorowania 
w trybie ciągłym.

6. Zgodnie z metodyką zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni w syste-
mach zarządzania bezpieczeństwem informacji podmiotów rządowych 
oraz normami ISO wyróżnia się różne kategorie incydentów w interak-
cji systemu teleinformatycznego i cyberprzestrzeni oraz przykładowych 
podatności powodujących, że materializacja zagrożenia będzie miała od-
działywanie na zasób informacyjny lub system teleinformatyczny. Z ko-
lei zarządzanie incydentem oznacza obsługę incydentu, wyszukiwanie 
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powiązań między incydentami, usuwanie przyczyn ich wystąpienia oraz 
opracowywanie wniosków wynikających z obsługi incydentu. W odróż-
nieniu od zarządzania ryzykiem zarządzanie incydentem będzie obejmo-
wało sytuacje faktyczne, w których doszło do naruszenia bezpieczeństwa. 
Monitorowanie i wykrywanie zagrożeń to wszelkie działania (np. powia-
damianie) związane z zapewnieniem prawidłowego działania (w tym za-
bezpieczeń). Reakcja na incydent to wszelkie działania związane z odpo-
wiedzią na pojawienie się incydentu (naruszenia bezpieczeństwa).

VIII

Należy przyjąć, że pojęcie „bezpieczeństwo teleinformatyczne” oznacza po-
ziom uzasadnionego zaufania, że potencjalne straty wynikające z niepożąda-
nego (przypadkowego lub świadomego) ujawnienia, modyfikacji, zniszczenia 
lub uniemożliwienia świadczenia usługi cyfrowej nie zostaną poniesione. 
Cyberbezpieczeństwo musi być rozpatrywane w aspekcie organizacyjnym, 
technicznym oraz prawnym, więc nie jest aktem jednorazowym polegającym 
na wdrożeniu zabezpieczeń, lecz ciągłym, dynamicznym, a przy tym bardzo 
złożonym procesem wymagającym stałego nadzoru i przystosowywania się 
do zmiennych warunków otoczenia.

IX

1. Analizując kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa w kontekście bez-
pieczeństwa usług cyfrowych, należy zwrócić uwagę na przekaz danych 
i informacji za pomocą elektronicznych środków przekazu, sieci telein-
formatycznej. Można powiedzieć, że prawo cyberbezpieczeństwa, w tym 
bezpieczeństwa samej informacji, dotyka zagadnień związanych z praw-
ną ochroną systemu teleinformatycznego zawierającego określone dane 
umożliwiające świadczenie usług cyfrowych, ochroną samych usług 
świadczonych drogą elektroniczną i związanych z nimi treści oraz baz 
danych, a także sieci, z której pomocą następuje przekaz takich usług. 
Wobec tego należy przyjąć, że cyberbezpieczeństwo jest ściśle powiązane 
z pojęciami „bezpieczeństwo informacyjne” i „bezpieczeństwo telekomu-
nikacyjne”, a jeszcze ściślej z bezpieczeństwem teleinformatycznym, które 
oznacza ochronę informacji przetwarzanej, przechowywanej i przesyłanej 
za pomocą systemów teleinformatycznych przed niepożądanym (przy-
padkowym lub świadomym) ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem 
lub uniemożliwieniem jej przetwarzania. Technika komputerowa i sieci 
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(TIK – technologie informacyjno-telekomunikacyjne) stały się istotną 
częścią codziennego życia obywateli, dlatego większość regulacji praw-
nych związanych z bezpieczeństwem telekomunikacyjnym odnosi się do 
zagadnień bezpieczeństwa samej łączności, bezpieczeństwa teleinforma-
tycznego, które stanowi element bezpieczeństwa telekomunikacyjnego.

2. Pojęcie „bezpieczeństwo sieci i informacji” zostało zdefiniowane w roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 460/2004 z dnia  
10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję do spraw Bezpieczeń-
stwa Sieci i Informacji jako odporność sieci lub systemu informacyjne-
go na zdarzenia przypadkowe lub działania nielegalne albo podstępne, 
naruszające dostępność, autentyczność, integralność oraz poufność prze-
chowywanych bądź przesyłanych danych oraz związanych z nimi usług 
oferowanych lub dostępnych przez te sieci i systemy. Z kolei termin „sieć” 
oznacza systemy transmisji oraz (tam, gdzie ma to zastosowanie) sprzęt 
przełączający lub trasujący, a także inne zasoby pozwalające na przesyła-
nie sygnałów z wykorzystaniem środków kablowych, radiowych, optycz-
nych, elektromagnetycznych, w tym przez sieci satelitarne, sieci stałe 
(z komutacją obwodów lub pakietów, w tym Internet), a także ruchome 
sieci ziemskie, systemy oparte na sieci elektrycznej, jeżeli są one używane 
do przesyłania sygnałów, sieci stosowane do transmisji radiowych i te-
lewizyjnych, telewizyjne sieci kablowe – niezależnie od rodzaju przesy-
łanych informacji. Pojęcie „system informacyjny” oznacza komputery 
i sieci łączności elektronicznej, a także dane przechowywane, przetwarza-
ne, odzyskiwane lub przesyłane przez te systemy w celu ich eksploatacji, 
ochrony i utrzymania. Z kolei system teleinformatyczny w polskim syste-
mie prawnym został zdefiniowany w art. 2 pkt 3 u.ś.u.d.e. i oznacza zespół 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania 
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbie-
ranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem właści-
wego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końco-
wego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

3. Zgodnie z art. 175d u.p.t. minister właściwy do spraw łączności może 
określić w drodze rozporządzenia minimalne środki techniczne i organi-
zacyjne oraz metody zapobiegania zagrożeniom określonym w art. 175a 
ust. 1 i art. 175c ust. 1, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowią-
zani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci 
lub usług, biorąc pod uwagę wytyczne Komisji Europejskiej oraz Europej-
skiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w tym zakresie. 
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W polskim systemie prawnym kwestie bezpieczeństwa teleinformatycz-
nego w obszarze bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej odnośnie 
sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych określa u.p.t. Zgodnie 
z jej art. 3 ust. 1 do stosunków prawnych z zakresu telekomunikacji sto-
suje się przepisy prawa telekomunikacyjnego, o ile wiążące Rzeczpospo-
litą Polską ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. 
Dlatego przepisy prawa telekomunikacyjnego, jeżeli ratyfikowane umowy 
międzynarodowe wiążące Rzeczpospolitą Polską nie stanowią inaczej, od-
noszą się do kwestii bezpieczeństwa w sieci. 

4. Odnośnie do zapewnienia cyberbezpieczeństwa należy zwrócić uwagę na 
kilka definicji. Do definicji dostępności nawiązywało rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 460/2004 z dnia 10 marca 2004 r. 
ustanawiające Europejską Agencję do spraw Bezpieczeństwa Sieci i In-
formacji. W dokumencie tym oprócz pojęć, na które składa się definicja 
bezpieczeństwa informacyjnego, definiuje się dostępność9. Oznacza ona, 
że dane są dostępne, a usługi w pełni działają10.

5. Integralność danych oznacza potwierdzenie, że przesłane, otrzymane lub 
przechowywane dane są kompletne i w stanie niezmienionym, poufność 
danych zaś oznacza ochronę łączności lub przechowywanych danych 
przeciwko ich przechwyceniu i przeczytaniu przez osoby nieupoważnio-
ne. Należy zaznaczyć, że przepisy prawne ściśle definiują podstawowe wa-
runki bezpieczeństwa, jakie powinien spełniać system teleinformatyczny. 
Przede wszystkim powinien on zapewniać poufność danych i informacji 
(dane w określonych warunkach stają się informacjami), ale nie ograniczać 
ich dostępności i integralności z innymi podsystemami czy dokumenta-
mi. „Autentyczność danych” to termin wskazujący przede wszystkim na 
potrzebę dbania o wiarygodność danych w aspekcie źródła pochodzenia, 

9 Dostęp – w rozumieniu dyrektywy nr 19/2002 WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń 
towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (DD) – nie oznaczał dostępu zapewnianego 
użytkownikom końcowym/abonentom, tylko udostępnianie urządzeń i/lub usług innemu 
przedsiębiorstwu, na ściśle określonych warunkach, w celu świadczenia usług łączności 
elektronicznej, w tym dostęp do sieciowych usług wirtualnych.
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej do spraw Cyberbezpieczeństwa) oraz 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (Tekst ma-
jący znaczenie dla EOG) PE/86/2018/REV/1 (Dz. Urz. UE z 2019 r., L 151, s. 15).
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autorstwa, ewentualnie własności baz danych. Zapewnienie czy zacho-
wanie integralności systemów oznacza ochronę przed nieuprawnioną 
modyfikacją, czyli właściwość polegającą na tym, że dane w systemie, ale 
także sam system nie zostaną zmodyfikowane w sposób nieuprawniony. 
Zastosowanie aktualizacji oprogramowania dotyczy oprogramowania 
obsługującego dany system, przy czym oprogramowanie jest ogółem in-
formacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów 
i zintegrowanych danych przeznaczonych do realizacji wyznaczonych  
celów.

Art. 19. [Zgłoszenie incydentu istotnego]

1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, zawiera:
1) dane podmiotu zgłaszającego, w tym firmę przedsiębiorcy, numer we 

właściwym rejestrze, siedzibę i adres;
2) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej oso-

by składającej zgłoszenie;
3) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej oso-

by uprawnionej do składania wyjaśnień dotyczących zgłaszanych in-
formacji;

4) opis wpływu incydentu istotnego na świadczenie usługi cyfrowej, 
w tym:
a) liczbę użytkowników, na których incydent istotny miał wpływ,
b) moment wystąpienia i wykrycia incydentu istotnego oraz czas 

jego trwania,
c) zasięg geograficzny obszaru, którego dotyczy incydent istotny,
d) zakres zakłócenia funkcjonowania usługi cyfrowej,
e) zakres wpływu incydentu istotnego na działalność gospodarczą 

i społeczną;
5) informacje umożliwiające właściwemu CSIRT MON, CSIRT NASK 

lub CSIRT GOV określenie, czy incydent istotny dotyczy dwóch lub 
większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej;

6) informacje o przyczynie i źródle incydentu istotnego;
7) informacje o podjętych działaniach zapobiegawczych;
8) informacje o podjętych działaniach naprawczych;
9) inne istotne informacje.

2. Dostawca usługi cyfrowej przekazuje informacje znane mu w chwili doko-
nywania zgłoszenia, które uzupełnia w trakcie obsługi incydentu istotnego.



122

3. Dostawca usługi cyfrowej przekazuje, w niezbędnym zakresie, w zgłosze-
niu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, informacje stanowiące tajem-
nice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
gdy jest to konieczne do realizacji zadań właściwego CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV.

4. Właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może zwrócić 
się do dostawcy usługi cyfrowej o uzupełnienie zgłoszenia o informacje, 
w tym informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w ustawie.

5. W zgłoszeniu dostawcy usług cyfrowych oznaczają informacje stanowiące ta-
jemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

I

1. Zapewnienie zarządzania incydentem obejmuje swoim zakresem obo-
wiązek zapewnienia dostępu do zasobów informacyjnych dostawcy 
usług cyfrowych oraz stosowania procedury informowania określonych 
podmiotów o incydencie. Warto wskazać, że katalog tych obowiązków 
informacyjnych, które mają być poddane zgłoszeniu, nie ma charakteru 
zamkniętego. Są to informacje zarówno znane w chwili wystąpienia in-
cydentu, jak i te, które pojawią się w efekcie jego wystąpienia, także po 
samym wydarzeniu. Obowiązki informacyjne obejmują również te in-
formacje, które mogą mieć charakter poufny, ponieważ właściwy CSIRT 
MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może zwrócić się do dostawcy usłu-
gi cyfrowej o uzupełnienie zgłoszenia o informacje, w tym informacje sta-
nowiące tajemnice prawnie chronione, w zakresie niezbędnym do reali-
zacji zadań. Obowiązek informacyjny może także obejmować informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy jest to konieczne do realizacji 
zadań właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.

2. Tajemnica przedsiębiorcy wiąże się z wątpliwościami dotyczącymi sytu-
acji prawnej właściciela tajemnicy przedsiębiorstwa, zwłaszcza w odnie-
sieniu do jego prawa podmiotowego11. Można powiedzieć, że w pewnym 

11 Doktryna nie jest jednomyślna co do charakteru ochrony tajemnicy przedsiębior-
stwa. Część jej przedstawicieli prezentuje stanowisko opierające się na przyznaniu prawa 
podmiotowego. W doktrynie polskiej stanowisko uzasadniające istnienie prawa podmio-
towego do tajemnicy przedsiębiorstwa przyjmuje Stanisław Sołtysiński, który początko-
wo uznawał możliwość zrekonstruowania prawa podmiotowego do tajemnicy przedsię-
biorstwa na podstawie art. 415 k.c. i art. 3 u.z.n.k., a następnie podobną tezę przyjął na 
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obszarze regulacji odnoszącej się do tajemnicy przedsiębiorstwa prawo 
podmiotowe istnieje, lecz w innym zakresie regulacyjnym należałoby 
uznać, że jest to jedynie prawo do korzystania z informacji o określo-
nej wartości, chronione w zakresie odpowiedzialności deliktowej. Jeżeli 
przyjmiemy, że tajemnica przedsiębiorstwa jako własność informacji jest 
chroniona na zasadzie prawa podmiotowego, to każde naruszenie ta-
jemnicy będzie działaniem wkraczającym w zakres tego prawa. Zgodnie  
z art. 11 ust. 4 u.z.n.k. przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie-
ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologicz-
ne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość go-
spodarczą, wobec których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. Z definicji tej wynika, że podstawową przesłan-
ką uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa jest brak jej publicz-
nej jawności. Stąd też nie może być nią informacja powszechnie znana lub 
informacja dostępna dla każdej zainteresowanej osoby.

3. Według powyższego przepisu można powiedzieć, że tajemnice tam wy-
mienione są informacjami posiadającymi wartość gospodarczą. Wszyst-
kie informacje składające się na pojęcie „tajemnica przedsiębiorstwa” 
muszą mieć określoną wartość ekonomiczną dla danego przedsiębiorcy. 
Należy przy tym zauważyć, że o tym, czy dana informacja posiada wartość 
gospodarczą dla przedsiębiorcy nie decyduje precyzyjne dookreślenie tej 

podstawie art. 11 u.z.n.k. Zob. S. Sołtysiński, Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań 
technicznych, Warszawa 1970, s. 170 i n. Za istnieniem prawa podmiotowego do tajem-
nicy przedsiębiorstwa opowiedziała się Elżbieta Wojcieszko-Głuszko (Ochrona prawna 
know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego” 2002, nr 81, s. 164) oraz Arkadiusz Michalak (Ochrona tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2006, s. 152 i n.). Inne stanowisko 
przyjmuje brak podstaw do uznania tajemnicy przedsiębiorcy jako prawa podmiotowego. 
W przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa nie istnieje prawo podmiotowe, lecz jedynie fak-
tyczna wyłączność korzystania z sekretu, chroniona przez przepisy o odpowiedzialności 
deliktowej – głównym zwolennikiem tej koncepcji jest Bogusław Gawlik (Umowa know- 
-how – zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 1974, s. 65 i n.). Ostatnio za deliktowym 
modelem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa opowiedziała się Urszula Promińska (Pra-
wo własności przemysłowej, Warszawa 2004, s. 23). „Istotą czynu nieuczciwej konkurencji 
może być naruszenie obiektywnych reguł zachowania obowiązujących każdego przedsię-
biorcę w życiu gospodarczym” – zob. L. Górnicki, Nieuczciwa konkurencja, w szczególności 
poprzez wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, i środki ochrony w prawie 
polskim, Wrocław 1997, s. 26. Według tego autora, jeżeli nawet uznamy, że ustawodawca 
przyjmuje deliktowy model ochrony, to nie musi to jeszcze zamykać drogi koncepcji praw 
podmiotowych.
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wartości. Pewne różnice w zakresie definicyjnym tajemnicy przedsiębior-
stwa zawierała pierwotna redakcja wymienionych wyżej przepisów, we-
dług której przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, han-
dlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności12.

4. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 3 ust. 2 u.z.n.k., jest 
oprócz wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, fałszywego 
lub oszukańczego oznaczenia pochodzenia geograficznego towarów lub 
usług, wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów i usług, nakłaniania 
do rozwiązywania lub niewykonywania umowy, naśladownictwa produk-
tów, pomawiania lub nieuczciwego zachwalania, utrudniania dostępu do 
rynku, przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczci-
wej lub zakazanej reklamy, organizowania systemu sprzedaży lawinowej 
oraz prowadzenia lub organizowania działalności w systemie konsorcyj-
nym – czynem nieuczciwej konkurencji. Czynem takim jest przekazanie, 
ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę 

12 Celem ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji (Dz.U. z 2002 r., nr 126, poz. 1071) było dostosowanie polskiego prawa do poro-
zumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (tzw. TRIPS – 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property), będącego załącznikiem do 
porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu. TRIPS wyznacza wspólne 
standardy ochrony regulowanych w nim praw. Państwa członkowskie zobowiązują się 
do respektowania jednolitych zasad ochrony własności intelektualnej. Artykuł 11 ust. 1 
w swoim nowym brzmieniu uznaje za czyn nieuczciwej konkurencji nie tylko zagrożenie 
interesu przedsiębiorstwa wynikające z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz także 
naruszenie tego interesu. Wydaje się, że zmiana ta nie ma istotnego charakteru, gdyż pod 
rządami ustawy w poprzednim brzmieniu przyjmowało się, że do skutecznego postawie-
nia zarzutu w postaci nieuczciwego przekazania, ujawnienia lub wykorzystania cudzych 
informacji wystarcza zagrożenie istotnych interesów przedsiębiorcy – zob. E. Nowińska, 
M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2001,  
s. 95. Oprócz ust. 1 została zmieniona treść ust. 4 art. 11 definiującego tajemnicę przedsię-
biorstwa. Zrezygnowano z pojęcia „informacje handlowe”. W zamian rozszerzono katalog 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa o ogólną kategorię „innych infor-
macji posiadających wartość gospodarczą”. W rezultacie w miejsce wyczerpującego ka-
talogu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa został wprowadzony katalog 
otwarty. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji został opracowany w związku z ustaleniami dwóch dokumentów rządowych, 
przyjętych przez Radę Ministrów w 2000 r., tj. „Polityką konsumencką Rządu RP na lata 
2000–2001” oraz „Programem rozwoju handlu wewnętrznego do 2003 roku”.
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przedsiębiorstwa lub też ich nabycie od osoby nieuprawnionej w sytuacji, 
gdy zagraża ona istotnym interesom przedsiębiorcy (art. 11 ust. 1 u.z.n.k.). 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 u.z.n.k. czyn taki podlega odpowiedzialności kar-
nej, bowiem: „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązku w stosunku do 
przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej dzia-
łalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, 
jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega karze ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Ponadto ustawo-
dawca przewidział również ten sam wymiar kary dla tych, którzy ujawnia-
ją innym lub sami wykorzystują bezprawnie uzyskane informacje.

5. Tajemnica przedsiębiorstwa jest jedną z najpowszechniej występującym 
w życiu gospodarczym rodzajem tajemnicy, która stanowi szczególną 
kategorię informacji poufnych, niezwykle cennych dla danego przedsię-
biorstwa. Jest też podstawą osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorcy we współczesnej gospodarce wolnorynkowej.

6. Rozważania dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności 
wymagają krótkiej analizy źródeł prawa, a w szczególności art. 39 TRIPS. 
Według tego artykułu ochronie podlega tylko ten rodzaj informacji, który 
posiada określoną wartość gospodarczą. Porozumienie TRIPS w art. 39 
odnosi się przede wszystkim do aspektów ekonomicznych informacji.

II

1. Jeżeli chodzi o europejskie prawo pierwotne, czyli akty prawne ustana-
wiające instytucjonalne podstawy Unii Europejskiej, to podstawowe zna-
czenie mają przepisy traktatowe. Przepisy Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, mogące mieć znaczenie dla ochrony tajemnicy przed-
siębiorstwa, to przede wszystkim te postanowienia, które odnoszą się 
do zasad zapewnienia uczciwej konkurencji. W art. 3 lit. c TFUE Unia 
ustanawia rynek wewnętrzny. Sama organizacja zgodnie z jej założeniami 
działa na rzecz trwałego rozwoju Europy. Jego podstawą jest zrównowa-
żony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka ryn-
kowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia 
i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego. Unia wspiera także postęp naukowo-technicz-
ny. Postanowienie to jest istotne dla ochrony tajemnicy przedsiębior-
stwa przewidzianej w aktach prawa wtórnego. Ponadto duże znaczenie 
dla ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa mają przepisy zabezpieczające 
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tajemnicę przedsiębiorstwa. Możemy tu przede wszystkim wymienić  
art. 339 TFUE, który stanowi, że członkowie instytucji Unii, członkowie 
komitetów, a także urzędnicy i inni pracownicy Unii są zobowiązani, rów-
nież po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji, nie ujawniać informacji 
objętych, ze względu na swój charakter, tajemnicą zawodową, a zwłaszcza 
informacji dotyczących przedsiębiorstw i ich stosunków handlowych lub 
kosztów własnych. W interpretacji pojęć używanych w Traktacie o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej może być pomocna definicja uznawania 
danej informacji za informację chronioną wypracowaną na gruncie wska-
zanego wyżej art. 39 TRIPS.

2. Z kolei w źródłach prawa wtórnego spotykamy się z różnorodnością ter-
minologiczną. Praktycznie każdy akt posługuje się innym pojęciem na 
oznaczenie informacji chronionych. Możemy wymienić tajemnicę han-
dlową, know-how, informacje handlowe czy informacje gospodarcze, ale 
co do zasady wszystkie te terminy odnoszą się do jednego i tego samego 
pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa”. Źródła wtórnego prawa europej-
skiego można podzielić na: 1) akty prawne dotyczące określonego sek-
tora zawierające postanowienia dotyczące ochrony tajemnicy przedsię-
biorstwa w danej dziedzinie, np. w sektorze spożywczym dyrektywa nr 
2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. 
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania 
i sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE z 2001 r., L 194, s. 26) lub 
w przemyśle chemicznym, m.in dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych (Dz. Urz. UE z 1999 r., L 200, s. 1); 2) akty prawne do-
tyczące zasad ingerencji w tajemnicę przedsiębiorstwa przez organy kon-
troli i ochrony tych tajemnic, np. rozporządzenie Rady nr 1/2003 z dnia 
16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 101 i 102 TFUE); 3) inne akty prawne dotyczące 
tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności rozporządzenie Komisji  
nr 772/2004/WE z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zastosowania arty-
kułu 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii umów z zakresu transferu 
technologii (Dz. Urz. UE z 2004 r., L 123, s. 11). Akt ten dotyczy wyłączeń 
grupowych odnośnie do porozumień dotyczących licencji na technologie. 
Według Komisji porozumienia o transferze technologii dotyczą przede 
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wszystkim udzielania licencji na korzystanie z takich technologii, ich 
znaczenie jednak ma szczególny charakter. Tego rodzaju porozumienia 
zazwyczaj prowadzą do poprawy efektywności gospodarczej i wspierają 
konkurencyjność, ponieważ mogą ograniczyć powielanie prac badaw-
czo-rozwojowych, wzmacniać motywację przedsiębiorstw do podejmo-
wania nowych prac badawczo-rozwojowych, pobudzać innowacje, uła-
twiać upowszechnianie technologii oraz tworzyć konkurencję na rynku  
produktowym.

Art. 20. [Informacje przekazywane do właściwego CSIRT]

Dostawca usługi cyfrowej może przekazywać do właściwego CSIRT MON, 
CSIRT NASK lub CSIRT GOV informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1. 
Informacje te przekazywane są w postaci elektronicznej, a w przypadku braku 
możliwości przekazania ich w postaci elektronicznej – przy użyciu innych do-
stępnych środków komunikacji.

I

Dostawca usług cyfrowych może przekazywać do właściwego CSIRT MON, 
CSIRT NASK lub CSIRT GOV informacje: 1) o innych incydentach; 2) o za-
grożeniach cyberbezpieczeństwa; 3) dotyczące szacowania ryzyka; 4) o po-
datnościach; 5) o wykorzystywanych technologiach. Cyberzagrożenie ozna-
cza wszelkie potencjalne okoliczności, zdarzenie lub działanie, które mogą 
wyrządzić szkodę, spowodować zakłócenia lub w inny sposób niekorzystnie 
wpłynąć w przypadku sieci i systemów informatycznych, użytkowników ta-
kich systemów oraz innych osób13. Przekazywanie informacji nie jest obligato-
ryjne, niemniej jednak jest to związane z możliwością zapewnienia realizacji 
innych zadań dostawcy usług cyfrowych, który ze względu na treść przekazy-
wanych informacji może przyczynić się do polepszenia poziomu cyberbezpie-
czeństwa.

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej do spraw Cyberbezpieczeństwa) oraz 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (Tekst ma-
jący znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE z 2019 r., L 151, s. 15).
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Rozdział 5

Obowiązki podmiotów publicznych

Art. 21. [Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów 
z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa]

1. Podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, realizujący zadanie 
publiczne zależne od systemu informacyjnego, jest obowiązany do wy-
znaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmio-
tami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

2. Organ administracji publicznej może wyznaczyć jedną osobę odpowie-
dzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od syste-
mów informacyjnych, realizowanych przez jednostki jemu podległe lub 
przez niego nadzorowane.

3. Jednostka samorządu terytorialnego może wyznaczyć jedną osobę odpo-
wiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego syste-
mu cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od sys-
temów informacyjnych, realizowanych przez jej jednostki organizacyjne.

I

1. W treści art. 21 u.k.s.c. nałożono na podmioty publiczne wskazane w art. 4  
pkt 7–15, realizujące zadania zależne od systemu informacyjnego, obo-
wiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów 
z podmiotami krajowego systemie cyberbezpieczeństwa. Krajowy sys-
tem cyberbezpieczeństwa tworzą podmioty publiczne wskazane w art. 4 
pkt 7–15, czyli jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa 
w art. 9 pkt 1–6, 8, 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 305), czyli: organy władzy publicz-
nej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej 
i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; jednostki samorządu terytorialne-
go oraz ich związki; związki metropolitalne; jednostki budżetowe; samo-
rządowe zakłady budżetowe; agencje wykonawcze; instytucje gospodarki 
budżetowej; Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego 
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fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze 
zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 
Narodowy Fundusz Zdrowia; uczelnie publiczne; Polska Akademia Nauk 
i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Ponadto w skład krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa wchodzą: instytuty badawcze; Narodowy 
Bank Polski; Bank Gospodarstwa Krajowego; Urząd Dozoru Technicz-
nego; Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; Polskie Centrum Akredyta-
cji; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; spółki 
prawa handlowego wykonujące zadania o charakterze użyteczności pu-
blicznej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o go-
spodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 679), czyli zadania, których 
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb lud-
ności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

2. Włączenie tak dużej liczby podmiotów publicznych, na których ciążą 
obowiązki stypizowane w rozdziale 5 ustawy o u.k.s.c., nie zostało wy-
muszone potrzebą implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informa-
tycznych na terytorium Unii (Dz. Urz. UE z 2016 r., L 194, s. 1). Dyrekty-
wa odnosi się do operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfro-
wych. Wśród podmiotów publicznych wskazanych w treści art. 21 u.k.s.c. 
znalazły się te, które mogą być uznane za operatorów usług kluczowych, 
ale nie wszystkie. Należy zauważyć, że w motywach dyrektywy 2016/1148 
podkreślono, że obowiązki nakładane na operatorów usług kluczowych 
i dostawców usług cyfrowych nie powinny mieć zastosowania do przed-
siębiorstw udostępniających publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej w rozumieniu dyrek-
tywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE z 2002 r., 
L 108, s. 33), które podlegają szczegółowym wymogom w zakresie bezpie-
czeństwa i integralności ustanowionym w tej dyrektywie, ani nie powinny 
mieć zastosowania do dostawców usług zaufania w rozumieniu rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 (Dz. Urz. UE 
z 2014 r., L 257, s. 73), którzy podlegają wymogom w zakresie bezpieczeń-
stwa określonym w tym rozporządzeniu (motyw 7). Zawarowano także 
wyraźnie, że dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla możliwości podjęcia 
przez każde z państw członkowskich środków niezbędnych do zapewnie-
nia ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, do ochrony 
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porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz do umożliwienia 
prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania prze-
stępstw. Zgodnie z art. 345 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) żadne państwo członkowskie nie ma obowiązku udzielania infor-
macji, których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podstawowymi interesami 
swojego bezpieczeństwa (motyw 8).

3. W dyrektywie 2016/1148 zauważono także, że skuteczne reagowanie na 
wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci i systemów in-
formatycznych wymaga przyjęcia całościowego podejścia na poziomie 
Unii obejmującego wymogi dotyczące budowania i planowania wspól-
nych minimalnych zdolności, wymianę informacji, współpracę oraz 
wspólne wymogi bezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i do-
stawców usług cyfrowych. Niemniej jednak operatorom usług kluczo-
wych i dostawcom usług cyfrowych nie uniemożliwia się wdrażania bar-
dziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa niż te przewidziane w tej 
dyrektywie (motyw 6).

5. W motywach dyrektywy wyraźnie wskazano, że państwa członkowskie po-
winny przyjąć środki krajowe w celu określenia, które podmioty podlegają 
obowiązkom dotyczącym bezpieczeństwa sieci i systemów informatycz-
nych. Rezultat ten można osiągnąć przez przyjęcie wykazu zawierające-
go wszystkich operatorów usług kluczowych lub przez przyjęcie środków 
krajowych zawierających obiektywne kryteria ilościowe, takie jak efekt 
działalności operatora lub liczba użytkowników, umożliwiające określenie, 
które podmioty są objęte obowiązkami dotyczącymi bezpieczeństwa sieci 
i systemów informatycznych. Środki krajowe, już istniejące czy też przyjęte 
w kontekście niniejszej dyrektywy, powinny obejmować wszystkie środki 
prawne, środki administracyjne oraz polityki umożliwiające identyfikację 
operatorów usług kluczowych na mocy tej dyrektywy (motyw 25).

6. Podkreślono, że do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu bezpie-
czeństwa sieci i systemów informatycznych każde państwo członkowskie 
powinno mieć krajową strategię bezpieczeństwa sieci i systemów infor-
matycznych określającą cele strategiczne i konkretne działania polityczne, 
które należy wdrożyć (motyw 29).

II

1. W literaturze podkreśla się, że jednym z najważniejszych i najpilniej-
szych wyzwań dla Polski po 1989 r. stało się sformułowanie narodowej  
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strategii i ukształtowanie stosownej do niej samodzielnej polityki bezpie-
czeństwa, w tym obronności1. Na przełomie 1989 i 1990 r. opracowano 
„Doktrynę obronną Rzeczypospolitej Polskiej”, przyjętą uchwałą Komitetu 
Obrony Kraju 21 lutego 1990 r. Zmiana sytuacji politycznej w wyniku roz-
wiązania Układu Warszawskiego i rozpadu Związku Radzieckiego zaowo-
cowała przyjęciem na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju 2 listopada 
1992 r. dwóch dokumentów, tj. „Założenia polskiej polityki bezpieczeń-
stwa” oraz „Polityka bezpieczeństwa i strategii obronnej Rzeczypospoli-
tej Polskiej”. Po uzyskaniu członkostwa w NATO powstał nowy, całościo-
wy projekt nowej strategii bezpieczeństwa i obronności2. Rada Ministrów  
4 stycznia 2000 r. przyjęła „Strategię Bezpieczeństwa”, a 5 miesięcy później  
23 maja 2000 r. „Strategię Obronności”3. Kolejna strategia zatytułowana 
„Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” zosta-
ła opracowana w 2003 r. Zastąpiła ją strategia z 13 listopada 2007 r., a na-
stępnie kolejna z 5 listopada 2014 r., którą poprzedził Strategiczny Prze-
gląd Bezpieczeństwa Narodowego oraz wydanie w 2013 r. „Białej Księgi 
Bezpieczeństwa Narodowego”4. Następna strategia została zatwierdzona 
postanowieniem Prezydenta z 12 maja 2020 r.5. W jej treści wywiedzio-
no, że szybki rozwój technologii cyfrowych generuje nieznane wcześniej 
zagrożenia. Podniesiono, że sieci łączności stacjonarnej i mobilnej także 
mogą godzić w bezpieczeństwo i dlatego konieczna jest rozbudowa bez-
piecznych i nowoczesnych sieci. W kontekście rewolucji cyfrowej uznano 
za konieczne uwzględnienie roli cyberprzestrzeni oraz przestrzeni infor-
macyjnej, gdyż stwarzają one pole do dezinformacji i manipulacji informa-
cją, co wymaga prowadzenia skutecznych działań z zakresu komunikacji 

1 S. Koziej, A. Brzozowski, Strategie bezpieczeństwa RP 1990–2014. Refleksje na ćwier-
ćwiecze [w:] Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze  
25 lat, red. R. Kupiecki, Warszawa 2015, s. 19.
2 S. Koziej, Tezy i komentarze do prac nad Strategią Bezpieczeństwa i Obronności Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Warszawa–Toruń 1998; S. Koziej, Szkic do dyskusji o przyszłej strategii 
poszerzonego NATO (spojrzenie z polskiej perspektywy), Warszawa–Toruń 1998.
3 W efekcie realizacji „Strategii Obronności” Rada Ministrów wydała rozporządzenia 
wykonawcze do ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
w których wychodząc z założeń tej „Strategii Obronności”, sprecyzowała elementy funk-
cjonowania systemu obronnego państwa.
4 W kwestii treści kolejnych strategii zob. J. Sobczak, Nowa strategia bezpieczeństwa na-
rodowego Rzeczypospolitej Polskiej, „Cybersecurity and Law” 2020, nr 2, s. 7–36.
5 M.P. z 2020 r., poz. 413.
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strategicznej6. Wiele uwagi poświęcono w tekście strategii cyberbezpie-
czeństwa7. Postanowiono podnieść poziom odporności na cyberzagroże-
nia oraz zwiększyć poziom ochrony informacji w sektorze militarnym, 
promując jednocześnie wiedzę i dobre praktyki umożliwiające obywate-
lom lepszą ochronę ich informacji. Widziano także konieczność zapew-
nienia bezpiecznego funkcjonowania państwa i obywateli w przestrzeni 
informacyjnej. Zapewnić to miało zbudowanie zdolności do ochrony tej 
przestrzeni, w tym do systemowego zwalczania dezinformacji. Założono 
konieczność utworzenia jednolitego systemu komunikacji strategicznej 
państwa, z jednoczesnym opracowaniem procedur współpracy mającej 
na celu przeciwdziałanie dezinformacji.

2. Na podstawie delegacji ustawowej Rada Ministrów wydała wiele uchwał, 
w których sformułowała strategie rozwojów poszczególnych obszarów 
państwa bądź sektorów gospodarczych8. Cele i zadania wynikające z tych 

6 Odnośnie do bezpieczeństwa informacji zob.: K. Liderman, Bezpieczeństwo informa-
cyjne, Warszawa 2012; I. Oleksiewicz, W. Krztoń, Bezpieczeństwo współczesnego społe-
czeństwa informacyjnego w cyberprzestrzeni, Warszawa 2017; I. Oleksiewicz, K. Michalski,  
E. Sienkiewicz, Bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia w wymiarze 
online i offline, Warszawa 2017.
7 Na temat cyberbezpieczeństwa zob.: C. Banasiński, Cyberbezpieczeństwo, Warszawa 
2018; A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak, Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Per-
spektywa politologiczna i prawna, Warszawa 2013; J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestęp-
czości, Warszawa 2015.
8 Uchwała nr 102 Rady Ministrów z 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcie „Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 2030” (M.P. z 2019 r., poz. 1060); Uchwała nr 123 Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” (M.P. z 2019 r., poz. 1150); Uchwała nr 105 Rady 
Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu do 2030 roku” (M.P. z 2019 r., poz. 1054); Uchwała nr 114 Rady Mini-
strów z 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego 
(M.P. z 2019 r., poz. 1027); Uchwala nr 6 Rady Ministrów z 26 stycznia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej (M.P. z 2017 r., poz. 203); Uchwała nr 58 Rady Mi-
nistrów z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne 
i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (M.P. z 2014 r., poz. 469, z późn. zm.); Uchwała  
nr 104 Rady Ministrów z 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapi-
tału Ludzkiego 2020 (M.P. z 2013 r., poz. 640); Uchwała nr 61 Rady Ministrów z 26 marca 
2013 w sprawie przyjęcia Strategii Kapitału Społecznego 2020 (M.P. z 2013 r., poz. 378); 
Uchwała nr 17 Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcie Strategii „Sprawne 
Państwo 2020” (M.P. z 2013 r., poz. 136); Uchwała nr 7 Rady Ministrów z 15 stycznia 
2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Pol-
ska 2020” (M.P. z 2013 r., poz. 73); Uchwała nr 60 Rady Ministrów z 30 kwietnia 2014 r. 
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strategii pokrywają się z celami, które zostały przedstawione w „Strate-
gii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej” zatwierdzonej  
12 maja 2020 r. Uchwałą Rady Ministrów z 9 kwietnia 2013 r., wydaną na 
podstawie art. 14 ust. 3 z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia po-
lityki rozwoju, została przyjęta „Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeń-
stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”9. Ujęto w niej diagnozę 
systemu bezpieczeństwa narodowego z punktu widzenia uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych, a także wyzwania, trendy rozwojowe i wi-
zje rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego, cele strategii i kierunki 
interwencji, system realizacji strategii i kwestie finansowe.

III

1. W myśl art. 68 u.k.s.c. strategia cyberbezpieczeństwa oraz inne strategie, 
o których mowa w ustawie o polityce rozwoju, jest przyjmowana w trybie 
uchwały Rady Ministrów. Zgodnie z art. 90 u.k.s.c. strategia cyberbez-
pieczeństwa miała zostać przyjęta w terminie do 31 października 2019 r.  
Na podstawie art. 7 ust. 3 dyrektywy 2016/1148 państwa członkowskie 
winny przekazać Komisji krajowe strategie bezpieczeństwa sieci i syste-
mów informatycznych w ciągu 3 miesięcy od ich przyjęcia. Przekazując te 
strategie, państwa członkowskie mogą wyłączyć elementy strategii, które 
są związane z bezpieczeństwem narodowym.

2. W dniu 22 października 2019 r. na podstawie art. 68 u.k.s.c. została przy-
jęta uchwała nr 125 Rady Ministrów w sprawie „Strategii Cyberbezpie-
czeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024” (M.P. z 2019 r., 
poz. 1037). Załącznikiem do tej uchwały jest tekst strategii cyberbezpie-
czeństwa. W uchwale wskazano, że członkowie Rady Ministrów oraz or-
gany i jednostki organizacyjne im podległe lub przez nich nadzorowane 
współpracują z ministrem właściwym do spraw informatyzacji przy reali-
zacji strategii cyberbezpieczeństwa. Nałożono na ministra właściwego ds. 
informacji obowiązek przedstawienia Radzie Ministrów, w terminie do  
30 marca danego roku, informacji o realizacji strategii cyberbezpieczeństwa, 

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020” (M.P. z 2014 r., 
poz. 452); Uchwała nr 3 Rady Ministrów z 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwoju Polski Południowej do roku 2020” (M.P. z 2014 r., poz. 152); Uchwała nr 121 
Rady Ministrów z 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020” (M.P. z 2013 r., poz. 641).
9 M.P. z 2013 r., poz. 377.
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z tym, że pierwszą informację o jej realizacji minister właściwy do spraw 
informatyzacji powinien przedstawić Radzie Ministrów w terminie 6 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie uchwały. W uchwale wskazano, że traci moc 
uchwała nr 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 
„Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 
na lata 2017–2022”.

3. Strategia cyberbezpieczeństwa jest obszernym dokumentem, składa się 
z 11 części, w których przedstawiono przesłanki działań zwiększających 
cyberbezpieczeństwo, kontekst strategiczny cyberbezpieczeństwa, zakres 
strategii, wizję, cel główny i cele szczegółowe, zarządzanie strategią bez-
pieczeństwa oraz jej finansowanie. W tekście strategii wskazano, że jej 
zamierzeniem jest określenie celów strategicznych oraz odpowiednich 
środków politycznych i regulacyjnych mających na celu uzyskanie wyso-
kiego poziomu cyberbezpieczeństwa, czyli przede wszystkim odporności 
systemów informacyjnych operatorów usług kluczowych, operatorów in-
frastruktury krytycznej, dostawców usług cyfrowych oraz administracji 
publicznej na cyberzagrożenia, a także zwiększenie poziomu ochrony in-
formacji w systemach informacyjnych przez standaryzację zabezpieczeń. 
Realizacja celów strategicznych ma również wpływać na podniesienie 
bezpieczeństwa narodowego, zwiększenie skuteczności organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości w wykrywaniu i zwalczaniu cyberprzestępstw 
oraz działań o charakterze hybrydowym (w tym działań o charakterze ter-
rorystycznym) i szpiegowskim w cyberprzestrzeni. Podkreślono także, że 
strategia jest spójna z prowadzonymi działaniami dotyczącymi systemów 
teleinformatycznych operatorów infrastruktury krytycznej oraz uwzględ-
nia potrzeby zapewnienia Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej 
w układzie krajowym, sojuszniczym i koalicyjnym zdolności do prowa-
dzenia działań militarnych w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa 
powodującego konieczność działań obronnych. Wywiedziono wreszcie, 
że podejmując działania mające na celu wdrożenie strategii, rząd będzie 
w pełni gwarantował prawo do prywatności oraz stał na stanowisku, że wol-
ny i otwarty Internet jest istotnym elementem funkcjonowania współcze-
snego społeczeństwa. Podkreślono, że strategia ma oddziaływać w sposób 
bezpośredni na podmioty administracji rządowej, a w sposób pośredni, po 
przyjęciu z inicjatywy Rady Ministrów przepisów prawa powszechnego, na 
pozostałe podmioty władzy publicznej, przedsiębiorców i obywateli.

4. Kreśląc wizję strategii, zagwarantowano, że rząd będzie systematycznie 
wzmacniał i rozwijał krajowy system cyberbezpieczeństwa. Działania 
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uwzględniają systemowe rozwiązania organizacyjne, operacyjne, techno-
logiczne, prawne, kształtowanie postaw społecznych oraz prowadzenie 
badań naukowych tak, żeby zapewnić spełnienie wysokich standardów 
cyberbezpieczeństwa w obszarze oprogramowania, urządzeń i usług cy-
frowych. Działania rządu będą podejmowane z poszanowaniem praw 
i wolności obywateli oraz przez budowę zaufania między poszczególnymi 
sektorami rynkowymi a administracją publiczną. Za cel główny uznano 
podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia10 oraz zwiększe-
nie poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym, 
prywatnym oraz promowanie wiedzy i dobrych praktyk umożliwiających 
obywatelom lepszą ochronę ich informacji.

5. Wśród celów szczegółowych wskazano: potrzebę rozwoju krajowego sys-
temu cyberbezpieczeństwa; wdrożenie i ocenę funkcjonowania przepi-
sów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa; podniesienie efektywno-
ści funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; rozbudowę 
systemu wymiany informacji na potrzeby kierowania bezpieczeństwem 
narodowym; zwiększenie cyberbezpieczeństwa usług kluczowych i cy-
frowych oraz infrastruktury krytycznej; wypracowanie i wdrożenie me-
todyki szacowania ryzyka na poziomie krajowym; zwiększanie zdolności 
do zwalczania cyberprzestępczości, w tym cyberszpiegostwa i zdarzeń 
o charakterze terrorystycznym. Do celów szczegółowych zaliczono tak-
że podniesienie poziomu odporności systemów informacyjnych admini-
stracji publicznej i sektora prywatnego oraz osiągnięcie zdolności do sku-
tecznego zapobiegania i reagowania na incydenty; zwiększenie potencjału 
narodowego w obszarze technologii cyberbezpieczeństwa; budowanie 
świadomości i kompetencji społecznych w sferze cyberbezpieczeństwa; 
zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
w obszarze cyberbezpieczeństwa. W końcowej części strategii podjęto za-
gadnienia zarządzania nią oraz jej finansowania.

10 Odnosząc się do cyberzagrożenia, wskazano, że pojęcie to strategia chce rozumieć 
zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 
17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) 
oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunika-
cyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie)  
(Dz. Urz. UE z 2019 r., L 151, s. 15), jako „wszelkie potencjalne okoliczności, zdarzenie 
lub działanie, które mogą wyrządzić szkodę, spowodować zakłócenia lub w inny sposób 
niekorzystnie wpłynąć w przypadku sieci i systemów teleinformatycznych, użytkowników 
takich systemów oraz innych osób” (art. 2 pkt 8).
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6. Wywiedziono, że podstawą rozwoju krajowego systemu cyberbezpieczeń-
stwa jest dokonanie pełnego wdrożenia i oceny funkcjonowania przepisów 
ustanawiających ten system, w powiązaniu z innymi przepisami, w szcze-
gólności z ustawami z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(t.j., Dz.U. z 2022 r., poz. 261) oraz z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (t.j., Dz.U. z 2019 r., poz. 742). Zawarowano, że 
zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie krajowego systemu cy-
berbezpieczeństwa będą również wynikały z praktyki funkcjonowania na 
szczeblu europejskim dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego 
wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na 
terytorium Unii (Dz. Urz. UE 2016, L 194, s. 1 – dyrektywa NIS). Podkre-
ślono także, że w ramach realizacji strategii cyberbezpieczeństwa zostaną 
uregulowane kwestie współpracy operacyjnej, w tym właściwej koordy-
nacji działań i wymiany informacji między instytucjami odpowiedzialny-
mi za bezpieczeństwo narodowe, działania antyterrorystyczne oraz bez-
pieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.

7. W treści strategii zobowiązano się, że Rzeczpospolita Polska aktywnie 
włączy się w prace nad ustanowieniem europejskich programów certy-
fikacji cyberbezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfi-
kacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyber-
bezpieczeństwie) (Dz. Urz. UE 2019, L 151, s. 15).

8. Odnosząc się do zarządzania strategią cyberbezpieczeństwa, wskazano, że 
oprócz planu działania na rzecz wdrożenia strategii cyberbezpieczeństwa, 
który powinien opracować minister właściwy ds. informatyzacji, będący 
w myśl tekstu strategii koordynatorem jej wdrażania, konieczne jest opra-
cowanie przez Ministra Obrony Narodowej, w uzgodnieniu z koordyna-
torem, odrębnego planu działań podlegającego akceptacji Prezesa Rady 
Ministrów. Plan ten Minister Obrony Narodowej powinien przesyłać w ce-
lach informacyjnych i zapewnienia koordynacji ministrowi właściwemu 
ds. informatyzacji oraz pełnomocnikowi rządu ds. cyberbezpieczeństwa. 
Podkreślono, że źródłami finansowania działań wymienionych w strategii 
będą plany finansowe poszczególnych jednostek zaangażowanych w jej 



137

wdrażanie, a ponadto środki pochodzące z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju oraz środki Unii Europejskiej11.

IV

1. Do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wprawdzie włączono wszyst-
kie podmioty wskazane w art. 4 pkt 7–15 u.k.s.c., ale obowiązki wynikają-
ce z treści rozdziału 3 u.k.s.c., odnoszącego się do operatorów usług klu-
czowych, spoczęły tylko na tych podmiotach publicznych, które realizują 
zadania publiczne zależne od systemu informacyjnego. Właśnie te pod-
mioty zostały zobowiązane w treści art. 21 ust. 1 u.k.s.c. do wyznaczenia 
osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajo-
wego systemu cyberbezpieczeństwa. Pod pojęciem „system informacyj-
ny” należy rozumieć system informacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2070), czyli zespół 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania 
zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbie-
ranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla 
danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomuni-
kacyjne (Dz.U. z 2021 r., poz. 576).

2. Podmioty realizujące zadania publiczne wymienione w art. 4 pkt 7–15 
u.k.s.c., a wskazane w art. 21 ust. 1 u.k.s.c. mają obowiązek wyznaczyć oso-
bę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowe-
go systemu cyberbezpieczeństwa. Nie wskazano przy tym formy, w jakiej 
należy wyznaczyć tę osobę. W tej sytuacji wyznaczenie jej może nastąpić 
przez nominację, w formie umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę 
powierzającego takie zadanie, wskazanie zadania w zakresie obowiązków, 
a także w każdej innej formie, przy czym konieczne jest jednoznaczne 
stwierdzenie, że dokonano czynności wyznaczenia osoby odpowiedzialnej 
za utrzymywanie wspomnianych kontaktów oraz że taka osoba przyjęła 

11 Programy Unii Europejskiej umożliwiające finansowanie projektów związanych 
z cyberbezpieczeństwem, w szczególności programy „Horyzont 2020” i „Connecting 
Europe Facilities (CEF Telcom)” – oba w ramach wieloletnich planów finansowych UE 
2014–2021. Natomiast w kolejnym planie finansowym UE (na lata 2021–2028) mają być 
uwzględnione dwa duże programy – „Cyfrowa Europa” oraz „Horyzont Europa”.
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te zadania do realizacji i jest świadoma swojej funkcji. Obowiązek wy-
znaczenia osób do utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa nałożono także na operatorów usług klu-
czowych z mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c., z tym, że na podstawie art. 16  
pkt 1 u.k.s.c. na wyznaczenie takiej osoby operatorzy ci mają termin  
3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora usługi klu-
czowej. Niewyznaczenie osoby do utrzymywania kontaktów z podmiota-
mi krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, z mocy art. 73 ust. 1 pkt 4 
u.k.s.c., zagrożone jest karą pieniężną do 15 000 zł, nie mniejszą jednak 
niż 1000 zł (art. 73 ust. 3 pkt 4 u.k.s.c. i art. 73 ust. 4 pkt 1 u.k.s.c.). Pod-
mioty publiczne niebędące operatorami usług kluczowych w razie nie-
wyznaczenia osób do utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa nie podlegają karom pieniężnym.

V

1. W ustawie nie określono wymogów, jakie powinny spełnić osoby wyzna-
czone do utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa, zarówno wykształcenia, jak i doświadczenia zawo-
dowego, wiedzy fachowej z dziedziny prawa, zwłaszcza ochrony danych 
osobowych.

2. Pewnym wskazaniem może być treść rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
z 2016 r., L 119, s. 1), w myśl którego inspektor ochrony danych winien 
być wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczegól-
ności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony 
danych oraz umiejętności wypełnienia następujących zadań: 1) informo-
wanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, 
którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na 
nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub 
państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 
2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych 
przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz poli-
tyk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony 
danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające 
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świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwa-
rzania oraz powiązane z tym audyty; 3) udzielanie na żądanie zaleceń co 
do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykona-
nia zgodnie z art. 35; 4) współpraca z organem nadzorczym; 5) pełnienie 
funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach zwią-
zanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których 
mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji 
we wszelkich innych sprawach.

3. Wypada zauważyć, że Ministerstwo Cyfryzacji, uzasadniając brak okre-
ślenia kwalifikacji osób wyznaczonych do utrzymywania kontaktów 
z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, podkreśliło, że 
taka osoba nie jest odpowiedzialna za realizację zadań podmiotu publicz-
nego w obszarze bezpieczeństwa, a pełni jedynie funkcję łącznika między 
takimi podmiotami.

4. Treść art. 21 ust. 1 u.k.s.c. zobowiązuje podmioty wskazane w tym przepi-
sie do wyznaczenia osoby do utrzymywania kontaktów z podmiotami kra-
jowego systemu cyberbezpieczeństwa. Z brzmienia tego przepisu wynika, 
że chodzi o wyznaczenie co najmniej jednej osoby, lecz nie ma przeszkód, 
żeby wyznaczono większą liczbę takich osób. Co najmniej wątpliwe wy-
daje się wyznaczenie zamiast „osoby” jednostki organizacyjnej. W treści 
ustawy o u.k.s.c. wyraźnie rozróżniano pojęcie „osoby” od „podmiotu”. 
Wyznaczenie tylko jednej osoby przez właściwy podmiot może się okazać 
niewystarczające i godzić w cele sformułowane w u.k.s.c., gdyż w razie 
urlopu bądź choroby takiej osoby zapewnienie ciągłości utrzymywania 
kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa staje 
pod znakiem zapytania.

5. Organ administracji publicznej, a także jednostka samorządu terytorial-
nego może wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za utrzymywanie 
kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w za-
kresie zadań publicznych, zależnych od systemów informacyjnych, reali-
zowanych przez jednostki jemu podległe lub przez niego nadzorowane. 
W ustawie nie wskazano, czy osobą taką może być ktoś, kto jednocześnie 
został wyznaczony do utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa. Wobec braku przeszkód formalnych zo-
bowiązane jednostki powinny jedynie rozważyć, czy realizowane zadania 
umożliwią jednoczesne pełnienie obu funkcji.
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Art. 22. [Obowiązki w zakresie zarządzania, zgłaszania i obsługi incydentu 
w podmiocie publicznym]

1. Podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, realizujący zadanie 
publiczne zależne od systemu informacyjnego:
1) zapewnia zarządzanie incydentem w podmiocie publicznym;
2) zgłasza incydent w podmiocie publicznym niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia, do właściwego CSIRT 
MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV;

3) zapewnia obsługę incydentu w podmiocie publicznym i incydentu 
krytycznego we współpracy z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK 
lub CSIRT GOV, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe;

4) zapewnia osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowa-
ne, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyber-
bezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania 
się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie in-
formacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej;

5) przekazuje do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT 
GOV dane osoby, o której mowa w art. 21, obejmujące imię i nazwisko, 
numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od 
dnia jej wyznaczenia, a także informacje o zmianie tych danych w ter-
minie 14 dni od dnia ich zmiany.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przekazywane jest w postaci 
elektronicznej, a w przypadku braku możliwości przekazania go w postaci 
elektronicznej – przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji.

I

1. W art. 22 u.k.s.c. uregulowano obowiązki podmiotów publicznych, o któ-
rym mowa w art. 4 pkt 7–15 u.k.s.c., realizujących zadanie publiczne za-
leżne od systemu informacyjnego, dotyczące zgłaszania i obsług incyden-
tów w podmiocie publicznym. Pojęcie „incydent” zdefiniowano w art. 2 
pkt 5 u.k.s.c. jako zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ 
na cyberbezpieczeństwo. W treści art. 2 u.k.s.c. zdefiniowano także poję-
cia: „incydent krytyczny” (pkt 6), „incydent poważny” (pkt 7), „incydent 
istotny” (pkt 8) oraz „incydent w podmiocie publicznym” (pkt 9). Pod 
tym ostatnim terminem należy rozumieć incydent, który powoduje lub 
może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie wykonania zadania 
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publicznego realizowanego przez podmiot publiczny, o którym mowa 
w art. 4 pkt 7–15.

2. W treści art. 22 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c. wskazano, że do obowiązków podmio-
tu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, realizującego zadanie 
publiczne zależne od systemu informacyjnego, należy zapewnienie zarzą-
dzania incydentem w podmiocie publicznym. Pojęcie „zarządzanie incy-
dentem w podmiocie publicznym” należy rozumieć – według art. 2 pkt 18  
u.k.s.c. – jako obsługę incydentu, wyszukiwanie powiązań między incy-
dentami, usuwanie przyczyn ich wystąpienia oraz opracowywanie wnio-
sków wynikających z obsługi incydentu. Incydent w podmiocie publicz-
nym jest jedną z form incydentu. Zarządzanie incydentem w podmiocie 
publicznym musi być podejmowane, gdy wystąpił już incydent. Od tego 
momentu podmiot publiczny ma obowiązek podjąć obsługę incydentu, 
czyli czynności umożliwiające wykrywanie, rejestrowanie, analizowa-
nie, klasyfikowanie, priorytetyzację, podejmowanie działań naprawczych 
i ograniczenie skutków incydentu (art. 2 pkt 10 u.k.s.c.). Użyty w art. 22 
ust. 1 pkt 1 u.k.s.c. termin „zapewnia zarządzanie” należy rozumieć jako 
zobowiązanie do dostarczenia adekwatnych zasobów osobowych i finan-
sowych do kompleksowej obsługi incydentu w podmiocie publicznym. 
W języku potocznym „zapewniać” to „czynić coś pewnym, sprawiać, że 
się stanie coś korzystnego, że uzyska się lub ktoś uzyska coś, gwarantować 
komuś lub sobie coś”12. Ze sformułowanym w art. 22 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c. 
obowiązkiem należy łączyć wymienione w art. 26 ust. 2 u.k.s.c. zadania 
nałożone na CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV, żeby w uzasad-
nionych przypadkach – na wniosek operatorów usług kluczowych, dostaw-
ców usług cyfrowych, podmiotów publicznych, o których mowa w art. 4  
pkt 7–15, sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa lub właścicieli, 
posiadaczy samoistnych albo posiadaczy zależnych obiektów, instala-
cji, urządzeń lub usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, 
wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r.,  
poz. 261), mogły zapewnić wsparcie w obsłudze incydentów. W treści  
art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym wskazano, że Dy-
rektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ma obowiązek sporządzić na 
podstawie szczegółowych kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 ustawy 

12 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1985, s. 941.
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o zarządzaniu kryzysowym, we współpracy z odpowiednimi ministrami 
odpowiedzialnymi za systemy, jednolity wykaz obiektów, instalacji, urzą-
dzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem 
na systemy. W treści art. 5b ust. 2 pkt 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
określono zawartość Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Kry-
tycznej, który ma obowiązek przygotować Dyrektor Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa we współpracy z ministrami i kierownikami urzędów cen-
tralnych odpowiedzialnymi za systemy, o których mowa w art. 3 pkt 2 usta-
wy o zarządzaniu kryzysowym, oraz właściwymi w sprawach bezpieczeń-
stwa narodowego. Tak przygotowany program Rada Ministrów przyjmuje 
w drodze uchwały. Głównym celem tego programu, w myśl art. 5b ust. 1 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym, jest stworzenie warunków do poprawy 
bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Program, zgodnie z art. 5b ust. 5  
ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ma być aktualizowany nie rzadziej niż 
raz na 2 lata, przy czym należy do niego stosować przepisy o ochronie in-
formacji niejawnych. Ponadto w treści art. 5b ust. 9 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym zapisano, że Rada Ministrów ma obowiązek określić, w dro-
dze rozporządzenia, sposób realizacji wskazanych w ustawie obowiązków 
i zasad współpracy między organami administracji publicznej i służbami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe a właścicielami oraz po-
siadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji, urządzeń i usług 
infrastruktury krytycznej oraz innymi organami i służbami publicznymi 
przy wykonywaniu programu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

3. W wykazie wyróżnia się także europejską infrastrukturę krytyczną zlo-
kalizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz europejską 
infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną na terytorium innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej, mogącą mieć istotny wpływ na Rzecz-
pospolitą Polską. Wykaz ma charakter niejawny.

4. Wsparcie w obsłudze incydentów przez właściwe CSIRT-y, o którym 
mowa w art. 26 ust. 2 u.k.s.c., nie ma jednak charakteru obligatoryjnego 
i jest ograniczone w u.k.s.c. do „uzasadnionych przypadków” oraz uza-
leżnione od wniosku podmiotów wskazanych w tym przepisie. Jednocze-
śnie wskazano dość jednoznacznie, że właściwe CSIRT-y „mogą zapewnić 
wsparcie w obsłudze incydentów”, co oznacza, że nie muszą tego robić. 
W praktyce może dojść do sporów co do tego, czy zaszły „uzasadnione 
przypadki” oraz czy brak działań ze strony CSIRT, mimo wniosków, był 
uzasadniony czy też nie.
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II

1. Podmiot publiczny, o którym mowa w treści art. 22 ust. 1 u.k.s.c., po-
winien umieć nie tylko skonstatować zaistnienie incydentu, lecz także 
usunąć przyczynę jego wystąpienia oraz przywrócić pełną zdolność sys-
temu informacyjnego do realizacji zadań publicznych, a także opracować 
wnioski wynikające z obsługi incydentu. Wypada zauważyć, że wśród 
nałożonych na podmioty publiczne obowiązków zabrakło powinności 
prowadzenia rejestracji wszystkich incydentów oraz związanej z tym do-
kumentacji. Potrzeba prowadzenia tego rodzaju działań wynika z definicji 
zarządzania incydentem oraz jego obsługi.

2. W treści art. 22 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c. zobowiązano podmioty publiczne 
do zgłaszania incydentów w podmiocie publicznym niezwłocznie, lecz 
nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia, do właściwe-
go CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV. Wypada podkreślić, że 
termin zgłoszenia biegnie nie od zaistnienia incydentu, lecz od jego wy-
krycia, niemniej jednak zasadą jest dokonywanie zgłoszeń niezwłocznie, 
co należy rozumieć jako zobligowanie do nieprzedłużania tej procedu-
ry przez wspomniane podmioty. Nacisk na szybkość działania i szybkie 
przekazywanie informacji do CSIRT umożliwia tym ostatnim odpowied-
nie reagowanie na zaistniały incydent. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w treści art. 22 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c., należy skie-
rować do „właściwego” CSIRT. W praktyce mogą tu pojawić się wątpliwo-
ści, który z trzech wymienionych w ustawie – CSIRT MON, CSIRT NASK 
lub CSIRT GOV – jest właściwy. Właściwość tę określa art. 26 u.k.s.c, 
zwłaszcza ust. 8 oraz art. 27 ust. 1–3 u.k.s.c. CSIRT GOV jest właściwy 
w zakresie incydentów związanych ze zdarzeniami o charakterze terrory-
stycznym, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.  
o działaniach antyterrorystycznych (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 2234). CSIRT 
MON jest właściwy dla incydentów związanych ze zdarzeniami o cha-
rakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2a ustawy 
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służ-
bie Wywiadu Wojskowego (t.j., Dz.U. z 2022 r., poz. 502). W przypadku 
stwierdzenia, że incydent, którego obsługa jest koordynowana przez wła-
ściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, jest związany ze zda-
rzeniami wskazanymi w art. 27 ust. 1 albo 2 u.k.s.c., koordynację obsługi 
incydentu przejmuje właściwy CSIRT MON lub CSIRT GOV.
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4. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r., L 119, s. 1) stwierdzo-
no, że w razie braku odpowiedniej i szybkiej reakcji naruszenie ochrony 
danych osobowych może skutkować powstaniem uszczerbku fizycznego, 
szkód majątkowych lub niemajątkowych u osób fizycznych, takich, jak: 
utrata kontroli nad własnymi danymi lub ograniczenie praw, dyskrymi-
nacja, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, strata finansowa, nieupraw-
nione odwrócenie pseudonimizacji, naruszenie dobrego imienia, naru-
szenie poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową 
lub wszelkie inne znaczne szkody gospodarcze lub społeczne (motyw 
85). Dlatego też natychmiast po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych 
osobowych administrator powinien zgłosić je organowi nadzorczemu bez 
zbędnej zwłoki, jeżeli jest to wykonalne, nie później jednak niż w terminie 
72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, chyba że administrator jest w sta-
nie wykazać zgodnie z zasadą rozliczalności, że jest mało prawdopodob-
ne, żeby naruszenie to mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych. Jeżeli nie można dokonać zgłoszenia w termi-
nie 72 godzin, to zgłoszeniu powinno towarzyszyć wyjaśnienie przyczyn 
opóźnienia, a informacje mogą być przekazywane stopniowo, bez dalszej 
zbędnej zwłoki. Administrator powinien także poinformować osobę, któ-
rej dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może 
ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej oso-
by, tak, żeby umożliwić tej osobie podjęcie niezbędnych działań zapobie-
gawczych. Informacja taka powinna zawierać opis charakteru naruszenia 
ochrony danych osobowych oraz zalecenia dla danej osoby fizycznej co 
do minimalizacji potencjalnych niekorzystnych skutków. Informacje na-
leży przekazywać osobom, których dane dotyczą, tak szybko, jak jest to 
rozsądnie możliwe, w ścisłej współpracy z organem nadzorczym, z posza-
nowaniem wskazówek przekazanych przez ten organ lub inne odpowied-
nie organy, jak organy ścigania.

5. W sytuacji, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować 
duże ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator 
bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim na-
ruszeniu. Jednakże zawiadomienie nie jest wymagane, gdy administrator 
wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki 
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te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy narusze-
nie, w szczególności środki takie, jak szyfrowanie uniemożliwiające od-
czyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych. 
Ponadto nie jest ono wymagane w sytuacjach, gdy administrator zasto-
sował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo dużego ryzyka 
naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, a także w przy-
padku, gdyby wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W tym 
ostatnim wypadku powinien zostać wydany publiczny komunikat lub 
zastosowany podobny środek informujący osoby, których dane dotyczą, 
w równie skuteczny sposób (art. 34 ust. 2 rozporządzenia 2016/679).

6. Naruszenie obowiązków administratora i podmiotu przetwarzającego, a tak-
że dotyczących art. 34 rozporządzenia 2016/679 może pociągnąć za sobą na-
łożenie administracyjnej kary pieniężnej, która powinna być w każdym indy-
widualnym przypadku skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca. Nakładana 
jest w zależności od okoliczności każdego indywidualnego przypadku; przy 
ich wymierzeniu organ nakładający powinien brać pod uwagę okoliczności 
wymienione w art. 83 ust. 2 pkt a–k rozporządzenia 2016/679.

7. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufa-
nia w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE z 2014 r., L 257, 
s. 73) uregulowano w treści art. 19 wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
mające zastosowanie do dostawców usług zaufania. Stwierdzono, że kwa-
lifikowani i niekwalifikowani dostawcy usług zaufania przyjmują odpo-
wiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykiem, 
na jakie narażone jest bezpieczeństwo świadczonych przez nich usług za-
ufania. Jeżeli zostaną uwzględnione najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 
technologii, to środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa współmier-
ny ze stopniem ryzyka. Podkreślano, że w szczególności należy podjąć 
środki zapobiegające incydentom związanym z bezpieczeństwem lub mi-
nimalizujące ich wpływ oraz należy informować zainteresowane strony 
o negatywnych skutkach wszelkich takich incydentów (art. 19 ust. 1). Po-
nadto wywiedziono, że kwalifikowani i niekwalifikowani dostawcy usług 
zaufania bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 24 godziny 
od otrzymania informacji o wystąpieniu zdarzenia, zawiadamiają organ 
nadzoru i, w stosownych przypadkach, inne właściwe podmioty, takie jak 
właściwy krajowy organ ds. bezpieczeństwa informacji lub organ ochrony 
danych, o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa lub utraty 



146

integralności, które mają znaczący wpływ na świadczoną usługę zaufania lub 
przetwarzane podczas jej świadczenia dane osobowe (art. 19 ust. 2). W dalszej 
części rozporządzenia zauważano, że jeżeli jest prawdopodobne, że naruszenie 
bezpieczeństwa lub utrata integralności niekorzystnie wpłyną na osobę fizyczną 
lub prawną, na rzecz której była świadczona usługa zaufania, to dostawca usług 
zaufania bez zbędnej zwłoki zawiadamia także tę osobę fizyczną lub prawną 
o tym naruszeniu bezpieczeństwa lub utracie integralności. W stosownych 
przypadkach, w szczególności jeżeli naruszenie bezpieczeństwa lub utrata inte-
gralności dotyczą dwóch lub większej liczby państw członkowskich, zawiado-
miony organ nadzoru powiadamia organy nadzoru w pozostałych zaintereso-
wanych państwach członkowskich oraz ENISA. Zawiadomiony organ nadzoru 
podaje zaistniałe fakty do wiadomości publicznej lub nakłada taki obowiązek 
na dostawcę usług zaufania wówczas, gdy uzna, że ujawnienie naruszenia bez-
pieczeństwa lub utraty integralności leży w interesie publicznym.

8. W myśl art. 22 ust. 2 u.k.s.c. zgłoszenie incydentu, o którym mowa w treści art. 
22 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c., powinno zostać przekazane właściwym CSIRT MON, 
CSIRT NASK lub CSIRT GOV w postaci elektronicznej, jeżeli jednak brakuje 
takiej możliwości, to przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji. 
Należy podkreślić, że niezależnie od formy przekazania zgłoszenia wskazany 
w art. 22 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c. termin powinien zostać bezwzględnie dotrzy-
many. Za wykluczone w tej sytuacji należy uznać wysłanie zgłoszenia za po-
średnictwem poczty bądź kuriera, jakkolwiek posłużenie się usługą kurierską 
wydaje się bardziej skuteczne niż skorzystanie z usług poczty. Treść art. 22 
ust. 2 u.k.s.c. należy jednak rozważać w powiązaniu z art. 46 ust. 1 pkt 3 u.k.s.c., 
w myśl którego minister właściwy ds. informatyzacji ma obowiązek zapew-
nienia rozwoju lub utrzymania systemu teleinformatycznego wspierającego 
zgłaszanie i obsługę incydentów. Z art. 46 ust. 2 u.k.s.c. wynika, że CSIRT 
MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa 
i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej mogą korzystać z systemu tele-
informatycznego na podstawie porozumienia zawartego z ministrem właści-
wym do spraw informatyzacji. W porozumieniu tym powinien być określony 
zakres i warunki korzystania z systemu teleinformatycznego.

III

Artykuł 22 ust. 1 pkt 3 u.k.s.c. nałożył na wskazane w art. 4 pkt 7–15 u.k.s.c. pod-
mioty publiczne, realizujące zadanie publiczne zależne od systemu informa-
cyjnego, obowiązek zapewnienia obsługi incydentu w podmiocie publicznym 
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i incydentu krytycznego we współpracy z właściwym CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV poprzez przekazanie niezbędnych danych, w tym da-
nych osobowych. W kwestii definicji pojęć „incydent” (art. 2 pkt 5 u.k.s.c.) 
oraz „incydent krytyczny” (art. 2 pkt 6 u.k.s.c.) zob. wyżej teza I. Dyspozycja 
art. 22 ust. 1 pkt 3 u.k.s.c. daje podstawę prawną do przekazywania niezbęd-
nych danych, w tym danych osobowych, w celu obsługi wspomnianych incy-
dentów oraz umożliwia współpracę między podmiotami publicznymi wska-
zanymi w art. 4 pkt 7–15 u.k.s.c. realizującymi zadanie publiczne zależne od 
systemu informacyjnego a właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT 
GOV. Użyty w treści art. 22 ust. 1 pkt 3 u.k.s.c. termin „współpraca” należy 
rozumieć jako możliwość współdziałania, branie udziału w zbiorowej dzia-
łalności, prowadzenie wspólnej działalności13. Podmiot publiczny wskazany 
w art. 4 pkt 7–15 u.k.s.c. realizujący zadanie publiczne zależne od systemu 
informacyjnego powinien własnymi środkami obsłużyć zaistniały incydent, 
a jeżeli jest to niemożliwe bądź utrudnione, to podjąć współpracę z właści-
wym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.

IV

1. Podmiot publiczny wskazany w art. 4 pkt 7–15 u.k.s.c. realizujący zadanie 
publiczne zależne od systemu informacyjnego, według art. 22 ust. 1 pkt 4 
u.k.s.c. – powinien zapewnić osobom, na rzecz których zadanie publiczne 
jest realizowane, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń 
cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się 
przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji na 
ten temat na swojej stronie internetowej. Nagromadzenie w treści tego prze-
pisu wielu nieostrych i nieprecyzyjnych terminów takich, jak: „wiedza”, „zro-
zumienie”, „skuteczne sposoby”, będzie w praktyce nastręczać wątpliwości. 
Określenie „wiedza” w tym kontekście należy rozumieć jako ogół wiadomości 
z dziedziny cyberbezpieczeństwa, a także jako uświadomienie czegoś, w tym 
przypadku zagrożeń14. „Zrozumienie” należy interpretować jako uświado-
mienie sobie, pojmowanie, zdanie sobie sprawy15. „Skuteczny” to dający po-
zytywne wyniki, wywołujący oczekiwany lub pożądany skutek16, a „sposób” 

13 Słownik języka polskiego..., t. 3, s. 769.
14 Tamże, s. 700.
15 Tamże, s. 1060
16 Tamże, s. 251.
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to metoda, coś co umożliwi uzyskanie, osiągnięcie bądź wykonanie czegoś17. 
„Skuteczny sposób” to takie działanie, które prowadzi do oczekiwanego bądź 
założonego celu. Niemniej jednak połączenie określeń „sposób” i „skuteczny” 
jest w gruncie rzeczy pleonazmem, gdyż z definicji sposobu wynika, że wi-
nien on być skuteczny. Określenie „skuteczny sposób” jest związkiem fraze-
ologicznym używanym potocznie i odnoszonym do czasownika „działanie”.

2. Ustawa u.k.s.c. nie wskazuje, w jaki sposób powinien być realizowany obowią-
zek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 u.k.s.c., niemniej jednak wskazuje jako je-
den ze sposobów publikowanie przez podmioty publiczne wskazane w art. 4  
pkt 7–15 u.k.s.c., realizujące zadanie publiczne zależne od systemu informa-
cyjnego, na swoich stronach internetowych informacji na temat zagrożeń cy-
berbezpieczeństwa i zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami. Zakres tych 
informacji nie został bliżej sprecyzowany. Wydaje się, że może się on ograniczać 
do wiadomości o oprogramowaniu, skuteczności działań antywirusowych, me-
todach identyfikacji tożsamości i zasadach ochrony tożsamości.

V

Artykuł 22 ust. 1 pkt 5 u.k.s.c. nakłada na podmioty publiczne wskazane w art. 4  
pkt 7–15 u.k.s.c., realizujące zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego, 
obowiązek przekazywania do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT 
GOV danych osoby, o której mowa w art. 21 u.k.s.c., tj.: imię i nazwisko, numer te-
lefonu oraz adres poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia jej wyznaczenia, 
a także informacji o zmianie tych danych w terminie 14 dni od dnia ich zmiany. 
Określony 14-dniowy termin przekazania informacji o zmianie danych wspomnia-
nych osób jest stanowczo zbyt długi, zważywszy na pilność spraw i potrzebę natych-
miastowych działań w razie zaistnienia incydentów bądź zagrożeń nimi.

Art. 23. [Zgłoszenie incydentu]

1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, zawiera:
1) dane podmiotu zgłaszającego, w tym nazwę podmiotu, numer we 

właściwym rejestrze, siedzibę i adres;
2) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej oso-

by składającej zgłoszenie;

17 Tamże, s. 298.
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3) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby 
uprawnionej do składania wyjaśnień dotyczących zgłaszanych informa-
cji;

4) opis wpływu incydentu w podmiocie publicznym na realizowane za-
danie publiczne, w tym:
a) wskazanie zadania publicznego, na które incydent miał wpływ,
b) liczbę osób, na które incydent miał wpływ,
c) moment wystąpienia i wykrycia incydentu oraz czas jego trwania,
d) zasięg geograficzny obszaru, którego dotyczy incydent,
e) przyczynę zaistnienia incydentu i sposób jego przebiegu oraz 

skutki jego oddziaływania na systemy informacyjne podmiotu 
publicznego;

5) informacje o przyczynie i źródle incydentu;
6) informacje o podjętych działaniach zapobiegawczych;
7) informacje o podjętych działaniach naprawczych;
8) inne istotne informacje.

2. Podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, przekazuje in-
formacje znane mu w chwili dokonywania zgłoszenia, które uzupełnia 
w trakcie obsługi incydentu w podmiocie publicznym.

3. Podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, przekazuje, w nie-
zbędnym zakresie, w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, 
informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy jest to konieczne do realizacji zadań wła-
ściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.

4. Właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może zwrócić się 
do podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, o uzupeł-
nienie zgłoszenia o informacje, w tym informacje stanowiące tajemnice 
prawnie chronione, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których 
mowa w ustawie.

5. W zgłoszeniu podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, ozna-
cza informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym stano-
wiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

I

1. W treści art. 23 ust. 1 u.k.s.c. określono zakres danych, które powinny 
być przesyłane przez wskazane w art. 4 pkt 7–15 u.k.s.c. podmioty pu-
bliczne realizujące zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego, 
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zgłaszające incydent w podmiocie publicznym. W treści art. 23 ust. 1 u.k.s.c. 
wskazano, że powinny być podane dane: podmiotu zgłaszającego; osoby skła-
dającej zgłoszenie; osoby uprawnionej do składania wyjaśnień dotyczących 
zgłaszanych informacji; opis wpływu incydentu w podmiocie publicznym na 
realizowane zadanie publiczne; informacje o przyczynie i źródle incydentu; 
informacje o podjętych działaniach zapobiegawczych; informacje o podję-
tych działaniach naprawczych, a także inne istotne informacje. Przekazując 
opis wpływu incydentu na realizowane w podmiocie publicznym zadanie pu-
bliczne, należy, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 4 u.k.s.c., wskazać: zadania 
podmiotu publicznego, na które incydent miał wpływ, liczbę osób, na które 
incydent miał wpływ, moment wystąpienia i wykrycia incydentu oraz czas 
jego trwania, zasięg geograficzny obszaru objętego incydentem, przyczynę 
zaistnienia incydentu i sposób jego przebiegu oraz skutki jego oddziaływania 
na systemy informacyjne podmiotu publicznego. Wymagana przez u.k.s.c. 
szczegółowość informacji wydaje się, że jest uzasadniona, aczkolwiek poda-
nie liczby osób, na które incydent miał wpływ, może być utrudnione, a na-
wet niemożliwe do oceny. Podobnie zasięg geograficzny może być trudny do 
ustalenia, a przyczyna zaistnienia incydentu może okazać się niemożliwa do 
ustalenia, a co za tym idzie, do zakomunikowania.

2. W u.k.s.c. nie wymaga się, żeby wszystkie informacje, stypizowane w tre-
ści art. 23 ust. 1 u.k.s.c., zostały podane w zgłoszeniu. Pozwala się na prze-
kazywanie dostępnych informacji wskazanemu w art. 4 pkt 7–15 u.k.s.c. 
podmiotowi publicznemu realizującemu zadanie publiczne zależne od 
systemu informacyjnego w chwili dokonywania zgłoszenia i uzupełnianie 
tych informacji w trakcie obsługi incydentu.

II

Wyraźnie wskazano, że określony w art. 4 pkt 7–15 u.k.s.c. podmiot publiczny 
realizujący zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego, dokonując 
zgłoszenia, ma obowiązek zawrzeć w nim, ale tylko w niezbędnym zakresie, 
także informacje prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsię-
biorstwa, jeżeli jest to konieczne do realizacji zadań właściwego CSIRT MON, 
CSIRT NASK lub CSIRT GOV. Przyjęte w treści komentowanego przepisu roz-
wiązanie może w praktyce prowadzić do nieporozumień i sporów, gdyż może 
się okazać, że zdaniem podmiotu publicznego wskazanego w art. 4 pkt 7–15 
u.k.s.c., realizującego zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego, 
nie było podstaw do przekazywania informacji prawnie chronionych, w tym 
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również stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a właściwe CSIRT MON, 
CSIRT NASK lub CSIRT GOV mogą uważać, że jest to konieczne dla realiza-
cji ich zadań. Wydaje się, że wentylem bezpieczeństwa jest treść art. 23 ust. 4 
u.k.s.c. umożliwiająca właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV 
zwrócenie się do podmiotu publicznego wskazanego w art. 4 pkt 7–15 u.k.s.c. 
realizującego zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego o uzupeł-
nienie zgłoszenia o informacje, w tym informacje stanowiące tajemnice prawnie 
chronione, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w usta-
wie. Jednocześnie nałożono na wspomniane podmioty publiczne obowiązek 
oznaczenia w zgłoszeniu informacji stanowiących tajemnice prawnie chronio-
ne, w tym także takich, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Art. 24. [Informacje przekazywane do właściwego CSIRT przez podmiot 
publiczny]

Podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, realizujący zadanie 
publiczne zależne od systemu informacyjnego może przekazywać do wła-
ściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV informacje, o których 
mowa w art. 13 ust. 1. Informacje te przekazywane są w postaci elektronicznej, 
a w przypadku braku możliwości przekazania ich w postaci elektronicznej – 
przy użyciu innych dostępnych środków komunikacji.

I

W treści art. 24 u.k.s.c. przyznano podmiotom publicznym wyszczególnio-
nym w art. 4 pkt 7–15, realizującym zadanie publiczne zależne od systemu 
informacyjnego, analogiczne uprawnienia jak operatorom usługi kluczowej 
w zakresie przekazywania do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub 
CSIRT GOV informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 u.k.s.c., czyli in-
formacji: o innych incydentach; o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa; doty-
czących szacowania ryzyka; o podatnościach; o wykorzystywanych techno-
logiach. Wypada odnotować, że z treści art. 13 ust. 1 u.k.s.c. jednoznacznie 
wynika, że operator usługi kluczowej nie ma obowiązku przekazywania takich 
informacji właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, a jedynie 
„może” taką informację przekazywać. Podmioty publiczne, o których mowa 
w art. 4 pkt 7–15, realizujące zadanie publiczne zależne od systemu informa-
cyjnego, także „mogą” przekazywać takie informacje, ale nie nałożono na nie 
takiego pozytywnego obowiązku.
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II

Dyspozycja art. 24 u.k.s.c. nie odnosi się do incydentów zaistniałych w pod-
miocie publicznym, a jedynie do zaistniałych zagrożeń, szacowania ryzyka, 
danych o podatnościach oraz o wykorzystywanych technologiach. Przepis 
art. 13 ust. 1 u.k.s.c. przewiduje fakultatywną możliwość przekazywania in-
formacji w tym zakresie, przy czym nie sprecyzowano w nim szczegółowych 
wymagań dotyczących zakresu przekazywanych informacji. Pozwala to na 
sformułowanie tezy, że informacje mają służyć odbiorcom jako podstawa uła-
twiająca podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu w przyszłości 
incydentów godzących w cyberbezpieczeństwa usług kluczowych. Pewnym 
problemem może być wskazanie w treści art. 13 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c., że opera-
tor usługi kluczowej może przekazywać do właściwego CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV „informacje o innych incydentach”. Stwierdzenie to 
odczytywać należy w połączeniu z treścią art. 12 u.k.s.c., która dotyczy zgło-
szeń incydentów poważnych. Nieuprawniona byłaby w tej sytuacji teza, że  
art. 24 u.k.s.c. nie odnosi się do zaistniałych w podmiocie publicznym, o któ-
rym mowa w art. 4 pkt 7–15, realizującym zadanie publiczne zależne od syste-
mu informacyjnego, incydentów i jego celem jest jedynie ostrzeganie właści-
wego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV o możliwych zagrożeniach 
w przyszłości.

III

Informacje zawarte w treści art. 24 u.k.s.c., czyli te, których dotyczyć art. 13 
ust. 1 u.k.s.c., podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, realizu-
jący zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego ma przekazywać 
w postaci elektronicznej, a w przypadku braku takowej możliwości – przy 
użyciu innych dostępnych środków komunikacji. Rozwiązanie to jest zgodne 
z treścią art. 13 ust. 2 u.k.s.c. Nie uregulowano we wspomnianym przepisie 
kwestii terminu przekazywania informacji, a nawet nie oznaczono potrzeby 
niezwłocznego przekazywania takich informacji. Wydaje się to wyraźnym 
przeoczeniem ze strony ustawodawcy, zważywszy że niezwłoczne przekaza-
nie informacji może umożliwić właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub 
CSIRT GOV szybką reakcję. Z drugiej strony, nie można zapominać, że art. 24 
u.k.s.c. statuuje jedynie uprawnienie, a nie nakłada obowiązek, dlatego łącze-
nie uprawnienia z konkretnym terminem byłoby pozbawione sensu.
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Art. 25. [Stosowanie przepisów dotyczących świadczenia usługi kluczowej 
do podmiotu publicznego]

Do podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, wobec które-
go wydana została decyzja o uznaniu za operatora usługi kluczowej, stosuje 
się przepisy rozdziału 3 w zakresie świadczenia usługi kluczowej, w związku 
z której świadczeniem został uznany za operatora usługi kluczowej.

I

1. W treści art. 25 u.k.s.c. uregulowano sytuację podmiotów publicznych, 
o których mowa w art. 4 pkt 7–15, wobec których zgodnie z art. 5 ust. 2 
u.k.s.c. została wydana decyzja o uznaniu ich za operatorów usługi klu-
czowej. W art. 5 ust. 2 u.k.s.c. organ właściwy do spraw cyberbezpieczeń-
stwa wydaje decyzję o uznaniu podmiotu za operatora usługi kluczowej, 
jeżeli: podmiot świadczy usługę kluczową; świadczenie tej usługi zależy 
od systemów informacyjnych; incydent miałby istotny skutek zakłócający 
dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora. Istotność skutku 
zakłócającego przez incydent dla świadczenia usługi kluczowej w myśl 
art. 5 ust. 3 u.k.s.c. powinna być określana na podstawie progów istot-
ności skutku zakłócającego. Wykaz usług kluczowych i progi istotności 
skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usługi kluczowej w myśl 
art. 6 pkt 1 u.k.s.c. powinien być określony w drodze rozporządzenia, przy 
czym odnośnie do progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla 
świadczenia usługi kluczowej w art. 6 pkt 2 u.k.s.c. wskazano okoliczno-
ści przemawiające za przyjęciem odpowiednich progów. Artykuł 6 pkt 1 
u.k.s.c. odwołuje się do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 wrze-
śnia 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności 
skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1806). Rozporządzenie to w zakresie swojej regulacji wdra-
ża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 
6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego pozio-
mu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii 
(Dz. Urz. UE z 2016 r., L 194, s. 1). Załącznik do tego rozporządzenia 
stanowi wykaz usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłóca-
jącego incydentu dla świadczenia usług kluczowych.

2. W judykaturze, odnosząc się do treści wspomnianego załącznika, wska-
zano, że każdy z poszczególnych progów istotności skutku zakłócającego 
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incydentu dla świadczenia usługi kluczowej określony w załączniku do rozpo-
rządzenia stanowi samodzielne kryterium, którego spełnienie przez podmiot 
świadczący usługę kluczową zależną od systemów informacyjnych, przesą-
dza o tym, że incydent miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia tej 
usługi (zob. wyrok WSA z dnia 3 września 2020 r., VI SA/Wa 2151/19, LEX  
nr 3084055).

3. W judykaturze wskazano, że wykładnia przepisów krajowych zakładają-
ca obowiązek spełnienia – dla zaistnienia kryterium/warunku istotności 
skutku zakłócającego z art. 5 ust. 2 pkt 3 u.k.s.c. – wszystkich progów 
istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usługi kluczo-
wej doprowadziłaby do istotnego ograniczenia oddziaływania przepisów 
dyrektywy i zniweczyłaby jej cele. Doszłoby bowiem do istotnego zawę-
żenia kręgu adresatów obowiązków związanych z cyberbezpieczeństwem 
z powodu uznania zaistnienia prawnie doniosłego skutku zakłócającego 
dla świadczenia usługi kluczowej dopiero wówczas, gdy w jednej sprawie 
zostałyby spełnione wszystkie czynniki międzysektorowe opisane w dy-
rektywie i odtworzone w prawie krajowym, a w stosownych przypadkach 
także czynniki sektorowe (por. wyrok WSA z dnia 14 stycznia 2021 r.,  
VI SA/Wa 2293/20, LEX nr 3161783).

II

W treści art. 25 u.k.s.c. wskazano, że do podmiotu publicznego, o którym 
mowa w art. 4 pkt 7–15, wobec którego została wydana decyzja o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej, stosuje się przepisy rozdziału 3 w zakresie świad-
czenia usługi kluczowej, w związku z której świadczeniem został uznany za 
operatora usługi kluczowej. W rozdziale 3 u.k.s.c. odnoszącym się do obo-
wiązków operatorów usług kluczowych uregulowano obowiązki: wdrożenia 
systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzy-
stywanym do świadczenia usługi kluczowej; wyznaczenia osoby odpowie-
dzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cy-
berbezpieczeństwa; zapewnienia użytkownikowi usługi kluczowej dostępu 
do wiedzy na temat zagrożeń cyberbezpieczeństwa; opracowania, wdrożenia 
i aktualizacji dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego 
wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej; obsługi incydentów, 
zgłaszania incydentów poważnych i współdziałania przy obsłudze incydentu 
poważnego i incydentu krytycznego. Ponadto określono procedurę zgłasza-
nia incydentu poważnego, zakres informacji przekazywanych do właściwego 
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CSIRT, procedurę powołania wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za 
cyberbezpieczeństwo lub zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługi 
z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Wreszcie, unormowano audyt bezpieczeń-
stwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi klu-
czowej, a także sprecyzowano terminy realizacji obowiązków przez operatora 
usługi kluczowej.

III

Podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, wobec którego została 
wydana decyzja o uznaniu za operatora usługi kluczowej, może być uznany 
za operatora usługi kluczowej, o ile świadczy usługę kluczową. Świadczenie 
tej usługi zależy od systemów informacyjnych. W załączniku nr 1 do ustawy 
u.k.s.c. wskazano sektory i podsektory oraz rodzaje podmiotów. W załączniku 
nr 2 do ustawy u.k.s.c. odniesiono się do usług cyfrowych, definiując usługę 
internetowej platformy handlowej, usługę przetwarzania w chmurze i wyszu-
kiwarki internetowej.
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Rozdział 6

Zadania CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV

Art. 26. [Współpraca podmiotów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa]

1. CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV współpracują ze sobą, z or-
ganami właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa, ministrem właści-
wym do spraw informatyzacji oraz Pełnomocnikiem, zapewniając spójny 
i kompletny system zarządzania ryzykiem na poziomie krajowym, reali-
zując zadania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeń-
stwa o charakterze ponadsektorowym i transgranicznym, a także zapew-
niając koordynację obsługi zgłoszonych incydentów.

2. CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w uzasadnionych przypadkach 
na wniosek operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, 
podmiotów publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 7–15, sektorowych 
zespołów cyberbezpieczeństwa lub właścicieli, posiadaczy samoistnych albo 
posiadaczy zależnych obiektów, instalacji, urządzeń lub usług wchodzących 
w skład infrastruktury krytycznej, wymienionych w wykazie, o którym 
mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym, mogą zapewnić wsparcie w obsłudze incydentów.

3. Do zadań CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV, zgodnie z właściwo-
ścią wskazaną w ust. 5–7, należy:
1) monitorowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i incydentów na po-

ziomie krajowym;
2) szacowanie ryzyka związanego z ujawnionym zagrożeniem cyber-

bezpieczeństwa oraz zaistniałymi incydentami, w tym prowadzenie 
dynamicznej analizy ryzyka;

3) przekazywanie informacji dotyczących incydentów i ryzyk podmio-
tom krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;

4) wydawanie komunikatów o zidentyfikowanych zagrożeniach cyber-
bezpieczeństwa;

5) reagowanie na zgłoszone incydenty;
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6) klasyfikowanie incydentów, w tym incydentów poważnych oraz in-
cydentów istotnych, jako incydenty krytyczne oraz koordynowanie 
obsługi incydentów krytycznych;

7) zmiana klasyfikacji incydentów poważnych i incydentów istotnych;
8) przekazywanie do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT 

GOV informacji technicznych dotyczących incydentu, którego koor-
dynacja obsługi wymaga współpracy CSIRT;

9) przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach badania urządze-
nia informatycznego lub oprogramowania w celu identyfikacji po-
datności, której wykorzystanie może zagrozić w szczególności inte-
gralności, poufności, rozliczalności, autentyczności lub dostępności 
przetwarzanych danych, które może mieć wpływ na bezpieczeństwo 
publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, oraz składanie 
wniosków w sprawie rekomendacji dla podmiotów krajowego syste-
mu cyberbezpieczeństwa dotyczących stosowania urządzeń informa-
tycznych lub oprogramowania, w szczególności w zakresie wpływu 
na bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa pań-
stwa, zwanych dalej „rekomendacjami dotyczącymi stosowania urzą-
dzeń informatycznych lub oprogramowania”;

10) współpraca z sektorowymi zespołami cyberbezpieczeństwa w zakre-
sie koordynowania obsługi incydentów poważnych, w tym dotyczą-
cych dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Europej-
skiej, i incydentów krytycznych oraz w zakresie wymiany informacji 
pozwalających przeciwdziałać zagrożeniom cyberbezpieczeństwa;

11) przekazywanie do innych państw, w tym państw członkowskich Unii 
Europejskiej, i przyjmowanie z tych państw informacji o incydentach 
poważnych i incydentach istotnych dotyczących dwóch lub większej 
liczby państw członkowskich, a także przekazywanie do Pojedyncze-
go Punktu Kontaktowego zgłoszenia incydentu poważnego i istot-
nego dotyczącego dwóch lub większej liczby państw członkowskich 
Unii Europejskiej;

12) przekazywanie, w terminie do dnia 30 maja każdego roku, do Pojedyn-
czego Punktu Kontaktowego zestawienia zgłoszonych w poprzednim 
roku kalendarzowym przez operatorów usług kluczowych incyden-
tów poważnych mających wpływ na ciągłość świadczenia przez nich 
usług kluczowych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ciągłość świad-
czenia przez nich usług kluczowych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, a także zestawienia zgłoszonych w poprzednim roku 
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kalendarzowym przez dostawców usług cyfrowych incydentów istot-
nych, w tym dotyczących dwóch lub większej liczby państw człon-
kowskich Unii Europejskiej;

13) wspólne opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do 
spraw informatyzacji części Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa 
narodowego, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, dotyczącej cyberbezpieczeń-
stwa;

14) zapewnienie zaplecza analitycznego oraz badawczo-rozwojowego, 
które w szczególności:
a) prowadzi zaawansowane analizy złośliwego oprogramowania 

oraz analizy podatności,
b) monitoruje wskaźniki zagrożeń cyberbezpieczeństwa,
c) rozwija narzędzia i metody do wykrywania i zwalczania zagrożeń 

cyberbezpieczeństwa,
d) prowadzi analizy i opracowuje standardy, rekomendacje i dobre 

praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa,
e) wspiera podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w bu-

dowaniu potencjału i zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa,
f) prowadzi działania z zakresu budowania świadomości w obsza-

rze cyberbezpieczeństwa,
g) współpracuje w zakresie rozwiązań edukacyjnych w obszarze cy-

berbezpieczeństwa;
15) zapewnienie możliwości dokonywania zgłoszeń i przekazywania in-

formacji, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1, art. 18 
ust. 1 pkt 4, art. 20, art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 24 i art. 30 ust. 1, oraz 
udostępnienie i obsługa środków komunikacji pozwalających na do-
konywanie tych zgłoszeń;

16) udział w Sieci CSIRT składającej się z przedstawicieli CSIRT państw 
członkowskich Unii Europejskiej, CSIRT właściwego dla instytucji 
Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Agencji Unii Europej-
skiej do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

4. CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV wspólnie opracowują główne 
elementy procedur postępowania w przypadku incydentu, którego koor-
dynacja obsługi wymaga współpracy CSIRT, oraz określą we współpracy 
z sektorowymi zespołami cyberbezpieczeństwa sposób współdziałania 
z tymi zespołami, w tym sposób koordynacji obsługi incydentu.
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5. Do zadań CSIRT MON należy koordynacja obsługi incydentów zgłasza-
nych przez:
1) podmioty podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowane, w tym podmioty, których systemy teleinformatyczne 
lub sieci teleinformatyczne objęte są jednolitym wykazem obiektów, 
instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury kry-
tycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

2) przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych, o któ-
rych mowa w art. 648 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Oj-
czyzny (Dz.U. z 2022 r., poz. 655).

6. Do zadań CSIRT NASK należy:
1) koordynacja obsługi incydentów zgłaszanych przez:

a) jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 
pkt 2–6, 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych,

b) jednostki podległe organom administracji rządowej lub przez nie 
nadzorowane, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 7 pkt 2,

c) instytuty badawcze,
d) Urząd Dozoru Technicznego,
e) Polską Agencję Żeglugi Powietrznej,
f) Polskie Centrum Akredytacji,
g) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej,

h) spółki prawa handlowego wykonujące zadania o charakterze 
użyteczności publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia  
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

i) dostawców usług cyfrowych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 7 
pkt 5,

j) operatorów usług kluczowych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 5 i 7,
k) inne podmioty niż wymienione w lit. a–j oraz ust. 5 i 7,
l) osoby fizyczne;

2) tworzenie i udostępnianie narzędzi dobrowolnej współpracy i wy-
miany informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i incydentach;

3) zapewnienie obsługi linii telefonicznej lub serwisu internetowego 
prowadzących działalność w zakresie zgłaszania i analizy przypad-
ków dystrybucji, rozpowszechniania lub przesyłania pornografii 
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dziecięcej za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyj-
nych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodzi-
wego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksual-
nego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową 
Rady 2004/68/WSiSW (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 1).

7. Do zadań CSIRT GOV należy koordynacja obsługi incydentów zgłasza-
nych przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9  

pkt 1, 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
z wyjątkiem wymienionych w ust. 5 i 6;

2) jednostki podległe Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzo-
rowane;

3) Narodowy Bank Polski;
4) Bank Gospodarstwa Krajowego;
5) inne niż wymienione w pkt 1–4 oraz ust. 5 podmioty, których systemy 

teleinformatyczne lub sieci teleinformatyczne objęte są jednolitym 
wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład 
infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1  
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

6) podmioty, o których mowa w ust. 6, jeżeli incydent dotyczy systemów 
teleinformatycznych lub sieci teleinformatycznych objętych jedno-
litym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących 
w skład infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1  
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

8. CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, który otrzymał zgłoszenie 
incydentu, a nie jest właściwy do koordynacji jego obsługi, przekazuje 
niezwłocznie to zgłoszenie do właściwego CSIRT wraz z otrzymanymi in-
formacjami.

9. Działalność CSIRT NASK jest finansowana w formie dotacji podmioto-
wej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy 
do spraw informatyzacji.

10. CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV mogą, w drodze porozumie-
nia, powierzyć sobie wzajemnie wykonywanie zadań w stosunku do nie-
których rodzajów podmiotów, o których mowa w ust. 5–7. O zawarciu 
porozumienia CSIRT, który powierzył wykonywanie zadań, informuje 
podmioty, w stosunku do których nastąpiła zmiana CSIRT.
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11. Komunikat o zawarciu porozumienia, o którym mowa w ust. 10, ogłasza 
się w dzienniku urzędowym odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, 
Ministra Cyfryzacji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ko-
munikacie wskazuje się informacje o:
1) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść po-

rozumienia wraz ze stanowiącymi jego integralną treść załącznikami;
2) terminie, od którego porozumienie będzie obowiązywało.

I

1. Komentowany artykuł już w pierwszym ustępie podkreśla znaczenie 
współpracy między właściwymi organami w celu zapewnienia spójnego 
i kompletnego sytemu zarządzania ryzykiem w związku z przeciwdzia-
łaniem zagrożeniom w obszarze cyberbezpieczeństwa i zapewnieniem 
obsługi zgłoszonych incydentów. Warto zauważyć, że zasada współdzia-
łania organów administracji publicznej należy do zasad ogólnych postę-
powania administracyjnego i została wyrażona w art. 7b k.p.a. Co do za-
sady, jak zauważa się w literaturze przedmiotu, współdziałanie jest więzią 
łączącą podmioty niezależne, dlatego też jako podstawową jego cechę 
eksponuje się brak organizacyjnego podporządkowania między podmio-
tami zmierzającymi do osiągnięcia wspólnego celu. Biorąc pod uwagę 
podstawę prawną współdziałania, wyróżnia się współdziałanie obliga-
toryjne i fakultatywne. Współdziałanie obligatoryjne ma miejsce wtedy, 
kiedy przepisy prawa nakładają obowiązek współdziałania określonych 
podmiotów w określonych sprawach. Współdziałanie fakultatywne wy-
stępuje wówczas, gdy prawo przewiduje możliwość współdziałania okre-
ślonych podmiotów w określonych sprawach. W takiej sytuacji podmioty 
współdziałające dokonują wspólnej oceny stanu faktycznego, uzgadniają 
działania służące wspólnej realizacji konkretnych celów, zawierają poro-
zumienia. Co za tym idzie, współdziałające podmioty odpowiadają praw-
nie za treść działań i ich skutki. Współcześnie nie ulega wątpliwości, że 
sprawna realizacja zadań administracji publicznej wymaga współdziała-
nia jednostek o różnym statusie prawnym i różnej przynależności organi-
zacyjnej. Szczególnie cenne jest współdziałanie międzysektorowe, pozwa-
la ono bowiem przełamywać ograniczenia wynikające z biurokratycznego 
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działania administracji publicznej i realizować zadania tejże administracji 
nierzadko w sposób znacznie bardziej efektywny i skuteczny1.

2. W ust. 2 komentowanego przepisu wskazuje się, że zespoły CSIRT, któ-
rych głównym zadaniem jest analiza i koordynacja w odniesieniu do 
zgłaszanych incydentów w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi oko-
licznościami, mogą również zapewniać operatorom, dostawcom lub pod-
miotom publicznym określonego wsparcia w obsłudze danego incydentu. 
Jednocześnie należy pamiętać, że to operator usługi kluczowej, zgodnie 
z art. 11 u.k.s.c., zapewnia obsługę incydentu poprzez rejestrację, analizę, 
klasyfikację, prioryteryzację oraz podjęcie właściwego działania napraw-
czego i ograniczenia skutków incydentu. Oznacza to, że za obsługę incy-
dentu jest odpowiedzialny przede wszystkim podmiot, u którego doszło 
do incydentu2.

II

1. Określone w art. 26 ust. 3 zadania, jak słusznie się zauważa w literaturze 
przedmiotu, można przyporządkować do trzech kategorii, a mianowicie 
są to zadania: 1) związane ze wsparciem obsługi incydentu; 2) dotyczą-
ce innych usług CSIRT; 3) dotyczące współpracy krajowej i zagranicznej. 
Tym samym zdania określone w tym artykule w ust. 3 pkt 5–9 zaliczamy 
do pierwszej grupy (np. reagowanie na zgłoszone incydenty, klasyfikowa-
nie incydentów, zmiana klasyfikacji). Druga kategoria obejmuje zadania 
wymienienione w ust. 3 pkt 1–4, np. monitorowanie ryzyka, szacowanie 
ryzyka związanego z ujawnionymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, 
a poza tym w ust. 3 pkt 9 i 14 (np. przeprowadzanie w uzasadnionych 
przypadkach badania urządzenia informatycznego lub oprogramowa-
nia w celu identyfikacji podatności, której wykorzystanie może zagrozić 
w szczególności integralności, poufności, rozliczalności, autentyczności 
lub dostępności przetwarzanych danych, mogące mieć wpływ na bezpie-
czeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, zapew-
nienie zaplecza analitycznego oraz badawczo-rozwojowego). Ostatnia 

1 K. Bojarski, Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 
w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, Warszawa–Ni-
sko 2017, s. 134.
2 K. Prusak-Górniak, K. Silicki, Komentarz do art. 26 [w:] Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, s. 230.
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kategoria to zadania odnoszące się do współpracy z sektorowymi zespo-
łami cyberbezpieczeństwa, ministrami właściwymi do spraw informaty-
zacji oraz zespołami CSRIT w innych krajach UE3.

2. Komentowany przepis w ust. 4 jednoznacznie i wyraźnie podkreśla, że  
CSRIT-y wspólnie opracowują procedury postępowania w przypadku wystą-
pienia incydentu, którego koordynacja obsługi wymaga współpracy CSIRT. 
Jest to oczywiście konsekwencją przyjęcia przez ustawodawcę zdekoncen-
trowanego modelu funkcjonowania CSRIT, który zakłada istnienie trzech 
równorzędnych zespołów reagowania. Jak w każdym takim przypadku ko-
nieczne jest zapewnienie odpowiednich mechanizmów i zasad współpracy, 
w tym również procedur operacyjnych. Dokument zawierający procedury 
nie wymaga szczególnej formy prawnej, konieczne jest jednak, żeby został za-
akceptowany przez CSRIT, którego dotyczy. Poza tym komentowany przepis 
wskazuje, że CSRIT-y określą także sposób współdziałania z sektorowymi ze-
społami cyberbezpieczeństwa i mają decydujący w tym zakresie głos CSRIT4.

3. Ustawodawca w ust. 5 komentowanego artykułu wskazuje zakres przed-
miotowy właściwości CSIRT MON, wyodrębnia dwie kategorie podmio-
tów. Jeżeli określony podmiot mieści się w tych kategoriach, to w każdym 
przypadku, gdy u.k.s.c. wskazuje konieczność zgłaszania lub współ-
działania z zespołem reagowania, właściwym zespołem będzie wówczas 
CSIRT MON5. Do pierwszej kategorii zostały zaliczone podmioty podle-
głe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, w tym 
podmioty, których systemy teleinformatyczne lub sieci teleinformatycz-
ne objęte są jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług 
wchodzących w skład infrastruktury krytycznej wyszczególnionych  
w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1856, z późn. zm.). Druga kategoria 
obejmuje przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych 
RP, o których mowa w art. 648 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie 
Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r., poz. 655). 

4. W ust. 6 komentowanego przepisu zostały określone szczegółowe zada-
nia CSRIT NASK. Zespół CSRIT NASK przyjmuje zgłoszenia incydentów 
od: podmiotów publicznych innych niż centralna administracja rządowa, 

3 J. Dysarz, Komentarz do art. 26 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. A. Besiekierska, s. 118–119.
4 K. Prusak-Górniak, K. Silicki, Komentarz do art. 26…, s. 241.
5 Tamże.
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w tym od jednostek samorządu terytorialnego i wybranych urzędów cen-
tralnych; operatorów i dostawców niebędących operatorami infrastruktury 
krytycznej; innych podmiotów, w tym przedsiębiorców spoza krajowego 
sytemu cyberbezpieczeństwo i obywateli. Istotne jest to, że katalog podmio-
tów, które mogą zgłaszać incydenty do CSRI NASK, ma charakter otwarty6.

5. W przypadku CSIRT GOV i szczegółowych zadań tego zespołu określo-
nych w ust. 7 komentowanego przepisu można wskazać dwie kategorie 
zadań. Pierwsza z nich dotyczy przede wszystkim obsługi incydentów, 
a druga – zapobiegania zagrożeniom godzących w bezpieczeństwo pań-
stwowych istotnych systemów teleinformatycznych lub systemów opera-
torów infrastruktury krytycznej7.

III

1. Wyrażona w ust. 8 zasada niezwłocznego przekazania zgłoszenia do wła-
ściwego CSRIT jest zgodna z przepisami k.p.a. dotyczącymi właściwości 
organów, i tak np. art. 19 k.p.a. stanowi, że „organy administracji publicz-
nej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej […]”, a art. 65 § 1  
stanowi, że „jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie 
wniesiono jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do or-
ganu właściwego […]”.

2. W ust. 9 komentowanego przepisu wskazuje się sposób finansowania 
CSIRT NASK w formie dotacji podmiotowej z części budżetu państwa, jej 
dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji, a to z tego 
powodu, że NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowa-
nym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Warto w związku z tym 
wspomnieć, że NASK m.in. prowadzi działalność badawczo-rozwojową 
polegajacą na opracowywaniu rozwiązań zwiększających efektywność, 
niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych 
złożonych systemów sieciowych8.

3. W ust. 10 art. 26 ustawodawca przewiduje możliwość powierzania sobie 
wzajemnie przez określone CSIRT wykonywanie zadań w drodze porozu-
mienia. Co do zasady porozumienie jest niewładczą formą działania ad-
ministracji i ma szczególne znaczenie dla działalności organów od siebie 

6 J. Dysarz, Komentarz do art. 26…, s. 120.
7 Tamże, s. 121.
8 https://www.nask.pl/pl/o-nas/kim-jestesmy/3261,O-NASK.html [dostęp: 10.07.2022].



165

niezależnych, porozumienie bowiem między jednostkami hierarchicznie 
podporządkowanymi nie miałoby racji bytu, jako że jest ono niewładczą 
formą działania administracji, więc jego podstawowym elementem kon-
strukcyjnym jest właśnie współdziałanie podmiotów, a może być zawarte 
przez bardzo zróżnicowane prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie pod-
mioty, także w sytuacji krzyżowania się i nakładania kompetencji, zależ-
ności, celów i interesów9.

4. Ustęp 11 komentowanego przepisu jest dopełnieniem ust. 10 i dotyczy 
udostępnienia informacji o zawarciu porozumienia oraz o tym, jakie tre-
ści powinien zawierać taki komunikat i gdzie powinien być zamieszczony.

Art. 27. [Określenie właściwości CSIRT GOV i CSIRT MON]

1. CSIRT GOV jest właściwy w zakresie incydentów związanych ze zdarze-
niami o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 2 pkt 7 usta-
wy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 796).

2. CSIRT MON jest właściwy w zakresie incydentów związanych ze zda-
rzeniami o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 5 ust. 1  
pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 687).

3. W przypadku stwierdzenia, że incydent, którego obsługa jest koordyno-
wana przez właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, jest 
związany ze zdarzeniami, o których mowa w ust. 1 albo 2, koordynację 
obsługi incydentu przejmuje właściwy CSIRT MON lub CSIRT GOV.

I

Przede wszystkim należy podkreślić, że ustawodawca w art. 27 ust. 1–3 wska-
zuje na wyłączną właściwość CSIRT GOV albo CSIRT MON w odniesieniu 
do wskazanych w nim szczególnych incydentów związanych ze zdarzenia-
mi o charakterze terrorystycznym. Jak się wydaje celem tego przepisu jest 
harmonizacja przepisów u.k.s.c z innymi aktami ustawowymi, a zwłaszcza 
z przepisami ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy z dnia  
9 czerwca 2016 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 

9 K. Bojarski, dz. cyt., s. 133.
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Wojskowego (t.j., Dz.U. z 2019 r., poz. 687, z późn. zm.)10. Z ust. 1 komento-
wanego przepisu wynika, jak wskazuje na to art. 4 ust. 2 u.dz.a., że organy ad-
ministracji publicznej, właściciele i posiadacze obiektów, instalacji, urządzeń 
infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej przekazu-
ją niezwłocznie Szefowi ABW będące w ich posiadaniu informacje dotyczące 
zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla infrastruktury administracji pu-
blicznej lub infrastruktury krytycznej, w tym zagrożeń funkcjonowania syste-
mów i sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz tele-
informatycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Pojęcie 
„zdarzenie o charakterze terrorystycznym” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 7 
u.dz.a i właśnie do tej definicji odnosi się bezpośrednio komentowany przepis.

II

1. W komentowanym przepisie w ust. 2 ustawodawca wskazuje, że zgodnie 
z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, a cho-
dzi tu o rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie zdarzeń oraz 
przestępstw o charakterze terrorystycznym godzących w bezpieczeństwo 
potencjału obronnego państwa, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz jednostek organizacyjnych MON11, właściwy jest CSIRT MON.

2. Zgodnie z ust. 3 komentowanego przepisu w przypadku stwierdzenia, 
że zgłoszony incydent jest związany ze zdarzeniami o charakterze terro-
rystycznym, koordynację obsługi incydentu przejmuje właściwy CSIRT 
MON lub CSIRT GOV.

Art. 28. [Przekazanie informacji o zgłoszeniu incydentu poważnego in-
nym państwom członkowskim UE]

1. Właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV informuje na pod-
stawie zgłoszenia incydentu poważnego dokonanego przez operatora usłu-
gi kluczowej inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, których dotyczy 
ten incydent, za pośrednictwem Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

10 K. Prusak-Górniak, K. Silicki, Komentarz do art. 27 [w:] Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, s. 270.
11 Art. 5 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Woj-
skowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (t.j., Dz.U. z 2019 r., poz. 687, z późn. zm.).
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2. Właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV przekazuje, jeżeli 
pozwalają na to okoliczności, operatorowi usługi kluczowej zgłaszające-
mu incydent poważny informacje dotyczące działań podjętych po zgło-
szeniu tego incydentu, które mogłyby pomóc w jego obsłudze.

3. Właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może wystą-
pić z wnioskiem do Pojedynczego Punktu Kontaktowego o przekazanie 
zgłoszenia incydentu poważnego, o którym mowa w ust. 1, pojedynczym 
punktom kontaktowym w innych państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej, których dotyczy ten incydent.

I

Komentowany przepis stanowi w ust. 1 obowiązek informowania o incyden-
cie poważnym inne państwa członkowskie UE, których dotyczy ten incydent. 
To przekazanie informacji następuje za pośrednictwem Pojedynczego Punktu 
Kontaktowego, który jest prowadzony zgodnie z art. 48 u.k.s.c. przez ministra 
właściwego do spraw informatyzacji.

II

W ust. 2 i 3 komentowanego przepisu ustawodawca stanowi o dystrybucji infor-
macji dotyczących działań podjętych po zgłoszeniu tego incydentu mogących 
pomóc w jego obsłudze, a także o możliwości przekazania zgłoszenia incydentu 
poważnego, o którym mowa w ust. 1, pojedynczym punktom kontaktowym w in-
nych państwach członkowskich Unii Europejskiej, których dotyczy ten incydent.

Art. 29. [Przekazanie informacji o zgłoszeniu incydentu istotnego innym 
państwom członkowskim UE]

CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV informuje inne państwa człon-
kowskie Unii Europejskiej w przypadku, gdy incydent istotny dotyczy dwóch 
lub większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej, za pośrednic-
twem Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

I

Komentowany art. 29 stanowi analogiczną regulację do tej zawartej w art. 28 
i rozstrzyga o obowiązku informowania państw członkowskich UE o incyden-
cie istotnym, których dotyczy ten incydent.
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II

Wdrożenie art. 16 ust. 6 dyrektywy NIS stanowiącej, że w stosownych przy-
padkach, w szczególności, gdy incydent, o którym mowa w ust. 3 (incydent 
istotny), dotyczy dwóch lub większej liczby państw członkowskich, właściwy 
organ lub CSIRT informuje inne państwa członkowskie dotknięte incyden-
tem. W działaniach tych właściwe organy, CSIRT i pojedyncze punkty kon-
taktowe – zgodnie z prawem Unii lub prawodawstwem krajowym zgodnym 
z prawem Unii – chronią bezpieczeństwo i interesy handlowe dostawcy usług 
cyfrowych, a także poufność przekazywanych informacji.

Art. 30. [Zgłaszanie incydentów do CSIRT NASK przez podmioty inne niż 
operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych]

1. Podmioty inne niż operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfro-
wych, w tym osoby fizyczne, mogą zgłosić incydent do CSIRT NASK. 
W zgłoszeniu należy podać:
1) nazwę podmiotu lub systemu informacyjnego, w którym wystąpił in-

cydent;
2) opis incydentu;
3) inne istotne informacje.

2. Zgłoszenia incydentów od operatorów usług kluczowych oraz dostawców 
usług cyfrowych są traktowane priorytetowo względem zgłoszeń, o któ-
rych mowa w ust. 1.

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać rozpatrzone, gdy nie 
stanowi to nieproporcjonalnego czy nadmiernego obciążenia dla CSIRT 
NASK.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, oznacza w zgłoszeniu informacje 
stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa.

I

Komentowany przepis w ust. 1–4 określa zasady, na jakich podmioty inne niż 
operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych, w tym też osoby 
fizyczne, mogą zgłaszać incydenty do CSRIT NASK. Należy zwrócić uwagę, że 
w ust. 1 rzeczonego artykułu ustawodawca podkreśla dobrowolność zgłasza-
nia takich incydentów do CSIRT NASK.
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II

1. Trzeba podkreślić, że komentowany przepis oznacza wdrożenie art. 20 
dyrektywy NIS, która stanowi, że podmioty niezidentyfikowane jako ope-
ratorzy usług kluczowych i niebędące dostawcami usług cyfrowych mogą 
na zasadzie dobrowolności zgłaszać incydenty mające istotny wpływ na 
ciągłość świadczonych przez nie usług.

2. Ponadto, zgodnie z art. 20 dyrektywy NIS, należy zwrócić uwagę, że pań-
stwa członkowskie mogą rozpatrywać zgłoszenia obowiązkowe priory-
tetowo względem zgłoszeń dobrowolnych, a zgłoszenia dobrowolne są 
rozpatrywane wyłącznie wtedy, kiedy takie rozpatrywanie nie stanowi 
nieproporcjonalnego czy nadmiernego obciążenia dla danych państw 
członkowskich.

3. Istotne jest również to, że dyrektywa NIS w powyższym art. 20 stanowi, 
że zgłoszenie dobrowolne nie może skutkować nałożeniem na podmiot 
zgłaszający jakichkolwiek obowiązków, którym by nie podlegał, gdyby nie 
dokonał tego zgłoszenia.

Art. 31. [Wskazanie sposobu dokonywania zgłoszeń i przekazywania infor-
macji w postaci elektronicznej do CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV]

1. CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV określa sposób dokonywania 
zgłoszeń i przekazywania informacji w postaci elektronicznej, o których 
mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1, art. 18 ust. 1 pkt 4, art. 20,  
art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 24 i art. 30 ust. 1, a także określa sposób dokony-
wania zgłoszeń i przekazywania informacji przy użyciu innych środków 
komunikacji – w przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia albo 
przekazania ich w postaci elektronicznej.

2. Komunikat zawierający informacje, o których mowa w ust. 1, CSIRT 
MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV publikuje na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio Ministra Obrony Narodo-
wej, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Insty-
tutu Badawczego lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

I

Komentowany przepis w ust. 1 wskazuje na obowiązek wypracowania przez 
zespoły CSIRT wspólnego, jednolitego sposobu dokonywania zgłoszeń 
i przekazywania informacji w postaci elektronicznej dotyczących zaistniałych 
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incydentów, w tym również zgłoszeń dobrowolnych. Poza tym wskazuje się 
także na konieczność dokonania zgłoszeń w przypadku niemożności przeka-
zania ich w postaci elektronicznej (np. możliwość zgłoszeń telefonicznych).

II

Komentowany przepis w ust. 2 wskazuje, że komunikat zawierający informa-
cje, o których mowa w ust. 1, publikują CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT 
GOV na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio 
Ministra Obrony Narodowej, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputero-
wej – Państwowego Instytutu Badawczego lub Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego.

Art. 32. [Działania techniczne związane z analizą zagrożeń, koordynacją 
obsługi incydentu poważnego, istotnego i krytycznego]

1. CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV mogą wykonywać niezbędne 
działania techniczne związane z analizą zagrożeń, koordynacją obsługi 
incydentu poważnego, incydentu istotnego i incydentu krytycznego.

2. W trakcie koordynacji obsługi incydentu poważnego, incydentu istotnego 
lub krytycznego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może wy-
stąpić do organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa z wnioskiem 
o wezwanie operatora usługi kluczowej lub dostawcy usługi cyfrowej, aby 
w wyznaczonym terminie usunął podatności, które doprowadziły lub 
mogłyby doprowadzić do incydentu poważnego, incydentu istotnego lub 
krytycznego.

3. CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może wystąpić bezpośred-
nio do operatora usługi kluczowej o udostępnienie informacji technicz-
nych związanych z incydentem poważnym lub krytycznym, które będą 
niezbędne do przeprowadzenia analizy lub koordynacji obsługi takiego 
incydentu.

4. CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV lub sektorowe zespoły cyber-
bezpieczeństwa na podstawie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1  
pkt 3 i 5, uzyskanych od operatora usługi kluczowej, dostawcy usługi 
cyfrowej lub podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 7–15, 
mogą przekazywać im informacje o podatnościach i sposobie usunięcia 
podatności w wykorzystywanych technologiach.
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I

1. Ustawodawca w komentowanym przepisie w ust. 1 wskazuje na możli-
wość wykonywania przez CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV 
działań technicznych związanych z analizą zagrożeń lub koordynacją ob-
sługi incydentu poważnego, incydentu istotnego i incydentu krytycznego. 
Działania takie w praktyce mogą obejmować np. analizę logów, próbek 
szkodliwego oprogramowania, korelacyjną w celu powiązania informa-
cji otrzymanych w ramach koordynacji incydentu z innymi informacjami 
posiadanymi przez CSIRT, pozyskanymi z różnych źródeł (np. od dostaw-
ców technologii, niezależnych ośrodków analitycznych)12.

2. Ponadto komentowany przepis w ust. 2 przyznaje CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV, koordynującym obsługi incydentów: poważne-
go, istotnego lub krytycznego, prawo wystąpienia do organu właściwego 
do spraw cyberbezpieczeństwa z wnioskiem o wezwanie operatora usługi 
kluczowej lub dostawcy usługi cyfrowej, żeby w wyznaczonym terminie 
usunął podatności, które doprowadziły lub mogłyby doprowadzić do in-
cydentów: poważnego, istotnego lub krytycznego.

II

1. W ust. 3 rzeczonego przepisu wskazuje się także uprawnienia CSIRT do 
bezpośredniego wystąpienia do operatora usługi kluczowej o udostęp-
nienie informacji technicznych związanych z incydentem poważnym lub 
krytycznym, które będą niezbędne do przeprowadzenia analizy lub koor-
dynacji obsługi takiego incydentu.

2. Komentowany przepis w ust. 4 odnosi się do przekazywania informacji 
o podatnościach i sposobie ich usuwania w wykorzystywanych technikach 
innym podmiotom wykorzystującym te same lub podobne systemy. Jest to 
rozwiązanie jak najbardziej słuszne, ponieważ może stanowić o skuteczno-
ści ostrzegania, co jest ważnym zadaniem CSIRT. Należy podkreślić, że pra-
widłowy przepływ informacji jest podstawą dobrej współpracy13.

12 K. Prusak-Górniak, K. Silicki, Komentarz do art. 32 [w:] Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, s. 288.
13 M. Nowikowska, Komentarz do art. 32 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, s. 217.
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Art. 33. [Badanie sprzętu informatycznego lub oprogramowania; rekomen-
dacje dotyczące stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania]

1. CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może przeprowadzić bada-
nie urządzenia informatycznego lub oprogramowania w celu identyfikacji 
podatności, której wykorzystanie może zagrozić w szczególności integral-
ności, poufności, rozliczalności, autentyczności lub dostępności przetwa-
rzanych danych, które może mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne 
lub istotny interes bezpieczeństwa państwa.

2. CSIRT MON, CSIRT NASK albo CSIRT GOV, podejmując badanie 
urządzenia informatycznego lub oprogramowania, informuje pozosta-
łe CSIRT o fakcie podjęcia badań oraz urządzeniu informatycznym lub 
oprogramowaniu, którego badanie dotyczy.

3. CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV w przypadku identyfikacji 
podatności, o której mowa w ust. 1, składa wniosek w sprawie rekomen-
dacji, o których mowa w ust. 4.

4. Pełnomocnik po uzyskaniu opinii Kolegium wydaje, zmienia lub odwo-
łuje rekomendacje dotyczące stosowania urządzeń informatycznych lub 
oprogramowania, w szczególności w zakresie wpływu na bezpieczeństwo 
publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa.

4a. W przypadku uzyskania przez Pełnomocnika informacji o zagrożeniu cy-
berbezpieczeństwa, która uprawdopodobni możliwość wystąpienia incy-
dentu krytycznego, Pełnomocnik może wydać rekomendacje, o których 
mowa w ust. 4, z urzędu.

4b. Przed wydaniem rekomendacji w trybie ust. 4a, Pełnomocnik przeprowa-
dza konsultację z CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.

5. Podmiot krajowego systemu cyberbezpieczeństwa może wnieść do Pełno-
mocnika zastrzeżenia do rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń 
informatycznych lub oprogramowania, z uwagi na ich negatywny wpływ 
na świadczoną usługę lub realizowane zadanie publiczne, nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji.

6. Pełnomocnik odnosi się do zastrzeżeń otrzymanych w trybie ust. 5 nie-
zwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzyma-
nia, i podtrzymuje rekomendacje dotyczące stosowania urządzeń infor-
matycznych lub oprogramowania albo wydaje zmienione rekomendacje.

7. Podmiot krajowego systemu cyberbezpieczeństwa informuje Pełnomoc-
nika, na jego wniosek, o sposobie i zakresie uwzględnienia rekomendacji 
dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania.
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8. Nieuwzględnienie rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń infor-
matycznych lub oprogramowania stanowi podstawę do wystąpienia przez 
Pełnomocnika do organu sprawującego nadzór nad podmiotem, o któ-
rym mowa w ust. 7, z informacją o ich nieuwzględnieniu.

I

1. Z ust. 1 komentowanego przepisu wynika uprawnienie CSIRT do prze-
prowadzenia badania urządzenia informatycznego lub oprogramowa-
nia w celu identyfikacji podatności, której wykorzystanie może zagrozić 
w szczególności integralności, poufności, rozliczalności, autentyczności 
lub dostępności przetwarzanych danych i mogącego mieć wpływ na bez-
pieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa.

2. W ust. 2 powyższego przepisu wskazuje się, że przedmiotem badania może 
być urządzenie informatyczne lub oprogramowanie, a o podjęciu takiego 
badania CSIRT, które je przeprowadza, informuje pozostałe CSIRT.

II

W ust. 4–8 komentowanego przepisu ustawodawca odnosi się do rekomenda-
cji wydawanej przez Pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa. Mianowicie, po 
przeprowadzonych badaniach urządzenia informatycznego lub oprogramo-
wania właściwy CSIRT powinien opracować sprawozdanie, w którym przed-
stawia ustalenia i wnioski, a w przypadku stwierdzenia istnienia podatności, 
CSIRT składa wniosek o opracowanie rekomendacji dotyczącej stosowania 
urządzeń informatycznych lub oprogramowania. Pełnomocnik ds. cyberbez-
pieczeństwa wydaje rekomendację po uzyskaniu opinii Kolegium do Spraw 
Cyberbezpieczeństwo. Pełnomocnik może zmienić lub odwołać rekomenda-
cje, ale zarówno zmiana, jak i ich odwołanie wymaga opinii Kolegium. Za-
strzeżenia do rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycz-
nych lub oprogramowania, ze względu na ich negatywny wpływ na świadczoną 
usługę lub realizowane zadanie publiczne, może wnieść podmiot krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania rekomendacji. Do tych zastrzeżeń powinien odnieść się Pełnomocnik 
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni i podtrzymać lub zmienić 
rekomendacje. Zgodnie z ust. 7 prawodawca stanowi prawo występowania 
Pełnomocnika do podmiotu krajowego systemu cyberbezpieczeństwo w spra-
wie udzielenia informacji o sposobie i zakresie uwzględnienia rekomenda-
cji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania. 
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Według ust. 8 w przypadku nieuwzględnienia rekomendacji dotyczących sto-
sowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania Pełnomocnik ma 
prawo do wystąpienia do organu sprawującego nadzór nad podmiotem, któ-
rego dotyczyła rekomendacja, z informacją o ich nieuwzględnieniu. Zgodnie 
z zasadą nadzoru podmiot sprawujący nadzór ma możliwość zastosowania 
odpowiednich środków tego nadzoru14.

Art. 34. [Współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 
służbami specjalnymi oraz organem właściwym do spraw ochrony danych 
osobowych]

1. CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV i sektorowe zespoły cyberbez-
pieczeństwa oraz podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeń-
stwa współpracują z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz 
służbami specjalnymi przy realizacji ich ustawowych zadań.

2. CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV, koordynując obsługę incyden-
tu, który doprowadził do naruszenia ochrony danych osobowych, współ-
pracują z organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych.

I

Komentowany przepis wskazuje na konieczność współpracy z organami ści-
gania i wymiaru sprawiedliwości, a także służbami specjalnymi, co wynika 
z art. 8 ust. 6 dyrektywy NIS, która stanowi, że „właściwe organy i pojedynczy 
punkt kontaktowy, w stosownych przypadkach oraz zgodnie z prawem kra-
jowym, konsultują się i współpracują z odpowiednimi krajowymi organami 
ścigania i krajowymi organami ochrony danych”.

II

W ust. 2 komentowanego artykułu wyodrębniono incydent, który doprowa-
dził do naruszenia ochrony danych osobowych, i w takim przypadku wska-
zano, że CSIRT-y współpracują z organem właściwym do spraw ochrony 
danych osobowych. Wynika to również z art. 15 ust. 5 dyrektywy NIS sta-
nowiącego, że obsługując incydenty, które doprowadziły do naruszeń danych 
osobowych, właściwy organ działa w ścisłej współpracy z organami ochrony 

14 Tamże, s. 219, 202.
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danych. Trzeba dodać, że w razie zgłoszenia naruszenia ochrony danych oso-
bowych ważna jest przede wszystkim skala i rodzaj naruszenia. Może się także 
zdarzyć, że incydent będzie skutkował podwójnym zgłoszeniem, jeżeli będzie 
spełniał warunki określone zarówno w ust. 1, jaki i ust. 215.

Art. 35. [Wymiana informacji o incydencie krytycznym]

1. CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV przekazują sobie wzajemnie 
informacje o incydencie krytycznym oraz informują o nim Rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) wstępną analizę potencjalnych skutków incydentu, z uwzględnieniem 

w szczególności:
a) liczby użytkowników, których dotyczy incydent, w szczególności 

jeśli zakłóca świadczenie usługi kluczowej,
b) momentu wystąpienia i wykrycia incydentu oraz czasu jego trwa-

nia,
c) zasięgu geograficznego obszaru, którego dotyczy incydent;

2) rekomendację w sprawie zwołania Rządowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, może zawierać wniosek o zwołanie 
Zespołu do spraw Incydentów Krytycznych, zwanego dalej „Zespołem”.

4. W przypadku uzyskania informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa 
CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV mogą informować się wzajem-
nie oraz informować o tych zagrożeniach Rządowe Centrum Bezpieczeń-
stwa. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV mogą publikować na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio Ministra 
Obrony Narodowej, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego informacje, w niezbędnym zakresie, o podatnościach, incydentach 
krytycznych oraz o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa, o ile przeka-
zywanie informacji przyczyni się do zwiększenia cyberbezpieczeństwa 

15 J. Dysarz, Komentarz do art. 34 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa…, red. A. Besiekierska, s. 132–133.
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systemów informacyjnych użytkowanych przez obywateli i przedsiębior-
ców lub zapewnienia bezpiecznego korzystania z tych systemów. Publi-
kowane informacje nie mogą naruszać przepisów o ochronie informacji 
niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych ani przepisów 
o ochronie danych osobowych.

I

1. Zgodnie z definicją ustawową incydent krytyczny to incydent skutkują-
cy znaczną szkodą dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, inte-
resów międzynarodowych, interesów gospodarczych, działania instytu-
cji publicznych, praw i wolności obywatelskich lub życia i zdrowia ludzi. 
Klasyfikacji incydentu jako krytyczny dokonuje konkretny CSIRT, jeżeli 
w wyniku analizy incydentu dojdzie do wniosku, że spełnia on kryteria 
incydentu krytycznego. O incydencie tym CSIRT-y, zgodnie z ust. 1 po-
wyższego przepisu, informują się wzajemnie oraz przekazują informację 
o nim do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

2. W ust. 2 i 3 komentowanego przepisu ustawodawca określa katalog in-
formacji, które powinny zostać przekazane między CSIRT-ami w przy-
padku zaistnienia incydentu krytycznego. Informacje te dotyczą ustaleń 
dokonanych przez zgłaszający CSIRT, a zdecydowały o uznaniu go za in-
cydent krytyczny. CSIRT przekazuje wstępną analizę potencjalnych skut-
ków incydentu, w tym wskazuje liczbę użytkowników, których dotyczy 
incydent, moment jego wystąpienia, wykrycia oraz czas trwania, a także 
zasięg geograficzny obszaru objętego tym incydentem. Ponadto w infor-
macji przekazanej pozostałym CSIRT powinien być zawarty wniosek do-
tyczący zasadności zwołania Rządowego Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego, a także może być dołączony wniosek o zwołanie Zespołu do spraw 
Incydentów Krytycznych16.

II

1. W ust. 4 komentowanego przepisu ustawodawca wskazuje możliwości 
informowania się wzajemnie przez CSIRT-y o zagrożeniach cyberbezpie-
czeństwa oraz możliwości informowania o tych zagrożeniach Rządowego 

16 K. Prusak-Górniak, K. Silicki, Komentarz do art. 35 [w:] Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki, s. 306–309.
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Centrum Bezpieczeństwa, co wskazuje, że chodzi tu o zagrożenia najpoważ-
niejsze, mogące skutkować np. wystąpieniem incydentu krytycznego.

2. Ustęp 5 komentowanego przepisu zawiera upoważnienie dla CSIRT-ów 
umożliwiające im publikowanie na wskazanych stronach internetowych 
informacji o: 1) podatnościach; 2) incydentach krytycznych; 3) zagroże-
niach cyberbezpieczeństwa, jeżeli przekazywanie informacji przyczyni się 
do zwiększenia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych użytko-
wanych przez obywateli i przedsiębiorców lub zapewnienia bezpiecznego 
korzystania z tych systemów (oczywiście informacje te nie mogą naruszać 
przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic praw-
nie chronionych ani przepisów o ochronie danych osobowych).

Art. 36. [Charakter pomocniczy i koordynujący Zespołu do spraw Incy-
dentów Krytycznych]

1. Zespół jest organem pomocniczym w sprawach obsługi incydentów kry-
tycznych zgłoszonych CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV i ko-
ordynującym działania podejmowane przez CSIRT MON, CSIRT NASK, 
CSIRT GOV oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele CSIRT MON, CSIRT NASK, 
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizującego zadania w ra-
mach CSIRT GOV oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

3. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przewodniczy pracom 
Zespołu.

4. Obsługę prac Zespołu zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
5. Do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, członkowie Zespołu 

mogą zapraszać przedstawicieli organów właściwych do spraw cyberbez-
pieczeństwa lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, 
organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości lub służb specjalnych.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 3, albo na wniosek członka 
Zespołu lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu informacji, o której mowa 
w art. 35 ust. 1, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zawiada-
mia niezwłocznie członków Zespołu o terminie i miejscu posiedzenia 
Zespołu. Udział w posiedzeniu Zespołu może odbywać się za pośrednic-
twem środków komunikacji elektronicznej.

7. Zespół na posiedzeniu:
1) wyznacza jednomyślnie CSIRT koordynujący obsługę incydentu, któ-

rego dotyczy informacja, o której mowa w art. 35 ust. 1;
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2) określa role pozostałych CSIRT oraz Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa w obsłudze incydentu, którego dotyczy informacja, o której 
mowa w art. 35 ust. 1;

3) określa sposób wymiany informacji technicznych dotyczących in-
cydentu krytycznego obsługiwanego wspólnie przez CSIRT MON, 
CSIRT NASK lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego reali-
zującego zadania w ramach CSIRT GOV;

4) podejmuje decyzję o wystąpieniu przez dyrektora Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie zwołania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

5) w przypadku incydentu krytycznego, który może spowodować za-
grożenie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, do-
tyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji 
publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład 
infrastruktury krytycznej, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy 
z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, przygo-
towuje w zakresie takiego incydentu informacje i wnioski dla mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego.

I

W ust. 1 komentowanego przepisu ustawodawca stanowi o Zespole do spraw In-
cydentów Krytycznych, którego celem jest koordynowanie działań podejmowa-
nych przez CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV oraz Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa. Zespół ten ma przede wszystkim charakter pomocniczy w spra-
wach obsługi incydentów krytycznych zgłoszonych przez poszczególne CSIRT.

II

1. W ust. 2–7 zostały określone organizacja i tryb pracy Zespołu oraz moż-
liwe działania, które może podejmować w określonych sytuacjach. Okre-
ślony został skład Zespołu, do którego wchodzą przedstawiciele: CSIRT 
MON, CSIRT NASK, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego reali-
zującego zadania w ramach CSIRT GOV oraz Rządowego Centrum Bez-
pieczeństwa. Pracom Zespołu przewodniczy dyrektor Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa, a obsługę Zespołu zapewnia Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa.
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2. Należy zauważyć, że z komentowanego przepisu nie wynika konieczność 
fizycznego organizowania spotkania, ponieważ Zespoły i Rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa mogą porozumieć się za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej. Warto podkreślić, że zapisy dotyczące Zespołu nie 
naruszają obowiązujących przepisów o zarządzaniu kryzysowym. Zespół 
jest strukturą powołaną do usprawnienia komunikacji pomiędzy trzema 
CSIRT i RCB, nie może zatem zastępować Rządowego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego ani przejmować jego funkcji17.

17 J. Dysarz, Komentarz do art. 36 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. A. Besiekierska, s. 135.



180

Rozsdział 7

Zasady udostępniania informacji i przetwarzania  
danych osobowych

Art. 37. [Udostępnianie informacji o podatnościach]

1. Do udostępniania informacji o podatnościach, incydentach i zagroże-
niach cyberbezpieczeństwa oraz o ryzyku wystąpienia incydentów nie 
stosuje się ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695).

2. Właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może, po kon-
sultacji ze zgłaszającym operatorem usługi kluczowej, opublikować na 
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio Mi-
nistra Obrony Narodowej, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 
– Państwowego Instytutu Badawczego lub Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego informacje o incydentach poważnych, gdy jest to niezbędne, 
aby zapobiec wystąpieniu incydentu albo zapewnić obsługę incydentu.

3. Właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV może, po kon-
sultacji ze zgłaszającym incydent istotny dostawcą usług cyfrowych, opu-
blikować na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odpo-
wiednio Ministra Obrony Narodowej lub Naukowej i Akademickiej Sieci 
Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego lub Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego informacje o incydentach istotnych lub wystąpić 
do organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa dla dostawcy usług 
cyfrowych, aby zobowiązał dostawcę usług cyfrowych do podania tych 
informacji do publicznej wiadomości, gdy jest to niezbędne, aby zapobiec 
wystąpieniu incydentu lub zapewnić obsługę incydentu, albo gdy z in-
nych powodów ujawnienie incydentu jest w interesie publicznym.

4. Opublikowanie informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, nie może naru-
szać przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic 
prawnie chronionych ani przepisów o ochronie danych osobowych.



181

I

Komentowany przepis reguluje zasady udostępniania informacji o podatno-
ściach, incydentach oraz zagrożeniach, a także ryzyku ich wystąpienia oraz 
przewiduje możliwy sposób ich publikowania. Wskazuje także podmioty zo-
bowiązane do współpracy w tym zakresie.

II

Pojęcie „podatność” na gruncie u.k.s.c. odnosi się do właściwości systemu 
informacyjnego, która może być wykorzystana przez zagrożenia cyberbez-
pieczeństwa. Zagrożenie to potencjalna przyczyna wystąpienia incydentu. 
Incydent to zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cy-
berbezpieczeństwo. Przepisy rozróżniają różne kategorie incydentów, w tym 
m.in. incydenty krytyczne, poważne i istotne.

III

Komentowany przepis wskazuje katalog podmiotów zobowiązanych do 
współpracy przy udostępnianiu informacji, obsłudze incydentów oraz szaco-
waniu ryzyka. Są to operatorzy usług kluczowych wraz z właściwym zespołem 
CSIRT. Ustawa wskazuje następujące zespoły reagowania: Zespół Reagowa-
nia na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający w Minister-
stwie Obrony Narodowej (CSIRT MON), Zespół prowadzony przez Naukową 
i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (CSIRT 
NASK) oraz CSIRT GOV – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa 
Komputerowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

IV

1. W odniesieniu do sposobu udostępniania wyżej wymienionych informa-
cji u.k.s.c. stanowi lex specialis w stosunku do przepisów u.d.i.p. Wyni-
ka to wprost z art. 37 ust. 1 u.k.s.c. Nie ulega wątpliwości, że informa-
cje o podatnościach, incydentach oraz zagrożeniach zarówno od strony 
przedmiotowej, jak i strony podmiotowej mogą być kwalifikowane jako 
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informacja publiczna w rozumieniu art. 1 u.d.i.p.1. Przepisy u.d.i.p. do-
puszczają odmienne uregulowanie zasad i trybu dostępu do informacji 
będących informacjami publicznymi pod warunkiem, że przepisy te nie 
ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do central-
nego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 
u.d.i.p.

2. Ustawodawca w u.k.s.c. reguluje zasadę udostępniania informacji o za-
grożeniach w sposób autonomiczny, także wówczas, gdy informacje te 
będą kwalifikowane jako informacje publiczne. W odróżnieniu od reguł 
rządzących udostępnieniem informacji publicznej – każda informacja 
publiczna jest jawna, o ile przepisy szczególne nie wyłączą tej jawności 
ze względu na konieczność ochrony innych prawnie chronionych intere-
sów. W art. 37 ust. 1 u.k.s.c. została ustanowiona reguła kolizyjna wyłą-
czająca stosowanie u.d.i.p w zakresie wskazanym w tym przepisie. O ile 
wyłączenie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 u.k.s.c., dotyczy wszystkich 
podmiotów wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeń-
stwa, o tyle nie obejmuje wszystkich informacji będących w posiadaniu 
tych podmiotów, ale jedynie te, które dotyczą podatności, incydentów 
i zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz ryzyka wystąpienia incydentów2. 
W przypadku informacji z art. 37 ustawodawca dopuszcza podanie ich do 
publicznej informacji, jeżeli jest to podyktowane interesem publicznym. 
W literaturze wskazuje się, że o wyłączeniu stosowania u.d.i.p przesądziły, 
jak można przypuszczać, względy celowościowe, a w szczególności zało-
żenie, że zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wymaga ochro-
ny niektórych kategorii informacji zarówno ze względu na ich treść, jak 
i na zakres, tryb i sposób jej udostępnienia3.

V

Dyspozycja art. 37 ust. 2 w zw. z ust. 3 u.k.s.c. odnosi się do incydentów poważ-
nych i określa warunki publikowania informacji na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej. Pojęcie „incydent poważny” jest uregulowane w przepisach 

1 P. Drobek, Komentarz do art. 37 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki.
2 J. Taczkowska-Olszewska, Komentarz do art. 37 [w:] Ustawa o krajowym systemie cy-
berbezpieczeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, s. 229.
3 Tamże, s. 230.
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słowniczka u.k.s.c. Jest to incydent powodujący lub mogący spowodować po-
ważne obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości świadczenia usługi kluczo-
wej, tj. usługi, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działal-
ności społecznej lub gospodarczej wymienionej w wykazie usług kluczowych. 
Przepisy u.k.s.c. uzasadniają publikację w celu zapobiegania incydentom oraz 
ich obsługi. Właściwy zespół CSIRT, po konsultacji z operatorem usługi klu-
czowej, decyduje o niezbędności publikowania informacji na właściwej stro-
nie podmiotowej BIP. Właściwy zespół CSIRT może również zwrócić się do 
organu właściwego ds. cyberbezpieczeństwa lub dostawcy usług cyfrowych, 
żeby ten zobowiązał dostawcę usług cyfrowych do podania tych informacji do 
publicznej wiadomości, gdy jest to niezbędne do zapobiegnięcie incydentom 
lub zapewnienia ich obsługi albo jeżeli z innych powodów ich ujawnienie leży 
w interesie publicznym. Tym samym przepisy u.k.s.c. regulują zasadę infor-
mowania o zagrożeniach jako sytuację wyjątkową – uwarunkowaną interesem 
publicznym. Jeżeli w interesie publicznym będzie nieujawnienie informacji 
o zagrożeniach lub incydentach, to informacja taka nie zostanie podana do 
publicznej wiadomości. Rozwiązanie takie należy uznać za zgodne z przepisa-
mi dyrektywy NIS.

VI

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stanowi implementację do 
polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy NIS, dlatego w tym kon-
tekście należy interpretować zasady udostępniania informacji o zagrożeniach 
cybernetycznych. Dyrektywa NIS dopuszcza m.in. stworzenie w krajowych 
porządkach prawnych autonomicznych rozwiązań uzasadnionych względa-
mi bezpieczeństwa narodowego4. W art. 1 ust. 6 dyrektywy NIS wskazuje się, 

4 Więcej na temat pojęcia „bezpieczeństwo narodowe” zob.: J. Kurek, Bezpieczeństwo 
państwa w warunkach hybrydowej regulacji danych osobowych w dobie analizy Big data. 
Aspekty prawne, organizacyjne i systemowe, Warszawa 2021; W. Kitler, Bezpieczeństwo na-
rodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2020; J. Kurek, J. Taczkowska-Olszewska, Ochrona 
danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa, Warszawa 
2020; W. Kitler, System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne, 
„Wiedza Obronna” 2019, nr 3; W. Kitler, Nowe wartości organizacji bezpieczeństwa narodo-
wego RP w kontekście cyberbezpieczeństwa [w:] System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 
RP, red. W. Kitler, K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Badźmirowska-Masłowska, Warsza-
wa 2018; J. Kurek, Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych i dyrektywy 2016/680/UE: wyzwania związane z wyodrębnieniem działań państwa 
w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego, „Europejski Przegląd 
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że pozostaje ona bez uszczerbku dla działań podejmowanych przez państwa 
członkowskie w celu zagwarantowania ich podstawowych funkcji państwo-
wych, w szczególności w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego, w tym 
działań na rzecz ochrony informacji, których ujawnienie państwa członkow-
skie uważają za sprzeczne z podstawowymi interesami swojego bezpieczeń-
stwa. Więcej na ten temat zob. uwagi do art. 38 u.k.s.c. Działanie w interesie 
publicznym należy uznać za wypełniające dyspozycję wskazanej normy.

VII

1. Przepis art. 37 ust. 4 doprecyzowuje warunki opublikowania informacji 
o podatnościach, incydentach oraz zagrożeniach w interesie publicznym. 
Wskazuje się, że w związku z publikacją nie może dojść do naruszenia 
przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnej, regulacji odnoszących 
się do prawnie chronionych tajemnic oraz przepisów o ochronie danych 
osobowych.

2. Pierwszą kategorię ograniczeń w upublicznieniu informacji stanowi re-
gulacja informacji niejawnych. Nie ulega wątpliwości, że informacje 
o podatnościach i poważnych incydentach, zwłaszcza jeżeli odnoszą się 
do podmiotów publicznych, mogą mieć kluczowe znaczenie dla bezpie-
czeństwa państwa. Przepisy u.o.i.n. regulują zasady postępowania wobec 
informacji, które z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej 
poddane są szczególnej ochronie i wyłączone z publicznego obiegu. Zgod-
nie z art. 1 ust. 1 u.o.i.n. informacjami niejawnymi są informacje, których 
nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować 
szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej 
interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależ-
nie od formy i sposobu ich wyrażania. W zależności od poziomu szkody 
grożącej interesom Rzeczypospolitej Polskiej informacjom tym nadaje się 
klauzule: „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”. Jeżeli żadna z powyższych 
klauzul nie zostaje nadana, a nieuprawnione ujawnienie może mieć szko-
dliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne 
jednostki organizacyjne zadań dotyczących obrony narodowej, polityki 

Sądowy” 2017, nr 5; A. Grzelak, Ochrona danych osobowych we współpracy państw człon-
kowskich UE w zwalczaniu przestępczości: w stronę standardu europejskiego, Warszawa 
2015; W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, sys-
tem, Warszawa 2011.
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zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolno-
ści obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej, to informacjom nadaje się klauzulę „zastrzeżo-
ne”. Jeżeli szkoda dla interesów Rzeczypospolitej jest możliwa do oszaco-
wania, a partykularne interesy RP możliwe do klasyfikacji, to nadawane 
są tzw. klauzule tajnościowe. I tak, informacjom niejawnym nadaje się 
klauzulę „ściśle tajne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje 
wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5 ust. 1  
u.o.i.n.). Klauzula „tajne” jest nadawana wówczas, gdy nieuprawnione 
ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5  
ust. 2 u.o.i.n.). W przypadku tzw. zwykłej szkody informacjom niejaw-
nym nadaje się klauzulę „poufne”.

3. Drugim reżimem ograniczającym podanie do publicznej wiadomości in-
formacji o podatnościach, zagrożeniach i incydentach są regulacje praw-
nie chronionych tajemnic. Tajemnica jest pojęciem wieloznacznym. Może 
być ono używane przynajmniej w dwóch znaczeniach – jako sekret abso-
lutny, tj. fakt nieznany nikomu w ogóle, bądź jako informacja znana tylko 
wąskiemu kręgowi osób5. Pojęcie to nie ma w polskim systemie prawnym 
legalnej definicji. W literaturze wskazuje się, że prawodawca pojęciem ta-
jemnicy posługuje się niejednolicie w systemie prawa, odwołując się – jak 
stwierdzają Grażyna Szpor i Agnieszka Gryszczyńska – do obowiązku za-
chowania „tajemnic ustawowo chronionych”, „tajemnicy ustawowo chro-
nionej”, „tajemnic prawnie chronionych” „tajemnic związanych ze służ-
bą”, „tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych”, 
„tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych”, 
„tajemnicy zawodowej”, „prawnie chronionej tajemnicy zawodowej”, „ta-
jemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji” czy też „ochro-
ny informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych”6. 
W prowadzonych badaniach autorki wyodrębniły 161 prawnie chronio-
nych tajemnic. Klasyfikację jako prawnie chronioną tajemnicę determi-
nuje spełnienie przesłanki materialnej i formalnej. Materialne przesłanki 
utajnienia wskazują przepisy określające zakres podmiotowy i przedmio-
towy tajemnicy. Przesłankę formalną stanowi wola utajnienia informacji 

5 Por. m.in. M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, 
Warszawa 2007, s. 15 i n.
6 G. Szpor, A. Gryszczyńska, Leksykon tajemnic, Warszawa 2016, s. XXV–XXVI.
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w określonej prawem formie7. W orzecznictwie sądów administracyjnych 
przyjmuje się ścisłe rozumienie pojęcia. Zakaz ujawniania informacji 
musi wyraźnie wynikać z norm prawnych i nie może być w żaden sposób 
domniemany8.

4. Trzecim ograniczeniem są przepisy prawne dotyczące ochrony danych 
osobowych. Podstawy prawne ochrony danych osobowych tworzą trzy 
dokumenty o charakterze unijnym: 1) rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 2) dyrekty-
wa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania prze-
stępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania 
i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 
2008/977/WSiSW; 3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez insty-
tucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 
1247/2002/WE.

5. Obowiązujące przepisy u.o.d.o. wyłączają z prawa unijnego przetwarza-
nie danych osobowych w toku działań wykraczających poza zakres pra-
wa Unii, w tym w szczególności czynności dotyczących bezpieczeństwa 
narodowego i czynności podmiotów realizujących zadania na rzecz bez-
pieczeństwa narodowego. To wyłączenie prowadzi w efekcie do swoiste-
go systemu regulacyjnego o charakterze hybrydowym, ponieważ część 
procesów przetwarzania danych osobowych jest objęta prawem Unii Eu-
ropejskiej, a część jest pozostawiona do arbitralnej decyzji ustawodawcy 
krajowego9.

7 P. Drobek, Komentarz do art. 40 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki.
8 Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2014 r., I OSK 2075/13, CBOSA.
9 Por. J. Kurek, Bezpieczeństwo państwa…, s. 278.
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6. Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO dane osobowe oznaczają wszelkie informa-
cje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 
(osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizycz-
na to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, 
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego, jak: imię i nazwisko, 
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjo-
logiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społecz-
ną tożsamość osoby fizycznej. Przyjęta w RODO definicja danych oso-
bowych ma charakter horyzontalny i odnosi się całościowo do ochrony 
danych osobowych w prawie Unii Europejskiej10. Ponieważ w polskim 
systemie prawnym nie została na potrzeby bezpieczeństwa narodowego 
przyjęta żadna autonomiczna regulacja dotycząca danych osobowych, 
więc dyrektywa racjonalnego prawodawcy nakazuje w procesie stosowa-
nia prawa odwołanie się do opisanego powyżej ustawodawstwa ogólnego 
ochrony danych osobowych i stosowanie go zgodnie z zasadami wykładni 
celowościowej.

Art. 38. [Ograniczenia ze względu na ochronę interesu publicznego]

Nie udostępnia się informacji przetwarzanych na podstawie ustawy, jeżeli 
ich ujawnienie naruszyłoby ochronę interesu publicznego w odniesieniu do 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, a także negatywnie wpłynęłoby na 
prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie przestępstw, ich wy-
krywania i ścigania.

I

1. Komentowany przepis wprowadza zakaz udostępniania informacji ze 
względu na konieczność ochrony interesu publicznego w odniesieniu 
do bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź też, jeżeli ujawnienie 
mogłoby negatywnie wpłynąć na prowadzenie postępowań przygoto-
wawczych. Dyspozycję tę należy postrzegać jako ograniczenie dostępu do 
informacji o charakterze bezwzględnym11. Kluczową kwestią jest pojęcie 

10 Tamże.
11 P. Drobek, Komentarz do art. 38 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki.
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interesu publicznego. Zarówno to pojęcie, jak i inne pojęcia odnoszące 
się do poszczególnych kategorii bezpieczeństwa stanowią klauzule gene-
ralne i nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa. Nadanie pojęciom 
z obszaru bezpieczeństwa charakteru elastycznego jest rozwiązaniem zro-
zumiałym z punktu widzenia dynamiki zadań i wyzwań stawianych pań-
stwu jako gwarantowi bezpieczeństwa.

2. Pojęcie „interesu”, mimo że wielokrotnie pojawia się w przepisach praw-
nych, nie ma normatywnej definicji. Wielokrotnie było ono przedmiotem 
analiz sądownictwa administracyjnego, zwłaszcza w kontekście przepi-
sów podatkowych.

II

1. W literaturze wskazuje się, że regulacja u.k.s.c. koresponduje z dyspo-
zycją dyrektywy NIS12. W preambule (pkt 8) dyrektywy wskazuje się, że 
„[...] pozostaje ona bez uszczerbku dla możliwości podjęcia przez każde 
z państw członkowskich środków niezbędnych do zapewnienia ochrony 
podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, do ochrony porządku pu-
blicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz do umożliwienia prowadze-
nia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania przestępstw. 
Zgodnie z art. 346 TFUE żadne państwo członkowskie nie ma obowiązku 
udzielania informacji, których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podsta-
wowymi interesami swojego bezpieczeństwa. W tym kontekście zasto-
sowanie mają decyzja Rady 2013/488/UE oraz umowy o nieujawnianiu 
lub nieformalne umowy o nieujawnianiu, takie jak reguły poufności TLP 
(Traffic Light Protocol)”. Tym samym dyrektywa NIS dopuszcza w tym 
obszarze stworzenie w krajowych porządkach prawnych autonomicz-
nych rozwiązań uzasadnionych względami bezpieczeństwa narodowego.  
W art. 1 ust. 6 dyrektywy NIS wskazuje się, że dyrektywa pozostaje 
bez uszczerbku dla działań podejmowanych przez państwa członkow-
skie w celu zagwarantowania ich podstawowych funkcji państwowych, 
w szczególności w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego, w tym dzia-
łań na rzecz ochrony informacji, których ujawnienie państwa członkow-
skie uważają za sprzeczne z podstawowymi interesami swojego bezpie-
czeństwa. Działanie w interesie publicznym należy uznać za wypełniające 
dyspozycję wskazanej normy.

12 Tamże.
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2. Pojęcia „porządek publiczny” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” występują 
w art. 72 i 73 TFUE. Przepisy te nie zawierają definicji, nadają zaś pojęciom 
tym charakter klauzul generalnych. Dodatkowym czynnikiem utrudnia-
jącym zdefiniowanie zakresu przedmiotowego wskazanych pojęć jest ela-
styczność i dynamika priorytetów w obszarze bezpieczeństwa wynikająca 
z różnorodności i zmienności w czasie zagrożeń13. Pojęcie „bezpieczeństwo 
narodowe”, które wyznacza granicę prawodawczych kompetencji Unii Eu-
ropejskiej, nie jest także zdefiniowane w prawie pierwotnym.

3. Pojęcia „porządek publiczny” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”, a także 
„bezpieczeństwo narodowe” nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa 
polskiego. Wprawdzie Konstytucja RP posługuje się pojęciami „bezpie-
czeństwo państwa” i „porządek publiczny”, lecz kontekst ich użycia wska-
zuje na przykładowe określenie interesów oraz dóbr, które uzasadniają 
konieczność wyłączenia praw i wolności jednostki, nie pozwalają zaś na 
precyzyjne opisanie zakresu przedmiotowego.

4. Do zrozumienia tych pojęć konieczne jest w pierwszej kolejności odwołanie 
się do pojęcia „bezpieczeństwo” jako centralnej kategorii antropocentrycz-
nej14 i stanowiącej fundament każdego ludzkiego działania15. W tym ujęciu 
bezpieczeństwo to stan charakteryzujący się niezagrożeniem, stan spokoju 
i poczucie pewności16, a także wolność od zagrożeń17. W literaturze zwraca 
się uwagę na dwojakie znaczenie bezpieczeństwa. W pierwszym jest ono ro-
zumiane jako pożądany stan normalnego funkcjonowania grupy państwo-
wej, tj. jednostek, społeczeństwa i tego wszystkiego, co pozwala zdefiniować 
państwo jako organizację18. Jest to stan normalnego funkcjonowania państwa 
określany jako stan stabilności wewnętrznej i suwerenności państwa, który 
to stan odzwierciedla brak występowania jakichkolwiek zagrożeń19. Byłby to 
stan idealny, wolny od zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń. W drugim 
znaczeniu można mówić o bezpieczeństwie jako określonym procesie, 

13 W odniesieniu do problematyki danych osobowych por. J. Kurek, Zakres stosowania 
ogólnego rozporządzenia..., s. 47.
14 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 15.
15 J. Kurek, Legal security aspects of online search. Postulates de lege ferenda, „Internal 
Security” 2019, nr 2, s. 45.
16 Słownik języka polskiego..., t. 1, s. 147.
17 J. Stańczyk, dz. cyt., s. 15.
18 M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne w strukturze władz 
publicznych, Warszawa 2015, s. 27.
19 W. Lamentowicz, Państwo współczesne, Warszawa 1996, s. 10.



190

który wynika z działalności organów właściwych w sprawach ochrony 
bezpieczeństwa państwa20. Pojęcie „bezpieczeństwo” nie powinno być 
rozumiane w sposób statyczny, a czynniki warunkujące stan bezpieczeń-
stwa lub stan zadowalającego poziomu bezpieczeństwa są zmienne w cza-
sie i zależą od uwarunkowań zarówno społecznych, jak i historycznych. 
Ewoluujące potrzeby w obszarze bezpieczeństwa wpływają na zmienność 
jego postrzegania i adaptowalność celów bezpieczeństwa do bieżących 
potrzeb. Bezpieczeństwo ma charakter dynamiczny i jest zależne od bie-
żących potrzeb i priorytetów oraz interesów danej wspólnoty.

5. Podejmując próbę przedmiotowego ujęcia bezpieczeństwa publicznego, 
warto wskazać, że „[...] bezpieczeństwo publiczne wiąże się z zapewnie-
niem niezakłóconego funkcjonowania instytucji państwa i jego obywateli 
przez pryzmat zagrożeń przeciwko normalności ich funkcjonowania, we-
dle panującego w nim ustroju społeczno-administracyjnego oraz porząd-
ku prawnego”21. Wobec tego są to te działania, które obejmują ochronę 
infrastruktury krytycznej państwa oraz jego bytu prawnego jako dobra 
wspólnego (res publicum).

6. W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości UE często wskazu-
je trudności w precyzyjnym zdefiniowaniu pojęć „porządek publiczny” 
i „bezpieczeństwo wewnętrzne”, wiążąc to z dyskrecjonalnymi kompe-
tencjami państw członkowskich w określeniu interesów uzasadnionych 
bezpieczeństwem wewnętrznym i porządkiem publicznym danego pań-
stwa. Okoliczności te mogą różnić się w poszczególnych państwach lub 
w określonych okresach, dlatego, jak wskazał Trybunał, należy w tym 
względzie przyznać właściwym organom krajowym pewien zakres swo-
bodnego uznania w granicach wyznaczonych traktatem22. W wyroku 
w sprawie C 54/9923 Trybunał podkreślił, że państwa członkowskie mają 

20 M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, dz. cyt., s. 28.
21 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP – aspekty prawno-organizacyjne…, s. 56;  
W. Kitler, System bezpieczeństwa…, s. 20.
22 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie 41/74 van Duyn, 
https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0041-1974-200406990-05_01.
html [dostęp: 24.09.2022]; Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 października 1975 r.  
w sprawie 36/75 Rutili, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=-
CELEX:61975CJ0036&from=PL [dostęp: 24.09.2022].
23 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie C-54/99 Église 
de scientologie, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:-
61999CJ0054&from=PL [dostęp: 24.09.2022].
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swobodę w określaniu wymogów porządku publicznego i bezpieczeństwa 
wewnętrznego w świetle ich potrzeb krajowych, ale podstawy te, w kon-
tekście wspólnotowym, a w szczególności jako odstępstwa od podstawo-
wej zasady swobodnego przepływu kapitału, muszą być interpretowane 
w sposób zawężający, tak, żeby ich zakres nie mógł być ustalony jedno-
stronnie przez państwo członkowskie, bez jakiejkolwiek kontroli ze stro-
ny instytucji unijnych24. Dlatego na porządek publiczny i bezpieczeństwo 
publiczne można powoływać się tylko wówczas, gdy istnieje rzeczywiste 
i wystarczająco poważne zagrożenie podstawowego interesu społeczeń-
stwa. Przykładowo, pojęcie „bezpieczeństwo publiczne” odnosi się zarów-
no do bezpieczeństwa wewnętrznego państwa członkowskiego, jak i jego 
bezpieczeństwa zewnętrznego25. Zagrożenie funkcjonowania głównych 
instytucji i służb publicznych oraz życia ludności, podobnie jak ryzyko 
poważnego zakłócenia stosunków zagranicznych lub pokojowego współ-
istnienia narodów bądź zagrożenie interesów wojskowych, może naru-
szać bezpieczeństwo publiczne26.

7. Pojęcie „bezpieczeństwo narodowe” wyznacza punkty zwrotne granicy 
między obszarami regulacyjnymi objętymi prawem Unii Europejskiej 

24 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 października 1975 r. w sprawie 36/75 
Rutili...
25 Por. m.in.: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 października 1999 r. w sprawie 
C-273/97 Sirdar, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:-
61997CJ0273&from=PL [dostęp: 24.09.2022]; Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
11 stycznia 2000 r. w sprawie C-285/98 Kreil, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61998CJ0285&qid=1664004042464&from=PL [dostęp: 
24.09.2022]; Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie C-423/98  
Albore, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45100&page  
Index=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=238907 [dostęp: 24.09.2022]; 
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-186/01 Dory, https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62001CJ0186&from=PL 
[dostęp: 24.09.2022].
26 Por. m.in.: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1984 r. w sprawie 72/83 
Campus Oil i in., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CE-
LEX:61983CJ0072&qid=1664004346001&from=PL [dostęp: 24.09.2022]; Wyrok Trybu-
nału Sprawiedliwości z dnia 17 października 1995 r. w sprawie C-70/94 Werner, https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61994CJ0070&qid= 
1664004389921&from=PL [dostęp: 24.09.2022]; Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
25 października 2001 r. w sprawie C-398/98 Komisja przeciwko Grecji, https://curia.europa.
eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79729&pageIndex=0&doclang=PL&mo-
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=32999 [dostęp: 24.09.2022].
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a krajowymi porządkami prawnymi. Dlatego próba zdefiniowania tego 
pojęcia i określenia jego granic ma fundamentalne znaczenie dla funkcjo-
nowania państwa i jego organów. Na postrzeganie bezpieczeństwa i prio-
rytety w tym zakresie oraz wyzwania wobec państwa jako gwaranta bez-
pieczeństwa znaczący wpływ mają wydarzenia, które z punktu widzenia 
państwa odgrywają szczególną rolę w danym momencie historycznym. 
Waldemar Kitler określa bezpieczeństwo narodowe jako proces, na któ-
ry składają się „[...] różnorodne zabiegi w obszarze stosunków między-
narodowych i wewnętrznych oraz przedsięwzięcia ochronne i obronne 
(w szerokim tego słowa znaczeniu), mające na celu stworzenie korzyst-
nych warunków funkcjonowania państwa na arenie międzynarodowej 
i wewnętrznej oraz przeciwstawienie się wyzwaniom i zagrożeniom bez-
pieczeństwa narodowego”27. Stanowi ono „[...] wartość nadrzędną pośród 
innych celów narodowych – dotyczy wartości narodowych mierzonych 
w kategoriach: interesów życiowych (kluczowych), ważnych interesów, 
interesów humanitarnych; określa poziom swobody w określaniu tych 
celów”28. Autor ten stwierdza, że „[...] współczesne postrzeganie bezpie-
czeństwa charakteryzuje odejście od historycznie utrwalonych przeko-
nań o bezpieczeństwie państwa jako wolności od zewnętrznych zagrożeń 
i skierowanie większej uwagi na proces budowania i utrzymywania (gwa-
rantowania) warunków rozwoju, stabilności i dobrobytu zarówno pań-
stwa, całego społeczeństwa, jak i poszczególnych obywateli, wraz z ich 
dobrami materialnymi i niematerialnymi. Zmiana w pojmowaniu istoty 
współczesnego systemu bezpieczeństwa narodowego podkreśla trwanie 
i znaczenie wszystkich tradycyjnych zadań państwa w tym zakresie, ale 
rozszerza jego zakres funkcjonalny na szereg zadań społecznych i eko-
nomicznych, istotnych dla bezpieczeństwa poszczególnych grup społecz-
nych i każdego obywatela z osobna”29.

8. Bezpieczeństwo narodowe było przedmiotem licznych orzeczeń Try-
bunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
W doktrynie oraz w orzecznictwie wskazuje się, że termin ten nie został 
jednoznacznie zdefiniowany i pozostawia pewne luzy interpretacyjne. 
Uzasadnienie takiego rozwiązania wydaje się także wynikać ze zmienności 

27 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP – aspekty prawno-organizacyjne..., s. 48.
28 Tamże.
29 Tamże.
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w czasie priorytetów w sferze wartości i działań podlegających ochronie 
w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Rzecznik generalny TSUE Fran-
cis Jacobs wskazał, że bezpieczeństwo narodowego należy w zasadzie do 
oceny państwa30. Trybunał zaliczył do bezpieczeństwa narodowego takie 
zagadnienia, jak: polityka azylowa, ochrona języka narodowego lub zasad 
przyznawania tytułów szlacheckich. Są to dziedziny zastrzeżone do wy-
łącznej kompetencji państw członkowskich w obszarze bezpieczeństwa 
i tożsamości narodowej31. Orzecznictwo europejskie pozwoliło na zdefi-
niowanie pewnych założeń wspólnych oraz punktów odniesienia, w tym 
zabezpieczenia państwa i ładu konstytucyjnego oraz demokracji przed 
zagrożeniami szpiegowskimi, terrorystycznymi i separatystycznymi. Eu-
ropejska Komisja Praw Człowieka także uznała, że precyzyjne i komplek-
sowe zdefiniowanie tego pojęcia nie jest możliwe, wręcz wskazane jest na-
danie mu pewnego stopnia elastyczności odzwierciedlającego margines 
oceny, który powinien być pozostawiony państwom przy jego interpreta-
cji32. W sprawie 1365/0733 Trybunał wskazał, że pojęcie „bezpieczeństwo 
narodowe” może być znaczeniowo szerokie, z dużym marginesem uzna-
niowości pozostawionym władzy wykonawczej w celu określenia, co jest 
w interesie bezpieczeństwa danego państwa. W orzeczeniu w sprawie Ir-
landii przeciwko Wielkiej Brytanii Europejski Trybunał Praw Człowieka 
uznał, że to właśnie do państw członkowskich „[...] należą kompetencje, 

30 Opinia Rzecznika Generalnego TSUE Francis Jacobs, przedstawiona w dniu 6 kwiet-
nia 1995 r. w sprawie C-120/94 (Komisja przeciw Grecji), https://eur-lex.europa.eu/legal-
-content/PL/ALL/?uri=CELEX:61994CC0120 [dostęp: 20.09.2022].
31 Por. m.in.: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dn. 22.12.2010 r. w sprawie C-208/09 
Ilonka Sayn-Wittgenstein przeciwko Landeshauptmann von Wien, https://etpcz.ms.gov.
pl/etpccontent/$N/990000000000001_I_ETPC_035810_2009_Wy_2014-01-28_001 [do-
stęp: 24.09.2022]; Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dn. 12.05.2011 r. w sprawie C-391/09 
Malgožata Runevič Vardyn, Łukasz Paweł Wardyn przeciwko Vilniaus miesto savivaldy-
bės administracija i in., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:62009CJ0391&from=IT [dostęp: 24.09.2022]; Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 26.01.2016 r. w sprawie C-601/15 J.N. przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie, https://eur-lex.europa.eu/search.html?SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUB-
DOM=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&NUMPUB=numpub%3A201601C0018B&lan-
g=pl&type=advanced&qid=1664259795952 [dostęp: 20.09.2022].
32 Raport National Security and European Case-law, s. 3, file:///Users/admin/Desk-
top/bezpieczenstwo%20publiczne%20/ResearchreportnationalsecurityENG.pdf [dostęp: 
15.08.2022].
33 Wyrok ETPC z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie 1365/07 C.G. i inni przeciwko 
Bułgarii, LEX nr 37043.
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w których zakresie pozostaje odpowiedzialność za życie ich narodów, 
stwierdzenie czy występuje zagrożenie życia obywateli w wyniku sytuacji 
kryzysowej i jeśli tak, to jak dalece mają sięgać podejmowane przez pań-
stwo działania służące przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej”34. Władze 
państwowe, zdaniem Trybunału, są w lepszej sytuacji niż sąd międzyna-
rodowy, żeby decydować, czy występuje sytuacja kryzysowa i jaki jest cha-
rakter oraz zakres ingerencji niezbędnej do uniknięcia zagrożenia35.

9. Agnieszka Grzelak stwierdza, że „[...] bezpieczeństwo narodowe najczę-
ściej rozumiane jest jako jedna z podstawowych funkcji każdego państwa, 
która obejmuje problematykę przeciwstawienia się wszelkim zagroże-
niom zewnętrznym oraz wewnętrznym dla istnienia oraz rozwoju narodu 
i państwa. Państwo w trosce o własne bezpieczeństwo narodowe ustala 
zbiór wartości wewnętrznych, które jego zdaniem powinny być chronio-
ne przed zagrożeniami. Bezpieczeństwo narodowe postrzegane jest zatem 
jako zdolność narodu (państwa) do obrony terytorium i wartości”36.

Art. 39. [Dane przetwarzane na podstawie ustawy]

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1–11, 14 
i 15 i ust. 5–8 oraz art. 44 ust. 1–3, CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT 
GOV i sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa przetwarzają dane po-
zyskane w związku z incydentami i zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, 
w tym dane osobowe, obejmujące także dane określone w art. 9 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej 
„rozporządzeniem 2016/679”, w zakresie i w celu niezbędnym do realiza-
cji tych zadań.

34 Wyrok ETPC z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie 5310/71 Irlandia przeciw-
ko Wielkiej Brytanii, https://etpcz.ms.gov.pl/etpccontent/$N/990000000000001_I_
ETPC_035810_2009_Wy_2014-01-28_001 [dostęp: 24.09.2022].
35 Tamże.
36 A. Grzelak, Komentarz do art. 5 [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2012.
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2. CSIRT MON, CSIRT NASK i sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa, 
przetwarzając dane osobowe określone w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679, prowadzą analizę ryzyka, stosują środki ochrony przed zło-
śliwym oprogramowaniem oraz mechanizmy kontroli dostępu, a także 
opracowują procedury bezpiecznej wymiany informacji.

3. CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV i sektorowe zespoły cyberbez-
pieczeństwa przetwarzają dane osobowe pozyskane w związku z incyden-
tami i zagrożeniami cyberbezpieczeństwa:
1) dotyczące użytkowników systemów informacyjnych oraz użytkowni-

ków telekomunikacyjnych urządzeń końcowych;
2) dotyczące telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu 

art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyj-
ne;

3) gromadzone przez operatorów usług kluczowych i dostawców usług 
cyfrowych w związku ze świadczeniem usług;

4) gromadzone przez podmioty publiczne w związku z realizacją zadań 
publicznych, dotyczące podmiotów zgłaszających incydent zgodnie 
z art. 30 ust. 1.

4. W celu realizacji zadań określonych w ustawie minister właściwy do 
spraw informatyzacji, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 
Pełnomocnik oraz organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa prze-
twarzają dane osobowe pozyskane w związku z incydentami i zagrożenia-
mi cyberbezpieczeństwa:
1) gromadzone przez operatorów usług kluczowych i dostawców usług 

cyfrowych w związku ze świadczeniem usług;
2) gromadzone przez podmioty publiczne w związku z realizacją zadań 

publicznych;
3) dotyczące podmiotów zgłaszających incydent zgodnie z art. 30 ust. 1.

5. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, są usuwane lub anonimizowane przez 
CSIRT MON, CSIRT NASK i sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa nie-
zwłocznie po stwierdzeniu, że nie są niezbędne do realizacji zadań, o któ-
rych mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1–11, 14 i 15 i ust. 5–8 oraz art. 44 ust. 1–3.

6. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, niezbędne do realizacji zadań, 
o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1–11, 14 i 15 i ust. 5–8 oraz art. 44  
ust. 1–3, są usuwane lub anonimizowane przez CSIRT MON, CSIRT 
NASK i sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa w terminie 5 lat od za-
kończenia obsługi incydentu, którego dotyczą.
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7. W celu realizacji zadań określonych w ustawie CSIRT MON, CSIRT 
NASK, CSIRT GOV i sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa mogą prze-
kazywać sobie wzajemnie dane, o których mowa w ust. 3, w zakresie nie-
zbędnym do realizacji tych zadań i współpracować z organem właściwym 
do spraw ochrony danych osobowych.

8. Przetwarzanie przez CSIRT MON, CSIRT NASK i sektorowe zespoły cy-
berbezpieczeństwa danych, o których mowa w ust. 3, nie wymaga realizacji 
obowiązków wynikających z art. 15, art. 16, art. 18 ust. 1 lit. a i d oraz art. 19  
zdanie drugie rozporządzenia 2016/679, jeżeli uniemożliwiłoby to realiza-
cję zadań CSIRT NASK, CSIRT MON i sektorowych zespołów cyberbez-
pieczeństwa, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1–11, 14 i 15 i ust. 5–8 
oraz art. 44 ust. 1–3, i jest możliwe, gdy CSIRT MON, CSIRT NASK i sekto-
rowe zespoły cyberbezpieczeństwa prowadzą analizę ryzyka, stosują środki 
ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, stosują mechanizmy kontroli 
dostępu oraz opracowują procedury bezpiecznej wymiany informacji.

9. CSIRT MON, CSIRT NASK i sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa pu-
blikują na swoich stronach internetowych:
1) dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz, gdy ma to za-

stosowanie, dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych;
2) cele przetwarzania i podstawę prawną przetwarzania;
3) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
4) informacje o odbiorcach danych osobowych;
5) informacje o tym, przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane;
6) informacje o ograniczeniach obowiązków i praw osób, których dane 

dotyczą;
7) informacje o prawie wniesienia skargi do organu właściwego do 

spraw ochrony danych osobowych;
8) źródło pochodzenia danych osobowych.

I

1. Komentowany przepis od strony podmiotowej odnosi się do zespołów 
reagowania na incydenty bezpieczeństwa, tj.: Zespołu Reagowania na In-
cydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego w Ministerstwie 
Obrony Narodowej (CSIRT MON), zespołu prowadzonego przez Nauko-
wą i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy 
(CSIRT NASK) oraz CSIRT GOV – Zespołu Reagowania na Incydenty 
Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym, 
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prowadzonego przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a tak-
że sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa. Natomiast zakres przedmio-
towy – do zadań zdefiniowanych w art. 26 ust. 3 pkt 1–11, 14, 15 i ust. 5–8 
oraz art. 44 ust. 1–3 u.k.s.c.

2. Wskazane w przepisie podmioty, w związku z przetwarzaniem danych 
stanowiących dane osobowe, zostały zobowiązane do stosowania przepi-
sów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO). Odmiennie, 
w pewnym sensie, został potraktowany Zespół działający w ABW – CSIRT 
GOV, ponieważ w art. 39 ust. 2 nie został on wskazany jako podmiot zo-
bowiązany do stosowania przepisów RODO. Jednoznaczne rozstrzygnię-
cie, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zobowiązana do 
przestrzegania standardów przetwarzania danych osobowych wynikają-
cych z unijnych przepisów ma kluczowe znaczenie, na co zwraca się uwa-
gę w literaturze przedmiotu37. Obowiązujące przepisy wyłączają spod ry-
goru unijnego przetwarzania danych osobowych działania wykraczające 
poza regulacje Unii, w tym dotyczące czynności z obszaru bezpieczeństwa 
narodowego i czynności podmiotów realizujących zadania na rzecz bez-
pieczeństwa narodowego38. Biorąc pod uwagę brak autonomicznej regu-
lacji prawnej dotyczącej przetwarzaniu danych osobowych w działaniach 
służb należy postulować stosowanie także przez CSIRT GOV standardów 
RODO, w szczególności w stosunku do zadań, które nie mają charakteru 
wywiadowczego.

3. Z pojęcia „dane osobowe” wyłączone są informacje o charakterze anoni-
mowym, uniemożliwiające ponad wszelką wątpliwość identyfikację osób 
fizycznych, a także informacje umożliwiające identyfikację innych pod-
miotów niż osoby fizyczne. Na zakres znaczeniowy pojęcia „dane oso-
bowe” istotny wpływ ma rozwój technik i technologii informatycznych. 
W literaturze wskazuje się, że odwołanie do kryterium „postęp techno-
logiczny” pozwala jednocześnie uznać, że zakres pojęcia „dane osobo-
we” może być zmienny w czasie, ponieważ informacje, których obecnie 
nie jesteśmy w stanie połączyć z konkretną osobą, w czasie postępują-
cego rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego potencjalnie mogą być 

37 Por. J. Kurek, Bezpieczeństwo państwa…, s. 283; P. Drobek, Komentarz do art. 39 
[w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska,  
K. Czaplicki.
38 Por. J. Kurek, Bezpieczeństwo państwa…, s. 19.
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zakwalifikowane w ten właśnie sposób w przyszłości39. Wpływają one 
w bezpośredni sposób na możliwości identyfikacji, które zmieniają się 
wraz z rozwojem technik teleinformatycznych40. W związku z tym należy 
przyjąć, że pojęcie „dane osobowe” i informacje, które mogą być trakto-
wane jako dane umożliwiające identyfikację odbiorcy, są zmienne w za-
leżności od okoliczności i posiadanych przez administratora technicznych 
i organizacyjnych możliwości identyfikacji. Nie możliwe jest z góry wyłą-
czenie jakiejkolwiek kategorii informacji z zakresu danych osobowych.

4. Pojęcie „przetwarzanie danych osobowych” zostało zdefiniowane 
w RODO. Definicja ta ma charakter horyzontalny dla całego systemu 
ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO przetwarzanie 
oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobo-
wych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, taką, jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, po-
bieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie 
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Wymienione w art. 4  
pkt 2 RODO czynności mają charakter przykładowy, świadczy o tym uży-
cie sformułowania „taką jak”.

5. W związku z realizacją zadań zdefiniowanych w przepisach u.k.s.c. ko-
mentowany przepis przewiduje następujące zadania w związku z przetwa-
rzaniem informacji o charakterze osobowym: prowadzenie analizy ryzy-
ka, stosowanie środków ochrony przed złośliwym oprogramowaniem 
oraz mechanizmów kontroli dostępu, a także opracowanie procedury 
bezpiecznej wymiany informacji.

II

Analiza ryzyka (ang. risk based approach) oraz obowiązek jej przeprowa-
dzania stanowi jeden z filarów bezpieczeństwa informacyjnego uregulowany 

39 B. Fisher, M. Górski, A. Nerka, M. Sakowska-Baryła, K. Wygoda, Komentarz do art. 4  
[w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-
-Baryła, Warszawa 2018, s. 71–72.
40 Podobnie I. Spiecker genannt Döhmann, „Prywatny pomiar świata” jako problem 
prawa ochrony danych. O obchodzeniu się z informacją przestrzenną na przykładzie Go-
ogle Street View [w:] Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, red. G. Szpor, 
Warszawa 2011, s. 77.
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w sekcji 3 rozdziału 4 RODO. Przeprowadzenie oceny ryzyka nie jest obo-
wiązkowe w przypadku każdej operacji przetwarzania. Przepis art. 35 ust. 1 
RODO wymaga jego przeprowadzenia wyłącznie wówczas, gdy przetwarza-
nie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych. Nałożony na administratora obowiązek zabezpieczenia danych 
zależy od charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych oraz 
od związanego z tym ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane 
dotyczą, a także ryzyka naruszenia interesów administratora. Do sposobu 
przeprowadzenia analizy ryzyka odnoszą się opracowane przez Grupę Robo-
czą „Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające 
ustalić, czy przetwarzanie »może powodować wysokie ryzyko«”41. Jest to pro-
ces mający m.in. wspomóc zarządzanie ryzykiem naruszenia praw i wolności 
osób fizycznych wynikającym z przetwarzania danych osobowych. Wytycz-
ne w tym zakresie zawiera art. 35 ust. 7 RODO, w którym sprecyzowano, że 
„ocena powinna zawierać co najmniej: a) systematyczny opis planowanych 
operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym, gdy ma to zastosowa-
nie – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;  
b) ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w sto-
sunku do celów; c) ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których 
dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1; d) środki planowane w celu zara-
dzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy bezpieczeń-
stwa mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykazać przestrzeganie 
niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych 
interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób, których sprawa dotyczy”. 
Proces szacowania ryzyka musi być postrzegany jako zadanie ciągłe, przepro-
wadzane z wykorzystaniem konkretnie przyjętej metody. Metoda szacowania 
ryzyka musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danego podmiotu 
i realna do wdrożenia. Powinna uwzględniać zakres i cele przetwarzania oraz 
rodzaj danych, a także wielkość, strukturę oraz możliwości organizacyjne, 
techniczne i finansowe danego podmiotu. Przykładowe metody szacowania 
ryzyka znajdują się w normach ISO/IEC: Norma ISO/IEC 27005:2011 „Tech-
nika informatyczna – Technika bezpieczeństwa – Zarządzanie ryzykiem 

41 „Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy 
przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679” przy-
jęte w dniu 4 kwietnia 2017 r. a zmienione i przyjęte w dniu 4 października 2017 r., http://
www.sabi.org.pl/attachments/File/dopobrania/wytyczne/wp248-rev.01-pl-ocena-skut-
k%C3%B3w-dla-ochrony-danych.pdf [dostęp: 20.07.2022].
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w bezpieczeństwie informacji” – odnośnie do analizy ryzyka, oraz norma 
ISO/IEC 29134:2017 „Information technology Security techniques – Guideli-
nes for privacy impact assessment” – dotyczy oceny skutków dla ochrony da-
nych osobowych42, dokumencie PIA Methodology CNIL43 czy dokumentach 
ISACA44.

III

1. Norma z art. 39 ust. 3 u.k.s.c. odnosi się do danych osobowych przetwa-
rzanych przez zespoły reagowania CSIRT. CSIRT MON, CSIRT NASK, 
CSIRT GOV i sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa przetwarzają dane 
osobowe pozyskane w związku z incydentami i zagrożeniami cyberbez-
pieczeństwa: 1) dotyczące użytkowników systemów informacyjnych oraz 
użytkowników telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; 2) dotyczące 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 2 pkt. 43 
ustawy – Prawo telekomunikacyjne; 3) gromadzone przez operatorów 
usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych w związku ze świadcze-
niem usług; 4) gromadzone przez podmioty publiczne w związku z reali-
zacją zadań publicznych, dotyczące podmiotów zgłaszających incydent.

2. Z przepisu wynika obowiązek współpracy oraz przekazywania informacji 
dotyczących incydentów oraz zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Rozwią-
zanie to stanowi wdrożenie stosownych zasad współpracy wynikających 
z dyrektywy NIS.

IV

Przepis art. 39 ust. 4 u.k.s.c. reguluje zakres danych osobowych przetwarzanych 
przez ministra właściwego ds. informatyzacji, Dyrektora Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa, Pełnomocnika oraz organy właściwe do spraw cyber-
bezpieczeństwa, w związku z wykonywaniem zadań zdefiniowanych w prze-
pisach. Zakres ten odnosi się do: 1) gromadzonych danych przez operatorów 
usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych w związku ze świadczeniem 

42 http://krmc.mc.gov.pl/krm/tryb-obiegowy/rok-2015/pazdziernik-2015-r/3034,Mi-
nisterstwoAdministracji-i-Cyfryzacji.html [dostęp: 15.05.2022].
43 https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-PIA-1-Methodology.
pdf [dostęp: 15.05.2022].
44 https://www.isaca.org/Journal/archives/2010/Volume-1/Pages/Performing-a-Secu-
rity-RiskAssessment1.aspx [dostęp: 15.05.2022].
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usług; 2) danych gromadzonych przez podmioty publiczne w związku z re-
alizacją zadań publicznych; 3) danych dotyczących podmiotów zgłaszających 
incydent zgodnie z art. 30 ust. 1 u.k.s.c.

V

Ustawa u.k.s.c. posługuje się pojęciem „minister właściwy do spraw informa-
tyzacji”. Minister właściwy do spraw informatyzacji odpowiada za dział „in-
formatyzacja”. Dział ten został utworzony stosunkowo niedawno, bo dopiero 
w 2001 r. i powierzony od dnia 1 lipca 2002 r. Ministrowi Nauki, a następnie 
ministrowi właściwemu do spraw nauki i informatyzacji (od 2 maja 2004 r.).  
Od 2005 r. dział ten został powierzony Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (od 31 października 2005 do 18 listopada 2011 r.), a następnie – 
po wyłączeniu spraw wewnętrznych i utworzeniu Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji – Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Pod koniec 2015 r. re-
sort informatyzacji został powierzony Ministrowi Cyfryzacji. Od 9 stycznia 
2018 r. nadzór nad Ministerstwem Cyfryzacji przejął Prezes RM. W 2020 r.  
Ministerstwo Cyfryzacji zostało ostatecznie zlikwidowane, a cały resort 
wchłonięty przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Na czele działu infor-
matyzacji od 6 października 2020 r. stoi Prezes RM i jednocześnie Minister 
Cyfryzacji. 

VI

Przepisy, w związku z obsługą incydentów, przewidują także procedurę ano-
nimizacji danych lub ich usuwania. Procedura jest dwustopniowa. Zgod-
nie z art. 39 ust. 5 dane powinny zostać usunięte lub poddane anonimiza-
cji niezwłocznie po tym, jak właściwy organ stwierdzi, że przestaną one być 
niezbędne do realizacji zadań wskazanych w przepisach u.k.s.c. W każdym 
przypadku dane mają być anonimizowane lub usuwane w terminie 5 lat od 
zakończenia obsługi incydentu, którego dotyczą. Pojęcie „anonimizacja” nie 
jest uregulowane w RODO. Oznacza ono nieodwracalne uniemożliwienie zi-
dentyfikowania określonej osoby, tym samym w wyniku procesu anonimizacji 
informacje o charakterze osobowym tracą charakter osobowy. Z zakresu po-
jęcia „dane osobowe” są wyłączone informacje o charakterze anonimowym, 
uniemożliwiające ponad wszelką wątpliwość identyfikację osób fizycznych. 
W preambule wskazuje się (pkt 26 zdanie 4): „Zasady ochrony danych nie 
powinny więc mieć zastosowania do informacji anonimowych, czyli informa-
cji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania 
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osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, 
że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie 
można zidentyfikować. Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy więc przetwa-
rzania takich anonimowych informacji, w tym przetwarzania do celów staty-
stycznych lub naukowych”.

VII

1. Komentowany przepis w art. 39 ust. 7 przewiduje ponadto współpracę 
zespołów reagowania (CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV oraz 
sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa) z organem ochrony danych 
osobowych, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Ustawodawca w u.k.s.c. wprowadza ponadto wyjątek od realizacji przez 
zespoły CSIRT MON, CSIRT NASK oraz zespoły sektorowe obowiązków, 
jeżeli transparentność procesów przetwarzania uniemożliwiłaby realiza-
cję zadań tych podmiotów zdefiniowanych w art. 26 ust. 3 pkt 1–11, 14  
i 15, ust. 5–8 oraz art. 44 ust. 1–3 u.k.s.c. Podmioty te mogą powstrzymać 
się od realizacji następujących prawnych obowiązków: 1) wynikającego 
z art. 15 RODO prawa dostępu do danych dla osoby, której dane dotyczą;  
2) wynikającego z art. 16 RODO prawa do sprostowania danych; 3) wynika-
jącego z art. 18 ust. 1 lit. a i d RODO prawa do ograniczenia przetwarzania 
w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość 
danych osobowych oraz osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na 
mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania; 4) wynikającego z art. 19 zdanie 
2 RODO dotyczącego obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usu-
nięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania.

VIII

Komentowany przepis w art. 39 ust. 9 wprowadza ponadto obowiązek publi-
kacji na stronach internetowych przez CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT 
GOV, a także sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa następujących informa-
cji: 1) dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz, gdy ma to za-
stosowanie, dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych; 2) cele 
przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania; 3) kategorie przetwarzanych 
danych osobowych; 4) o odbiorcy danych osobowych; 5) czas przechowywa-
nia danych osobowych; 6) o ograniczeniach obowiązków i praw osób, których 
dane dotyczą; 7) o prawie wniesienia skargi do organu właściwego do spraw 
ochrony danych osobowych; 8) źródła pochodzenia danych osobowych.
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Art. 40. [Tajemnice prawnie chronione]

1. CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sektorowe zespoły cyberbez-
pieczeństwa i minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarzają 
informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy jest to konieczne dla realizacji zadań, 
o których mowa w ustawie.

2. CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV i sektorowe zespoły cyberbez-
pieczeństwa przekazują informacje, o których mowa w ust. 1, organom 
ścigania w związku z incydentem wyczerpującym znamiona przestęp-
stwa.

3. CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV i sektorowe zespoły cyber-
bezpieczeństwa obowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, 
w tym informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione, uzyska-
nych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie.

I

Komentowany przepis od strony podmiotowej odnosi się do zespołów reago-
wania na incydenty bezpieczeństwa, tj.: Zespołu Reagowania na Incydenty 
Bezpieczeństwa Komputerowego działającego w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej (CSIRT MON), zespołu prowadzonego przez Naukową i Akademic-
ką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (CSIRT NASK) oraz 
CSIRT GOV – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Kompu-
terowego działającego na poziomie krajowym, prowadzonego przez Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także sektorowe zespoły cyberbez-
pieczeństwa.

II

1. Wskazane w przepisie podmioty zostały upoważnione do przetwarzania 
informacji stanowiących zgodnie z odrębnymi przepisami prawnie chro-
nione tajemnice, w tym przykładowo tajemnicę przedsiębiorstwa. Pojęcie 
„tajemnica” nie ma normatywnej definicji. Jest to pojęcie wieloznaczne. 
Może być ono używane przynajmniej w dwóch znaczeniach, tj. jako se-
kret absolutny – fakt nieznany nikomu w ogóle, bądź jako informacja 
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znana tylko wąskiemu gronu osób45. Pojęcie to nie ma w polskim sys-
temie prawnym legalnej definicji. W literaturze wskazuje się, że prawo-
dawca pojęciem „tajemnica” posługuje się niejednolicie w systemie prawa 
– odwołując się, jak stwierdzają Grażyna Szpor i Agnieszka Gryszczyń-
ska – do obowiązku zachowania „tajemnic ustawowo chronionych”, „ta-
jemnicy ustawowo chronionej”, „tajemnic prawnie chronionych” „tajem-
nic związanych ze służbą”, „tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic 
ustawowo chronionych”, „tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic 
ustawowo chronionych”, „tajemnicy zawodowej”, „prawnie chronionej ta-
jemnicy zawodowej”, „tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub 
funkcji” czy też „ochrony informacji niejawnych i innych tajemnic usta-
wowo chronionych”46. W prowadzanych badaniach autorki wyodrębniły 
161 prawnie chronionych tajemnic. Klasyfikację jako prawnie chronioną 
tajemnicę determinuje spełnienie przesłanki materialnej i formalnej. Ma-
terialne przesłanki utajnienia wskazują przepisy określające zakres pod-
miotowy i przedmiotowy tajemnicy. Przesłankę formalną stanowi wola 
utajnienia informacji w określonej prawem formie47. W orzecznictwie 
sądów administracyjnych przyjmuje się ścisłe rozumienie pojęcia. Zakaz 
ujawniania informacji musi wyraźnie wynikać z norm prawnych i nie 
może być w żaden sposób domniemany48.

2. Tajemnica przedsiębiorstwa stanowi jedną z tajemnic prawnie chronio-
nych, która została zdefiniowana w art. 11 u.z.n.k. Zgodnie z art. 11 ust. 2  
u.z.n.k. przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje tech-
niczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne infor-
macje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szcze-
gólnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są ła-
two dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z infor-
macji lub rozporządzania nimi podjął, z zachowaniem należytej staran-
ności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wskazany przepis 
statuuje trzy warunki, które determinują przyznanie informacjom status 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Po pierwsze, informacja nie może być po-
wszechnie znana, a nawet łatwo dostępna dla osób zwykle zajmujących 

45 Por. m.in. M. Rusinek, Tajemnica zawodowa..., s. 15 i n.
46 G. Szpor, A. Gryszczyńska, Leksykon…, s. XXV–XXVI.
47 P. Drobek, Komentarz do art. 40…
48 Wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2014 r., I OSK 2075/13, CBOSA.
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się danym rodzajem informacji49. Zgodnie z ugruntowanym poglądem 
reprezentowanym w orzecznictwie „[...] nie ulega wątpliwości, że zakre-
sem tajemnicy nie mogą być objęte informacje powszechnie znane lub 
takie, o których treści każdy nimi zainteresowany może się legalnie do-
wiedzieć”50. Ponadto przepis art. 11 ust. 2 u.z.n.k. wskazuje, że ochrona 
dotyczy tylko tych poufnych informacji, które mają wartość gospodarczą. 
Trzecią przesłanką statuującą tajemnicę przedsiębiorstwa jest podjęcie 
przez uprawnionego rozsądnych, niezbędnych działań w celu zachowania 
informacji w poufności. Stanisław Sołtysiński i Szymon Gogulski słusznie 
wskazują, że wymóg podjęcia rozsądnych (uzasadnionych) działań w celu 
zachowania poufności należy interpretować z uwzględnieniem w szcze-
gólności takich okoliczności, jak: charakter poufnej informacji, wielkość 
przedsiębiorstwa (załogi), potencjalny dostęp osób nieuprawnionych do 
informacji, krąg i charakter osób, które mają do niej dostęp itp. O spełnie-
niu przesłanki podjęcia rozsądnych działań możemy mówić wówczas, gdy 
przedsiębiorca faktycznie kontroluje dostęp do danej informacji51.

III

Dyspozycja art. 40 ust. 2 u.k.s.c. stanowi uzupełnienie procedury uregulowa-
nej w art. 34 u.k.s.c. statuującej współpracę z organami ścigania i organami 
wymiaru sprawiedliwości w sytuacji, gdy incydent będzie stanowił przestęp-
stwo. Warunkiem sine qua non współpracy jest wymiana informacji i proce-
dura przekazywania informacji. Ustawodawca przewidział, że zakres przeka-
zywanych informacji będzie obejmował wyczerpujące informacje odnoszące 
się do okoliczności znanych podmiotowi zobowiązanemu. Pojęcie „incydent” 
na gruncie u.k.s.c. zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 5 jako zdarzenie, któ-
re ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo. Ustawa 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa definiuje także pojęcia: „incydent 
krytyczny”, „incydent istotny” oraz „incydent poważny”, lecz żadne z tych 
pojęć nie odwołuje się do karnoprawnej definicji przestępstwa. Poszczegól-
ne rodzaje incydentów są kwalifikowane zgodnie z poziomem ryzyka dla 

49 S. Sołtysiński, S. Gogulski, Komentarz do art. 11 [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2019.
50 Por. Wyrok SN z dnia 5 września 2001 r., I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67; 
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 9 lutego 2012 r., I ACa 968/11, Legalis/el.
51 A. Michalak, Komentarz do art. 11 [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Komentarz, red. M. Sieradzka, M. Zdyb, Warszawa 2016, s. 398.
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bezpieczeństwa oraz jakością świadczonych usług krytycznych, nie zaś spo-
łeczną szkodliwością czynu. Literalna wykładnia przepisu art. 40 ust. 2 u.k.s.c. 
wskazuje na konieczność dokonania przez zespół reagowania wstępnej kwa-
lifikacji czynu zabronionego oraz oceny jego elementów konstrukcyjnych, 
żeby w konsekwencji wstępnie zakwalifikować je jako przestępstwo. Zgodnie 
z przyjętą w polskim systemie prawnym definicją wynikającą z art. 1 ustawy 
– Kodeks karny „przestępstwo to czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary 
przez obowiązującą ustawę określającą jego znamiona, zawiniony i społecznie 
szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy”. Wobec tego zespół reagowania 
musiałby dokonać wstępnej oceny, czy incydent jest wynikiem: 1) czynu czło-
wieka czy ma charakter bezprawny, a bezprawność ta wynika z naruszenia 
norm sankcjonujących i jednocześnie czyn ten nie stanowi kontratypu; 2) ist-
nienia warunku karygodności i społecznej szkodliwości większej niż znikoma; 
3) zawinienia. Rozwiązanie to nie mieści się w zakresie dokonywanej przez ze-
społy reagowania obsługi incydentu rozumianej jako czynności umożliwiają-
ce wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie, klasyfikowanie, priorytetyzację, 
podejmowanie działań naprawczych i ograniczenie skutków incydentu.

IV

Przepis art. 40 ust. 3 statuuje obowiązek zachowania poufności wobec wszel-
kich informacji, w tym informacji stanowiących prawnie chronione tajemni-
ce, pozyskanych w związku z realizacją zadań.
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Rozdział 8

Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa

Art. 41. [Katalog organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa]

Organami właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa są:
1) dla sektora energii – minister właściwy do spraw energii;
2) dla sektora transportu z wyłączeniem podsektora transportu wodnego – 

minister właściwy do spraw transportu;
3) dla podsektora transportu wodnego – minister właściwy do spraw gospo-

darki morskiej i minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej;
4) dla sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych – Komisja 

Nadzoru Finansowego;
5) dla sektora ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, o których mowa 

w art. 26 ust. 5 – minister właściwy do spraw zdrowia;
6) dla sektora ochrony zdrowia obejmującego podmioty, o których mowa 

w art. 26 ust. 5 – Minister Obrony Narodowej;
7) dla sektora zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji – minister właści-

wy do spraw gospodarki wodnej;
8) dla sektora infrastruktury cyfrowej z wyłączeniem podmiotów, o których 

mowa w art. 26 ust. 5 – minister właściwy do spraw informatyzacji;
9) dla sektora infrastruktury cyfrowej obejmującego podmioty, o których 

mowa w art. 26 ust. 5 – Minister Obrony Narodowej;
10) dla dostawców usług cyfrowych z wyłączeniem podmiotów, o których 

mowa w art. 26 ust. 5 – minister właściwy do spraw informatyzacji;
11) dla dostawców usług cyfrowych obejmujących podmioty, o których mowa 

w art. 26 ust. 5 – Minister Obrony Narodowej.

I

Komentowana jednostka stanowi normatywną implementację art. 8 ust. 1 
dyrektywy NIS. Zgodnie z jego treścią poszczególne państwa członkowskie 
powinny wyznaczyć jeden lub pewną liczbę organów krajowych właściwych 
w sprawach bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz obejmują 
co najmniej sektory i usługi, o których mowa w załączniku II i III dyrektywy.
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II

W aspekcie podmiotowym krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmu-
je organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa. Stanowią je ministrowie, 
którzy kierują określonymi działami administracji rządowej, oraz Komi-
sja Nadzoru Finansowego. Szczegółowy zakres działania ministra zgodnie  
z art. 33 ust. 1 pkt 1 u.r.m. ustala Prezes Rady Ministrów w drodze rozpo-
rządzenia „atrybucyjnego”1. Komisja Nadzoru Finansowego jest podmiotem 
właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce2. Z tego 
względu prawodawca określił ten organ jako właściwy do spraw cyberbezpie-
czeństwa dla sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych. Ko-
misja jest swoistym organem administracji publicznej, niebędącym organem 
administracji rządowej, który korzysta ze stosunkowo szerokiego spektrum 
niezależności3. Zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy NIS państwa członkowskie 
powinny zapewnić organom właściwym do spraw cyberbezpieczeństwa od-
powiednie zasoby, żeby mogły one skutecznie wykonywać powierzone im 
w tym zakresie zadania. Dlatego należy pozytywnie ocenić przyznanie przez 
prawodawcę krajowego powyższych kompetencji przede wszystkim człon-
kom rządu. Według art. 146 ust. 4 pkt 7–8 Konstytucji RP do Rady Ministrów 
należy utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, 
w tym także zapewnienie cyberbezpieczeństwa4.

1 J. Kuciński, Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kontroli sejmowej (w świe-
tle regulacji normatywnych), cz. 2, Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kontroli 
sejmowej w innych swoich rolach ustrojowych, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, t. 26,  
nr 3, s. 51.
2 Art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 
(t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 2059, z późn. zm.).
3 P. Wajda, Pozycja prawnoustrojowa i skład Komisji Nadzoru Finansowego – kilka uwag 
krytycznych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 7–8, s. 140; A. Jurkowska-Zeidler, 
Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego jako organu administracji publicznej w świe-
tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 roku, „Gdańskie Studia 
Prawnicze” 2012, nr 2, s. 153.
4 M. Karpiuk, Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues, 
„Studia Iuridica Lublinensia” 2021, t. 30, nr 2, s. 234; M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk,  
K. Prokop, Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016, 
s. 49; K. Chałubińska-Jentkiewicz, Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jako zadanie publiczne 
w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, „Bezpieczeństwo i Administracja” 2014, nr 2, 
s. 26.
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III

Według obowiązujących przepisów organami właściwymi do spraw cyber-
bezpieczeństwa są: dla sektora energii – Minister Energii5; dla sektora trans-
portu, z wyłączeniem podsektora transportu wodnego – Minister Infrastruk-
tury6; dla podsektora transportu wodnego oraz zaopatrzenia w wodę pitną 
i jej dystrybucji – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej7; dla 
sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych – Komisja Nadzoru 
Finansowego; dla sektora ochrony zdrowia – Minister Zdrowia8; dla sekto-
ra infrastruktury cyfrowej – Minister Cyfryzacji9; dla sektora ochrony zdro-
wia, sektora infrastruktury cyfrowej oraz dostawców usług cyfrowych, lecz 
tylko odnośnie do dwóch kategorii podmiotów, o których mowa w art. 26 
ust. 5 u.k.s.c. – Minister Obrony Narodowej. W tym przypadku chodzi o pod-
mioty, które podlegają właściwości CSIRT MON10. Pierwszą grupę stanowią 
podmioty podlegające Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nad-
zorowane, w tym te, których systemy teleinformatyczne lub sieci teleinfor-
matyczne zostały objęte jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń 
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, sporządzanym przez 
Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa11. Drugą grupę podmiotów, 
o których mowa w art. 26 ust. 5 u.k.s.c., tworzą przedsiębiorcy o szczególnym 
znaczeniu gospodarczo-obronnym, wobec których organem organizującym 
i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest Mini-
ster Obrony Narodowej12.

5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szcze- 
gółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz.U. z 2017 r., poz. 2314).
6 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 937).
7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 2262).
8 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2019 r., poz. 2269).
9 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1716). 
10 K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, The legal status of public en-
tities in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021, s. 40.
11 Art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j., 
Dz.U. z 2022 r., poz. 261).
12 Wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym został okre-
ślony w pkt VI załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.  
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Art. 42. [Katalog zadań organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa]

1. Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa:
1) prowadzi bieżącą analizę podmiotów w danym sektorze lub podsek-

torze pod kątem uznania ich za operatora usługi kluczowej lub nie-
spełniania warunków kwalifikujących podmiot jako operatora usługi 
kluczowej;

2) wydaje decyzje o uznaniu podmiotu za operatora usługi kluczowej 
albo decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji o uznaniu podmiotu 
za operatora usługi kluczowej;

3) niezwłocznie po wydaniu decyzji o uznaniu za operatora usługi klu-
czowej albo decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej przekazuje wnioski do ministra właściwe-
go do spraw informatyzacji o wpisanie do wykazu operatorów usług 
kluczowych albo wykreślenie z tego wykazu;

4) składa wnioski o zmianę danych w wykazie operatorów usług kluczo-
wych, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zmiany tych danych;

5) przygotowuje we współpracy z CSIRT NASK, CSIRT GOV, CSIRT 
MON i sektorowymi zespołami cyberbezpieczeństwa rekomendacje 
dotyczące działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeń-
stwa, w tym wytyczne sektorowe dotyczące zgłaszania incydentów;

6) monitoruje stosowanie przepisów ustawy przez operatorów usług 
kluczowych i dostawców usług cyfrowych;

7) wzywa na wniosek CSIRT NASK, CSIRT GOV lub CSIRT MON opera-
torów usług kluczowych lub dostawców usług cyfrowych do usunięcia 
w wyznaczonym terminie podatności, które doprowadziły lub mogły 
doprowadzić do incydentu poważnego, istotnego lub krytycznego;

8) prowadzi kontrole operatorów usług kluczowych i dostawców usług 
cyfrowych;

9) może prowadzić współpracę z właściwymi organami państw człon-
kowskich Unii Europejskiej za pośrednictwem Pojedynczego Punktu 
Kontaktowego;

10) przetwarza informacje, w tym dane osobowe, dotyczące świadczo-
nych usług kluczowych i usług cyfrowych oraz operatorów usług 

w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 
(t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 1647).
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kluczowych lub dostawców usług cyfrowych w zakresie niezbędnym 
do realizacji zadań wynikających z ustawy;

11) uczestniczy w ćwiczeniach w zakresie cyberbezpieczeństwa organizo-
wanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Unii Europejskiej.

2. W przypadku, gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca osobowości prawnej, świadcząca usługi cyfrowe, nie posiada siedziby 
lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo nie wyznaczyła 
przedstawiciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale jej systemy 
informacyjne znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie 
spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151, 
organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa dla dostawców usług cy-
frowych może przekazywać informacje oraz zwracać się o podejmowanie 
działań, o których mowa w art. 53 ust. 2, do organu właściwego w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, na terytorium którego posiada 
ona siedzibę lub zarząd albo został wyznaczony jej przedstawiciel.

3. Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa może powierzyć realiza-
cję, w jego imieniu, niektórych zadań, o których mowa w ust. 1, jednost-
kom podległym lub nadzorowanym przez ten organ.

4. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia organu właściwego do 
spraw cyberbezpieczeństwa z podmiotami, o których mowa w ust. 3.

5. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 4, określa się zasady sprawo-
wania przez organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa kontroli nad 
prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań.

6. Komunikat o zawarciu porozumienia ogłasza się w dzienniku urzędo-
wym organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa. W komunikacie 
wskazuje się informacje o:
1) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść po-

rozumienia wraz ze stanowiącymi jego integralną treść załącznikami;
2) terminie, od którego porozumienie będzie obowiązywało.

7. Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa i Pojedynczy Punkt Kon-
taktowy w uzasadnionych przypadkach współpracują z organami ścigania 
i organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych.

8. Rekomendacje dotyczące działań mających na celu wzmocnienie cyber-
bezpieczeństwa, w tym wytyczne sektorowe dotyczące zgłaszania incy-
dentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przygotowuje się z uwzględnie-
niem w szczególności Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje 
techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone 
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zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 
europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/
WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 
z 14.11.2012, str. 12) oraz wytycznych Komisji Europejskiej oraz Europej-
skiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) w tym 
zakresie.

I

1. Zadania organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa określone 
w art. 42 ust. 1 pkt 1–4 dotyczą statusu operatorów usług kluczowych. 
Odnoszą się one do: 1) bieżącego monitorowania cyberprzestrzeni w kon-
tekście identyfikacji operatorów usług kluczowych; 2) wydawania decyzji 
identyfikacyjnych; 3) przekazywania wniosków o wpisanie lub wykreśle-
nie z wykazu operatorów usług kluczowych; 4) wniosków o zmianę da-
nych w tym wykazie. Monitorowanie podmiotów w ramach poszczegól-
nych sektorów lub podsektorów ze względu na uznanie ich za operatora 
usługi kluczowej stanowi istotne zadanie w kontekście poprawnego funk-
cjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

2. Operatorem usługi kluczowej jest podmiot określony w załączniku nr 1 
u.k.s.c., posiadający jednostkę organizacyjną na terytorium Polski, wo-
bec którego organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa wydał decyzję 
o uznaniu za operatora usługi kluczowej. Decyzja identyfikacyjna może 
zostać wydana, jeżeli dany podmiot świadczy usługę kluczową13, której 
realizacja zależy od systemów informacyjnych, a incydent spowodowałby 
istotny skutek zakłócający świadczenie usługi kluczowej przez tego ope-
ratora (art. 5 ust. 2 pkt 1–3 u.k.s.c.).

3. Decyzje o uznaniu danego podmiotu za operatora usługi kluczowej 
oraz decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji o uznaniu podmiotu za 

13 Wykaz usług kluczowych został określony w załączniku do rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istot-
ności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1806).
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operatora usługi kluczowej są decyzjami administracyjnymi. W każdym 
przypadku organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa wszczyna po-
stępowanie administracyjne.

4. Zakończenie postępowania rodzi obowiązek niezwłocznego przekazania 
przez organ wniosku o wpisanie adresata decyzji do wykazu operatorów 
usług kluczowych lub wykreślenie z tego wykazu, który zgodnie z art. 7 
ust. 1 u.k.s.c. prowadzi Minister Cyfryzacji (minister właściwy do spraw 
informatyzacji). Stosowny wniosek w formie elektronicznej i opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzo-
nym profilem zaufanym ePUAP powinien zawierać dane, o których mowa 
w art. 7 ust. 2 pkt 1–9 u.k.s.c., a mianowicie: 1) nazwę (firmę) operato-
ra usługi kluczowej; 2) sektor, podsektor i rodzaj podmiotu; 3) siedzibę 
i adres; 4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany;  
5) numer we właściwym rejestrze, jeżeli został nadany; 6) nazwę usłu-
gi kluczowej, zgodną z wykazem usług kluczowych; 7) datę rozpoczęcia 
świadczenia usługi kluczowej; 8) informację określającą, w których pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej podmiot został uznany za opera-
tora usługi kluczowej; 9) datę zakończenia świadczenia usługi kluczowej.

5. Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji o uznaniu podmiotu za ope-
ratora usługi kluczowej są z reguły następstwem przekazania przez sa-
mego operatora organowi właściwemu do spraw cyberbezpieczeństwa 
informacji o dacie zakończenia świadczenia usługi kluczowej, co wynika 
z obowiązku określonego w art. 9 ust. 1 pkt 3 u.k.s.c.14. Zmiany danych 
określonych w wykazie determinują obowiązek organu do złożenia wnio-
sku w tym zakresie nie później niż w terminie 6 miesięcy od ich zmiany. 
Wpisanie danego podmiotu do wykazu operatorów usług kluczowych lub 
wykreślenie z niego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji 
lub zmiana danych w tym wykazie jest czynnością materialno-techniczną 
(art. 7 ust. 6 u.k.s.c.).

II

Zadania organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa określone w art. 42 
ust. 1 pkt 5–8 odnoszą się do kontroli i nadzoru nad działalnością operatorów i do-
stawców usług cyfrowych. Temu zadaniu służą rekomendacje działań, których ce-
lem jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, w tym wytyczne sektorowe dotyczące 

14 M. Karpiuk, Organisation…, s. 238.
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zgłaszania incydentów, stanowiące egzemplifikację normy wynikającej z art. 14 
ust. 7 dyrektywy NIS15. Ponadto organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa 
monitorują stosowanie przepisów u.k.s.c.16 i prowadzą kontrole operatorów usług 
kluczowych i dostawców usług cyfrowych. W tym kontekście należy podkreślić, 
że według motywu 60 dyrektywy NIS dostawcy usług cyfrowych powinni być 
poddawani łagodnym i reaktywnym działaniom nadzorczym ex post, a organ nie 
powinien mieć generalnego obowiązku sprawowania nadzoru. Ponadto organy 
właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa mogą również wezwać operatorów usług 
kluczowych lub dostawców usług cyfrowych, na wniosek CSIRT NASK, CSIRT 
GOV lub CSIRT MON, do usunięcia w wyznaczonym terminie podatności, które 
doprowadziły lub mogły doprowadzić do incydentu.

III

Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa może prowadzić współpracę z wła-
ściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej za pośrednictwem 
Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który działa przy Ministrze Cyfryzacji. Poje-
dynczy Punkt Kontaktowy pełni funkcję łącznikową w celu zapewnienia transgra-
nicznej współpracy organów państw członkowskich oraz współpracy z odpowied-
nimi organami w innych państwach członkowskich (art. 8 ust. 4 dyrektywy NIS).

IV

Organ właściwy do spraw bezpieczeństwa przetwarza informacje, w tym dane 
osobowe, które dotyczą świadczonych usług kluczowych i usług cyfrowych oraz 
operatorów usług kluczowych lub dostawców usług cyfrowych. Przetwarzanie in-
formacji może odbywać się jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.

V

Organy właściwe do spraw bezpieczeństwa mają obowiązek brania udziału 
w ćwiczeniach z cyberbezpieczeństwa organizowanych zarówno w Polsce, jak 

15 Por. Zarządzenie Nr 17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
7 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych oraz zgłaszania in-
cydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w podsektorze transportu 
wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji (Dz. Urz. MGMiŻŚ 
z 2020 r., poz. 20).
16 Por. art. 8 ust. 2 dyrektywy NIS.
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i w Unii Europejskiej, np. w ćwiczeniach „Cyber Europe”, które są organizo-
wane co 2 lata przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informa-
cji (ENISA). Podczas ćwiczenia „Cyber Europe” są testowane procedury we-
wnętrzne i na poziomie europejskim17.

VI

Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa dla dostawców usług cy-
frowych, tj. Minister Cyfryzacji lub Minister Obrony Narodowej, w zakre-
sie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 5 u.k.s.c., może przekazywać 
informacje oraz zwracać się o podejmowanie działań do organu właściwego 
w innym państwie członkowskim, jeżeli: 1) podmiot świadczący usługi cyfro-
we nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Polski albo nie wyznaczył 
swojego przedstawiciela w Polsce; 2) systemy informacyjne tego podmiotu 
znajdują się na terytorium państwa polskiego; 3) podmiot świadczący usługi 
cyfrowe nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2018/15118. Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa dla 
dostawców usług cyfrowych powinien zwrócić się do odpowiedniego organu 
w tym państwie członkowskim, w którym podmiot świadczący usługi cyfrowe 
w Polsce ma siedzibę, zarząd lub swojego przedstawiciela.

VII

Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa może powierzyć, na podsta-
wie zawartego porozumienia, realizację niektórych zadań, o których mowa 
w ust. 1 komentowanej jednostki, podmiotom podległym lub nadzorowanym 
przez ten organ. Powierzenie zadań nie oznacza ich delegacji. W konsekwen-
cji jednostki podległe lub nadzorowane przez organ właściwy do spraw cy-
berbezpieczeństwa mogą jedynie działać w jego imieniu i na jego rachunek, 
ale nie uzyskują w ten sposób statusu organu. Ponadto posłużenie się przez 
ustawodawcę określeniem powierzenia „niektórych zadań” wyłącza prawną 

17 Cyber Europe, https://cyberpolicy.nask.pl/cyber-europe/ [dostęp: 15.01.2022].
18 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia 2018 r. usta-
nawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 
w odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów, jakie mają być uwzględnione 
przez dostawców usług cyfrowych w zakresie zarządzania istniejącymi ryzykami dla bez-
pieczeństwa sieci i systemów informatycznych, oraz parametrów służących do określenia, 
czy incydent ma istotny wpływ (Dz. Urz. UE z 2018 r., L. 26, s. 48).
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możliwość upoważnienia do wykonywania całości zadań przez podległe lub 
nadzorowane przez ten organ jednostki. Zgodnie z art. 33 ust. 1d u.r.m. wy-
kaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra 
kierującego danym działem administracji rządowej jest przez niego ustalany 
przez obwieszczenie, które ogłasza się w „Monitorze Polskim”.

VIII

Współpraca organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa i Pojedyn-
czego Punktu Kontaktowego z organami ścigania i organem właściwym do 
spraw ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych19, stanowi realizację normy wynikającej z art. 8 ust. 6 dyrek-
tywy NIS. 

Art. 43. [Wystąpienie o udzielenie informacji na żądanie organów właści-
wych do spraw cyberbezpieczeństwa]

1. Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa może, bez wszczynania 
postępowania w sprawie uznania podmiotu za operatora usługi kluczo-
wej, wystąpić do podmiotu, o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy, 
o udzielenie informacji, które umożliwią wstępną ocenę, czy dany pod-
miot spełnia warunki do uznania go za operatora usługi kluczowej.

2. Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa może, bez wszczynania kon-
troli, wystąpić do operatora usługi kluczowej o udzielenie informacji, które 
umożliwią ustalenie potrzeby przeprowadzania kontroli, a także może, bez 
wszczynania postępowania, wystąpić do operatora usługi kluczowej o udzie-
lenie informacji, które umożliwią wstępną ocenę, czy dany podmiot przestał 
spełniać warunki do uznania go za operatora usługi kluczowej.

3. Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa, występując do podmio-
tu, o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy, lub operatora usługi klu-
czowej wskazuje termin udzielenia informacji. Wyznaczony termin nie 
może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wystąpienia przez 
podmiot lub operatora usługi kluczowej.

4. Podmiot, o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy, lub operator usłu-
gi kluczowej, do których organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa 

19 Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1781).
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skierował wystąpienie, mogą przekazać informacje w sprawie, której do-
tyczy wystąpienie, lub poinformować o odmowie udzielenia informacji.

5. Wystąpienie o udzielenie informacji oraz brak udzielenia informacji nie 
wpływa na możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego lub 
kontroli.

6. Informacje udzielone przez podmiot lub operatora usługi kluczowej, 
o których mowa w ust. 1 i 2, mogą stanowić materiał dowodowy we 
wszczętym postępowaniu administracyjnym lub kontroli. Brak udzielenia 
informacji nie wpływa na sytuację procesową strony albo kontrolowane-
go ani na wszczęte postępowanie administracyjne lub kontrolę.

I

1. Komentowana jednostka zawiera normy hołdujące zasadzie szybkości 
i efektywności w działalności organów administracji publicznej. Ustawo-
dawca określił w niej instytucje wystąpienia w dwóch sferach związanych 
z realizacją zadań przez organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa. 
Pierwsza dotyczy uznania danego podmiotu za operatora usługi kluczo-
wej.

2. Drugi obszar związany jest z postępowaniem kontrolnym, które może do-
prowadzić do ustalenia, że określony podmiot przestał spełniać warunki 
do uznania go za operatora usługi kluczowej.

3. Komentowane uregulowania korelują z normą wyrażoną w art. 42 ust. 1 
pkt 1 u.k.s.c., zgodnie z którą organ prowadzi bieżącą analizę podmiotów 
w danym sektorze lub podsektorze pod kątem uznania ich za operatora 
usługi kluczowej lub niespełniania warunków w tym zakresie.

4. Informacje otrzymane w wyniku wystąpienia służą wstępnej ocenie za-
sadności wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o uznanie 
podmiotu za operatora usługi kluczowej albo prowadzącego do wydania 
decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o uznaniu podmiotu za opera-
tora usługi kluczowej i mogą stanowić materiał dowodowy podczas tych 
postępowań.

II

Ustawodawca nie określił formy wystąpienia organu o udzielenie wskazanych 
w przepisie informacji. Należy przyjąć, że chodzi o standardową formułę wy-
miany pism, w wyniku której organ może ocenić, czy dany podmiot spełnia 
warunki do uznania go za operatora usługi kluczowej albo czy istnieje potrzeba 
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przeprowadzania kontroli, a także czy dany podmiot przestał spełniać wa-
runki operatora usługi kluczowej. Termin na udzielenie informacji nie może 
być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania przez podmiot, 
który może przekazać informacje objęte żądaniem organu lub poinformować 
o odmowie udzielenia informacji. Wątpliwości budzi wprowadzenie przez 
ustawodawcę zarówno określenia „poinformowania o odmowie udzielenia 
informacji” (art. 43 ust. 4 u.k.s.c.), jak i „braku udzielenia informacji” (art. 43  
ust. 5 i 6 u.k.s.c.) w związku z zakazem wykładni synonimicznej20. W pierw-
szym przypadku ustawodawca założył aktywność podmiotu, do którego 
skierowano żądanie o udzielenie informacji. W drugim dopuszcza się jego 
bierność. Jednakże ze względu na to, że zarówno wystąpienie o udzielenie in-
formacji, jak i brak udzielenia informacji przez podmiot nie wpływa na praw-
ną możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego lub kontroli oraz 
samo postępowanie i kontrolę oraz sytuację procesową strony albo kontro-
lowanego, wskazane zróżnicowanie należy uznać za nieznaczące uchybienie 
legislacyjne. Niemniej jednak podmiot powinien być zainteresowany udzie-
leniem organowi stosownych informacji określonych w petitum pisma, żeby 
uniknąć nieuzasadnionych postępowań jurysdykcyjnych lub kontrolnych.

Art. 44. [Sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa]

1. Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa może ustanowić, zgodnie 
z odrębnymi przepisami, sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa dla da-
nego sektora lub podsektora wymienionego w załączniku nr 1 do ustawy, 
odpowiedzialny w szczególności za:
1) przyjmowanie zgłoszeń o incydentach poważnych oraz wsparcie 

w obsłudze tych incydentów;
2) wspieranie operatorów usług kluczowych w wykonywaniu obowiąz-

ków określonych w art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1–3, art. 11 ust. 1–3, art. 12 
i art. 13;

3) analizowanie incydentów poważnych, wyszukiwanie powiązań pomię-
dzy incydentami oraz opracowywanie wniosków z obsługi incydentu;

4) współpracę z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV 
w zakresie koordynowania obsługi incydentów poważnych.

20 M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja admi-
nistracyjna, Warszawa 2013, s. 68.
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2. Sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa może przekazywać do innych 
państw, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej, i przyjmować 
z tych państw informacje o incydentach poważnych, w tym dotyczących 
dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej.

3. Sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa może otrzymywać zgłoszenia in-
cydentu poważnego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
dotyczącego dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej. Sektorowy zespół cyberbezpieczeństwa przekazuje te zgłoszenia 
do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV oraz Poje-
dynczego Punktu Kontaktowego.

4. W przypadku ustanowienia sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa or-
gan właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa informuje operatorów usług 
kluczowych w danym sektorze oraz CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT 
GOV o ustanowieniu tego zespołu i zakresie realizowanych zadań.

I

Ustawodawca przyznał organowi właściwemu do spraw cyberbezpieczeństwa 
możliwość utworzenia sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa zgodnie 
z przepisami szczególnymi, które regulują funkcjonowanie podmiotów dla da-
nego sektora lub podsektora określonego w załączniku nr 1 do u.k.s.c. Tworze-
nie sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa jest uzasadnione specyfiką po-
szczególnych sektorów, a tym samym koniecznością współpracy i koordynacją 
podejmowanych działań. Katalog określonych zadań zespołu nie ma charakteru 
zamkniętego, ponieważ ustawodawca użył określenia „w szczególności”. Nieza-
leżnie od wskazanego w komentowanej jednostce katalogu możliwych zadań 
prawodawca przyznał sektorowym zespołom cyberbezpieczeństwa takie same 
uprawnienia, jakie mogą otrzymać zespoły CSIRT czy Prezes Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej do korzystania z systemu teleinformatycznego na pod-
stawie porozumienia zawartego z ministrem właściwym do spraw informaty-
zacji (art. 46 ust. 2 u.k.s.c.). Ponadto operator usługi kluczowej ma obowiązek 
przekazania zgłoszenia incydentu poważnego nie tylko właściwemu CSIRT, lecz 
także sektorowemu zespołowi cyberbezpieczeństwa. Ustawodawca wprowadził 
również obowiązek współdziałania operatora usługi kluczowej z danym zespo-
łem w ramach sektora lub podsektora podczas obsługi incydentu poważnego 
lub incydentu krytycznego i przekazywania mu niezbędnych danych oraz za-
pewniania zespołowi, w stopniu niezbędnym do realizacji jego zadań, dostępu 
do informacji o rejestrowanych incydentach (art. 11 ust. 3 u.k.s.c.).
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II

Prawodawca przewidział w stosunku do sektorowych zespołów cyberbezpie-
czeństwa także określone zadania dotyczące współpracy międzynarodowej. 
Zespół może przekazywać i przyjmować od innych państw, w tym państw 
członkowskich Unii Europejskiej, informacje o incydentach poważnych. Sek-
torowy zespół cyberbezpieczeństwa może także otrzymywać zgłoszenia incy-
dentu poważnego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które 
to zgłoszenie ma obowiązek przekazać do właściwego CSIRT oraz Pojedyn-
czego Punktu Kontaktowego. Warto zwrócić uwagę na szerszy katalog pod-
miotów objętych współpracą międzynarodową w przypadku przekazywania 
i przyjmowania informacji o incydentach poważnych, w porównaniu z sytu-
acją otrzymania zgłoszenia incydentu poważnego (art. 44 ust. 3 u.k.s.c.), która 
odnosi się jedynie do państw członkowskich Unii Europejskiej.
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Rozdział 9

Zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji

Art. 45. [Zadania i zakres odpowiedzialności ministra właściwego do 
spraw informatyzacji]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest odpowiedzialny za:
1) monitorowanie wdrażania Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypo-

spolitej Polskiej, zwanej dalej „Strategią”, oraz realizację planów dzia-
łań na rzecz jej wdrożenia;

2) rekomendowanie obszarów współpracy z sektorem prywatnym w celu 
zwiększenia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

3) opracowywanie rocznych sprawozdań dotyczących:
a) incydentów poważnych zgłaszanych przez operatorów usług 

kluczowych mających wpływ na ciągłość świadczonych przez 
nich usług kluczowych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ciągłość 
świadczonych usług kluczowych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej,

b) incydentów istotnych zgłaszanych przez dostawców usług cyfro-
wych, w tym incydentów dotyczących dwóch lub większej liczby 
państw członkowskich Unii Europejskiej;

4) prowadzenie działań informacyjnych dotyczących dobrych praktyk, pro-
gramów edukacyjnych, kampanii i szkoleń na rzecz poszerzania wiedzy 
i budowania świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym bez-
piecznego korzystania z Internetu przez różne kategorie użytkowników;

5) gromadzenie informacji o incydentach poważnych, które dotyczą lub zo-
stały przekazane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej;

6) udostępnianie informacji i dobrych praktyk związanych ze zgłasza-
niem incydentów poważnych przez operatorów usług kluczowych 
i incydentów istotnych przez dostawców usług cyfrowych, uzyska-
nych z Grupy Współpracy, w tym:
a) procedur postępowania w zakresie zarządzania incydentem,
b) procedur postępowania przy zarządzaniu ryzykiem,
c) klasyfikacji informacji, ryzyka i incydentów.
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2. Przez Grupę Współpracy rozumie się grupę, o której mowa w decyzji 
wykonawczej Komisji UE 2017/179 z dnia 1 lutego 2017 r. ustanawiają-
cej procedury niezbędne do funkcjonowania grupy współpracy zgodnie  
z art. 11 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 
w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeń-
stwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. Urz. UE L 
28 z 02.02.2017, str. 73).

I

Komentowany przepis określa zadania oraz zakres odpowiedzialności ministra 
właściwego do spraw informatyzacji w sferze cyberbezpieczeństwa. Pierwszym 
zadaniem jest monitorowanie wdrażania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. 
Zadanie to obejmuje nadzór nad realizacją założeń strategicznych RP dotyczą-
cych cyberbezpieczeństwa. Strategia jest kontynuacją działań podejmowanych 
w przeszłości przez administrację rządową, mających na celu podniesienie po-
ziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP, w tym realizowanych na podsta-
wie przyjętej przez Radę Ministrów w 2013 r. „Polityki ochrony cyberprzestrzeni 
RP”. Głównym zamierzeniem strategii jest określenie ramowych działań mają-
cych na celu uzyskanie wysokiego poziomu odporności krajowych systemów 
teleinformatycznych, operatorów usług kluczowych, operatorów infrastruktury 
krytycznej, dostawców usług cyfrowych oraz administracji publicznej na incy-
denty w cyberprzestrzeni1. Proponowane kierunki strategiczne mają również 
wpływać na zwiększenie skuteczności organów ścigania i wymiaru sprawiedli-
wości w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw oraz działań o charakterze terro-
rystycznym i szpiegowskim w cyberprzestrzeni2.

II

1. Kolejnym zadaniem jest współpraca z sektorem prywatnym w zapewnie-
niu cyberbezpieczeństwa. Zadania ministra właściwego do spraw infor-
matyzacji dotyczące współpracy z sektorem prywatnym podyktowane 
są tym, że w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa to właśnie usługi 

1 K. Chałubińska-Jentkiewicz, Cybersecurity as a Public Task in Administration [w:] 
Cybersecurity in Poland Legal Aspects, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz,  
T. Zieliński, Cham 2021, s. 199.
2 K. Chałubińska-Jentkiewicz, Komentarz do art. 45 [w:] Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, s. 284.
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kluczowe i usługi cyfrowe są świadczone głównie przez podmioty prywat-
ne. Stąd istotna jest ścisła współpraca administracji publicznej z sektorem 
prywatnym. Minister właściwy do spraw informatyzacji został zobowią-
zany do rekomendowania obszarów współpracy z sektorem prywatnym 
w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa w kraju3.

2. Na potrzebę współpracy sektora publicznego z prywatnym wskazywała 
„Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej”: otwarta, 
bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń zwiększa gotowość i zaangażo-
wanie sektora prywatnego. W strategii zwracano uwagę, że przeważają-
ca większość sieci i systemów informatycznych jest własnością prywat-
ną i jest eksploatowana przez podmioty prywatne, a silniejsze włączenie 
sektora prywatnego w działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa 
cybernetycznego ma zasadnicze znaczenie. Sektor prywatny powinien 
opracować na poziomie technicznym swoje własne zdolności do odpor-
ności cybernetycznej i powinien zapewnić wymianę najlepszych praktyk 
między poszczególnymi branżami4.

III

1. W ust. 1 pkt 3 komentowanego przepisu minister właściwy do spraw infor-
matyzacji został zobowiązany do opracowywania rocznych sprawozdań 
dotyczących incydentów poważnych i istotnych. Ustawodawca wskazał, 
że sprawozdanie odnosi się do incydentów poważnych zgłaszanych przez 
operatorów usług kluczowych mających wpływ na ciągłość świadczonych 
przez nich usług kluczowych w RP oraz ciągłość świadczonych usług klu-
czowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W odniesieniu 
do incydentów istotnych zgłaszanych przez dostawców usług cyfrowych 
chodzi o incydenty dotyczące dwóch lub większej liczby państw człon-
kowskich Unii Europejskiej5.

3 I. Szulc, Komentarz do art. 45 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa..., 
red. A. Besiekierska.
4 K. Chałubińska-Jentkiewicz, Komentarz do art. 45..., s. 284–285; A. Gryszczyńska, Ko-
mentarz do art. 45 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa..., red. G. Szpor, 
A. Gryszczyńska, K. Czaplicki.
5 M. Nowikowska, The Main Tasks of the Network of Computer Security Incident Re-
sponse Teams in the Light of the Act on the National Cybersecurity System in Poland [w:] 
Cybersecurity in Poland…, s. 226.
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2. Sprawozdanie to jest opracowywane na podstawie przekazywanych, 
zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 12 u.k.s.c, w terminie do dnia 30 maja każde-
go roku do Pojedynczego Punktu Kontaktowego zestawienia zgłoszonych 
w poprzednim roku kalendarzowym przez operatorów usług kluczowych 
incydentów poważnych mających wpływ na ciągłość świadczenia przez 
nich usług kluczowych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ciągłość świad-
czenia przez nich usług kluczowych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, a także zestawienia zgłoszonych w poprzednim roku ka-
lendarzowym przez dostawców usług cyfrowych incydentów istotnych, 
w tym dotyczących dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii 
Europejskiej6.

3. Sprawozdania te następnie są przekazywane Grupie Współpracy, której 
zadaniem jest coroczna analiza przedmiotowych sprawozdań.

IV

Minister właściwy do spraw informatyzacji został zobowiązany do prowadze-
nia działań informacyjnych dotyczących dobrych praktyk, programów edu-
kacyjnych, kampanii i szkoleń na rzecz pogłębiania wiedzy i budowania świa-
domości z dziedziny cyberbezpieczeństwa, w tym bezpiecznego korzystania 
z Internetu przez różne kategorie użytkowników. W literaturze przedmiotu 
zadania te określa się mianem tzw. działań miękkich. Działania takie, żeby 
były skuteczne, powinny być prowadzone przez wszystkie podmioty krajowe-
go systemu cyberbezpieczeństwa7.

V

1. W ust. 1 pkt 5 ustawodawca zobowiązał ministra właściwego do spraw in-
formatyzacji do gromadzenia informacji o incydentach poważnych, któ-
re dotyczą innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub zostały 
przekazane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Jest to 
tzw. współpraca techniczna.

2. Analiza przepisów dyrektywy NIS pozwala na wyodrębnienie me-
chanizmów współpracy na dwóch poziomach – technicznym oraz 

6 M. Nowikowska, Komentarz do art. 26 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, s. 203.
7 I. Szulc, Komentarz do art. 45...
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polityczno-strategicznym. Europejska sieć CISRT (CSIRT network) ma 
zapewnić współpracę techniczną oraz stworzenie mechanizmów wymiany 
informacji o incydentach transgranicznych pomiędzy CSIRT-ami wyzna-
czonymi dla operatorów usług kluczowych a dostawcami usług cyfrowych.

3. Współpraca polityczno-strategiczna ma być realizowana poprzez utwo-
rzenie Grupy Współpracy (Cooperation Group), która zajmie się wypra-
cowaniem wspólnych koncepcji strategicznych oraz będzie przyjmowała 
m.in. roczne raporty od właściwych organów. Minister został zobowią-
zany do gromadzenia informacji o incydentach poważnych, które doty-
czą innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub zostały przez nie 
przekazane. Informacje takie mogą być uzyskiwane m.in. w wyniku reali-
zacji przez zespół CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV obowiązku 
przekazywania do Pojedynczego Punktu Kontaktowego do spraw cyber-
bezpieczeństwa zgłoszeń incydentów poważnego i istotnego dotyczących 
dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
w wyniku wymiany informacji przez Pojedynczy Punkt Kontaktowy do 
spraw cyberbezpieczeństwa z pojedynczych punktów kontaktowych w in-
nych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a wykorzystywane do 
wymiany informacji.

VI

1. Ostatnim zadaniem nałożonym na ministra właściwego do spraw infor-
matyzacji w komentowanym przepisie jest udostępnianie informacji i do-
brych praktyk związanych ze zgłaszaniem incydentów poważnych przez 
operatorów usług kluczowych i incydentów istotnych przez dostawców 
usług cyfrowych uzyskanych z Grupy Współpracy, w tym: procedur po-
stępowania w zarządzaniu incydentem, procedur postępowania przy 
zarządzaniu ryzykiem, klasyfikacji informacji, ryzyka i incydentów. Do 
efektywniejszego wykonywania zadań publicznych w obszarze cyberbez-
pieczeństwa konieczna jest współpraca poszczególnych podmiotów i wy-
miana informacji pomiędzy nimi.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni Unii Europej-
skiej konieczna jest współpraca i wymiana informacjami z innymi orga-
nami oraz publikowanie na specjalnych stronach internetowych infor-
macji na temat aktualnych wczesnych ostrzeżeń dotyczących incydentów 
i zagrożeń oraz skoordynowanych reakcji. Zobowiązania prawne nie po-
winny zastępować ani też uniemożliwiać prowadzenia nieformalnej oraz 
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dobrowolnej współpracy, w tym współpracy sektora publicznego z pry-
watnym, mającej na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wymianę 
informacji oraz najlepszych praktyk. Żeby taka współpraca była realna, 
niezbędny jest przekaz informacji na temat potencjalnych zagrożeń, in-
cydentów czy zasad przyjętych w poszczególnych państwach członkow-
skich. Na potrzebę taką wskazuje motyw 43 dyrektywy NIS, zgodnie 
z którym ze względu na globalny charakter problemów związanych z bez-
pieczeństwem sieci i systemów informatycznych, istnieje potrzeba zacie-
śnienia współpracy międzynarodowej w celu poprawy norm bezpieczeń-
stwa i wymiany informacji oraz propagowania wspólnego całościowego 
podejścia do kwestii bezpieczeństwa.

VII

1. W ust. 2 komentowanego przepisu ustawodawca odwołał się do Grupy 
Współpracy, przez którą rozumie grupę, o której mowa w decyzji wyko-
nawczej Komisji UE 2017/179 z dnia 1 lutego 2017 r. ustanawiającej pro-
cedury niezbędne do funkcjonowania Grupy Współpracy zgodnie z art. 11  
ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 
w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeń-
stwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. Urz. UE 
z 2017, L 28, s. 73). Decyzja ta określa m.in. zasady przewodniczenia Gru-
pie Współpracy, zwoływania posiedzeń i metody jej pracy, koszty zwią-
zane z udziałem w posiedzeniach, porządek obrad, zasady głosowania 
i stanowiska zajmowane przez członków Grupy, udział w posiedzeniach 
Grupy Współpracy osób trzecich i ekspertów, tworzenie podgrup oraz 
zasady dostępu do dokumentów i poufność.

2. Zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy NIS do zadań Grupy Współpracy na-
leży m.in.: 1) udzielanie strategicznych wskazówek dotyczących dzia-
łalności sieci CSIRT; 2) wymiana najlepszych praktyk dotyczących wy-
miany informacji związanej ze zgłaszaniem incydentów; 3) wymiana 
najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz, we współ-
pracy z ENISA, pomoc państwom członkowskim w budowaniu zdolności 
z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;  
4) omawianie zdolności i gotowości państw członkowskich oraz, na zasa-
dzie dobrowolności, ocena krajowych strategii pod kątem bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych oraz skuteczności CSIRT, a także okre-
ślanie najlepszych praktyk; 5) wymiana informacji i najlepszych praktyk 
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dotyczących podnoszenia świadomości i szkolenia; 6) wymiana informa-
cji i najlepszych praktyk dotyczących badań nad bezpieczeństwem sieci 
i systemów informatycznych i ich rozwojem; 7) w stosownych przypad-
kach, wymiana doświadczeń w sprawach dotyczących bezpieczeństwa sie-
ci i systemów informatycznych z odpowiednimi instytucjami, organami, 
biurami i agencjami Unii; 8) omawianie z przedstawicielami odpowied-
nich europejskich organizacji normalizacyjnych norm i specyfikacji ma-
jących znaczenie dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych; 
9) gromadzenie informacji na temat najlepszych praktyk dotyczących ry-
zyk i incydentów; 10) coroczna analiza sprawozdań podsumowujących 
zgłoszenia incydentów; 11) omawianie prac podjętych w odniesieniu do 
ćwiczeń dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, 
programów edukacyjnych i szkoleń, w tym prac wykonywanych przez 
ENISA; 12) przy wsparciu ENISA – wymiana najlepszych praktyk w iden-
tyfikowaniu operatorów usług kluczowych przez państwa członkowskie, 
w tym w odniesieniu do transgranicznych zależności dotyczących ry-
zyk i incydentów; 13) omawianie zasad sprawozdawczości ze zgłaszania  
incydentów.

Art. 46. [Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia rozwój lub utrzy-
manie systemu teleinformatycznego wspierającego:
1) współpracę podmiotów wchodzących w skład krajowego systemu cy-

berbezpieczeństwa;
2) generowanie i przekazywanie rekomendacji dotyczących działań 

podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa;
3) zgłaszanie i obsługę incydentów;
4) szacowanie ryzyka na poziomie krajowym;
5) ostrzeganie o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa.

2. CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sektorowe zespoły cyberbez-
pieczeństwa i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej mogą korzystać 
z systemu teleinformatycznego na podstawie porozumienia zawartego 
z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

3. W porozumieniu określa się zakres i warunki korzystania z systemu tele-
informatycznego.
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I

Komentowany przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw informa-
tyzacji do budowy oraz utrzymania systemu teleinformatycznego umożli-
wiającego współpracę podmiotów wchodzących w skład krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa. System będzie narzędziem wspierającym generowanie 
i przekazywanie rekomendacji dotyczących działań podnoszących poziom 
cyberbezpieczeństwa, zgłaszanie i obsługę incydentów, szacowanie ryzyka na 
poziomie krajowym i ostrzeganie o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa.

II

Korzystanie z systemu jest dobrowolne i odbywa się na podstawie porozumie-
nia określającego zakres i warunki korzystania z tego systemu, którego jedną 
ze stron jest minister.

Art. 47. [Zadania powierzone]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może realizować zadania, 
o których mowa w art. 45 ust. 1 i art. 46 ust. 1, na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych, za pomocą właściwych w tym zakresie jedno-
stek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
informatyzacji.

2. Zadania powierzone do realizacji jednostkom, o których mowa w ust. 1, 
są finansowane w formie dotacji celowej z części budżetu państwa, której 
dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

I

Ustawodawca na mocy komentowanego przepisu przewidział możliwość po-
wierzenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji realizacji za-
dań określonych w art. 45 ust. 1 u.k.s.c. oraz zadania zapewnienia rozwoju 
lub utrzymania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 46 ust. 1 
u.k.s.c., jednostkom podległym lub nadzorowanym.

II

Zgodnie z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 19 czerw-
ca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2018 r., poz. 652) jednostką 
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podległą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a jednostkami nadzorowany-
mi przez ministra: Centralny Ośrodek Informatyki, Instytut Łączności – Pań-
stwowy Instytut Badawczy, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz Na-
ukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

III

1. W ust. 2 komentowanego przepisu ustawodawca wskazał, że zadania po-
wierzone do realizacji są finansowane w formie dotacji celowej z części 
budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
informatyzacji. Definicja dotacji celowych została określona w art. 127 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j., Dz.U. 
z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) poprzez wyliczenie konkretnych kategorii 
wydatków. Istotną cechę dotacji jest to, że jest ona kierowana do jednostki 
(należącej lub nienależącej do sektora finansów publicznych), której do-
chody i wydatki nie są objęte budżetem (planem finansowym), w którego 
ramach dokonywany jest wydatek. Dotacje celowe mogą finansować za-
równo zadania inwestycyjne, jak i zadania bieżące8.

2. Tym co odróżnia dotacje celowe od dotacji podmiotowych i przedmioto-
wych jest powiązanie dotacji z konkretnym zadaniem wykonywanym przez 
dotowany podmiot. O ile dotacje przedmiotowe i podmiotowe należy trak-
tować jako ogólne finansowe zasilenie dotowanego podmiotu, co oznacza, 
że mogą one być wykorzystane na dowolny cel zgodny z zadaniami dotowa-
nego podmiotu, o tyle dotacja celowa może być wykorzystana wyłącznie na 
finansowanie zadania wskazanego przez podmiot udzielający dotacji. Do-
tacja celowa może być wykorzystana przez beneficjenta w związku z realiza-
cją zadania publicznego – wyłącznie po zawarciu umowy o dotację. Z istoty 
dotacji celowej wynika, że może ona być wykorzystana przez beneficjenta 
dotacji w związku z realizacją zadania publicznego wyłącznie na wydatki 
ponoszone po zawarciu umowy o dotację.

Art. 48. [Pojedynczy Punkt Kontaktowy]

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi Pojedynczy Punkt Kon-
taktowy, do którego zadań należy:

8 W. Misiąg, Komentarz do art. 127 [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz, 
red. W. Misiąg, Warszawa 2019.
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1) odbieranie zgłoszeń incydentu poważnego lub incydentu istotnego do-
tyczącego dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej z pojedynczych punktów kontaktowych w innych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, a także przekazywanie tych zgłoszeń do 
CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV lub sektorowych zespołów cy-
berbezpieczeństwa;

2) przekazywanie, na wniosek właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub 
CSIRT GOV, zgłoszenia incydentu poważnego lub incydentu istotnego 
dotyczącego dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej do pojedynczych punktów kontaktowych w innych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej;

3) zapewnienie reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Współpracy;
4) zapewnienie współpracy z Komisją Europejską w dziedzinie cyberbezpie-

czeństwa;
5) koordynacja współpracy między organami właściwymi do spraw cyberbez-

pieczeństwa i organami władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej z od-
powiednimi organami w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

6) zapewnienie wymiany informacji na potrzeby Grupy Współpracy oraz 
Sieci CSIRT.

I

W pkt 31 preambuły dyrektywy NIS wskazano, że w celu ułatwienia współpra-
cy i komunikacji transgranicznej jest niezbędne, żeby każde państwo człon-
kowskie wyznaczyło krajowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy odpowiedzialny 
za koordynację kwestii związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów infor-
matycznych oraz współpracę transgraniczną na poziomie Unii. Właściwym 
organom i pojedynczym punktom kontaktowym należy zapewnić wystarcza-
jące zasoby techniczne, finansowe i ludzkie, żeby mogły skutecznie i efektyw-
nie wykonywać powierzone im zadania i osiągnąć cele dyrektywy.

II

Pojedynczy Punkt Kontaktowy służy komunikacji między państwami Unii 
Europejskiej. Wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE 
jest wypełnieniem celów dyrektywy NIS w zakresie osiągnięcia wysokiego 
wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w UE. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji jest obowiązany do prowadzenia 
Pojedynczego Punktu Kontaktowego do spraw cyberbezpieczeństwa, i tym 
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samym realizacji zadań związanych z przekazywaniem informacji do Komi-
sji Europejskiej oraz przekazywaniem informacji między Grupą Współpracy 
a właściwymi podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

III

Według komentowanego przepisu Pojedynczy Punkt Kontaktowy przekazuje, 
na wniosek właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, zgłosze-
nia incydentu poważnego lub incydentu istotnego dotyczącego dwóch lub więk-
szej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej do pojedynczych punktów 
kontaktowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest on 
zobowiązany także do odbierania zgłoszeń incydentu poważnego dotyczące-
go dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej z po-
jedynczych punktów kontaktowych w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, a następnie przekazywanie tych zgłoszeń do CSIRT MON, CSIRT 
NASK, CSIRT GOV lub sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa9.

IV

Organy państw członkowskich, żeby były w stanie skutecznie współpracować 
z podmiotami gospodarczymi, muszą mieć odpowiednią strukturę, dlatego 
w dyrektywie NIS wyróżnia się punkty kontaktowe oraz zespoły reagowania 
na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (zwane CSIRT-ami). Pojedyn-
cze punkty kontaktowe nie powinny bezpośrednio odbierać żadnych zgłoszeń 
incydentów. Zadanie to należy do CSIRT-ów. Wyznaczony punkt kontaktowy 
jest zobowiązany do przekazywania zgłoszeń incydentów pojedynczym punk-
tom kontaktowym innych państw członkowskich, których incydent może do-
tyczyć. Żeby zapewnić efektywne przekazywanie informacji państwom człon-
kowskim i Komisji, Pojedynczy Punkt Kontaktowy powinien przedkładać 
Grupie Współpracy sprawozdania podsumowujące, które powinny być zano-
nimizowane w celu zachowania poufności zgłoszeń oraz tożsamości opera-
torów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych, ponieważ informacje 
dotyczące tożsamości zgłaszających podmiotów nie są wymagane do wymia-
ny najlepszych praktyk w grupie współpracy. Sprawozdanie podsumowujące 
powinno zawierać informacje na temat liczby otrzymanych zgłoszeń, a także 

9 I. Szulc, Komentarz do art. 48...
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informacje o charakterze zgłoszonych incydentów takie, jak: rodzaje naruszeń 
bezpieczeństwa, ich kluczowość lub czas ich trwania10.

V

Do głównych zadań punktu kontaktowego należy: 1) odbieranie zgłoszeń in-
cydentu poważnego lub incydentu istotnego dotyczącego dwóch lub większej 
liczby państw członkowskich Unii Europejskiej z pojedynczych punktów kon-
taktowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także prze-
kazywanie tych zgłoszeń do CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV lub sek-
torowych zespołów cyberbezpieczeństwa, czyli pozyskiwanie i przekazywanie 
informacji o zaistniałej sytuacji zagrożenia od innych punktów kontaktowych 
w UE, jeżeli sytuacja tam ma charakter szerszy, dotyczy więcej niż jednego pań-
stwa; 2) przekazywanie, na wniosek właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub 
CSIRT GOV, zgłoszenia incydentu poważnego lub incydentu istotnego doty-
czącego dwóch lub większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej do 
pojedynczych punktów kontaktowych w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej – czyli pozyskiwanie i przekazywanie informacji o takich incyden-
tach do innych punktów kontaktowych, których incydent dotyczy; 3) zapewnie-
nie reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Współpracy, czyli pełnie-
nie funkcji reprezentacyjnej; 4) zapewnienie współpracy z Komisją Europejską 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, czyli realizowanie polityki współpracy z UE 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; 5) koordynacja współpracy między organa-
mi właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa i organami władzy publicznej 
w Rzeczypospolitej Polskiej z odpowiednimi organami w państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej, czyli koordynacja współpracy państwa z innymi 
państwami UE w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; 6) zapewnienie wymiany 
informacji na potrzeby Grupy Współpracy oraz Sieci CSIRT, czyli realizacja 
aspektów informacyjnych współpracy11.

Art. 49. [Zakres informacji przekazywanych przez Pojedynczy Punkt Kon-
taktowy Grupie Współpracy]

1. Pojedynczy Punkt Kontaktowy przekazuje Grupie Współpracy:

10 K. Chałubińska-Jentkiewicz, Komentarz do art. 48 [w:] Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, s. 296.
11 Tamże, s. 296–297.
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1) informacje, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3;
2) dobre praktyki, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4, związane ze 

zgłaszaniem incydentów;
3) propozycje do programu prac Grupy Współpracy;
4) dobre praktyki krajowe dotyczące podnoszenia świadomości, szko-

leń, badań i rozwoju z zakresu cyberbezpieczeństwa;
5) dobre praktyki w odniesieniu do identyfikowania operatorów usług 

kluczowych, w tym w odniesieniu do występujących w dwóch lub 
większej liczbie państw członkowskich Unii Europejskiej zależności 
dotyczących ryzyka i incydentów.

2. Dane przekazywane Grupie Współpracy nie obejmują informacji, które 
dotyczą bezpieczeństwa narodowego oraz porządku publicznego.

3. Pojedynczy Punkt Kontaktowy przekazuje organom właściwym do spraw 
cyberbezpieczeństwa, CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sekto-
rowym zespołom cyberbezpieczeństwa oraz innym organom władzy pu-
blicznej informacje pochodzące z Grupy Współpracy dotyczące:
1) ocen krajowych strategii państw członkowskich Unii Europejskiej 

w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz skuteczności CSIRT, a także 
dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa;

2) działań podjętych w odniesieniu do ćwiczeń dotyczących cyberbez-
pieczeństwa, europejskich programów edukacyjnych i szkoleń, w tym 
działań Agencji Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Sieci i In-
formacji (ENISA);

3) wytycznych o charakterze strategicznym dotyczących działalności 
Sieci CSIRT;

4) dobrych praktyk w dziedzinie wymiany informacji związanych ze 
zgłaszaniem w Unii Europejskiej incydentów poważnych przez ope-
ratorów usług kluczowych i incydentów istotnych przez dostawców 
usług cyfrowych;

5) dobrych praktyk w krajach członkowskich Unii Europejskiej dotyczą-
cych podnoszenia świadomości, szkolenia, zakresu badań i rozwoju 
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

6) dobrych praktyk w identyfikowaniu operatorów usług kluczowych 
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym w odniesieniu 
do transgranicznych zależności, dotyczących ryzyka i incydentów.
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I

1. W komentowanym przepisie ustawodawca określił zakres danych prze-
kazywanych przez Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Pojedynczy Punkt 
Kontaktowy ma obowiązek przekazywania Grupie Współpracy rocznych 
sprawozdań dotyczących incydentów poważnych zgłaszanych przez ope-
ratorów usług kluczowych mających wpływ na ciągłość świadczonych 
przez nich usług kluczowych w Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłość świad-
czonych usług kluczowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
oraz incydentów istotnych zgłaszanych przez dostawców usług cyfro-
wych, w tym incydentów dotyczących dwóch lub większej liczby państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 1 pkt 3  
roczne sprawozdania są przygotowywane przez ministra właściwego do 
spraw informatyzacji na podstawie przekazywanych, zgodnie z art. 26 ust. 
3 pkt 12 u.k.s.c., przez zespoły CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV 
zestawień zgłoszonych w poprzednim roku przez operatorów usług klu-
czowych incydentów poważnych i zgłoszonych przez dostawców usług 
cyfrowych incydentów istotnych. Należy stwierdzić, że w system sprawoz-
dawczy zaangażowanych jest wiele podmiotów.

2. Zgodnie z motywem 33 preambuły dyrektywy NIS sprawozdania po-
winny być zanonimizowane w celu zachowania poufności zgłoszeń oraz 
tożsamości operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych, 
ponieważ informacje dotyczące tożsamości zgłaszających podmiotów nie 
są wymagane do wymiany najlepszych praktyk w Grupie Współpracy. 
Sprawozdanie to powinno zawierać informacje na temat liczby otrzyma-
nych zgłoszeń, rodzajów naruszeń bezpieczeństwa, ich ważności i czasu 
ich trwania.

II

W ust. 1 pkt 2–5 ustawodawca określił zakres informacji, które Pojedynczy 
Punkt Kontaktowy ma obowiązek przekazywania Grupie Współpracy, zwią-
zanych z tzw. dobrymi praktykami. Do informacji tych zaliczył dobre prak-
tyki związane ze zgłaszaniem incydentów, dobre praktyki krajowe dotyczące 
podnoszenia świadomości, szkoleń, badań i rozwoju z zakresu cyberbezpie-
czeństw, a także dobre praktyki dotyczące identyfikowania operatorów usług 
kluczowych. Wymiana informacji i dobrych praktyk w tym zakresie umożliwi 
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poznanie działań i mechanizmów funkcjonujących w innych krajach Unii Eu-
ropejskiej i zastosowanie ich we własnym państwie12.

III

W ust. 2 komentowanego przepisu ustawodawca wskazał, że dane przeka-
zywane Grupie Współpracy nie obejmują informacji, które dotyczą bezpie-
czeństwa narodowego oraz porządku publicznego. Podstawą wprowadzenia 
przedmiotowego wyłączenia jest motyw 6 preambuły dyrektywy NIS, zgod-
nie z którym dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla działań podejmowa-
nych przez państwa członkowskie w celu zagwarantowania ich podstawowych 
funkcji państwowych w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego, w tym 
działań na rzecz ochrony informacji, których ujawnienie państwa członkow-
skie uważają za sprzeczne z podstawowymi interesami swojego bezpieczeń-
stwa, oraz w celu utrzymania porządku publicznego, głównie w celu umożli-
wienia prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawie przestępstw, 
ich wykrywania i ścigania.

IV

1. W ust. 3 komentowanego przepisu określa się zakres informacji pocho-
dzących z Grupy Współpracy, które to informacje Pojedynczy Punkt 
Kontaktowy przekazuje organom właściwym do spraw cyberbezpieczeń-
stwa, CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sektorowym zespołom 
cyberbezpieczeństwa oraz innym organom władzy publicznej.

2. Informacje pochodzące z Grupy Współpracy przekazywane podmiotom 
krajowym dotyczą: 1) ocen krajowych strategii państw członkowskich 
Unii Europejskiej z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa oraz skutecz-
ności CSIRT, a także dobrych praktyk w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; 
2) działań podjętych w odniesieniu do ćwiczeń dotyczących cyberbezpie-
czeństwa, europejskich programów edukacyjnych i szkoleń, w tym dzia-
łań Agencji Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA); 3) wytycznych o charakterze strategicznym dotyczących dzia-
łalności Sieci CSIRT; 4) dobrych praktyk w wymianie informacji związa-
nych ze zgłaszaniem w Unii Europejskiej incydentów poważnych przez 

12 I. Szulc, Komentarz do art. 49 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. A. Besiekierska.
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operatorów usług kluczowych i incydentów istotnych przez dostawców 
usług cyfrowych; 5) dobrych praktyk w krajach członkowskich Unii Euro-
pejskiej dotyczących podnoszenia świadomości, szkolenia, zakresu badań 
i rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; 6) dobrych praktyk w iden-
tyfikowaniu operatorów usług kluczowych przez państwa członkowskie 
Unii Europejskiej, w tym w odniesieniu do transgranicznych zależności 
dotyczących ryzyka i incydentów13.

Art. 50. [Zakres informacji przekazywanych przez Pojedynczy Punkt Kon-
taktowy Komisji Europejskiej]

Pojedynczy Punkt Kontaktowy przekazuje Komisji Europejskiej:
1) niezwłocznie informacje o:

a) wyznaczonych organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, 
Pojedynczym Punkcie Kontaktowym, ich zadaniach oraz później-
szych zmianach w tym zakresie,

b) przepisach dotyczących kar pieniężnych dotyczących krajowego sys-
temu cyberbezpieczeństwa;

2) co 2 lata informacje umożliwiające ocenę wdrażania dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w spra-
wie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. Urz. UE L 194 
z 19.07.2016, str. 1), obejmujące w szczególności:
a) środki umożliwiające identyfikację operatorów usług kluczowych,
b) wykaz usług kluczowych,
c) liczbę zidentyfikowanych operatorów usług kluczowych w każdym 

sektorze, o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy, oraz wskaza-
nie ich znaczenia w odniesieniu do tego sektora,

d) progi istotności skutku zakłócającego dla świadczonej usługi kluczo-
wej brane pod uwagę przy kwalifikowaniu podmiotów jako operato-
rów usług kluczowych;

3) informacje o zadaniach CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV, w tym 
o głównych elementach procedur postępowania w przypadku wystąpie-
nia incydentu.

13 A. Gryszczyńska, Komentarz do art. 50 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki.
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I

1. Komentowany przepis określa zakres informacji, jakie Pojedynczy Punkt 
Kontaktowy jest zobowiązany przekazywać Komisji Europejskiej. Należy 
wskazać, że ustawodawca zróżnicował terminy przekazywania określo-
nych informacji14. Pojedynczy Punkt Kontaktowy jest zobowiązany prze-
kazywać niezwłocznie informacje o wyznaczonych organach właściwych 
do spraw cyberbezpieczeństwa i Pojedynczym Punkcie Kontaktowym, 
ich zadaniach, a także zadaniach zespołów CSIRT MON, CSIRT NASK 
i CSIRT GOV, w tym o głównych elementach procedur postępowania 
w przypadku incydentu.

2. Obowiązki informacyjne Pojedynczego Punktu Kontaktowego względem 
Komisji Europejskiej znajdują swoje uzasadnienie w art. 8 ust. 7 dyrek-
tywy NIS, zgodnie z którym każde państwo członkowskie niezwłocznie 
powiadamia Komisję o wyznaczeniu właściwego organu i Pojedynczego 
Punktu Kontaktowego, o ich zadaniach i o wszelkich późniejszych zmia-
nach w tym zakresie. Każde państwo członkowskie podaje do publicznej 
wiadomości informację o wyznaczeniu właściwego organu i Pojedyn-
czego Punktu Kontaktowego. Komisja publikuje wykaz wyznaczonych 
pojedynczych punktów kontaktowych. Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 4 
dyrektywy NIS, państwa członkowskie przekazują Komisji informacje 
o kompetencjach CSIRT, a także o głównych elementach procedur postę-
powania w przypadku incydentu.

II

1. Kolejny obowiązek dotyczy przekazywania Komisji Europejskiej infor-
macji umożliwiających ocenę wdrażania dyrektywy NIS. W art. 23 dyrek-
tywy NIS został określony obowiązek sprawozdawczy Komisji względem 
Parlamentu Europejskiego. Komisja dokonuje okresowego przeglądu 
funkcjonowania dyrektywy i składa Parlamentowi Europejskiemu i Ra-
dzie sprawozdania na ten temat. W tym celu oraz z myślą o dalszym roz-
wijaniu współpracy strategicznej i operacyjnej Komisja bierze pod uwagę 
sprawozdania grupy współpracy i sieci CSIRT na temat doświadczeń zdo-
bytych na poziomie strategicznym i operacyjnym. W art. 5 ust 7 dyrek-
tywy NIS ustawodawca wskazał, że do celów przeglądu, o którym mowa 

14 Tamże.
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w art. 23, co 2 lata państwa członkowskie przekazują Komisji niezbędne 
informacje, żeby umożliwić jej ocenę wdrażania dyrektywy, w szczegól-
ności spójności podejść państw członkowskich do identyfikacji operato-
rów usług kluczowych. Informacje te obejmują co najmniej krajowe środ-
ki umożliwiające identyfikowanie operatorów usług kluczowych, liczbę 
zidentyfikowanych operatorów usług kluczowych w każdym z sektorów 
oraz wskazanie ich znaczenia dla tego sektora.

2. W celu prawidłowej realizacji zadań nałożonych na Komisję Europejską 
w u.k.s.c. przyjęto skorelowane obowiązki informacyjne Pojedynczego 
Punktu Kontaktowego. Jest on obowiązany przekazywać Komisji Europej-
skiej co 2 lata informacje umożliwiające ocenę wdrażania dyrektywy NIS 
obejmujące w szczególności: 1) środki umożliwiające identyfikację ope-
ratorów usług kluczowych; 2) wykaz usług kluczowych; 3) liczbę zidenty-
fikowanych operatorów usług kluczowych w każdym sektorze, o którym 
mowa w załączniku nr 1 do u.k.s.c. oraz wskazanie ich znaczenia dla tego 
sektora; 4) progi istotności skutku zakłócającego dla świadczonej usługi 
kluczowej brane pod uwagę przy kwalifikowaniu podmiotów jako opera-
torów usług kluczowych.
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Rozdział 10

Zadania Ministra Obrony Narodowej

Art. 51. [Właściwość Ministra Obrony Narodowej]

Minister Obrony Narodowej jest odpowiedzialny za:
1) współpracę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z właściwymi orga-

nami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i or-
ganizacji międzynarodowych w obszarze obrony narodowej w zakresie 
cyberbezpieczeństwa;

2) zapewnienie zdolności Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej w ukła-
dzie krajowym, sojuszniczym i koalicyjnym do prowadzenia działań mi-
litarnych w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa powodującego 
konieczność działań obronnych;

3) rozwijanie umiejętności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakre-
sie zapewnienia cyberbezpieczeństwa przez organizację specjalistycznych 
przedsięwzięć szkoleniowych;

4) pozyskiwanie i rozwój narzędzi służących budowaniu zdolności zapew-
nienia cyberbezpieczeństwa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

5) kierowanie działaniami związanymi z obsługą incydentów w czasie stanu 
wojennego;

6) ocenę wpływu incydentów na system obrony państwa;
7) ocenę zagrożeń cyberbezpieczeństwa w czasie stanu wojennego oraz 

przedstawianie właściwym organom propozycji dotyczących działań 
obronnych;

8) koordynację, we współpracy z ministrem właściwym do spraw wewnętrz-
nych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, realizacji zadań 
organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego 
w czasie stanu wojennego dotyczących działań obronnych w przypadku 
zagrożenia cyberbezpieczeństwa.
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I

Funkcjonujący w Polsce system cyberbezpieczeństwa ma charakter zdecen-
tralizowany. Wykonywanie zadań należy do wielu podmiotów, według przy-
pisanych zakresów odpowiedzialności, dlatego funkcjonowanie systemu i jego 
skuteczność są uzależnione od współpracy zaangażowanych jednostek i osób 
wykonujących samodzielnie i w kooperacji zadania na rzecz zapewnienia za-
pewnieniem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Jednym z filarów krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa jest Minister Obrony Narodowej, którego silne 
umocowanie do działania w tym obszarze wynika zarówno z przepisów pra-
wa, jak i ze zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO.

II

1. Zgodnie z art. 134 ust. 1–2 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej 
jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
ale w czasie pokoju sprawuje on zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi 
za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Na podstawie art. 146 
ust. 4 pkt 7, 8 i 11 Konstytucji RP Rada Ministrów jest właściwa w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, 
a także porządku publicznego oraz sprawuje ogólne kierownictwo w dzie-
dzinie obronności kraju. W Radzie Ministrów, stosownie do postanowień 
ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j., 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1893), sprawy obronności należą do działu „obrona 
narodowa”, którym zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 2259), wydawanym 
na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów (t.j., Dz.U. z 2019 r., poz. 1171), kieruje Minister Obrony  
Narodowej.

2. Zgodnie z art. 19 u.d.a.r. dział „obrona narodowa” obejmuje m.in. spra-
wy obrony państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, udziału 
Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji 
międzynarodowych oraz wywiązywania się ze zobowiązań militarnych 
wynikających z umów międzynarodowych czy umowy offsetowej. To wła-
śnie ustawa o działach administracji rządowej wprowadza też pierwszą 
konkretyzację zakresu właściwości Ministra Obrony Narodowej w obsza-
rze cyberbezpieczeństwa. Ustawodawca dokonuje podziału między sferę 
cywilną i wojskową, wskazując w art. 12a ust. 1 pkt 10 u.d.a.r., że dział 
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„informatyzacja”, którym kieruje dziś Prezes Rady Ministrów, a historycz-
nie pozostawał on we właściwości ministra właściwego do spraw cyfryzacji, 
obejmuje sprawy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w wymiarze cywilnym, 
natomiast stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 u.d.a.r. bezpieczeństwo cyber-
przestrzeni w wymiarze militarnym należy do działu „obrona narodowa” 
i podlega, jak już wspomniano, zwierzchnictwu Ministra Obrony Naro-
dowej. Rozdział cywilnego i militarnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni 
to konstrukcja wprowadzona przez art. 78 u.k.s.c. Przed wejściem w życie 
u.k.s.c. bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jako całość należało do działu „in-
formatyzacja”, którym kierował minister właściwy do spraw cyfryzacji.

3. Przyjęty w Polsce model podzielonej odpowiedzialności ma z jednej stro-
ny uwzględniać wyłączność Ministra Obrony Narodowej w sprawowaniu 
na poziomie Rady Ministrów zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP 
i umożliwiać realizację zadań związanych m.in. z wypełnianiem mię-
dzynarodowych zobowiązań militarnych. Z drugiej, ma prowadzić do 
komplementarnego budowania i wykorzystywania zasobów i zdolności 
w specyficznych reżimach prawnych sfery cywilnej, szczególnie w czasie 
pokoju oraz w wymiarze wojskowym, zależnie od uwarunkowań otocze-
nia bezpieczeństwa.

III

1. Ustawodawca jasno komunikuje rozdział sfery wojskowej związanej 
z działalnością Ministra Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP oraz roz-
wojem zdolności do samodzielnego lub sojuszniczego prowadzenia ope-
racji od szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa cywilnego będącego 
zakresem działania wielu podmiotów oraz jednostek sektora publicznego 
i prywatnego. Należy podkreślić, że powyższe rozstrzygnięcie nie było 
w istocie niezbędne. Z całokształtu obowiązujących norm wynika jasno, 
że sprawy obrony państwa i Sił Zbrojnych RP może w Radzie Ministrów 
prowadzić jedynie Minister Obrony Narodowej. Sfera odpowiedzialności 
Ministra Obrony Narodowej w czasie pokoju czy też zadania przypisa-
ne mu w czasie stanu wojennego, także w obszarze cyberbezpieczeństwa, 
sprawiają, że prawnie i praktycznie niemożliwe byłoby powierzenie ich ja-
kiemukolwiek innemu organowi administracji publicznej. Inaczej wyglą-
da kwestia odpowiedzialności za obszar pozamilitarny, w którym pozo-
staje duża doza swobody decyzyjnej w obieraniu modelu. Niezależnie od 
powyższych konstatacji tak jednoznaczny podział i dyspozycja ustawowa 
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stanowi źródło czytelnych i jednoznacznych podstaw do działania Mini-
stra Obrony Narodowej.

2. Nie ulega wątpliwości, że o ile powierzenie zadań Ministra Obrony Naro-
dowej dotyczących militarnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni innemu 
członkowi Rady Ministrów jest niemożliwe, o tyle Minister Obrony Na-
rodowej mógłby być odbiorcą zadań i uprawnień związanych z odpowie-
dzialnością za cywilny segment cyberbezpieczeństwa. Takie rozwiązania, 
związane z odpowiedzialnością ministra właściwego do spraw obrony na-
rodowej za całość spraw związanych z krajowym cyberbezpieczeństwem, 
są też stosowane w innych krajach, np. na Litwie.

3. Konkretyzacja ogólnie zakreślonego zakresu właściwości Ministra Obrony 
Narodowej następuje właśnie w rozdziale 10 u.k.s.c., w którym wyszcze-
gólnia się zadania Ministra Obrony Narodowej. Katalog zadań zawarty 
w przepisach art. 51 i 52 u.k.s.c. ma charakter zamknięty, choć niezupełny. 
Nie uwzględnia on wprost np. odpowiedzialności za prowadzenie CSIRT 
MON, który stanowi jeden z filarów systemu konstruowanego na podsta-
wie przepisów ustawy.

4. Należy podkreślić, że zadania ujęte w art. 51 i 52 u.k.s.c. stanowią, z woli 
ustawodawcy, zadania własne Ministra Obrony Narodowej. Zapewnie-
nie ich wykonania spoczywa na Ministrze zarówno w czasie pokoju, jak 
i w czasie stanu wojennego. Oznacza to konieczność takiego zorganizo-
wania struktur cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej, żeby te 
jednostki organizacyjne, z których pomocą Minister Obrony Narodowej 
wykonuje zadania wynikające z przepisów u.k.s.c., pozostawały w podle-
głości Ministra także w czasie stanu wojennego, i nie wchodziły wówczas 
w podporządkowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych podlegającego 
Prezydentowi RP.

5. Zadania zdefiniowane w art. 51 u.k.s.c. można podzielić na dwie grupy. 
W pierwszej, do której można zaliczyć te z pkt od 1 do 4, odpowiedzial-
ność Ministra Obrony Narodowej wiąże się z szeroko rozumianym pod-
noszeniem zdolności Sił Zbrojnych RP do działania w cyberprzestrzeni, 
jako domenie operacyjnej, w układzie krajowym, sojuszniczym i koali-
cyjnym. Druga grupa zadań, ujęta w pkt od 5 do 8, dotyczy obsługi incy-
dentów i szczególnej roli Ministra w czasie stanu wojennego. Warto przy 
tym zauważyć, że zadanie z pkt 5 to wśród nich jedyne o wprost władczym 
charakterze.

6. Zadania z art. 51 ust. 1–4 u.k.s.c. należy traktować jako stanowcze zo-
bowiązanie Ministra Obrony Narodowej do uwzględniania problematyki 
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umiejętności i zdolności Sił Zbrojnych RP do działania na rzecz zapew-
nienia cyberbezpieczeństwa, a także niezbędnych do tego narzędzi, w ca-
łokształcie prowadzonych w resorcie przedsięwzięć organizacyjnych i pla-
nistycznych. Zapewnienie Siłom Zbrojnym RP zdolności do prowadzenia 
działań militarnych wymaga zarówno organizowania specjalistycznych 
szkoleń, ćwiczeń i treningów, jak i tworzenia niezbędnych zasobów ludz-
kich, technicznych i organizacyjnych. Minister Obrony Narodowej musi 
wobec tego dbać o: 1) pozyskiwanie, rozwój i stałe doskonalenie kadr, 
szczególnie w korpusach osobowych kryptologii i cyberbezpieczeństwa 
oraz łączności i informatyki; 2) udostępnianie Siłom Zbrojnym RP odpo-
wiednich narzędzi, w tym zwłaszcza informatycznych i technicznych, nie-
zbędnych do realizowania stawianych przed nimi zadań; 3) zapewnienie 
interoperacyjności komponentu cyber Sił Zbrojnych RP i odpowiednich 
struktur organizacji międzynarodowych (zwłaszcza NATO i Unii Euro-
pejskiej), z którymi współdziałanie będzie służyło obronie narodowej 
w obszarze cyberbezpieczeństwa.

7. Podstawowe znaczenie w omawianym powyżej obszarze ma opracowany 
w 2018 r., a wdrożony w resorcie obrony narodowej w 2019 r. program 
CYBER.MIL.PL, którego celem jest kompleksowe podniesienie zdolno-
ści resortu obrony narodowej, a zwłaszcza Sił Zbrojnych RP do działania 
w cyberprzestrzeni. Program został podzielony na cztery filary: 1) kon-
solidacja i budowa struktur cyberbezpieczeństwa; 2) edukacja, szkolenie 
i trening; 3) współpraca i budowanie silnej pozycji międzynarodowej;  
4) podniesienie poziomu bezpieczeństwa resortowych i wojskowych sieci 
oraz systemów. Program CYBER.MIL.PL służy zarówno bieżącemu wy-
konywaniu zadań, jak i przygotowaniu do odgrywania szczególnej roli 
przez Ministra Obrony Narodowej na czas stanu wojennego. Wśród dzia-
łań planistycznych związanych z wyposażeniem Sił Zbrojnych RP w od-
powiednie środki można wskazać szczególną rolę „Planu modernizacji 
technicznej Sił Zbrojnych RP”, w którym uwzględnia się potrzeby zwią-
zane z wytworzeniem stosownego pakietu narzędzi i oprogramowania.

8. Wśród zadań związanych z incydentami, zgodnie z art. 51, jedno z nich 
ma wprost charakter ciągły, trzy kolejne zaś wymagają od Ministra pro-
wadzenia przygotowań, które pozwolą na realizowanie zadań aktywowa-
nych do wykonania w razie wprowadzenia stanu wojennego. 

9. Stosownie do pkt 6 art. 51 u.k.s.c. Minister Obrony Narodowej odpo-
wiada za ocenę wpływu incydentów na system obrony państwa. To za-
danie powinno być realizowane permanentnie, z wykorzystaniem ogółu 
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dostępnych danych, w tym zwłaszcza tych pozyskiwanych przez CSIRT 
MON oraz podległe Ministrowi Obrony Narodowej służby specjalne – 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego. 
Mimo braku jednoznacznej dyspozycji ustawowej jest oczywiste, że doko-
nana przez Ministra ocena systemu obronnego z punktu widzenia incy-
dentu powinna być jednocześnie źródłem zaleceń kierowanych zarówno 
do wewnątrz resortu obrony narodowej, jak i np. za pośrednictwem Kole-
gium do Spraw Cyberbezpieczenìstwa także do zewnętrznych względem 
MON podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

10. Minister jest także odpowiedzialny za: 1) kierowanie działaniami zwią-
zanymi z obsługą incydentów w czasie stanu wojennego (pkt 5); 2) ocenę 
zagrożeń cyberbezpieczeństwa w czasie stanu wojennego oraz przedsta-
wianie właściwym organom propozycji dotyczących działań obronnych 
(pkt 7); 3) koordynację, we współpracy z ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, realizacji 
zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorial-
nego w czasie stanu wojennego dotyczących działań obronnych w przy-
padku zagrożenia cyberbezpieczeństwa (pkt 8).

11. Zadanie opisane w pkt 5 to jednocześnie najsilniejsze, władcze uprawnie-
nie Ministra Obrony Narodowej, które na czas stanu wojennego przeka-
zuje w jego ręce kierowanie obsługą wszelkich incydentów w skali kraju. 
Co za tym idzie należy przyjąć, że w tym czasie zespoły reagowania na in-
cydenty bezpieczeństwa komputerowego, działające zarówno na poziomie 
krajowym (GOV i NASK), jak i na wszelkich innych szczeblach, a także 
inne struktury, jak operacyjne centra bezpieczeństwa (SOC), przyjmują 
w tym zakresie zwierzchnictwo Ministra Obrony Narodowej. W tym kon-
tekście, a także biorąc pod uwagę charakter zagrożeń, które mogą uzasad-
niać wprowadzenie stanu wojennego, za niekonsekwencję ustawodawcy 
należy uznać zapisy z pkt 7–8.

IV

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kom-
petencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości 
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j., Dz.U. z 2017 r., poz. 
1932) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, 
wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa w ra-
zie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami 
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o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbroj-
nej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy mię-
dzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji  
(art. 2 ust. 1). Co ważne, zewnętrzne zagrożenie państwa, definiowane zgod-
nie z ustawą jako celowe działania godzące w niepodległość, niepodzielność 
terytorium, ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej lub zmierza-
jące do uniemożliwienia albo poważnego zakłócenia normalnego funkcjono-
wania państwa, podejmowane przez zewnętrzne w stosunku do niej podmio-
ty, może wprost wiązać się z działaniami w cyberprzestrzeni, która również 
została w ustawie zdefiniowana. Według art. 2 ust. 1b u.s.w. stanowi ją prze-
strzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzonej przez systemy teleinfor-
matyczne wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownika-
mi. Definicja wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia  
30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach 
naczelnego dowódcy sił zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyj-
nym organom rzeczypospolitej polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2011 r., nr 222, poz. 1323) została dodana również do przepisów ustawy 
z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j., Dz.U. z 2017 r., poz. 1928) 
oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j., Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1897) wraz ze wskazaniem związku zdarzeń w cyberprzestrzeni 
z zaistnieniem stanów opisanych w tych ustawach.

V

Zadanie Ministra Obrony Narodowej opisane w art. 51 pkt 7 u.k.s.c. stanowi 
odpowiednik zadania wskazanego w art. 12 pkt 1 u.s.w., które obliguje Mini-
stra do dokonywania oceny zagrożeń wojennych i możliwości obronnych oraz 
formułowania i przedstawiania właściwym organom propozycji dotyczących 
obrony państwa. Z jednej strony Minister jest, jak już wspomniano, obowiąza-
ny do stałego dokonywania oceny wpływu incydentów na system obrony pań-
stwa, w czasie zaś stanu wojennego kieruje działaniami związanymi z obsłu-
gą incydentów, z drugiej, nie ma uprawnień władczych, które umożliwiłyby 
mu formułowanie, szczególnie w czasie stanu wojennego, wiążących poleceń 
służących obronie państwa przed zagrożeniami mającymi swe źródło w cy-
berprzestrzeni. Funkcja Ministra, którą można w tym zakresie określić jako 
analityczno-doradcza, ewentualnie inicjująca, sprowadza się do przedstawia-
nia właściwym organom propozycji dotyczących działań, które w ocenie Mi-
nistra Obrony Narodowej powinny być podjęte. Niezależnie od szczególnej 
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pozycji Ministra Obrony Narodowej w czasie stanu wojennego, w tym nawet 
na gruncie u.k.s.c., która sprawia, że przedstawione przez niego propozycje 
będą wdrożone, wydaje się, że dla zachowania systemowej spójności de lege 
ferenda konstrukcja art. 51 pkt 7 u.k.s.c. powinna być zmieniona.

VI

Stosownie do przepisów ustawy o stanie wojennym Minister Obrony Naro-
dowej w czasie stanu wojennego jako samodzielne uprawnienie wykonuje za-
dania koordynowania realizacji zadań organów administracji rządowej i jed-
nostek samorządu terytorialnego wynikających z zadań dotyczących obrony 
państwa (art. 12 pkt 2) oraz sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań 
obronnych wykonywanych przez organy administracji rządowej i jednostki 
samorządu terytorialnego (art. 12 pkt 4). Dlatego w sferze publicznej pro-
pozycje dotyczące obrony państwa formułowane przez Ministra na gruncie  
art. 51 pkt 7 u.k.s.c. czy art. 12 pkt 1 u.k.s.c. będą podlegać realizacji pod 
nadzorem Ministra i w zapewnianej przezeń koordynacji. W tym kontekście 
przepis szczególny sformułowany w art. 51 pkt 8 u.k.s.c., wskazujący, że ko-
ordynowanie przez Ministra Obrony Narodowej realizacji zadań organów 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w czasie stanu 
wojennego dotyczących działań obronnych w przypadku zagrożenia cyber-
bezpieczeństwa ma się odbywać we współpracy z ministrem właściwym do 
spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, należy 
interpretować w kontekście całokształtu przepisów określających pozycję Mi-
nistra Obrony Narodowej w czasie stanu wojennego. Nie ulega wątpliwości, 
że rola ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do 
spraw informatyzacji mieć będzie wyłącznie charakter pomocniczy i wspie-
rający. Minister Obrony Narodowej będzie pełnił kierowniczą rolę, inicjując 
stosowne działania i określając ich cel oraz sposób realizacji. Inne organy 
i jednostki administracji rządowej i samorządowej, począwszy od ministrów 
właściwych do spraw wewnętrznych i do spraw informatyzacji, z wykorzysta-
niem swoich zasobów będą podejmowały uzgodnione działania służące obro-
nie państwa w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

VII

Charakter zadań ujętych w art. 51 pkt 5–8 u.k.s.c. sprawia, że aktywność Mi-
nistra Obrony Narodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa nie może ogra-
niczać się do funkcjonowania Sił Zbrojnych RP ani nawet do resortu obrony 
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narodowej. Wykonując zadania ustawowo przypisane Ministrowi, musi on 
wykształcić zdolności i zbudować mechanizmy, które umożliwią mu zarówno 
dokonywanie bieżącej oceny wpływu incydentów na system obrony państwa, 
jak i odgrywanie roli kierowniczej i koordynacyjnej w skali kraju w czasie 
stanu wojennego. Co za tym idzie, Minister Obrony Narodowej powinien roz-
wijać działania wykraczające poza przepisane mu bezpieczeństwo cyberprze-
strzeni w wymiarze militarnym, np. poprzez: 1) stałe gromadzenie i wymianę 
informacji z innymi podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi systemowych i ludzkich 
(np. oficerowie łącznikowi MON w głównych strukturach odpowiedzialnych 
za cyberbezpieczeństwo, zwłaszcza w krajowych zespołach CSIRT); 2) orga-
nizowanie szkoleń i ćwiczeń wspólnie z sektorem cywilnym, w szczególno-
ści z operatorami infrastruktury krytycznej i dostawcami usług kluczowych;  
3) uwzględnianie pozamilitarnej problematyki cyberbezpieczeństwa (np. 
z automatyki przemysłowej) w procesie kształcenia i doskonalenia zawodo-
wego eksperckich kadr cywilnych i wojskowych resortu obrony narodowej.

Art. 52. [Właściwość Narodowego Punktu Kontaktowego do współpracy 
z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego]

Minister Obrony Narodowej prowadzi Narodowy Punkt Kontaktowy do współ-
pracy z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego, do którego zadań należy:
1) zapewnienie współpracy w obszarze obrony narodowej z właściwymi organami 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie cyberbezpieczeństwa;
2) koordynacja działań w zakresie wzmacniania zdolności obronnych 

w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa;
3) zapewnienie współpracy między narodowymi i sojuszniczymi siłami 

zbrojnymi w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa;
4) rozwijanie systemów wymiany informacji o zagrożeniach cyberbezpie-

czeństwa w obszarze obrony narodowej;
5) udział w realizacji celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

w obszarze cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

I

Silnym motywem do działania Ministra Obrony Narodowej w sferze cyber-
bezpieczeństwa są uwarunkowania międzynarodowe, wśród których pod-
stawowe znaczenie ma aktywność NATO. Sojusz Północnoatlantycki od lat 
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dostrzega i rozwija zdolności niezbędne do sprostania zmieniającym się za-
grożeniom. W obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, mając na względzie 
poziom technologicznego zaawansowania, za wizjonerską należy uznać po-
trzebę zapewnienia obrony przed atakami cybernetycznymi, wyartykułowaną 
podczas szczytu NATO w Pradze w 2002 r. Niezwykle istotne rozstrzygnięcia 
przyniosły w szczególności szczyty z 2014 i 2016 r.

II

W deklaracji końcowej szczytu NATO złożonej przez szefów państw i rządów 
uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Walii 5 wrze-
śnia 2014 r. podkreśla się, że „Sojusz zdaje sobie sprawę, że zagrożenia i ataki 
cybernetyczne będą coraz częstsze, bardziej złożone i potencjalnie niszczące”, 
a także uznaje, że „podstawowym obowiązkiem NATO w obszarze obrony 
cybernetycznej jest obrona własnych sieci oraz że wsparcie na rzecz sojusz-
ników powinno być realizowane w duchu solidarności, z podkreśleniem od-
powiedzialności sojuszników za stworzenie odpowiednich zdolności ochro-
ny sieci narodowych”. Co istotne, w sposób zdecydowany wskazuje się też na 
możliwość użycia art. 5 Traktatu północnoatlantyckiego poprzez stwierdze-
nie, że „prawo międzynarodowe, w tym międzynarodowe prawo humanitarne 
i Karta Narodów Zjednoczonych, obowiązują w odniesieniu do cyberprze-
strzeni. Ataki cybernetyczne mogą osiągnąć próg zagrażający narodowemu 
i euroatlantyckiemu dobrobytowi, bezpieczeństwu i stabilności. Ich wpływ na 
nowoczesne społeczeństwa może być tak samo szkodliwy jak atak konwen-
cjonalny. Potwierdzamy zatem, że obrona cybernetyczna należy do podstawo-
wych zadań kolektywnej obrony NATO. Decyzja, czy w sytuacji ataku cyber-
netycznego przywołany zostanie artykuł 5, będzie podejmowana przez Radę 
Północnoatlantycką na podstawie analizy konkretnego przypadku”.

III

Następnym krokiem była deklaracja końcowa szczytu NATO w Warszawie 
(8–9 lipca 2016 r.), w której Sojusz potwierdził swój mandat do obrony w cy-
berprzestrzeni i uznało tę sferę „za obszar działań, w którym NATO musi 
bronić się tak samo skutecznie jak w powietrzu, na lądzie i na morzu”. Takie 
podejście ma – w ocenie Sojuszu – poprawić „zdolność NATO do ochrony 
tych obszarów i prowadzenia w nich działań oraz do zachowania swobody 
działań i decyzji w każdych okolicznościach; będzie się również przyczyniać 
do poszerzenia obszaru odstraszania i obrony NATO”. Zgodnie z deklaracją 
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„cyberobrona w dalszym ciągu będzie włączona w planowanie operacyjne 
oraz operacje i misje Sojuszu i będziemy wspólnie pracować, aby przyczynić 
się do ich sukcesu”. Ocenie strategicznej towarzyszy też konkretne zobowią-
zanie nałożone na wszystkich członków Sojuszu. Według deklaracji „Każdy 
sojusznik deklaruje wywiązywanie się z obowiązku doskonalenia swojej od-
porności i zdolności do szybkiego i skutecznego reagowania na ataki cyberne-
tyczne, w tym w sytuacjach hybrydowych”.

IV

Podczas szczytu NATO w Brukseli w 2018 r. podkreślono znaczenie nowych 
działań operacyjnych, uzgodniono również decyzje dotyczące reformy struk-
tur dowodzenia NATO i utworzenia Centrum Operacji w Cyberprzestrzeni 
(ang. Cyberspace Operations Centre – CyOC), a także Zespołów Przeciwdzia-
łania Zagrożeniom Hybrydowym (ang. Counter Hybrid Support Team), które 
na prośbę krajów członkowskich Sojuszu mogą zostać wysłane do wsparcia 
działań narodowych w różnych obszarach, np. cyberzagrożenia.

V

Kwestie zagrożeń hybrydowych, w tym zwłaszcza tych związanych z cyber-
przestrzenią i wojną informacyjną, ogniskowały też uwagę przywódców 
państwo NATO podczas posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli 
w 2021 r. Odpowiedzią NATO na rosnącą liczbę cyberataków jest kolejne po-
twierdzenie mandatu obronnego. Podkreślono, że „Sojusz jest zdeterminowa-
ny, by przez cały czas wykorzystywać pełen zakres zdolności do aktywnego 
odstraszania, obrony i przeciwdziałania pełnemu spektrum zagrożeń cyber-
netycznych, w tym prowadzonych w ramach kampanii hybrydowych, zgodnie 
z prawem międzynarodowym”. Uzgodniono i zatwierdzono „Kompleksową 
politykę cyberobrony NATO” (ang. NATO Comprehensive Cyber Defence 
Policy), której celem jest wspieranie podstawowych zadań Sojuszu, w tym 
odstraszania, odporności i zdolności obronnych. Ponownie przywołano też  
art. 5 Traktatu waszyngtońskiego, którego użycie w razie cyberataku będzie 
uzależnione od indywidualnej oceny każdego przypadku przez Radę Północ-
noatlantycką. Stwierdzono przy tym jednoznacznie, że reakcja na cyberzagro-
żenia nie musi ograniczać się tylko do tej domeny, a ci wszyscy, którzy doko-
nują w niej wrogich aktów, poniosą koszty swoich działań.
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VI

Zadanie związane z organizacją i utrzymaniem Narodowego Punktu Kontak-
towego do współpracy z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego zostało 
w dziale „obrona narodowa” powierzone Dyrektorowi Narodowego Centrum 
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC), czyli podstawowej, rozbudowanej 
jednostki eksperckiej MON, która zapewnia bezpieczeństwo teleinformatycz-
ne całego resortu, odpowiada za kluczowe obszary związane z kryptologią, cy-
berbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT. W strukturach 
NCBC działa także CSIRT MON.

VII

Rozwinięciem podstaw prawnych współpracy Polski i NATO jest umowa 
zawarta 4 lipca 2019 r., która rozstrzyga o sposobie prowadzenia bieżącej 
współpracy w kwestiach dotyczących zarówno polityki w obszarze cyberbez-
pieczeństwa, jak i technicznych aspektów zagrożeń mających źródło w cyber-
przestrzeni. Umowa stanowi także m.in. podstawę prawną do uzyskania przez 
Polskę wsparcia ze strony NATO realizowanego poprzez zespoły szybkiego 
reagowania (ang. Rapid Reaction Teams) w razie wystąpienia zagrożenia  
w cyberprzestrzeni.
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Rozdział 11

Nadzór i kontrola operatorów usług kluczowych, 
dostawców usług cyfrowych i podmiotów świadczących 

usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa

Art. 53. [Nadzór w zakresie stosowania przepisów ustawy]

1. Nadzór w zakresie stosowania przepisów ustawy sprawują:
1) minister właściwy do spraw informatyzacji w zakresie spełniania 

przez podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa 
wymogów, o których mowa w art. 14 ust. 2;

2) organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa w zakresie:
a) wykonywania przez operatorów usług kluczowych wynikających 

z ustawy obowiązków dotyczących przeciwdziałania zagroże-
niom cyberbezpieczeństwa i zgłaszania incydentów poważnych,

b) spełniania przez dostawców usług cyfrowych wymogów bezpie-
czeństwa świadczonych przez nich usług cyfrowych określonych 
w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151 oraz wykonywania 
wynikających z ustawy obowiązków dotyczących zgłaszania in-
cydentów istotnych.

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1:
1) organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa lub minister właści-

wy do spraw informatyzacji prowadzi kontrole w zakresie, o którym 
mowa w ust. 1;

2) organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa nakłada kary pienięż-
ne na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych.

3. W stosunku do dostawcy usług cyfrowych podjęcie czynności, o których 
mowa w ust. 2, następuje po uzyskaniu dowodu, że dostawca usług cy-
frowych nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu wykonaw-
czym 2018/151 lub nie wykonuje wynikających z ustawy obowiązków do-
tyczących zgłaszania incydentów istotnych.
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I

1. Komentowany przepis dookreśla podmioty nadzorujące cyberbezpie-
czeństwo oraz przedmiot nadzoru w tym zakresie.

2. Nadzór należy rozumieć jako prawnie uregulowany układ zależności 
występujący zarówno w ustrojowym prawie administracyjnym, jak i ma-
terialnym prawie administracyjnym. W przypadku ustrojowego prawa 
administracyjnego nadzór będzie rozumiany jako rodzaj więzi organiza-
cyjnej między podmiotami administracji publicznej. Więź ta obejmuje 
kontrolę i elementy charakterystyczne dla nadzoru.

3. Kontrolę w administracji publicznej należy rozumieć jako „wszelką kon-
trolę, niezależnie od jej nazwy, inspekcji czy jakąkolwiek inną”1. Ponadto 
„kontrola może być zarówno czynnikiem wdrażania porządku i spraw-
ności w działalności administracji, jak i czynnikiem biurokratyzowania 
administracji”2. Według innej definicji kontrola to proces przynależny 
wszystkim dziedzinom życia człowieka. Ta część kontroli, która jest re-
gulowana prawem, jest określana jako kontrola prawna. W odniesieniu 
do kontroli administracja pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony może 
być podmiotem kontrolowanym, a z drugiej, podmiotem kontrolującym. 
Ponadto może dojść do połączenia obu sytuacji, wówczas administracja 
występuje jednocześnie jako podmiot kontrolowany i jako podmiot kon-
trolujący. Cały ten proces składa się na tzw. kontrolę wewnętrzną. W opo-
zycji do niej występuje kontrola zewnętrzna, czyli kontrola sprawowana 
nad administracją przez podmioty spoza jej struktury.

4. Przez kontrolę można rozumieć: badanie zgodności stanu istniejącego 
ze stanem postulowanym, ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności oraz 
przekazanie wyników tego ustalenia, a czasem powiązanych z nimi dys-
pozycji zarówno w stosunku do podmiotu kontrolowanego, jak i do pod-
miotu organizacyjnie zwierzchniego. Ponieważ badanie zgodności stanu 
istniejącego ze stanem postulowanym to proces złożony, zatem konieczne 
jest określenie tzw. mierników oceny poprawności działania kontrolowa-
nego. Pozwalają one na zbudowanie modelu, z którym będzie porówny-
wany stan faktyczny. Wskazane mierniki określa się jako kryteria kontro-
li. Zgodnie z obecnym stanem prawnym – według Jerzego Starościaka – te 
mierniki to: legalność, celowość, rzetelność, gospodarność, uwzględnienie 

1 Por. J. Starościak, Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1974, s. 305.
2 Tamże, s. 312.
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interesu społecznego, uwzględnienie interesu indywidualnego, zgodność 
z polityką rządu oraz inne kryteria o charakterze bardziej szczegółowym3.

5. Treścią działania kontrolnego jest ustalenie zasięgu oraz przyczyn rozbież-
ności, które zachodzą pomiędzy stanem istniejącym (stanem faktycznym 
czy też stanem prawnym) a stanem postulowanym (stanem spełniającym 
wymogi zgodności działania z tymi regułami), które w prawie zostały 
uznane za warunki jego poprawności. Za przedmiot badań nie można 
uznać efektu (w tym przypadku może to być decyzja administracyjna), 
mimo że to najczęściej ten czynnik decyduje o podjęciu działań kontrol- 
nych. Przedmiotem badań powinna być całość przedsięwzięć organiza-
cyjnych i środków, które doprowadziły do osiągnięcia wskazanego efektu. 
Należy podkreślić konieczność przekazania wyników kontroli podmio-
towi kontrolowanemu, a także jednostce nadrzędnej w stosunku do nie-
go. Takie działanie powoduje spełnienie funkcji społecznych, do których 
została powołana. Istotne jest także wyszczególnienie podmiotów, które 
mogą być objęte kontrolą. Są to: organy administracji państwowej, orga-
ny administracji rządowej w sferze organizacyjno-wewnętrznej, organy 
administracji rządowej w sferze kształtowania zewnętrznych stosunków 
społecznych i gospodarczych, organy samorządu terytorialnego w sferze 
kształtowania zewnętrznych stosunków społecznych i gospodarczych, 
podmioty społeczne w uregulowanej przez prawo sferze organizowania 
stosunków społecznych, a niekiedy gospodarczych i politycznych, gospo-
darcze podmioty samorządowe i państwowe w sferze kształtowania sto-
sunków gospodarczych, a niekiedy społecznych, gospodarcze podmioty 
prywatne w sferze organizowania stosunków gospodarczych, a niekiedy 
społecznych oraz obywatele w poddanej prawu sferze ich działalności po-
litycznej, gospodarczej i społecznej4.

6. Jak już zostało wskazane, nadzór obejmuje kontrolę oraz możliwość stoso-
wania przez organ nadzorczy wobec podmiotu kontrolowanego środków, 
które oddziałują władczo. Środki te mają na celu zapobieganie powstawa-
niu niezgodności działań tego podmiotu z kryterium, które jest określone, 
czy też z określonymi kryteriami. Podstawową różnicą między kontrolą 
a nadzorem będzie możliwość wyciągnięcia przez podmiot nadzorujący 

3 Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2001, s. 370–371.
4 Tamże, s. 372–374.
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w stosunku do podmiotu kontrolowanego prawnych konsekwencji, a tak-
że wyegzekwowania udzielonych mu zaleceń pokontrolnych.

7. Jak już zostało zasygnalizowane, nadzór jest pojęciem także materialnego 
prawa administracyjnego. Przepisy administracyjne tego typu wyposaża-
ją organy administracji publicznej w kompetencje, które można określić 
jako specjalistyczne. Mamy tym samym do czynienia z tzw. nadzorem 
specjalistycznym, który należy rozumieć jako swoisty zespół relacji praw-
nych nawiązywanych przez podmioty usytuowane w strukturze admini-
stracji publicznej z podmiotami spoza tej struktury. Relacje te są nawią-
zywane po to, żeby usuwać zagrożenia normalnego toku funkcjonowania 
społeczeństwa, przeciwdziałać im lub usuwać ich skutki5.

II

W komentowanym przepisie ustawodawca stworzył system nadzoru specjali-
stycznego, w którym mamy wyspecjalizowane podmioty wchodzące w skład 
administracji publicznej sprawujące ten nadzór oraz podmioty nadzorowane 
usytuowane poza systemem administracji publicznej. Tymi organami są mini-
ster właściwy do spraw informatyzacji oraz organy właściwe do spraw bezpie-
czeństwa, które konkretnie, w odniesieniu do sektorów gospodarki, wskazuje 
art. 41 u.k.s.c. Mamy w tym przypadku do czynienia z wyliczeniem ministrów 
odpowiedzialnych za określone działy administracji rządowej. Właściwość 
tych podmiotów jest uzależniona od rodzaju podmiotu, który jest w ten spo-
sób nadzorowany.

III

1. Oprócz organów nadzoru specjalistycznego w obszarze cyberbezpieczeń-
stwa można także wskazać podmioty, które są objęte tym nadzorem. Są to 
trzy grupy podmiotów, tj.: operatorzy usług kluczowych, dostawcy usług 
cyfrowych oraz podmioty, które świadczą usługi z dziedziny cyberbezpie-
czeństwa.

2. Za operatora usług kluczowych może być uznany podmiot mający jed-
nostkę organizacyjną na terytorium RP, wobec którego organ właściwy, 
czyli minister odpowiedzialny za dany dział administracji rządowej, wy-
dał decyzję o uznaniu go za taki podmiot. Do tej grupy podmiotów mogą 

5 M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996, s. 52.
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być kwalifikowane tylko te podmioty, które należą do rodzajów wymie-
nionych w załączniku nr 1 do u.k.s.c., z uwzględnieniem podziału na sek-
tory i podsektory działalności.

3. Dostawcą usług cyfrowych będą osoby prawne albo jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przedstawiciela mającego jed-
nostkę organizacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadczą-
ce określone w u.k.s.c. usługi cyfrowe rozumiane jako usługi świadczone 
drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 344). 
Jest to usługa, którą wskazuje załącznik nr 2 do u.k.s.c., czyli internetowa 
platforma handlowa, usługa przetwarzania w chmurze lub wyszukiwarka 
internetowa.

4. Ostatnią grupą podmiotów objętych nadzorem są podmioty świadczące 
usługi z zakres cyberbezpieczeństwa. Tej grupy podmiotów ustawodawca 
nie zdefiniował w u.k.s.c., ale wydaje się, że będą to podmioty, z którymi 
operator usług kluczowych zawarł odpłatną umowę na realizację nałożo-
nych na niego zadań z obszaru cyberbezpieczeństwa. Można z całą pew-
nością stwierdzić, że mamy w tym przypadku do czynienia z wykwalifiko-
wanymi przedsiębiorcami, którzy świadczą tego rodzaju usługi.

IV

1. W komentowanym przepisie można także wskazać zakres przedmiotowy 
wykonywanego nadzoru. Obejmuje on przedmiot weryfikacji stosowania 
ustawy przez podmioty w ten sposób nadzorowane oraz środki nadzo-
ru, w które to ustawodawca wyposażył te organy. Wobec tego operatorzy 
usług kluczowych wykonują zadania polegające na przeciwdziałaniu za-
grożeniom cyberbezpieczeństwa i zgłaszają incydenty poważne. Zadania 
te o charakterze obowiązkowym powiązane są z zadaniami wynikający-
mi z art. 8–12 i art. 15 u.k.s.c. Zastosowanie wskazanych środków nad-
zoru będzie wiązało się tylko i wyłącznie z naruszeniami komentowanej  
ustawy.

2. W odniesieniu do dostawców usług cyfrowych nadzór wiąże się z usłu-
gami cyfrowymi wykonywanymi przez te podmioty, a co za tym idzie ze 
spełnieniem wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia 
wykonawczego 2018/151, a także z przepisów, które implementują to roz-
porządzenie do polskiego systemu prawnego, na czele z art. 17–20 u.k.s.c.
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3. Nadzór dotyczący podmiotów, świadczących usługi z dziedziny cyberbez-
pieczeństwa obejmuje urzeczywistnianie wymogów wskazanych w art. 14 
ust. 2 u.k.s.c.

V

Dyspozycja art. 53 ust. 2 precyzuje elementy, które składają się na wykonywa-
nie nadzoru nad cyberbezpieczństwem. Do tych elementów ustawodawca za-
liczył dwa środki nadzoru – 1) kontrolę, którą prowadzi minister właściwy do 
spraw informatyzacji bądź też organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa; 
2) nakładanie przez organ właściwy kar pieniężnych na operatorów usług klu-
czowych i dostawców usług cyfrowych. W tym drugim przypadku mamy do 
czynienia z administracyjnymi karami pieniężnymi. Wskazaną kontrolę do-
precyzowują dalsze przepisy tego rozdziału, a kwestię kar pieniężnych – roz-
dział 14 u.k.s.c. (art. 73–76).

VI

Zastosowanie wskazanych środków nadzoru jest możliwe dopiero po uzyska-
niu dowodu, że dostawca usług cyfrowych nie spełnia wymogów określonych 
w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151 lub nie wykonuje wynikających 
z ustawy obowiązków dotyczących zgłaszania incydentów istotnych. Mamy 
w tym przypadku do czynienia z możliwością podjęcia działań nadzorczych 
dopiero po nastąpieniu ocenianego zdarzenia, a nie uprzednio.

Art. 54. [Odesłanie w przypadku kontroli do przepisów innych ustaw]

1. Do kontroli, której zakres określony jest w art. 53 ust. 1 pkt 1, stosuje się 
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior-
ców.

2. Do kontroli, której zakres określony jest w art. 53 ust. 1 pkt 2, realizowanej 
wobec podmiotów:
1) będących przedsiębiorcami stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
2) niebędących przedsiębiorcami stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 lip-

ca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej określające zasady i tryb 
przeprowadzania kontroli.
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I

Przepis ten wskazuje podstawę prawną zastosowania jednego ze środków 
nadzoru, o którym mowa w poprzednim przepisie, czyli kontroli wskazanej 
w art. 53 ust. 1 pkt 1 komentowanej ustawy. Mamy w tym przypadku do czy-
nienia z odesłaniem o charakterze pozaprzedmiotowym (nieodnoszącym się 
wprost do regulacji z zakresu prawa nowych technologii) i generalnych, gdzie 
odsyłamy do całego aktu, a nie do konkretnych przepisów w nim zawartych. 
Wydaje się, że ustawodawca stworzył w ten sposób odesłanie o charakterze 
uniwersalnym, gdzie jakakolwiek zamiana przedmiotowa wskazanych ustaw 
nie będzie skutkowała koniecznością zmiany cytowanego przepisu.

II

1. Komentowany przepis odsyła do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 162) oraz do ustawy z dnia  
15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j., Dz.U. z 2020 r., 
poz. 224). Pierwsza z ustaw będzie miała zastosowanie do sytuacji wska-
zanej w art. 53 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c. oraz w art. 53 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c., a dru-
ga tylko do sytuacji wskazanej w art. 53 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c.

2. Wydaje się, że przyjęta redakcja przepisu nie do końca jest fortunna. Ana-
liza przepisu i jego redakcja językowa wprost sugerują stosowanie do kon-
troli tylko przepisów wyżej wymienionych ustaw. W rzeczywistości do 
działań kontrolnych w pierwszej kolejności powinno się stosować prze-
pisy u.k.s.c., czyli przepisy dotyczące: 1) uprawnień osoby kontrolującej;  
2) obowiązków podmiotu kontrolowanego; 3) postępowania dowodowe-
go; 4) protokołu kontroli; 5) zaleceń pokontrolnych, a dopiero w zakre-
sie nieuregulowanym, wskazane powyżej ustawy. Uzasadnieniem takiej 
wykładni przepisów jest to, że kontrola w zakresie cyberbezpieczeństwa 
jest specjalistyczna, bardzo specyficzna z racji przedmiotu kontroli i pod-
miotów, które tę kontrole prowadzą. Zarówno prawo przedsiębiorców, jak 
i ustawa o kontroli w administracji rządowej, odwzorowujące w swej tre-
ści specyfikę funkcjonowania tychże podmiotów, będą aktami pomocni-
czymi, których przepisy mają zastosowanie w sytuacji wyczerpania moż-
liwości korzystania z przepisów u.k.s.c. 

3. Takie odesłanie powoduje także, co jest rozwiązaniem jak najbardziej 
właściwym i celowym, uwzględniającym specyfikę funkcjonowania pra-
wa jako systemu, że będziemy powoływać się na siatkę pojęciową tychże 
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aktów, jak choćby definicje przedsiębiorcy (art. 4 u.p.p.) czy działalności 
gospodarczej (art. 3 u.p.p.).

4. Zastrzec należy, że przepisy prawa przedsiębiorców będą miały zastoso-
wanie zarówno do podmiotów prywatnych, jak i publicznych (pod warun-
kiem, że wypełniają ustawową przesłankę bycia przedsiębiorcą), a ustawa 
o kontroli w administracji publicznej będzie dotyczyła tylko podmiotów 
publicznych (administracji rządowej i administracji samorządowej).

Art. 55. [Uprawnienia osoby prowadzącej czynności kontrolne w stosunku 
do przedsiębiorców]

Osoba prowadząca czynności kontrolne wobec podmiotów będących przed-
siębiorcami ma prawo do:
1) swobodnego wstępu i poruszania się po terenie podmiotu kontrolowane-

go bez obowiązku uzyskiwania przepustki;
2) wglądu do dokumentów dotyczących działalności podmiotu kontrolowa-

nego, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów 
związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy 
prawnie chronionej;

3) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia, niezbędnych do 
kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub 
obliczeń;

4) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 
celu kontroli;

5) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczą-
cych zakresu kontroli;

6) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informa-
cyjnych.

I

1. W komentowanym przepisie wskazano uprawnienia przysługujące osobom 
prowadzącym czynności kontrolne wobec podmiotów, które mają status 
przedsiębiorcy, tj.: operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfro-
wych oraz podmiotów świadczących usługi z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

2. Osoby te powinny mieć status pracownika organu prowadzącego kontro-
lę, czyli albo ministra właściwego do spraw informatyzacji, albo organu 
właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa.
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3. Mamy w tym przypadku do czynienia z enumeratywnym wskazaniem 
praw kontrolera, czyli ma on prawo do: swobodnego wstępu i porusza-
nia się po terenie podmiotu kontrolowanego bez obowiązku uzyskiwania 
przepustki, wglądu do dokumentów dotyczących działalności podmiotu 
kontrolowanego, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania do-
kumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów 
o tajemnicy prawnie chronionej6, sporządzania, a w razie potrzeby żąda-
nia sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów 
z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń, przetwarzania danych oso-
bowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli, żądania złoże-
nia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach z zakresu kontroli oraz 
przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informa-
cyjnych. Wskazane wyliczenie obejmuje całokształt czynności niezbęd-
nych do ustalenia stanu faktycznego, który obejmuje sferę bezpieczeństwa 
sieci oraz systemów informacyjnych. W tym wyliczeniu, w porównaniu 
z innymi trybami kontroli charakterystycznymi dla innych aspektów 
działalności administracji publicznej, jest odwzorowana specyfika kon-
troli w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

II

Osoby, które podejmują czynności kontrolne, powinny okazać legitymacje 
służbowe upoważniające do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz po-
winny doręczyć przedsiębiorcy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. 
W tym przypadku upoważnienie powinno mieć charakter konkretny, a nie 
ogólny, czyli powinno zawierać dokładny opis (zakres) kontroli, określenie 
podmiotu kontrolowanego oraz dookreślenie osoby, która będzie prowadziła 
kontrolę. Wynika to z przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców, która ma 
w tym przypadku zastosowanie pomocnicze i uzupełniające w stosunku do 
przepisów u.k.s.c.

6 Przykładem szczególnym w tym zakresie może być choćby tajemnica przedsiębiorstwa, 
którą dookreślono w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 1913, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadają-
ce wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu za-
chowania ich poufności. Wszystkie te warunki powinny być spełnione łącznie – por. Wyrok 
SN z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00, LEX nr 45342.
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Art. 56. [Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do kontroli z zakresu 
cyberbezpieczeństwa]

1. Kontrolowane podmioty będące przedsiębiorcami zapewniają osobie 
prowadzącej czynności kontrolne warunki niezbędne do sprawnego prze-
prowadzenia kontroli, w szczególności przez zapewnienie niezwłocznego 
przedstawienia żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych 
i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą, udostępniania nie-
zbędnych urządzeń technicznych, a także sporządzania we własnym za-
kresie kopii lub wydruków dokumentów oraz informacji zgromadzonych 
na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach informacyjnych.

2. Podmiot kontrolowany dokonuje potwierdzenia za zgodność z oryginałem 
sporządzonych kopii lub wydruków, o których mowa w ust. 1. W przypadku 
odmowy potwierdzenia za zgodność z oryginałem potwierdza je osoba pro-
wadząca czynności kontrolne, o czym czyni wzmiankę w protokole kontroli.

I

W poprzednim komentowanym przepisie (art. 55 u.k.s.c.) wskazano uprawnie-
nia osób, które przeprowadzają kontrole z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ustawo-
dawca zastosował w tym przypadku pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, którego 
kolejnym elementem są obowiązki nałożone na kontrolowanych przedsiębiorców 
w zakresie cyberbezpieczeństwa. Obowiązki te odnoszą się do przedsiębiorców, 
którzy mają status operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych 
oraz podmiotów świadczących usługi z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

II

1. Podmioty te (wskazane powyżej) są zobowiązane zapewnić osobom, któ-
re przeprowadzają kontrolę, właściwe warunki do jej przeprowadzenia. 
Warunki te są konieczne, żeby kontrola była przeprowadzona w sposób 
prawidłowy, niejako zgodnie ze sztuką.

2.  Wyliczenie obowiązków kontrolowanych przedsiębiorców ma charakter 
przykładowy, a nie zamknięty. Te obowiązki to konieczność niezwłocznego 
przedstawienia żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pi-
semnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą, udostępniania niezbęd-
nych urządzeń technicznych. Ponadto będzie to możliwość sporządzania we 
własnym zakresie kopii lub wydruków dokumentów oraz informacji zgroma-
dzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach informacyjnych. 
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3.  Czynności te powinny być realizowane od razu, czyli tak szybko jak jest to 
możliwe. Określenie jednolitego czasu takiego działania nie będzie moż-
liwe, a działanie od razu będzie wynikać ze specyfiki żądania, co oznacza, 
że będzie mogło się różnić. Dlatego przyjęcie wskazanego określenia jest 
jak najbardziej słuszne. Dodatkowo można wskazać, że część żądań będzie 
realizowana terminowo, czyli zgodnie z terminem, który może wyznaczyć 
kontrolujący. Jest to termin urzędowy i dotyczy udzielenia ustnych lub 
pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą.

III

Ustęp 2 komentowanego przepisu wskazuje możliwość potwierdzania za zgod-
ność z oryginałem sporządzonych kopii lub wydruków, o których mowa w ust. 
1. Uwierzytelnianie dokumentów dokonuje albo kontrolowany podmiot, albo, 
jeżeli podmiot ten odmówi potwierdzenia za zgodność z oryginałem, to taką 
czynność dokonuje osoba prowadząca czynności kontrolne, o czym czyni 
wzmiankę w protokole kontroli. Uwierzytelnienie jest umieszczane na odpisie 
lub kserokopii dokumentu oświadczenia, które będzie zaopatrzone podpisem 
zawierającym stwierdzenie jego zgodności z oryginałem7. Realizowana w ten 
sposób jest zasada szybkości postępowania kontrolnego.

Art. 57. [Ustalenie stanu faktycznego]

Osoba prowadząca czynności kontrolne wobec podmiotów będących przed-
siębiorcami ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku 
kontroli, w szczególności dokumentów, przedmiotów, oględzin oraz ustnych 
lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń.

I

W przypadku każdego postępowania, nie tylko kontrolnego, jednym z jego 
najważniejszych elementów jest regulacja postępowania dowodowego. Na 
podstawie dowodów zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym zostaje 
ustalony stan faktyczny sprawy. Stan ten powinien być odwzorowany w pro-
tokole kontroli.

7 Por. Wyrok NSA z dnia 6 października 2010 r., II OSK 1508/09, LEX nr 746596.
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II

1. Prowadzone postępowanie dowodowe opierać się będzie na dowodach 
zgromadzonych w toku postępowania. Na podstawie zgromadzonych do-
wodów ustala się istniejący w sprawie stan faktyczny, a następnie powin-
no nastąpić jego porównanie ze stanem, który ma charakter postulowany 
czy pożądany w sprawie. Pomiędzy tymi dwoma stanami mogą występo-
wać różnice faktyczne. Wówczas powinno się określić zakres i przyczyny 
ustalonych rozbieżności.

2. Prowadzone postępowanie kontrolne będzie jednym ze szczególnych po-
stępowań administracyjnych. Nie oznacza to, że będą miały do niego za-
stosowanie wszystkie zasady wynikające z ogólnego postępowania admini-
stracyjnego. Przykładem potwierdzającym takie stwierdzenie jest kwestia 
zasady prawdy obiektywnej, która wiąże organy stosujące przepisy usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.). Zasadę tę wprowadza do k.p.a.  
art. 7, a dookreśla ją art. 77 k.p.a. Polega ona na tym, że organ prowadzą-
cy konkretne postępowanie administracyjne powinien poszukiwać prawdy 
obiektywnej w sprawie, czyli tak prowadzić postępowanie dowodowe, żeby 
na podstawie zgromadzonych dowodów ustalić prawdę obiektywną w spra-
wie. To po stronie organu prowadzącego postępowanie dowodowe leży ak-
tywność w gromadzeniu i ocenianiu materiału dowodowego8.

3. W przypadku prezentowanego postępowania kontrolnego osoba prowa-
dząca kontrolę ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych 
w toku kontroli, w szczególności dokumentów, przedmiotów, oględzin oraz 
ustnych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń. Nie oznacza to, że w ten 
sposób będziemy mieć do czynienia z gwarancją uzyskania stanu, który jest 
zgodny z prawdą obiektywną. Oczywiście, powinno się działać tak, żeby tę 
prawdę uzyskać, niemniej jednak nie zawsze tak się stanie. Gwarantem re-
alizacji tej zasady byłaby także ewentualna kontrola zaleceń pokontrolnych, 
w sytuacji, gdy przybierałyby one postać decyzji administracyjnej i podle-
gałyby w ten sposób kontroli wskazanej w k.p.a. czy kontroli prowadzonej 
przez sądy administracyjne. Dlatego też można stwierdzić, że postępowa-
nie kontrolne pod kątem cyberbezpieczeństwa nie realizuje w pełni zasady 

8 Więcej na ten temat zob. P. Krzykowski, Komentarz do art. 7 [w:] Kodeks postępowa-
nia administracyjnego. Komentarz do art. 1–60, red. M. Karpiuk, P. Krzykowski, A. Skóra, 
Olsztyn 2020, s. 42–46.
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prawdy obiektywnej, gdyż nie mamy pełnego spektrum czynności kontrol- 
nych w tym zakresie, które wynikają choćby z ogólnego postępowania ad-
ministracyjnego czy kontroli przez sądy administracyjne.

Art. 58. [Sporządzenie protokołu kontroli]

1. Osoba prowadząca czynności kontrolne wobec podmiotów będących przedsię-
biorcami przedstawia przebieg przeprowadzonej kontroli w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:
1) wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu podmiotu kon-

trolowanego;
2) imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany oraz 

nazwę organu reprezentującego ten podmiot;
3) imię i nazwisko, stanowisko oraz numer upoważnienia osoby prowa-

dzącej czynności kontrolne;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
5) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
6) opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli oraz inne infor-

macje mające istotne znaczenie dla przeprowadzonej kontroli, w tym 
zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;

7) wyszczególnienie załączników.
3. Protokół kontroli podpisują osoba prowadząca czynności kontrolne oraz 

osoba reprezentująca podmiot kontrolowany.
4. Przed podpisaniem protokołu podmiot kontrolowany może, w terminie  

7 dni od dnia przedstawienia mu go do podpisu, złożyć pisemne zastrze-
żenia do tego protokołu.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń osoba prowadząca czynności kontrolne 
dokonuje ich analizy i w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynności 
kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub 
uzupełnia odpowiednią część protokołu w formie aneksu do protokołu.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części osoba prowa-
dząca czynności kontrolne informuje podmiot kontrolowany na piśmie.

7. O odmowie podpisania protokołu osoba prowadząca czynności kontrol-
ne czyni w protokole wzmiankę zawierającą datę jej dokonania.

8. Protokół w postaci papierowej sporządza się w dwóch egzemplarzach, 
z których jeden pozostawia się podmiotowi kontrolowanemu, a w przy-
padku protokołu sporządzonego w postaci elektronicznej doręcza się go 
podmiotowi kontrolowanemu.
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I

Komentowany przepis, o bardzo rozbudowanym charakterze, dotyczy: 1) tre-
ści protokołu kontroli; 2) trybu podpisywania protokołu kontroli; 3) trybu 
zgłaszania zastrzeżeń do protokołu kontroli. Sam protokół kontroli powinien 
przedstawiać przebieg przeprowadzenia kontroli, a nie same ustalenia z kon-
troli. Przedstawienie przebiegu kontroli obejmuje szerszą kwestię problemo-
wą niż same ustalenia z kontroli, ponieważ oprócz ustaleń powinno wskazać 
się w nim cały proces, który poprzedził i doprowadził do sporządzenia ustaleń 
kontrolnych.

II

1. Wyliczenie w art. 58 ust. 2 u.k.s.c. ma charakter obligatoryjny. Każdy 
z tych elementów powinien znaleźć odwzorowanie w protokole kontroli.

2. Pierwszym z tych elementów jest dookreślenie przedsiębiorcy kontrolo-
wanego, którym może być: operator usługi kluczowej, dostawca usług cy-
frowych lub podmiot świadczący usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
Dookreślenie to odbywa się poprzez wskazanie nazwy albo imienia i na-
zwiska oraz adresu, pod którym podmiot kontrolowany funkcjonuje.

3. Drugim elementem jest dookreślenie imienia i nazwiska osoby, która 
reprezentuje podmiot kontrolowany, a także dookreślenie nazwy orga-
nu reprezentującego ten podmiot. W przypadku osoby reprezentującej 
podmiot, reprezentacja będzie się odbywać z uwzględnieniem przepisów 
szczególnych w tym zakresie, np. w przypadku spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością będą to osoby reprezentujące zarząd spółki, a w wypad-
ku weryfikacji, kto to jest (jak i sposobu reprezentacji, czy jednoosobowa 
czy wieloosobowa) będzie można dokonać poprzez analizę odpowiednie-
go wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Trzeci element protokołu kontroli dotyczy identyfikacji osoby prowadzą-
cej czynności kontrolne. Identyfikacja ta powinna nastąpić poprzez wska-
zanie imienia i nazwiska takiej osoby, stanowiska, które piastuje, oraz nu-
meru upoważnienia do kontroli.

5. Czwartym elementem, który powinien być wskazany w protokole kontro-
li, jest czas prowadzenia kontroli, czyli daty rozpoczęcia czynności kon-
trolnych i daty ich zakończenia.

6. Piątym elementem, który powinien być wyszczególniony w protokole 
kontroli, jest dookreślenie przedmiotu i zakresu kontroli. Przedmiot i za-
kres powinny być tożsame z zakresem przedmiotowym u.k.s.c. 
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7. Szóstym elementem protokołu kontroli będzie opis stanu faktycznego 
ustalonego w toku kontroli oraz inne informacje mające istotne znaczenie 
dla przeprowadzonej kontroli, w tym zakres, przyczyny i skutki stwier-
dzonych nieprawidłowości. Mamy w tym przypadku do czynienia z udo-
kumentowaniem przeprowadzenia postępowania dowodowego, dzięki 
któremu można wskazać wszelkie nieprawidłowości prowadzące do roz-
bieżności pomiędzy stanem pożądanym a stanem faktycznym.

8. Ostatnim, siódmym elementem, który powinien znaleźć się w protokole 
kontroli, są załączniki do protokołu. Przykładowe załączniki to: pisemne 
wyjaśnienia pracowników podmiotu objętego kontrolą, wyniki dotych-
czasowych audytów, które przedmiotowo wpisują się w prowadzoną kon-
trolę, np. płyty CD, DVD czy inne nośniki danych z materiałami mający-
mi znaczenie dla kontroli.

III

1. Co do zasady protokół kontroli jest podpisywany przez osobę prowadzącą 
czynności kontrolne oraz przez osobę, która reprezentuje podmiot kon-
trolowany. Nieco inaczej prezentuje się kwestia złożenia podpisów przez 
te osoby. Osoba, która prowadziła czynności kontrolne, sama sporządza 
protokół, co zaś oznacza, że podpis pod nim nie jest związany z jakimikol-
wiek warunkami dodatkowymi.

2. Odmienna jest sytuacja złożenia podpisu przez osobę reprezentującą 
podmiot kontrolowany. Osoba taka, składając podpis pod protokołem 
pokontrolnym, potwierdza w ten sposób, że zapoznała się z protokołem 
i nie ma do niego żadnych uwag.

3. Osoba, które reprezentuje podmiot kontrolowany, przed podpisaniem 
protokołu może, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu go do pod-
pisu, złożyć pisemne zastrzeżenia do tego protokołu (ust. 4 komentowa-
nego przepisu). Złożenie zastrzeżeń powinno mieć charakter negatywny, 
czyli powinno polegać na tym, że taka osoba wskaże konkretne zarzu-
ty do przedstawionego do podpisu protokołu. Zastrzeżenia te powinny 
dotyczyć elementów wskazanych w ust. 2 komentowanego przepisu. Za-
strzeżenia powinny być zgłoszone do protokołu przed jego podpisaniem, 
złożenie ich po podpisaniu będzie środkiem nieskutecznym.

4. Złożenie takich zastrzeżeń powoduje, że osoba prowadząca czynności 
kontrolne powinna je rozpatrzyć. Możliwe jest w takim przypadku pod-
jęcie dalszych działań związanych z kontrolą, np. zgromadzenie nowych 
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dowodów wskazanych w zastrzeżeniu. To powoduje, że protokół wymaga 
zmiany albo jego uzupełnienia. Wydaje się, że najwłaściwszą formą takiego 
uzupełniania czy zmiany będzie forma aneksu do protokołu. Należy pod-
kreślić, że możliwe jest także nieuwzględnienie wniesionych zastrzeżeń 
i wówczas osoba prowadząca kontrolę powinna na piśmie, wraz z uzasad-
nieniem, poinformować o tym fakcie osobę, która wniosła zastrzeżenia.

5. Osoba reprezentująca podmiot kontrolowany może odmówić podpisania 
protokołu. O takiej sytuacji osoba prowadząca czynności kontrolne czyni 
w protokole wzmiankę zawierającą datę jej dokonania, to zaś oznacza, że 
w żaden sposób nie wpływa to na czynności zakończenia kontroli.

6. Podpis pod protokołem może mieć dwojaki charakter – podpis złożony 
własnoręcznie albo podpis złożony elektronicznie z wykorzystaniem pro-
filu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7. Innym środkiem niż wniesienie zastrzeżeń do treści protokołu jest in-
stytucja sprzeciwu, która będzie wynikać z art. 59 u.p.p. Mamy w tym 
przypadku do czynienia z instytucją autonomiczną, niewskazaną wprost 
w u.k.s.c., ale z racji odwołania do innych przepisów u.p.p. jak najbardziej 
obowiązującą w tym zakresie9.

Art. 59. [Istota zaleceń pokontrolnych]

1. Jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych w protokole kontroli or-
gan właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa lub minister właściwy do 
spraw informatyzacji uzna, że mogło dojść do naruszenia przepisów usta-
wy przez podmiot kontrolowany, przekazuje zalecenia pokontrolne doty-
czące usunięcia nieprawidłowości.

2. Od zaleceń pokontrolnych nie przysługują środki odwoławcze.
3. Podmiot kontrolowany, w wyznaczonym terminie, informuje organ wła-

ściwy do spraw cyberbezpieczeństwa lub ministra właściwego do spraw 
informatyzacji o sposobie wykonania zaleceń.

I

Komentowany przepis dookreśla instytucję zaleceń pokontrolnych (mechani-
zmów korygujących) w odniesieniu do kontroli dotyczącej cyberbezpieczeństwa. 

9 Więcej na ten temat zob. M. Wilbrandt-Gotowicz, Komentarz do art. 58 [w:] Ustawa 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki.
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Mechanizmy te powinny powstawać, gdy mamy różnicę między stanem pożąda-
nym w sprawie a stanem faktycznym w niej. Ponadto podstawowym elementem 
tego dokumentu powinno być wskazanie, jakie działania powinien podjąć podmiot 
kontrolowany (operatorzy usług kluczowych, dostawcy usług kluczowych, podmio-
ty świadczące usługi cyfrowe), żeby usunąć istniejące rozbieżności.

II

1. Zalecenie pokontrolne przekazuje albo organ właściwy do spraw cyber-
bezpieczeństwa, albo minister właściwy do spraw informatyzacji. Będą 
one ściśle powiązane z przeprowadzoną kontrolną, to zaś oznacza, że 
wskazane powyżej podmioty są podmiotami nadzoru, które zleciły prze-
prowadzenie kontroli.

2. Wydaje się, że zalecenia pokontrolne są sporządzane nie przez osobę, któ-
ra przeprowadzała kontrolę, a przez inne osoby zatrudnione w podmiocie 
nadzoru. Taka konstrukcja pozwala na bezstronność w ocenie przepro-
wadzonej kontroli, gwarantuje ona brak emocjonalnego zaangażowania 
w tym zakresie.

3. Niedookreślona została forma zaleceń pokontrolnych. Bez żadnych wąt-
pliwości można wskazać, że nie będą stanowiły one elementu (załącz-
nika) protokołu kontroli. Wynika to z tego, że dokument ten powstaje 
w następstwie protokołu kontroli. Dodatkowo nie jest to dokument, który 
powinien powstać obligatoryjnie, gdyż w przypadku braku rozbieżności 
pomiędzy przeprowadzoną kontrolą a stanem pożądanym jego powstanie 
jest bezzasadne.

4. W wśród zaleceń pokontrolnych mamy także sformułowania, które nie 
do końca są precyzyjne. Zalecenia pokontrolne formułowane są na pod-
stawie informacji zgromadzonych w protokole kontroli i gdy uzna się, że 
mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy przez podmiot kontrolo-
wany, wówczas przekazuje się zalecenia pokontrolne dotyczące usunię-
cia nieprawidłowości. Dominuje w tym przypadku tryb przypuszczający, 
a także uznaniowość. Stwierdzenie „mogło” wskazuje, że mamy w tym 
przypadku do czynienia z przypuszczeniem, a nie pewnością. Uznanio-
wość powoduje, że zastosowanie ma tutaj konstrukcja uznania admini-
stracyjnego, czyli organ, który otrzymał protokół kontroli, może sfor-
mułować zalecenia pokontrolne, ale nie musi. Czynnikiem decydującym 
w tym zakresie jest protokół kontroli i formułowane tam wnioski. Pewną 
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gwarancją jest także w miarę precyzyjne określenie w przepisach u.k.s.c. 
zasad przeprowadzenia postępowania dowodowego.

5. Same zalecenia powinny prowadzić do usunięcia nieprawidłowości, czy-
li rozbieżności pomiędzy stanem pożądanym (oczekiwanym) w sprawie 
a stanem faktycznie zastanym. Można bezwarunkowo stwierdzić, że stan 
pożądany będzie wynikał z przepisów u.k.s.c. Rozbieżności muszą się 
ograniczać do zakresu przedmiotowego kontroli czy też wynikać z niego.

6. Formułując zalecenia pokontrolne, powinno się wskazać termin ich usu-
nięcia, który powinien odpowiadać wadze stwierdzonych naruszeń. Brak 
zastosowania się do tychże zaleceń może skutkować nałożeniem admi-
nistracyjnej kary pieniężnej w wysokości do 200 000 zł (art. 73 ust. 3  
pkt 10 u.k.s.c. oraz art. 73 ust. 1 pkt 13 u.k.s.c.). Samo uwzględnienie za-
leceń nie będzie wystarczające, konieczne jest także powiadomienie pod-
miotu, który je sformułował, o ich usunięciu.

7. Sam dokument należy przekazać albo w formie pisemnej, albo w formie 
elektronicznej osobie upoważnionej do reprezentowania podmiotu kon-
trolowanego. Przekazanie tego dokumentu powinno nastąpić z zachowa-
niem zasad odnoszących się do skutecznego doręczenia, wynikających 
z przepisów k.p.a.

III

1. Artykuł 59 ust. 2 komentowanej ustawy wyłącza możliwość zastosowania 
wobec zaleceń pokontrolnych administracyjnych lub sądowych środków 
prawnych. Mamy w tym przypadku konsekwencję przyjęcia, że zalecenia 
pokontrolne nie są wydawane w postępowaniu administracyjnym i nie 
przyjmują w ten sposób formy decyzji administracyjnej czy postanowie-
nia.

2. Wskazana reguła ma charakter mocno problematyczny. Nie dotyczą jej 
reguły postępowania administracyjnego, a przede wszystkim niezależ-
nej kontroli sądowej, czyli kontroli przez sądy administracyjne. Wskaza-
ne wyłączenie nie pozwala powołać się w tym przypadku na art. 3 § 2  
pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (t.j., Dz.U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.) 
ani art. 52 § 3 u.p.p.s.a. Co za tym idzie, w tej formie (czy administra-
cyjnego toku instancji czy sądowej kontroli prowadzonej przez sądy ad-
ministracyjne) niemożliwe jest skontrolowanie wpływu tychże rozwiązań  
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(np. administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa powyżej) na prawa 
czy obowiązki podmiotu kontrolowanego.

3. Z tego powodu regulację tę należy skomentować w sposób krytyczny i po-
stulować przyjęcie przynajmniej możliwości kontroli sądowo-administra-
cyjnej w tym zakresie tak, żeby był spełniony konstytucyjny standard wy-
nikający z art. 45 i 78 Konstytucji RP. Ponadto należy wskazać, że brak jest 
aktualnego orzecznictwa w tym zakresie, co wskazywałoby praktykę w tej 
sytuacji sądów administracyjnych.
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Rozdział 12

Pełnomocnik i Kolegium

Art. 60. [Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa]

Koordynowanie działań i realizowanie polityki rządu w zakresie zapewnienia 
cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej powierza się Pełnomocni-
kowi.

I

Zgodnie z art. 4 pkt 19 u.k.s.c. Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpie-
czeństwa jest elementem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, który 
zgodnie z art. 3 u.k.s.c. ma zadanie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na 
poziomie krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia usług kluczowych 
i usług cyfrowych, przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług oraz zapew-
nienie obsługi incydentów. W tak określonym krajowym systemie cyberbez-
pieczeństwa Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa odpowiada 
za koordynowanie działań i realizowanie polityki rządu w zakresie zapewnie-
nia cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

II

1. Zgodnie z art. 146 ust. 2 Konstytucji RP do Rady Ministrów należą sprawy 
polityki państwa niezastrzeżone dla innych organów państwowych i sa-
morządu terytorialnego. Artykuł 10 u.r.m. przewiduje możliwość ustana-
wiania pełnomocników rządu do określonych spraw. W takim przypadku 
zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień, sposób sprawowania 
nadzoru nad jego działalnością oraz sposób zapewnienia mu obsługi me-
rytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej 
określa rozporządzenie Rady Ministrów.

2. Podstawą powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeń-
stwa jest nie art. 10 u.r.m., lecz art. 60 u.k.s.c., który należy uznać za lex 
specialis w stosunku do art. 10 u.r.m. Taki charakter powyższej regulacji 
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potwierdza art. 61 ust. 3 u.k.s.c., według którego Pełnomocnikiem Rzą-
du do Spraw Cyberbezpieczeństwa może być także minister, podczas gdy 
na gruncie art. 10 u.r.m. pełnomocnika rządu można ustanowić do okre-
ślonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest 
celowe, a pełnomocnikiem może być sekretarz stanu albo podsekretarz 
stanu lub w szczególnie uzasadnionych wypadkach do zadań o zasięgu 
regionalnym wojewoda.

III

Koordynacja jest pojęciem niezdefiniowanym w u.k.s.c, dlatego należy ją 
interpretować na gruncie języka potocznego. Zgodnie z definicją zawartą 
w „Wielkim słowniku języka polskiego” koordynacja oznacza uzgodnienie, 
uzgadnianie wzajemnego działania, uporządkowanie, porządkowanie ele-
mentów, fragmentów czegoś w celu ujednolicenia, zharmonizowania, stwo-
rzenia z nich całości1.

IV

Polityka Rady Ministrów mająca na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa 
jest określona w przyjmowanej przez Radę Ministrów Strategii Cyberbez-
pieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca przewiduje udział Peł-
nomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa zarówno w opracowaniu 
strategii (art. 70 u.k.s.c.), jak i w jej przeglądach dokonywanych w okresach 
dwuletnich (art. 71 u.k.s.c.).

V

Regulacja dotycząca Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 
zawarta w art. 60–63 u.k.s.c. zastąpiła regulację zawartą w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomoc-
nika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 587), które 

1 Wielki słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 2018, s. 460. Termin „koordynacja” 
odnosi się do zespołu uprawnień wykonywanych przez organ w stosunku do innych 
organów (podmiotów), które nie są mu podporządkowane bezpośrednio. Koordynacja 
w administracji publicznej sprowadza się do harmonizowania działań różnych organów 
i podmiotów administracyjnych dla osiągnięcia zamierzonych celów. Zob. N. Szczęch, Ad-
ministracja publiczna i prawo administracyjne [w:] Administracja publiczna i prawo admi-
nistracyjne w zarysie, red. M. Karpiuk, J. Kowalski, Warszawa–Poznań 2013, s. 21.
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zostało uchylone przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r.  
w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 304).

Art. 61. [Powołanie i odwołanie Pełnomocnika, podległość, obsługa me-
rytoryczna]

1. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
2. Pełnomocnik podlega Radzie Ministrów.
3. Pełnomocnikiem jest minister, sekretarz stanu albo podsekretarz stanu.
4. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryj-

no-biurową Pełnomocnika zapewnia ministerstwo albo inny urząd admi-
nistracji rządowej, w którym powołano Pełnomocnika.

I

Artykuł 61 u.k.s.c. należy uznać za lex specialis w stosunku do art. 10 u.r.m.

II

Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa jest powoływany i odwo-
ływany przez Prezesa Rady Ministrów. Rozwiązanie to jest identyczne z zawar-
tym w art. 10 ust. 3 u.r.m., mającym zastosowanie do pełnomocników rządu 
powoływanych na podstawie art. 10 u.r.m. Zgodnie z art. 84 u.k.s.c. Prezes Rady 
Ministrów był zobowiązany do powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Cy-
berbezpieczeństwa w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie u.k.s.c.

III

Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa podlega Radzie Ministrów, 
przy czym u.k.s.c. nie określiła szczegółowych mechanizmów, w jaki sposób Rada 
Ministrów może wykonywać swoje uprawnienia związane z podległością jej Pełno-
mocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, oprócz obowiązku przedkładania 
przez niego Radzie Ministrów rocznych sprawozdań (por. art. 63 ust. 1 u.k.s.c.).

IV

Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa może być mini-
ster, sekretarz stanu albo podsekretarz stanu. Jest to regulacja odmienna od 
zawartej w art. 10 u.r.m, która wyklucza powołanie na pełnomocnika Rady 
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Ministrów ministra, a dopuszcza w szczególnie uzasadnionych wypadkach 
w zakresie zadań o zasięgu regionalnym powołanie jako pełnomocnika woje-
wody. W razie powołania ministra na Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyber-
bezpieczeństwa miałyby do niego zastosowanie regulacje art. 7–9 u.r.m oraz 
uprawnienia Prezesa Rady Ministrów określone w art. 5 u.r.m.

V

Artykuł 61 ust. 4 u.k.s.c. wprost określa sposób zapewnienia obsługi meryto-
rycznej, organizacyjno-prawnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Rzą-
du do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Przyjęto, że zapewnia ją ministerstwo albo 
inny urząd administracji rządowej, w którym powołano Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Oznacza to, że Pełnomocnik Rządu do Spraw 
Cyberbezpieczeństwa nie dysponuje odrębnym aparatem pracy (urzędem), 
a jedynie korzysta z aparatu pracy (urzędu) obsługującego go jako ministra, 
sekretarza lub podsekretarza stanu.

Art. 62. [Właściwość Pełnomocnika]

1. W ramach koordynowania działań i realizowania polityki rządu w zakre-
sie zapewnienia cyberbezpieczeństwa do zadań Pełnomocnika należy:
1) analiza i ocena funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeń-

stwa na podstawie zagregowanych danych i wskaźników opracowa-
nych z udziałem organów administracji publicznej, organów właści-
wych do spraw cyberbezpieczeństwa, CSIRT MON, CSIRT NASK 
i CSIRT GOV;

2) nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem krajowego systemu cy-
berbezpieczeństwa z wykorzystaniem zagregowanych danych i wskaź-
ników opracowanych z udziałem organów właściwych do spraw cy-
berbezpieczeństwa, CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV;

3) opiniowanie dokumentów rządowych, w tym projektów aktów praw-
nych, mających wpływ na realizację zadań z zakresu cyberbezpie-
czeństwa;

4) upowszechnianie nowych rozwiązań i inicjowanie działań w zakresie 
zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym;

5) inicjowanie krajowych ćwiczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa;
6) wydawanie rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń infor-

matycznych lub oprogramowania na wniosek CSIRT.
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2. Do zadań Pełnomocnika wykonywanych w porozumieniu z właściwymi 
ministrami należy również:
1) współpraca w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem z inny-

mi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi;
2) podejmowanie działań mających na celu wspieranie badań nauko-

wych i rozwój technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa;
3) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości 

społeczeństwa w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i bezpiecz-
nego korzystania z Internetu.

I

Zadania Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa są określone 
wprost w art. 62 u.k.s.c., co stanowi istotną różnicę w stosunku do pełnomoc-
ników Rady Ministrów powoływanych na podstawie art. 10 u.r.m., których 
zakres udzielonych pełnomocnictw określa Rada Ministrów w drodze rozpo-
rządzenia.

II

1. Zadania Pełnomocnika Rządu do Sprawy Cyberbezpieczeństwa zosta-
ły podzielone na wykonywane samodzielnie (art. 63 ust. 1 u.k.s.c.) oraz 
w porozumieniu z właściwymi ministrami (art. 63 ust. 2 u.k.s.c.).

2. Zadania o charakterze samodzielnym są wykonywane w ramach koor-
dynowania działań i realizowania polityki rządu w celu zapewnienia cy-
berbezpieczeństwa (por. art. 60 u.k.s.c.). Zadania te mają charakter anali-
tyczny (art. 62 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c.), nadzorczy (art. 62 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c.), 
opiniodawczy (art. 62 ust. 1 pkt 3 u.k.s.c.) i organizatorski (art. 62 ust. 1 
pkt 4 i 5 u.k.s.c.).

3. Ponadto Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa jest upo-
ważniony do wydawania rekomendacji na wniosek CSIRT (art. 62 ust. 1 
pkt 6 u.k.s.c.). Dodatkowo Pełnomocnik może przekazywać Radzie Mini-
strów wnioski oraz rekomendacje dotyczące działań podmiotów krajowe-
go systemu cyberbezpieczeństwa (art. 63 ust. 2 u.k.s.c.).

III

Mimo powierzenia przez art. 62 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c. Pełnomocnikowi Rządu 
do Spraw Cyberbezpieczeństwa nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem 
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krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem zagregowa-
nych danych i wskaźników opracowanych z udziałem organów właściwych 
do spraw cyberbezpieczeństwa, CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV, 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa nie został wyposażony 
w konkretne uprawnienia nadzorcze pozwalające na sprawowanie nadzoru2 
i egzekwowanie przestrzegania opracowanych przez niego wskaźników.

IV

1. Uprawnienia opiniodawcze Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeń-
stwa nie mają charakteru wiążącego, co oznacza, że adresat opinii nie jest obo-
wiązany do jej uwzględnienia. Również w przypadku wydawania rekomendacji 
lub wniosków nie mają one charakteru wiążącego dla ich adresatów.

2. Jednakże w art. 33 u.k.s.c. przewidziano możliwość wniesienia zastrzeżeń 
przez podmiot krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, o którym mowa 
w art. 4 u.k.s.c., odnośnie do wydawanych, zmienianych lub odwoływanych 
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa (po uzyskaniu 
opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa) rekomendacji dotyczą-
cych stosowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania, zwłaszcza 
ich wpływu na bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa (wydawanych na wniosek właściwego CSIRT lub z urzędu). Pełno-
mocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa ma możliwość odniesienia się 
do tych zastrzeżeń. Ponadto omawiana regulacja nakłada na podmioty krajo-
wego systemu cyberbezpieczeństwa obowiązek informowania Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Cyberbezpieczństwa na jego wniosek o sposobie i zakresie 
uwzględniania wydanych przez niego rekomendacji, a także umożliwia wy-
stępowanie przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa do 
organu sprawującego nadzór nad danym podmiotem o podjęcie stosownych 
działań w razie nieuwzględnienia przez ten podmiot rekomendacji.

V

W porozumieniu z właściwymi ministrami Pełnomocnik Rządu do Spraw 
Cyberbezpieczeństwa współpracuje z innymi państwami, organizacjami 

2 Por.: G. Szpor, Komentarz do art. 62 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki; A. Brzostek Komentarz do art. 62 [w:] 
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszew-
ska, F. Radoniewicz.
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lub instytucjami międzynarodowymi w podejmowaniu działań mających  
na celu wspieranie badań naukowych i rozwój technologii z obszaru cyber-
bezpieczeństwa, a także o charakterze edukacyjnym. Na CSIRT MON, CSIRT 
NASK i CSIRT GOV nałożono obowiązek współpracy z Pełnomocnikiem 
Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa (więcej komentarz do art. 26 u.k.s.c.). 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa jest uprawniony także 
do przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w art. 39 ust. 4 
u.k.s.c.

VI

1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa uczestniczy w opra-
cowaniu i przeglądach Strategii Cyberbezpieczeństwa (por. komentarz 
do art. 70 i 71 u.k.s.c). Ponadto art. 83 u.k.s.c. przewiduje udział Pełno-
mocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa w sporządzeniu raportu 
o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego opisującym zagrożenia cy-
berbezpieczeństwa mogące doprowadzić do sytuacji kryzysowej.

2. Strategia cyberbezpieczeństwa przewiduje, że efektywność funkcjonowa-
nia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa będzie weryfikowana pod-
czas ćwiczeń sektorowych oraz ćwiczeń krajowych inicjowanych przez 
Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa, a także nakłada na 
Ministra Obrony Narodowej obowiązek przesyłania, w celach informa-
cyjnych i zapewnienia koordynacji, zaakceptowanego „Planu działań na 
rzecz wdrożenia Strategii Cyberbezpieczeństwa” ministrowi właściwemu 
do spraw informatyzacji i Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Cyberbez-
pieczeństwa.

Art. 63. [Obowiązki sprawozdawcze, wnioski i rekomendacje Pełnomoc-
nika]

1. Pełnomocnik opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów w terminie do 
dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzo-
wy zawierające informacje o prowadzonej działalności w zakresie zapew-
nienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym.

2. Pełnomocnik może przekazywać Radzie Ministrów wnioski oraz re-
komendacje dotyczące działań, które powinny podejmować podmioty 
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krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia cyberbez-
pieczeństwa na poziomie krajowym i przeciwdziałania zagrożeniom 
w tym zakresie.

I

Sprawozdanie z prowadzonej działalności na rzecz zapewnienia cyberbez-
pieczeństwa na poziomie krajowym Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyber-
bezpieczeństwa przedkłada Radzie Ministrów. Ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa nie zawiera żadnej regulacji dotyczącej reakcji Rady 
Ministrów na otrzymane sprawozdanie. Brak także sankcji za ewentualne 
nieprzekazanie sprawozdania lub niezachowanie terminu do jego przekaza-
nia (31 marca za poprzedni rok kalendarzowy). Od Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Cyberbezpieczeństwa zależy szczegółowy zakres informacji zawartych 
w jego sprawozdaniu, gdyż u.k.s.c. nie zawiera żadnych instrukcji lub wytycz-
nych w tej sprawie.

II

Wnioski i rekomendacje Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeń-
stwa kierowane do Rady Ministrów nie mają wiążącego charakteru3 i to Rada 
Ministrów jest w pełni uprawniona do podjęcia decyzji, czy i w jakim zakresie 
je uwzględnić. Dotyczą one działań, które powinny podejmować podmioty 
krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, czyli podmioty wskazane w art. 4 
u.k.s.c. Ich celem może być zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie 
krajowym i przeciwdziałania zagrożeniom w tym zakresie. Pełnomocnik Rzą-
du do Spraw Cyberbezpieczeństwa w swoich wnioskach i rekomendacjach dla 
Rady Ministrów powinien uwzględnić zróżnicowany charakter podmiotów 
objętych krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, w tym podmioty, do któ-
rych ma zastosowanie zasada wolności działalności gospodarczej wynikająca 
z art. 20 Konstytucji RP i granic ograniczenia wolności działalności gospo-
darczej wynikających z art. 22 Konstytucji RP czy zasada niezależności banku 
centralnego wywodzona z art. 227 Konstytucji RP, a także podmioty wcho-
dzące w skład struktur administracji rządowej.

3 Por. G. Szpor, Komentarz do art. 65 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki.
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Art. 64. [Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa]

Przy Radzie Ministrów działa Kolegium, jako organ opiniodawczo-doradczy 
w sprawach cyberbezpieczeństwa oraz działalności w tym zakresie CSIRT 
MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sektorowych zespołów cyberbezpieczeń-
stwa i organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa.

I

Artykuł 64 u.k.s.c. powołuje Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa jako 
organ opiniodawczo-doradczy przy Radzie Ministrów. Wobec tego jest to or-
gan analogiczny do przewidzianych w art. 12 u.r.m. organów pomocniczych 
tworzonych odmiennie niż Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, które 
jest powoływane na podstawie przepisu ustawowego, gdyż zgodnie z zarządze-
niem Prezesa Rady Ministrów określającym ich nazwę, skład, zakres działania 
oraz tryb postępowania. W przypadku Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeń-
stwa jego nazwa, skład, zadania oraz tryb postępowania określa bezpośrednio 
u.k.s.c.

II

Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa jest elementem krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa (art. 4 pkt 20 u.k.s.c.).

Art. 65. [Opinie i rekomendacje Kolegium]

1. Do zadań Kolegium należy wyrażanie opinii w sprawach:
1) kierunków i planów na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyber-

bezpieczeństwa;
1a) planowanych do ustalenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elek-

tronicznej w projekcie rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji 
częstotliwości, o którym mowa w art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 16 lip-
ca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 
oraz z 2020 r., poz. 374, 695 i 875), jeżeli ta decyzja jest wydawana po 
przeprowadzeniu aukcji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

2) wykonywania przez CSIRT MON, CSIRT NASK, Szefa Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego realizującego zadania w ramach CSIRT 
GOV, sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa i organy właściwe do 
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spraw cyberbezpieczeństwa powierzonych im zadań zgodnie z kie-
runkami i planami na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbez-
pieczeństwa;

3) współdziałania organów prowadzących lub nadzorujących CSIRT 
MON, CSIRT GOV i CSIRT NASK;

4) współdziałania podmiotów CSIRT MON, CSIRT NASK, Szefa Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ministra-członka Rady Mi-
nistrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb 
specjalnych, sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa i organów 
właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa;

5) organizacji wymiany informacji istotnych dla cyberbezpieczeństwa 
i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej między organa-
mi administracji rządowej;

6) wniosków CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV w sprawie 
rekomendacji dotyczących stosowania urządzeń informatycznych lub 
oprogramowania;

7) wniosków o przyznanie świadczenia teleinformatycznego, o którym 
mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych za-
sadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyber-
bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333) w zakresie maksymalnej kwoty 
prognozowanych kosztów, związanych z przyznaniem świadczenia 
teleinformatycznego.

1a. Opinia w sprawie projektu rozstrzygnięcia decyzji, o której mowa w ust. 1  
pkt 1a, wydawana jest przez Kolegium w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania projektu przekazanego do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej.

2. Do zadań Kolegium należy opracowywanie rekomendacji dla Rady Mini-
strów dotyczących działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa 
na poziomie krajowym, o których mowa w art. 67.

I

Zadania Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa mają charakter opinio-
dawczy. Szczególna regulacja dotyczy trybu opiniowania przez Kolegium 
decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości planowanych do ustalenia przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w projekcie tego rozstrzygnię-
cia, jeżeli decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest wyda-
wana po przeprowadzeniu aukcji. W takim przypadku Kolegium do Spraw 
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Cyberbezpieczeństwa na wydanie opinii ma 14 dni od dnia otrzymania pro-
jektu decyzji przekazanego jej do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w sprawie rezerwacji częstotliwości toczy się na podstawie pra-
wa telekomunikacyjnego. Tryb aukcji ma zastosowanie do przypadku rezer-
wacji częstotliwości innych niż na cele rozpowszechniania w sposób cyfrowy 
lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych. Zgodnie 
z art. 115 ust. 1 pkt 10 u.p.t. w rezerwacji częstotliwości określa się wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej 
i usług ustalone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z uwzględ-
nieniem rekomendacji i wytycznych Europejskiej Agencji do spraw Bezpie-
czeństwa Sieci i Informacji po zasięgnięciu opinii Kolegium do Spraw Cy-
berbezpieczeństwa (jeżeli rezerwacja jest dokonywana po przeprowadzeniu 
aukcji), co wskazuje na zakres opinii wydawanej przez to Kolegium.

II

Oprócz funkcji opiniodawczych Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa 
może także opracowywać rekomendacje dla Rady Ministrów dotyczące za-
pewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym. Rekomendacje te nie 
są dla Rady Ministrów wiążące i mogą dotyczyć wydawanych przez Prezesa 
Rady Ministrów wiążących wytycznych dla organów wskazanych w art. 67 
u.k.s.c. mających za zadanie zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie 
krajowych oraz funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 
a dla odpowiednich CSIRT-ów – w sprawie obsługi incydentów krytycznych.

III

Strategia Cyberbezpieczeństwa przewiduje, że propozycje kierunków i planów 
na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa będą opiniowa-
ne przez Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa jako organ opiniodaw-
czo-doradczy w sprawach cyberbezpieczeństwa oraz działalności zespołów 
CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV, sektorowych zespołów cyberbez-
pieczeństwa i organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa. Ma to być 
element ciągłego monitorowania zjawisk zachodzących w obszarze cyberbez-
pieczeństwa i inicjowania ewentualnych zmian w przepisach prawa ze wzglę-
du na dynamikę procesów zachodzących w tym obszarze.
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Art. 66. [Skład i organizacja pracy Kolegium]

1. W skład Kolegium wchodzą:
1) przewodniczący Kolegium – Prezes Rady Ministrów;
2) Pełnomocnik;
3) sekretarz Kolegium;
4) członkowie Kolegium:

a) minister właściwy do spraw wewnętrznych,
b) minister właściwy do spraw informatyzacji,
c) Minister Obrony Narodowej,
d) minister właściwy do spraw zagranicznych,
e) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
f) Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeżeli został wyznaczony 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
g) minister-członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordyno-

wania działalności służb specjalnych lub osoba przez niego upo-
ważniona w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, 
a jeżeli minister-członek Rady Ministrów właściwy do spraw ko-
ordynowania działalności służb specjalnych nie został wyznaczo-
ny – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Prezes Rady Ministrów może upoważnić Pełnomocnika do pełnienia 
funkcji przewodniczącego Kolegium.

3. Członkowie Kolegium, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a–e, mogą być 
zastępowani przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza 
stanu lub podsekretarza stanu.

4. W posiedzeniach Kolegium uczestniczą również:
1) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
2) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca;
3) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo jego zastępca;
4) Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwo-

wego Instytutu Badawczego.
5. Przewodniczący Kolegium:

1) zwołuje posiedzenia Kolegium;
2) może zapraszać do udziału w posiedzeniach Kolegium przewodni-

czących właściwych komisji sejmowych, przedstawicieli organów 
państwowych, przedstawicieli organów właściwych do spraw cyber-
bezpieczeństwa oraz inne osoby, których uczestnictwo jest niezbędne 
ze względu na tematykę obrad.
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6. Sekretarza Kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób speł-
niających wymagania określone w przepisach o ochronie informacji nie-
jawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”. 
Sekretarza Kolegium odwołuje Prezes Rady Ministrów.

7. Sekretarz Kolegium organizuje pracę Kolegium i w tym zakresie może 
występować do CSIRT MON, CSIRT GOV, CSIRT NASK, sektorowych 
zespołów cyberbezpieczeństwa, organów właściwych do spraw cyberbez-
pieczeństwa oraz organów administracji rządowej o przedstawienie infor-
macji niezbędnych w sprawach rozpatrywanych przez Kolegium.

8. Obsługę Kolegium zapewnia ministerstwo lub inny urząd administracji 
rządowej, który obsługuje Pełnomocnika.

9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 
działania oraz tryb pracy Kolegium, mając na uwadze charakter zadań 
Kolegium oraz konieczność zapewnienia jego sprawnej pracy.

I

Skład Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa określa u.k.s.c. Jego przewod-
niczącym jest Prezes Rady Ministrów, który może upoważnić Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa do pełnienia funkcji przewodniczące-
go Kolegium. W skład Kolegium wchodzi także Pełnomocnik Rządu do Spraw 
Cyberbezpieczeństwa, sekretarz (powoływany i odwoływany przez Prezesa 
Rady Ministrów) oraz członkowie. Członkowie Kolegium, oprócz Szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego oraz koordynatora służb specjalnych (lub wy-
znaczonego przez niego sekretarza albo podsekretarza stanu), a w razie jego 
niewyznaczenia – Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mogą być za-
stępowani przez sekretarza lub podsekretarza stanu.

II

W posiedzeniach Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa uczestniczą także: 
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego albo jego zastępca, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
albo jego zastępca i Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – 
Państwowego Instytutu Badawczego. Nie są oni jednak członkami Kolegium.
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III

Rola Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zależy do tego, czy został 
wyznaczony minister koordynator służb specjalnych. Jeżeli doszło do jego 
wyznaczenia, to Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jedynie uczest-
niczy w posiedzeniach Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa na podsta-
wie art. 66 ust. 4 pkt 2 u.k.s.c. Jeżeli nie wyznaczono ministra koordynatora 
służ specjalnych, to wówczas Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
staje się członkiem Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa na podstawie  
art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. g u.k.s.c.

IV

W posiedzeniach Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa na zaproszenie 
przewodniczącego Kolegium (czyli albo Prezesa Rady Ministrów, albo Peł-
nomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa) mogą uczestniczyć tak-
że przewodniczący właściwych komisji sejmowych, przedstawiciele organów 
państwowych, przedstawiciele organów właściwych do spraw cyberbezpie-
czeństwa oraz inne osoby, których uczestnictwo jest niezbędne ze względu na 
tematykę obrad.

V

Sekretarz Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa musi spełniać wymaga-
nia określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie do-
stępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.

VI

Według art. 66 u.k.s.c. przewodniczący Kolegium zwołuje posiedzenia Ko-
legium do Spraw Cyberbezpieczeństwa i może zapraszać do udziału w jego 
posiedzeniach osoby wskazane art. 66 ust. 5 pkt 2 u.k.s.c. Sekretarz Kolegium 
organizuje pracę Kolegium oraz jest uprawniony do występowania do właści-
wych CSIRT-ów, sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa, organów wła-
ściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz organów administracji rządowej 
o przedstawienie informacji niezbędnych w sprawach rozpatrywanych przez 
Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Szczegółowe uprawnienia prze-
wodniczącego Kolegium i obowiązki sekretarza Kolegium są określone w roz-
porządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 66 ust. 9 u.k.s.c.
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VII

1. Rada Ministrów została obowiązana do określenia w drodze rozporzą-
dzenia szczegółowego zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do 
Spraw Cyberbezpieczeństwa, mając na uwadze charakter zadań Kolegium 
oraz konieczność zapewnienia jego sprawnej pracy. Delegacja ta została 
wykonana przez Radę Ministrów poprzez wydanie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zakresu działania oraz 
trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1952). Określiło ono, że Kolegium rozpatruje sprawy na posiedze-
niach, których terminy są ujęte w jego planie pracy, ale przewodniczący 
Kolegium może je zwołać w innym terminie (także z inicjatywy Pełno-
mocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, sekretarza Kolegium 
lub osób wskazanych w art. 66 ust. 4 u.k.s.c.). Przewodniczący Kolegium 
może z własnej inicjatywy lub osób mogących wystąpić z propozycją zwo-
łania posiedzenia Kolegium wprowadzić do porządku obrad sprawy nie-
przewidziane w tym porządku, podjąć decyzję o niejawnym charakterze 
części lub całości posiedzenia, a także może określić, które z zaproszonych 
przez niego osób uczestniczą w całości lub określonej przez niego czę-
ści posiedzenia. Do uprawnień przewodniczącego Kolegium należy także 
powoływanie zespołów o charakterze doraźnym do szczegółowego rozpa-
trzenia określonej sprawy.

2. W głosowaniu na posiedzeniach Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeń-
stwa uczestniczą członkowie Kolegium, Pełnomocnik Rządu do Spraw 
Cyberbezpieczeństwa oraz osoby, o których mowa w art. 66 ust. 4 u.k.s.c. 
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Kole-
gium. Posiedzenia Kolegium są protokołowane. Do obowiązków sekreta-
rza Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem 
należy przygotowanie projektów planów pracy Kolegium, koordynacja 
przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów 
przeznaczonych do rozpatrzenia przez Kolegium, informowanie człon-
ków Kolegium oraz innych uczestników posiedzenia Kolegium o terminie 
posiedzenia oraz o jego porządku obrad, przygotowywanie analiz mate-
riałów i dokumentów przekazanych do Kolegium w celu ich rozpatrze-
nia, sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium i przedstawianie ich 
do podpisu przewodniczącemu Kolegium, udostępnianie protokołów 
z posiedzeń Kolegium, prowadzenie rejestru rekomendacji i opinii Kole-
gium oraz harmonogramu ich realizacji, gromadzenie i przechowywanie 
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dokumentacji Kolegium, zapewnienie właściwego przygotowania i spraw-
nej obsługi posiedzeń Kolegium, sporządzanie projektu rocznego spra-
wozdania z działalności Kolegium i przedstawianie go przewodniczące-
mu Kolegium oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Kolegium 
i przewodniczącego Kolegium.

Art. 67. [Wiążące wytyczne Prezesa Rady Ministrów]

1. Prezes Rady Ministrów w celu koordynacji działań administracji rządo-
wej w zakresie cyberbezpieczeństwa może, na podstawie rekomendacji 
Kolegium, wydawać wiążące wytyczne dotyczące zapewnienia cyberbez-
pieczeństwa na poziomie krajowym oraz funkcjonowania krajowego sys-
temu cyberbezpieczeństwa, a także żądać informacji i opinii w tym zakre-
sie od:
1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do 

działalności Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa;
2) Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do działalności CSIRT 

MON;
3) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do 

działalności CSIRT GOV;
4) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – w odniesieniu do 

zadań realizowanych zgodnie z ustawą;
5) Dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwo-

wego Instytutu Badawczego – w odniesieniu do działalności CSIRT 
NASK;

6) ministra właściwego do spraw informatyzacji – w odniesieniu do za-
dań realizowanych zgodnie z ustawą.

2. Prezes Rady Ministrów wydaje wiążące wytyczne dla CSIRT MON, CSIRT 
GOV i CSIRT NASK w zakresie obsługi incydentów krytycznych, w tym 
wskazuje CSIRT odpowiedzialny za obsługę incydentu krytycznego.

I

Artukuł 67 u.ks.c. reguluje kwestię wydania przez Prezesa Rady Ministrów 
wiążących wytycznych. Wytyczne te mogą być wydawane w celu koordynacji 
działań administracji rządowej na rzecz cyberbezpieczeństwa, na postawie re-
komendacji Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Mogą one dotyczyć za-
pewniania cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym oraz funkcjonowania 
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krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Instytucja wiążących wytycznych 
Prezesa Rady Ministrów jest także uregulowana w art. 33b u.d.a.r, ale regula-
cja ta jest ograniczona jedynie do kierowników urzędów centralnych nieobję-
tych zakresem działów administracji rządowej nadzorowanych przez Prezesa 
Rady Ministrów. Artykuł 67 u.k.s.c. nie zawiera takiego ograniczenia pod-
miotowego, zatem należy uznać, ze względu na cel wydawania wytycznych, że 
adresatami wiążących wytycznych mogą być wszystkie organy administracji 
rządowej.

II

Wiążące wytyczne Prezesa Rady Ministrów nie stanowią źródeł prawa po-
wszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa 
w art. 87 Konstytucji RP4. Zaliczane są do aktów wewnętrznych5, a to oznacza, 
że nie mogą one być zarówno postawą nakładania na obywateli żadnych obo-
wiązków, jak i być źródłem ograniczeń swobody działalności gospodarczej, 
zgodnie z art. 22 Konstytucji RP. Natomiast utrwalone orzecznictwo Trybu-
nału Konstytucyjnego stoi na stanowisku, że akty prawa wewnętrznego, o któ-
rych mowa w art. 93 ust. 1 Konstytucji RP, mają charakter otwarty, czyli nie są 
ograniczone ani podmiotowo (do Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów 
i ministrów), ani przedmiotowo (do uchwał i zarządzeń)6. Podległość organi-
zacyjna, o której wymaga art. 93 Konstytucji RP, jest rozumiana w orzecznic-
twie Trybunału Konstytucyjnego jako hierarchiczne podporządkowanie, więź 
ustrojowo-prawna, podległość funkcjonalna czy władztwo zakładowe7.

III

Prezes Rady Ministrów może wydawać wiążące wytyczne dla odpowiednich 
CSIRT-ów w sprawie obsługi incydentów krytycznych. Wytyczne te mogą 
także wskazywać CSIRT odpowiedzialny za obsługę incydentu krytyczne-
go. Incydent krytyczny – według art. 2 pkt 6 u.ks.c. – to incydent skutkują-
cy znaczną szkodą dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, interesów 

4 Por. Wyrok NSA z dnia 12 sierpnia 1999 r., IV SA 380/97, LEX nr 48151.
5 W. Płowiec, Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006, s. 47.
6 Por.: Wyrok TK z dnia 1 grudnia 1998 r., K 21/98, OTK 1998, nr 7, poz. 116; Wyrok 
TK z dnia 8 października 2002 r., K 36/00, OTK-A 2002, nr 5, poz. 63.
7 Por. orzecznictwo powołane w M. Wiącek, Komentarz do art. 93 [w:] Konstytucja RP, 
t. 2, Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
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międzynarodowych, interesów gospodarczych, działania instytucji publicz-
nych, praw i wolności obywatelskich lub życia i zdrowia ludzi, klasyfikowany 
przez właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.

IV

Prezes Rady Ministrów może żądać informacji od organów wskazanych  
w art. 67 ust. 1 u.k.s.c. dotyczących zapewnienia cyberbezpieczeństwa na po-
ziomie krajowym oraz funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeń-
stwa w odniesieniu do wskazanych tamże podmiotów lub zadań. 

V

Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów określone w art. 67 u.k.s.c. są niezależ-
ne od tego, czy sprawuje on funkcję przewodniczącego Kolegium do Spraw 
Cyberbezpieczeństwa czy upoważnił on sprawowanie tej funkcji Pełnomocni-
kowi Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa na podstawie art. 66 ust. 2 u.k.s.c.
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Rozdział 13

Strategia

Art. 68. [Przyjęcie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez Radę Ministrów]

Rada Ministrów przyjmuje Strategię, w drodze uchwały.

I

Według art. 4 pkt 3 dyrektywy NIS krajowa strategia obejmująca bezpieczeń-
stwo sieci i systemów informatycznych oznacza zasady zapewniające strate-
giczne cele i priorytety w obszarze bezpieczeństwa sieci i systemów informa-
tycznych na poziomie krajowym.

II

Polski ustawodawca wyraźnie wskazuje organ właściwy w sprawie przyjęcia 
Strategii oraz formę, w jakiej to następuje. To naczelny, kolegialny organ ad-
ministracji rządowej – Rada Ministrów, podejmuje uchwałę w tej sprawie.

III

1. Artykuł 146 ust. 4 pkt 7–8 Konstytucji RP stanowi, że Rada Ministrów 
zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, 
a także bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. Celowi temu służy też Stra-
tegia. Cyberbezpieczeństwo to wyspecjalizowany dział bezpieczeństwa, 
który obejmuje ochronę systemów informacyjnych przed zagrożeniami1. 
W związku z tym ustrojodawca wymaga od Rady Ministrów również re-
alizacji zadań z dziedziny cyberbezpieczeństwa, jako elementu bezpie-
czeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.

1 M. Czuryk, Supporting the development of telecommunications services and networks 
through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 
2019, nr 2, s. 42.
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2. Rada Ministrów jest zobowiązana do realizacji zadań, które mają na celu 
zapewnienie i ochronę takich wartości, jak bezpieczeństwo i porządek pu-
bliczny, przez podejmowanie wszystkich koniecznych środków prewen-
cyjnch oraz niezwłoczne reagowanie na zagrożenie. Powyższe oznacza, 
że Rada Ministrów nie może ograniczać się tylko do reagowania na już 
zaistniałe zagrożenia, ale ma też obowiązek podejmowania działań wy-
przedzających, zaradczych, które ograniczą lub wyeliminują ryzyko wy-
stąpienia zagrożeń. Przypisanie takich zadań Radzie Ministrów nie dzi-
wi, wynika bowiem z tego, że administracja rządowa, obejmująca swoją 
właściwością obszar całego państwa, dzięki temu, że jest scentralizowana, 
wyposażona w odpowiednie siły i środki gwarantuje skuteczne i sprawne 
wywiązywanie się z realizacji wynikających stąd obowiązków2.

3. Bezpieczeństwo postrzegane w kontekście ochrony funkcjonowania sieci 
teleinformatycznych stwarza potrzebę uwzględnienia sytuacji, które nie 
muszą mieć odzwierciedlenia w świecie poza cyberprzestrzenią. Poję-
cie „cyberbezpieczeństwo” może się odnosić do ściśle określonych dzia-
łań, które są związane z bezpieczeństwem informacji (zawartości sieci), 
bezpieczeństwem komunikowania (przekazu), a także bezpieczeństwem 
samej sieci umożliwiającej komunikowanie3. W ujęciu szerokim cy-
berbezpieczeństwo oznacza ochronę przed zagrożeniami występującymi 
w cyberprzestrzeni, nie każde jednak zagrożenie będzie wymagało podję-
cia działań władczych.

IV

1. Formą prawną przyjęcia Strategii jest uchwała. Jednakże nie będzie to akt 
należący do katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. We-
dług art. 93 Konstytucji RP uchwały Rady Ministrów mają charakter we-
wnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi 
wydającemu te akty, podlegają kontroli co do ich zgodności z powszech-
nie obowiązującym prawem.

2 W. Lis, Komentarz do art. 146 [w:] Obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny. 
Komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Karpiuk, 
P. Sobczyk, Olsztyn 2018, s. 312–313.
3 K. Chałubińska-Jentkiewicz, Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia definicyjne, „Cyber-
security and Law” 2019, nr 2, s. 13.
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2. Konstytucyjna regulacja miejsca aktów o charakterze wewnętrznym 
w systemie prawnym ogranicza się do przyjęcia zasady, że mają one być 
zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Nie określa ich hierar-
chii. W tym przypadku decydujące znaczenie mają stosunki nadrzędności 
i podporządkowania organów stanowiących takie akty. Akty wewnętrzne 
powinny respektować ogólną regułę podległości organizacyjnej adresata 
aktu w systemie administracji publicznej i nie mogą stanowić podstawy 
decyzji wobec obywateli, osób prawnych, a także innych podmiotów nie-
podlegających organizacyjnie podmiotowi wydającemu akt4.

3. Ustrojodawca w art. 93 Konstytucji RP odnosi się do aktów prawa o cha-
rakterze wewnętrznym, czyli takich, które mogą być podstawą normatyw-
ną kierownictwa wewnętrznego w jednostkach podległych organizacyjnie 
wydającemu takie akty. Podległość organizacyjna polega na tym, że dany 
organ kieruje określoną jednostką lub sprawuje nad nią nadzór5.

Art. 69. [Zakres Strategii]

1. Strategia określa cele strategiczne oraz odpowiednie środki polityczne 
i regulacyjne, mające na celu osiągnięcie i utrzymanie wysokiego pozio-
mu cyberbezpieczeństwa. Strategia obejmuje sektory, o których mowa 
w załączniku nr 1 do ustawy, usługi cyfrowe oraz podmioty publiczne, 
o których mowa w art. 4 pkt 7–15.

2. Strategia uwzględnia w szczególności:
1) cele i priorytety w zakresie cyberbezpieczeństwa;
2) podmioty zaangażowane we wdrażanie i realizację Strategii;
3) środki służące realizacji celów Strategii;
4) określenie środków w zakresie gotowości, reagowania i przywracania 

stanu normalnego, w tym zasady współpracy między sektorem pu-
blicznym i prywatnym;

5) podejście do oceny ryzyka;
6) działania odnoszące się do programów edukacyjnych, informacyj-

nych i szkoleniowych dotyczących cyberbezpieczeństwa;

4 B. Banaszak, Komentarz do art. 93 [w:] B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 469.
5 P. Winczorek, Komentarz do art. 93 [w:] P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 217.
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7) działania odnoszące się do planów badawczo-rozwojowych w zakre-
sie cyberbezpieczeństwa.

3. Strategia ustalana jest na okres pięcioletni z możliwością wprowadzenia 
zmian w okresie jej obowiązywania.

I

1. Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy NIS stanowi, że każde państwo członkow-
skie przyjmuje krajową strategię bezpieczeństwa sieci i systemów infor-
matycznych. Ma ona określać cele strategiczne oraz odpowiednie środki 
polityczne i regulacyjne dla osiągnięcia, a także utrzymania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.

2. Dyrektywa NIS w art. 7 ust. 1 wyraźnie wskazuje, co powinna określać 
krajowa strategia w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informa-
tycznych. Ma ona uwzględniać: 1) cele oraz priorytety krajowej strategii 
odnośnie do bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych; 2) zasa-
dy zarządzania, które mają służyć realizacji celów i priorytetów krajowej 
strategii w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, 
w tym też obowiązki organów administracji rządowej i innych właściwych 
podmiotów; 3) środki dotyczące gotowości, reagowania i przywracania 
stanu normalnego, w tym także dotyczące współpracy między sektorem 
publicznym a prywatnym; 4) wskazówki, które odnoszą się do progra-
mów edukacyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych; 5) wskazówki 
dotyczące planów badawczo-rozwojowych; 6) plan oceny ryzyka; 7) wy-
kaz podmiotów zaangażowanych we wdrażanie strategii bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych.

II

Celem Strategii jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu cyberbez-
pieczeństwa. Środki w niej określone mają właśnie temu celowi służyć. Strate-
gia jest wyrazem polityki Rady Ministrów prowadzonej na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.

III

Strategia obejmuje sektory i podsektory: 1) energia: a) wydobywanie ko-
palin,  b) energia elektryczna, c) ciepło, d) ropa naftowa, e) gaz, f) dostawy 
i usługi dla sektora energii, g) jednostki nadzorowane i podległe; 2) transport:  



292

a) transport lotniczy, b) transport kolejowy, c) transport wodny, d) transport 
drogowy; 3) bankowość i infrastruktura rynków finansowych; 4) ochrona 
zdrowia; 5) zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja; 6) infrastruktura cy-
frowa.

IV

Strategia obejmuje usługi cyfrowe (usługi świadczone drogą elektroniczną) 
takie, jak: 1) internetowa platforma handlowa – usługa, która umożliwia za-
równo konsumentom, jak i przedsiębiorcom zawieranie umów drogą elektro-
niczną z przedsiębiorcami na stronie internetowej platformy handlowej albo 
na stronie internetowej przedsiębiorcy korzystającego z usług świadczonych 
przez internetową platformę handlową; 2) usługa przetwarzania w chmurze 
– usługa, która umożliwia dostęp do skalowalnego oraz elastycznego zbioru 
zasobów obliczeniowych do wspólnego wykorzystywania przez wielu użyt-
kowników; 3) wyszukiwarka internetowa – usługa umożliwiająca użytkowni-
kom wyszukiwanie wszystkich stron internetowych lub stron internetowych 
w danym języku za pomocą zapytania przez podanie słowa kluczowego, wy-
rażenia lub innego elementu, przedstawiająca odnośniki do informacji zwią-
zanych z zapytaniem.

V

Strategia obejmuje podmioty publiczne takie, jak: 1) jednostki sektora finan-
sów publicznych: a) organy władzy publicznej, w tym organy administracji 
rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,  
b) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, c) związki metropoli-
talne; d) jednostki budżetowe; e) samorządowe zakłady budżetowe; f) agencje 
wykonawcze; g) instytucje gospodarki budżetowej, h) Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, i) Narodowy Fundusz Zdrowia, j) uczelnie pu-
bliczne, k) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organiza-
cyjne; 2) instytuty badawcze; 3) Narodowy Bank Polski; 4) Bank Gospodar-
stwa Krajowego; 5) Urząd Dozoru Technicznego; 6) Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej; 7) Polskie Centrum Akredytacji; 8) Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej; 9) spółki prawa handlowego wykonujące zadania 
o charakterze użyteczności publicznej (celem realizacji zadań o charakterze 
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użyteczności publicznej jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych6).

VI

1. Strategia Cyberbezpieczeństwa wskazuje na pomyślny rozwój Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wzrost jej zasobności, efektywności gospodarki, 
sprawności działania instytucji, podmiotów, w tym także na aktywność 
społeczną oraz codzienne funkcjonowanie pojedynczych osób, co ma 
bezpośredni związek ze sprawnym i bezpiecznym działaniem systemów 
informacyjnych i środków komunikacji elektronicznej. Według tego aktu 
Rada Ministrów ma systematycznie wzmacniać i rozwijać krajowy sys-
tem cyberbezpieczeństwa. Tego rodzaju działania mają uwzględniać sys-
temowe rozwiązania organizacyjne, operacyjne, technologiczne, prawne, 
kreowanie postaw społecznych, a także prowadzenie badań naukowych 
tak, żeby zapewnić spełnienie wysokich standardów cyberbezpieczeństwa 
w obszarze oprogramowania, urządzeń i usług cyfrowych. Działania Rady 
Ministrów mają być podejmowane z poszanowaniem praw oraz wolno-
ści obywateli, a także prowadzić do wzmocnienia zaufania pomiędzy po-
szczególnymi sektorami rynkowymi a administracją publiczną.

2. Cel główny Strategii Cyberbezpieczeństwa to podniesienie poziomu od-
porności na cyberzagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony infor-
macji w sektorze publicznym, militarnym, prywatnym, a także promo-
wanie wiedzy i dobrych praktyk umożliwiających obywatelom lepszą 
ochronę ich informacji.

3. Cele szczegółowe Strategii Cyberbezpieczeństwa to: 1) rozwój krajowe-
go systemu cyberbezpieczeństwa; 2) podniesienie poziomu odporności 
systemów informacyjnych administracji publicznej i sektora prywatne-
go oraz osiągnięcie zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania 
na incydenty; 3) zwiększanie potencjału narodowego w obszarze bezpie-
czeństwa w cyberprzestrzeni; 4) budowanie świadomości i kompetencji 
społecznych w obszarze cyberbezpieczeństwa; 5) zbudowanie silnej pozy-
cji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze cyberbezpie-
czeństwa.

6 Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j., Dz.U. 
z 2021 r., poz. 679).
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4. Strategia jest podstawowym, polskim dokumentem planistycznym obej-
mującym obszar cyberbezpieczeństwa7. Planowanie jest jedną ze sfer, 
którą zajmuje się administracja publiczna, dlatego uchwalenie Strategii 
powierzono Radzie Ministrów. Dobre planowanie, w tym bezpieczeństwa 
w cyberprzestrzeni, pozwala na właściwe zarządzanie i optymalne wyko-
rzystanie posiadanego potencjału na rzecz realizacji wcześniej założonych 
celów, w przypadku Strategii – celu głównego oraz celów szczegółowych.

VII

Strategia nie ma charakteru bezterminowego, jest uchwalana na 5 lat. Ze wzglę-
du na długi czas jej obowiązywania oraz dynamikę cyberzagrożeń może się oka-
zać, że konieczna będzie jej aktualizacja. W związku z powyższym ustawodawca 
przewidział możliwość wprowadzenia zmian w okresie jej obowiązywania.

Art. 70. [Projekt Strategii]

1. Projekt Strategii opracowuje minister właściwy do spraw informatyzacji 
we współpracy z Pełnomocnikiem, innymi ministrami i właściwymi kie-
rownikami urzędów centralnych.

2. W pracach nad projektem może uczestniczyć przedstawiciel Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

I

1. Podstawową rolę w opracowywaniu Strategii powierzono ministrowi wła-
ściwemu do spraw informatyzacji. Dział informatyzacja obejmuje sprawy:  
1) informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne; 2) systemów i sieci teleinformatycznych admi-
nistracji publicznej; 3) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyzacji; 
4) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej 
w dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji; 5) udziału w kształtowaniu 
polityki Unii Europejskiej w dziedzinie informatyzacji; 6) rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu;  
7) rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną; 8) kształtowania 

7 M. Karpiuk, Cybersecurity as an element in the planning activities of public administra-
tion, „Cybersecurity and Law” 2021, nr 1, s. 47.



295

polityki państwa w obszarze ochrony danych osobowych; 9) telekomu-
nikacji; 10) bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w wymiarze cywilnym;  
11) rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cy-
wilnego oraz Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Doku-
mentów Paszportowych; 12) ewidencji pojazdów, kierowców oraz posia-
daczy kart parkingowych; 13) nadzoru nad świadczeniem usług zaufania 
w rozumieniu przepisów o usługach zaufania; 14) identyfikacji elektro-
nicznej8. Cyberprzestrzeń jest tą sferą, którą zawiaduje również (w znacz-
nym zakresie) minister właściwy do spraw informatyzacji.

2. Ustawodawca wskazuje ministra właściwego do spraw informatyzacji 
jako organ przewodni, właściwy w zakresie opracowania projektu Strate-
gii. Minister ten, jako lider, współpracuje z innymi członkami Rady Mini-
strów oraz innymi organami administracji rządowej, w interesie publicz-
nym, na rzecz cyberbezpieczeństwa, przy projekcie Strategii9.

3. Ze względu na kompetencje Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpie-
czeństwa, innych ministrów oraz właściwych kierowników urzędów cen-
tralnych współpraca z nimi jest merytorycznie uzasadniona10. Zadaniem 
Pełnomocnika jest koordynowanie działań i realizowanie polityki Rady 
Ministrów na rzecz zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Współpraca ta odbywa się na poziomie administracji rządowej.

II

Strategia Cyberbezpieczeństwa wskazuje, że członkowie Rady Ministrów, 
a także organy i jednostki organizacyjne im podległe lub przez nich nadzoro-
wane współpracują przy jej realizacji z ministrem właściwym do spraw infor-
matyzacji.

III

To, że w pracach nad projektem może uczestniczyć przedstawiciel Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej wynika ze statusu Prezydenta RP jako organu 

8 Art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j., 
Dz.U. z 2020 r., poz. 1220, z późn. zm.).
9 K. Chałubińska-Jentkiewicz, A. Brzostek, Strategie cyberbezpieczeństwa współczesnego 
świata, Warszawa 2021, s. 61.
10 W. Kitler, Komentarz do art. 70 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, s. 340.
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stojącego na straży bezpieczeństwa państwa. W związku z wykonywaniem obo-
wiązków w tym zakresie powinien mieć też możliwość wglądu w sprawy do-
tyczące cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza że cyberprzestrzeń została uznana za 
jedną z tych domen, w których mogą być wykonywane działania operacyjne.

Art. 71. [Dokonywanie przeglądu Strategii]

Minister właściwy do spraw informatyzacji we współpracy z Pełnomocni-
kiem, innymi ministrami i właściwymi kierownikami urzędów centralnych 
dokonuje przeglądu Strategii co 2 lata.

I

Uprawnienia do dokonywania przeglądu Strategii zostały przypisane mini-
strowi właściwemu do spraw informatyzacji, czyli organowi, który również 
opracowuje taką Strategię. Przegląd Strategii jest dokonywany we współpracy 
z innymi organami – Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Cyberbezpieczeń-
stwa, ministrami i właściwymi kierownikami urzędów centralnych, zatem or-
ganami, które również współdziałają przy opracowaniu takiej Strategii.

II

Przegląd Strategii jest dokonywany „co 2 lata”. Przyjęcie właśnie takiego czasu, 
który uzasadnia dokonanie przeglądu, jest według ustawodawcy spowodowa-
ne potrzebą jej aktualizacji ze względu na dynamikę zagrożeń w cyberprze-
strzeni i perspektywę im przeciwdziałania. Nowe zagrożenia, nowe ich źródła, 
nowe metody działania zmuszają do zweryfikowania polityki cyberbezpie-
czeństwa i przyjęcia właściwego stanowiska w sprawie odpowiedniego zabez-
pieczenia cyberprzestrzeni przed atakami. Środki zabezpieczające muszą być 
adekwatne do zagrożenia, w związku z tym może się okazać, że konieczna 
będzie nowelizacja Strategii.

Art. 72. [Przekazanie Strategii Komisji Europejskiej przez ministra właści-
wego do spraw informatyzacji]

Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje Komisji Europejskiej 
Strategię w terminie 3 miesięcy od dnia jej przyjęcia przez Radę Ministrów.
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I

W związku z wagą materii uregulowanej w Strategii i jej znaczeniem dla bez-
pieczeństwa ustawodawca nakazał ministrowi właściwemu do spraw informa-
tyzacji przekazanie jej Komisji Europejskiej w terminie 3 miesięcy od dnia 
podjęcia stosownej uchwały przez Radę Ministrów.

II

Przekazywanie Komisji Europejskiej Strategii dotyczy każdej strategii opra-
cowanej w czasie obowiązywania u.k.s.c.11. Zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 
NIS państwo członkowskie, przekazując strategię Komisji Europejskiej, może 
wyłączyć te jej elementy, które są związane z bezpieczeństwem narodowym.

11 G. Szpor, Komentarz do art. 72 [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa..., red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, K. Czaplicki.
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Rozdział 14

Przepisy o karach pieniężnych

Art. 73. [Przesłanki, wysokość kary pieniężnej]

1. Karze pieniężnej podlega operator usługi kluczowej, który:
1) nie przeprowadza systematycznego szacowania ryzyka lub nie zarzą-

dza ryzykiem wystąpienia incydentu, o których mowa w art. 8 pkt 1;
2) nie wdrożył środków technicznych i organizacyjnych uwzględniają-

cych wymagania, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. a–e;
3) nie stosuje środków, o których mowa w art. 8 pkt 5 lit. a–d;
4) nie wyznaczył osoby, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1;
5) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1;
6) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1;
7) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4;
8) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5;
9) nie usuwa podatności, o których mowa w art. 32 ust. 2;
10) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 1;
11) nie przeprowadza audytu;
12) uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie kontroli, o której mowa 

w art. 53 ust. 2 pkt 1;
13) nie wykonał w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych, o któ-

rych mowa w art. 59 ust. 1.
2. Karze pieniężnej podlega dostawca usługi cyfrowej, który:

1) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4;
2) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5;
3) nie usuwa podatności, o których mowa w art. 32 ust. 2.

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1, wynosi do 150 000 zł;
2) ust. 1 pkt 2, wynosi do 100 000 zł;
3) ust. 1 pkt 3, wynosi do 50 000 zł;
4) ust. 1 pkt 4, wynosi do 15 000 zł;
5) ust. 1 pkt 5, wynosi do 50 000 zł;
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6) ust. 1 pkt 6, wynosi do 15 000 zł za każdy stwierdzony przypadek za-
niechania obsługi incydentu;

7) ust. 1 pkt 7, wynosi do 20 000 zł za każdy stwierdzony przypadek nie-
zgłoszenia incydentu poważnego;

8) ust. 1 pkt 8 i 9, wynosi do 20 000 zł;
9) ust. 1 pkt 10, wynosi 100 000 zł;
10) ust. 1 pkt 11 i 13, wynosi do 200 000 zł;
11) ust. 1 pkt 12, wynosi do 50 000 zł;
12) ust. 2 pkt 1, wynosi do 20 000 zł za każdy stwierdzony przypadek nie-

zgłoszenia incydentu istotnego;
13) ust. 2 pkt 2 i 3, wynosi do 20 000 zł.

4. Kara, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 4, nie może być niższa niż 1000 zł;
2) ust. 1 pkt 1–3, 6–9 i 12, nie może być niższa niż 5000 zł;
3) ust. 1 pkt 5, 10, 11 i 13, nie może być niższa niż 15 000 zł.

5. Jeżeli w wyniku kontroli organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa 
stwierdzi, że operator usługi kluczowej albo dostawca usługi cyfrowej 
uporczywie narusza przepisy ustawy, powodując:
1) bezpośrednie i poważne zagrożenie cyberbezpieczeństwa dla obron-

ności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego lub życia i zdrowia ludzi,

2) zagrożenie wywołania poważnej szkody majątkowej lub poważnych 
utrudnień w świadczeniu usług kluczowych – organ właściwy do spraw 
cyberbezpieczeństwa nakłada karę w wysokości do 1 000 000 zł.

I

1. Regulacje zawarte w rozdziale 14 zatytułowanym „Przepisy o karach pie-
niężnych” stanowią realizację postanowień wskazanych w art. 21 dyrekty-
wy NIS, według którego państwa członkowskie ustanawiają przepisy do-
tyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń krajowych 
przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i podejmują 
wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonania. Przewi-
dziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Pań-
stwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach 
do dnia 9 maja 2018 r., a także powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich 
późniejszych zmianach, które ich dotyczą. Należy zauważyć, że sankcja 
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w postaci kary pieniężnej jest nakładana tylko i wyłącznie w przypadku 
naruszeń przepisów prawa krajowego wdrażających dyrektywę.

2. W komentowanym przepisie ustawodawca wskazał trzy podmioty, które za 
niedopełnienie określonych w ustawie obowiązków poniosą odpowiedzial-
ność administracyjną w postaci kary pieniężnej. Należą do nich: operator 
usługi kluczowej (art. 73 ust. 1 u.k.s.c.), dostawca usługi cyfrowej (art. 73 
ust. 2 u.k.s.c.) oraz kierownik operatora usługi cyfrowej (art. 75 u.k.s.c.). 
Innymi słowy, za niedopełnienie przez rzeczone podmioty obowiązków 
przewidzianych w ustawie organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa 
obligatoryjnie nakłada karę pieniężną, w wysokości uzależnionej od rodza-
ju zaniechania, którego dopuszcza się podmiot wymieniony odpowiednio 
w ust. 1–2 komentowanego artykułu oraz w art. 75 u.k.s.c.

3. Termin „sankcja” oznacza ujemny skutek prawny związany z niedopeł-
nieniem określonych obowiązków lub przekroczeniem uprawnień. W ko-
mentowanym artykule sankcja ma postać kary pieniężnej i jest swoistego 
rodzaju dolegliwością nakładaną przez uprawniony na podstawie prze-
pisów prawa organ na podmiot, który dopuszcza się naruszenia norm 
prawnych. Rzeczone normy wskazują również katalog i wymiar sankcji 
za poszczególne zachowania lub zaniechania określonych zachowań, do 
których podmiot był zobowiązany.

II

1. Warunkiem sine qua non wymierzenia kar pieniężnych jest naruszenie 
przez operatora usługi kluczowej lub dostawcę usługi cyfrowej konkret-
nych obowiązków określonych w rozdziale 3 i 4 u.k.s.c.

2. Dla operatorów usług kluczowych ustawodawca przewidział kary w na-
stępujących przypadkach i wysokości: 1) od 5000 zł do 150 000 zł – jeżeli 
nie przeprowadza systematycznego szacowania ryzyka lub nie zarządza 
ryzykiem wystąpienia incydentu, o których mowa w art. 8 pkt 1 u.k.s.c.;  
2) od 5000 zł do 100 000 zł – jeżeli nie wdrożył odpowiednich i proporcjo-
nalnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyj-
nych, uwzględniających najnowszy stan wiedzy, w tym środków gwaran-
tujących: a) utrzymanie i bezpieczną eksploatację systemu informacyjnego, 
b) bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, uwzględniające kontrolę do-
stępu, c) bezpieczeństwo i ciągłość dostaw usług, od których zależy świad-
czenie usługi kluczowej, d) wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie 
planów działania umożliwiających ciągłe i niezakłócone świadczenie 
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usługi kluczowej oraz zapewniających poufność, integralność, dostępność 
i autentyczność informacji, e) objęcie systemu informacyjnego wykorzysty-
wanego do świadczenia usługi kluczowej systemem monitorowania w try-
bie ciągłym (art. 8 pkt 2 lit. a–e u.k.s.c.); 3) od 5000 zł do 50 000 zł – jeżeli 
nie stosuje środków zapobiegających i ograniczających wpływ incyden-
tów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do 
świadczenia usługi kluczowej, w tym: a) nie stosuje mechanizmów zapew-
niających poufność, integralność, dostępność i autentyczność danych 
przetwarzanych w systemie informacyjnym, b) nie dba o aktualizację 
oprogramowania, c) nie zapewnia ochrony przed nieuprawnioną modyfi-
kacją w systemie informacyjnym, d) nie podejmuje niezwłocznych dzia-
łań po dostrzeżeniu podatności lub zagrożeń cyberbezpieczeństwa (art. 8 
pkt 5 lit. a–d u.k.s.c.); 4) od 1000 zł do 15 000 zł – jeżeli nie wyznaczył 
osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajo-
wego systemu cyberbezpieczeństwa (art. 9 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c.); 5) od  
15 000 zł do 50 000 zł – jeżeli nie opracowuje, nie stosuje i nie aktualizuje 
dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego 
wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (art. 10 ust. 1 u.k.s.c.); 
6) od 5000 zł do 15 000 zł – jeżeli nie zapewnia obsługi incydentu (art. 11 
ust. 1 pkt 1 u.k.s.c.), przy czym należy pamiętać, że wspomniana kara jest 
nakładana za każdy stwierdzony przypadek zaniechania obsługi incydentu; 
7) od 5000 zł do 20 000 zł – jeżeli nie zgłasza poważnego incydentu nie-
zwłocznie po jego zaistnieniu, tj. wtedy, kiedy nie zgłasza go najpóźniej 
w ciągu 24 godzin od momentu jego wykrycia, do właściwego CSIRT MON, 
CSIRT NASK lub CSIRT GOV (art. 11 ust. 1 pkt 4 u.k.s.c.); 8) od 5000 zł do 
20 000 zł – jeżeli nie współdziała podczas obsługi incydentu poważnego 
i incydentu krytycznego z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub 
CSIRT GOV, nie przekazuje niezbędnych danych, w tym danych osobo-
wych (art. 11 ust. 1 pkt 5 u.k.s.c.); 9) od 5000 zł do 20 000 zł – jeżeli nie 
usuwa podatności, które doprowadziły lub mogłyby doprowadzić do incy-
dentu poważnego, incydentu istotnego lub krytycznego (art. 32 ust. 2 
u.k.s.c.); 10) 100 000 zł – jeżeli nie powołuje wewnętrznych struktur odpo-
wiedzialnych za cyberbezpieczeństwo lub nie zawiera umowy z podmiotem 
świadczącym usługi z dziedziny cyberbezpieczeństwa w celu realizacji za-
dań, o których mowa w art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1–3, art. 11 ust. 1–3, art. 12 
i art. 13 u.k.s.c., polegających na: a) prowadzeniu systematycznego szaco-
wania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzania tym ryzykiem,  
b) wdrożeniu odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka 
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środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy stan 
wiedzy, w tym: utrzymanie i bezpieczna eksploatacja systemu informacyj-
nego, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, uwzględniające kontrolę 
dostępu, bezpieczeństwo i ciągłości dostaw usług, od których zależy świad-
czenie usługi kluczowej, wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie pla-
nów działania umożliwiających ciągłe i niezakłócone świadczenie usługi 
kluczowej oraz zapewniających poufność, integralność, dostępność i auten-
tyczność informacji, objęcie systemu informacyjnego wykorzystywanego 
do świadczenia usługi kluczowej systemem monitorowania w trybie cią-
głym, c) zbieraniu informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i podat-
nościach na incydenty systemu informacyjnego wykorzystywanego do 
świadczenia usługi kluczowej, d) zarządzaniu incydentami, e) stosowaniu 
środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpie-
czeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia 
usługi kluczowej, w tym: stosowaniu mechanizmów zapewniających pouf-
ność, integralność, dostępność i autentyczność danych przetwarzanych 
w systemie informacyjnym, dbałości o aktualizację oprogramowania, 
ochronie przed nieuprawnioną modyfikacją w systemie informacyjnym, 
niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu podatności lub za-
grożeń cyberbezpieczeństwa, f) stosowaniu środków łączności umożliwia-
jących prawidłową i bezpieczną komunikację w ramach krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa, g) wyznaczaniu osoby odpowiedzialnej za utrzymy-
wanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, 
h) zapewnieniu użytkownikowi usługi kluczowej dostępu do wiedzy po-
zwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowaniu sku-
tecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie 
związanym ze świadczoną usługą kluczową, w szczególności przez publiko-
wanie informacji na ten temat na swojej stronie internetowej, i) przekazy-
waniu organowi właściwemu do spraw cyberbezpieczeństwa danych, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 2 pkt 8 i 9, tj. informacji określających, w których 
państwach członkowskich Unii Europejskiej podmiot został uznany za ope-
ratora usługi kluczowej, a także konkretnych dat zakończenia świadczenia 
usługi kluczowej, maksymalnie w terminie 3 miesięcy od zmiany tych da-
nych, j) przekazywaniu organowi właściwemu do spraw cyberbepzieczeń-
stwa, właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV i sektorowego 
zespołu cyberbezpieczeństwa danych osoby będącej operatorem usługi klu-
czowej (imię i nazwisko, numer telefony, adres poczty elektronicznej), 
w terminie 14 dni od dnia jej wyznaczenia, a także informacji o zmianie 
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tych danych – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany, k) opracowywaniu, 
stosowaniu i aktualizowaniu dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeń-
stwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi 
kluczowej, l) ustanawianiu nadzoru nad dokumentacją dotyczącą cyber-
bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadcze-
nia usługi kluczowej, zapewniającego: dostępność dokumentów wyłącznie 
dla osób upoważnionych zgodnie z realizowanymi przez nie zadaniami; 
ochronę dokumentów przed niewłaściwym użyciem lub utratą integralno-
ści, a także oznaczanie kolejnych wersji dokumentów umożliwiające okre-
ślenie zmian dokonanych w tych dokumentach, ł) przechowywaniu doku-
mentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego 
wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej przez co najmniej  
2 lata od dnia jej wycofania z użytkowania lub zakończenia świadczenia usłu-
gi kluczowej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 
164), m) zapewnianiu obsługi incydentu, n) zapewnianiu dostępu do infor-
macji o rejestrowanych incydentach właściwemu CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań,  
o) klasyfikowaniu incydentu jako poważny na podstawie progów uznawa-
nia incydentu za poważny, p) zgłaszaniu incydentu poważnego niezwłocz-
nie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego wykrycia, do wła-
ściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, r) współdziałaniu 
podczas obsługi incydentu poważnego i incydentu krytycznego z właści-
wym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, przekazując niezbędne 
dane, w tym dane osobowe, s) usuwaniu podatności, o których mowa  
w art. 32 ust. 2 u.k.s.c, oraz informowaniu organu właściwego do spraw cy-
berbezpieczeństwa o ich usunięciu, t) przekazywaniu zgłoszeń, o których 
mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 u.k.s.c. w postaci elektronicznej, a w przypadku 
braku możliwości przekazania go w postaci elektronicznej – z wykorzysta-
niem innych dostępnych środków komunikacji, u) współdziałaniu z sekto-
rowym zespołem cyberbezpieczeństwa na poziomie sektora lub podsektora 
podczas obsługi incydentu poważnego lub incydentu krytycznego, w) za-
pewnieniu sektorowemu zespołowi cyberbezpieczeństwa dostępu do infor-
macji o rejestrowanych incydentach w zakresie niezbędnym do realizacji 
jego zadań; 11) od 15 000 zł do 200 000 zł – jeżeli nie przeprowadza audytu; 
12) od 5000 zł do 50 000 zł – jeżeli uniemożliwia lub utrudnia wykonywa-
nie kontroli, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1 u.k.s.c.; 13) od 15 000 zł do  
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200 000 zł – jeżeli nie wykonał w wyznaczonym terminie zaleceń po- 
kontrolnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 u.k.s.c.

3. Karze pieniężnej podlega także dostawca usługi cyfrowej, który: 1) nie 
zgłasza incydentu istotnego niezwłocznie, czyli nie później niż w ciągu  
24 godzin od momentu jego wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT 
NASK lub CSIRT GOV (art. 18 ust. 1 pkt 4 u.k.s.c.); 2) nie zapewnia ob-
sługi incydentu istotnego i incydentu krytycznego we współpracy z wła-
ściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, nie przekazując nie-
zbędnych danych, w tym danych osobowych (art. 18 ust. 1 pkt 5 u.k.s.c.);  
3) nie usuwa podatności, które doprowadziły lub mogłyby doprowa-
dzić do incydentów poważnego, istotnego lub krytycznego (art. 32 ust. 2 
u.k.s.c.). Wysokość kar pieniężnych wynosi odpowiednio maksymalnie 
do 20 000 zł za każdy stwierdzony przypadek niezgłoszenia incydentu 
istotnego (pkt 1) oraz do 20 000 zł (pkt 2–3).

4. Przewidziane przez ustawodawcę w komentowanym artykule kary pie-
niężne to w większości sankcje względnie oznaczone, ponieważ zostały 
wskazane górne granice kwot, które można nałożyć na operatora usługi 
kluczowej oraz dostawcę usługi cyfrowej, a w przypadku operatora usługi 
kluczowej została przewidziana także minimalna wysokość kary pienięż-
nej. Zdecydowaną wątpliwość budzi konstrukcja przepisów ustawy w od-
niesieniu do wymierzenia kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku, 
o którym mowa w art. 14 ust. 1 u.k.s.c. (art. 73 ust. 1 pkt 10 u.k.s.c.), gdyż 
ustawodawca, konkretyzując wysokość sankcji, z jednej strony wskazał 
karę bezwzględnie oznaczoną 100 000 zł (art. 73 ust. 3 pkt 9 u.k.s.c.), 
z drugiej, zdecydował, że nie może ona być niższa niż 15 000 zł (art. 73 
ust. 4 pkt 3 u.k.s.c.). To z kolei uniemożliwia prawidłowe zastosowanie 
przywołanych przepisów.

5. Jeżeli w wyniku kontroli organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa 
stwierdzi, że operator usługi kluczowej albo dostawca usługi cyfrowej 
uporczywie narusza przepisy ustawy, powodując: 1) bezpośrednie i po-
ważne zagrożenie cyberbezpieczeństwa dla obronności, bezpieczeństwa 
państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego lub życia i zdrowia lu-
dzi; 2) zagrożenie wywołania poważnej szkody majątkowej lub poważ-
nych utrudnień w świadczeniu usług kluczowych, to wspomniany organ 
nakłada zarówno na operatora usługi kluczowej, jaki i na dostawcę usługi 
cyfrowej karę w wysokości do 1 000 000 zł.

6. W ust. 5 art. 73 u.k.s.c. ustawodawca wskazuje względnie oznaczo-
ną karę pieniężną (do 1 000 000 zł), którą organ właściwy do spraw 
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cyberbezpieczeństwa nakłada na operatora usługi kluczowej albo dostaw-
cę usługi cyfrowej, jeżeli naruszają oni w sposób uporczywy przepisy usta-
wy, powodując tym samym bezpośrednie i poważne zagrożenie cyber-
bezpieczeństwa dla obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa 
i porządku publicznego lub życia i zdrowia ludzi lub zagrożenie wywoła-
nia poważnej szkody majątkowej lub poważnych utrudnień w świadcze-
niu usług kluczowych. Warunkiem sine qua non nałożenia kary, o której 
mowa w art. 73 ust 5 u.k.s.c., jest uporczywość w naruszaniu przepisów 
ustawy przez podmioty wskazane w przepisie. Owa uporczywość musi 
przejawiać się w tym, że sprawca działa w sposób powtarzalny i intensyw-
ny. W ujęciu słownikowym termin „uporczywość” jest definiowany jako 
„trudny do usunięcia, zlikwidowania; utrzymujący się długo, uciążliwy”1. 
O uporczywym zachowaniu się operatora usługi kluczowej lub dostawcy 
usługi cyfrowej będzie świadczyć z jednej strony jego szczególne nasta-
wienie psychiczne wyrażające się w nieustępliwości naruszania przepisów 
ustawy, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo wcześniejszego nało-
żenia na niego kar, o których mowa odpowiednio w art. 73 ust. 1 oraz art. 
73 ust. 2 u.k.s.c., próśb i upomnień pochodzących od pokrzywdzonego 
lub innych osób o zaprzestanie przedmiotowych zachowań, z drugiej – 
dłuższy upływ czasu, przez który operator usługi kluczowej lub dostawca 
usługi cyfrowej je podejmuje. Oznacza to, że owa uporczywość musi prze-
jawiać się w tym, że sprawca działa w sposób powtarzalny i intensywny.

Art. 74. [Nałożenie kary pieniężnej, wpływy z kar pieniężnych]

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 73, nakłada, w drodze decyzji, organ 
właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa.

2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 73, stanowią 
przychód Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 2 usta-
wy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób 
realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, w zakresie mak-
symalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem 
świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.

1 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1981, s. 610.
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I

Wymienione w art. 73 u.k.s.c. kary pieniężne są sankcjami administracyjny-
mi. Zgodnie z art. 189b k.p.a. administracyjna kara pieniężna jest nakładana 
przez kompetentny organ na podstawie decyzji administracyjnej jako sankcja 
za naruszenie prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naru-
szeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

II

W rozdziale 8 u.k.s.c. zostały wskazane organy właściwe w sprawie cyberbezpie-
czeństwa, tj.: minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw 
transportu, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy 
do spraw żeglugi śródlądowej, Komisja Nadzoru Bankowego, minister właściwy 
do spraw zdrowia, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw 
gospodarki wodnej oraz minister właściwy do spraw informatyzacji.

III

Wydając decyzję o nałożeniu na operatora usługi kluczowej lub dostawcę 
usługi cyfrowej kary pieniężnej, organ właściwy w sprawie cyberbezpieczeń-
stwa, zgodnie z art. 189d k.p.a., musi wziąć pod uwagę następujące przesłanki: 
1) wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzebę ochro-
ny życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony 
ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony oraz 
czas trwania tego naruszenia; 2) częstotliwość niedopełniania w przeszłości 
obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju, co niedopełnienie 
obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona 
kara; 3) uprzednie ukaranie za to samo przestępstwo, przestępstwo skarbowe, 
wykroczenie lub wykroczenie skarbowe; 4) stopień przyczynienia się strony, 
na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do powstania naru-
szenia prawa; 5) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia 
skutków naruszenia prawa; 6) wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub 
straty, której uniknęła; 7) w przypadku osoby fizycznej – warunki osobiste 
strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.



307

IV

Jeżeli do niewykonania przez operatora usługi kluczowej albo dostawcę usługi 
cyfrowej dochodzi na skutek siły wyższej, to żaden ze wspomnianych pod-
miotów nie będzie podlegał ukaraniu karą pieniężną (art. 189e k.p.a.). W tym 
kontekście pojęcie „siła wyższa” należy rozumieć jako zdarzenie, którego nie 
można było przewidzieć (przypadkowe lub naturalne), nieuniknione. Słusz-
nie zauważył Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 lutego 2015 r., 
że siła wyższa charakteryzuje się wystąpieniem jakichś ekstremalnych zjawisk 
pogodowych względnie kataklizmów geologicznych lub kosmicznych, zatem 
nie może być za przejaw działania siły wyższej uznana awaria techniczna, na-
wet jeżeli jej przyczyny nie da się jednoznacznie wskazać i nawet jeżeli urzą-
dzenie techniczne (samochód) było należycie serwisowane i w chwili rozpo-
częcia jego eksploatacji całkowicie sprawne2. Powyższą tezę potwierdził także 
WSA, który zauważył, że siła wyższa charakteryzuje się tym, że jest zdarze-
niem niemożliwym lub prawie niemożliwym do przewidzenia, którego skut-
kom nie można zapobiec3.

V

Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na operatora usługi kluczowej 
lub dostawcę usługi cyfrowej w całości stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 75. [Kara pieniężna nakładana na kierownika operatora usługi klu-
czowej]

Organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa może nałożyć karę pieniężną 
na kierownika operatora usługi kluczowej w przypadku, gdy nie dochował 
należytej staranności celem spełnienia obowiązków, o których mowa w art. 8  
pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z tym że kara ta może być wymierzo-
na w kwocie nie większej niż 200% jego miesięcznego wynagrodzenia.

I

Według komentowanego przepisu organ właściwy do spraw cyberbepzieczeń-
stwa, niezależnie od tego, czy kara pieniężna została nałożona na operatora 

2 Wyrok SA w Katowicach z dnia 6 lutego 2015 r., I ACa 583/14, LEX nr 16648.
3 Wyrok WSA z dnia 3 marca 2016 r., III SA/Lu 769/15, LEX nr 2012196.
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usługi kluczowej, może nałożyć rzeczoną karę na kierownika operatora usługi 
kluczowej. Wspomniana kara może być nałożona w sytuacji, gdy kierownik 
operatora usługi kluczowej nie dopełnił należytej staranności w wypełnianiu 
obowiązków przez operatora usługi kluczowej, do których to obowiązków za-
liczyć należy: 1) wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie 
informacyjnym wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej (art. 8 
pkt 1 u.k.s.c.); 2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kon-
taktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (art. 9 ust. 1 
pkt 1 u.k.s.c.); 3) przeprowadzanie, co najmniej raz na 2 lata, audytu bezpie-
czeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi 
kluczowej (art. 15 ust. 1 u.k.s.c.).

II 

Nałożona na kierownika operatora usługi kluczowej kara pieniężna nie może 
być wyższa niż 200% jego miesięcznego wynagrodzenia.

III

Należy podkreślić, że ustawodawca nie przewidział kary pieniężnej dla kie-
rownika dostawcy usługi cyfrowej.

Art. 76. [Zaprzestanie naruszania prawa lub naprawienia wyrządzonej 
szkody a nałożenie kary pieniężnej]

Kara, o której mowa w art. 73, może zostać nałożona również w przypadku, 
gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, 
jeżeli organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa uzna, że przemawiają za 
tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia.

I

Komentowany przepis fakultatywnie pozwala na nałożenie kary pieniężnej 
zarówno na operatora usługi kluczowej, jak i dostawcę usługi cyfrowej rów-
nież wówczas, gdy wspomniane podmioty zaprzestały naruszania przepisów 
prawa lub naprawiły wyrządzoną szkodę.
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II

Warunkiem sine qua non do nałożenia kary pieniężnej w przypadku prze-
widzianym w art. 76 u.k.s.c. jest uznanie przez organ właściwy do spraw cy-
berbepzieczeństwa, że za nałożeniem wspomnianej kary przemawiają takie 
czynniki, jak: czas trwania naruszenia prawa, zakres tego naruszenia lub jego 
skutki.



310

Bibliografia

Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, red. M. Karpiuk, J. Kowal-
ski, Warszawa–Poznań 2013.

Banasiński C., Cyberbezpieczeństwo, Warszawa 2018.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998.
Berlin A., Brotherson L., Bezpieczeństwo defensywne. Podstawy i najlepsze praktyki, 

Gliwice 2018.
Bojarski K., Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 

w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, War-
szawa–Nisko 2017.

Bożek M., Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Służby specjalne w strukturze władz 
publicznych, Warszawa 2015.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jako zadanie publicz-
ne w systemie bezpieczeństwa narodowego RP, „Bezpieczeństwo i Administracja” 
2014, nr 2.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia definicyjne, „Cyber-
security and Law” 2019, nr 2.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Cybersecurity as a Public Task in Administration [w:] 
Cybersecurity in Poland Legal Aspects, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Rado-
niewicz, T. Zieliński, Cham 2021.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Brzostek A., Strategie cyberbezpieczeństwa współczesne-
go świata, Warszawa 2021.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Kostrubiec J., The legal status of public en-
tities in the field of cybersecurity in Poland, Maribor 2021.

Ciekanowski Z., Wyrębek H., Zarządzanie ryzykiem, „De Securitate et Defensione. 
O Bezpieczeństwie i Obronności” 2016, nr 2.

Czarnecka A., Wybrane obowiązki operatorów usług kluczowych na gruncie ustawy 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, „Informacja w Administracji Publicz-
nej” 2019, nr 2.

Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks 
through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity 
and Law” 2019, nr 2.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia 
prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Gawlik B., Umowa know-how: zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 1974.
Gęsicka D.K., Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług siecio-

wych za treści użytkowników, Warszawa 2014.



311

Górnicki L., Nieuczciwa konkurencja, w szczególności poprzez wprowadzające w błąd 
oznaczenie towarów lub usług, i środki ochrony w prawie polskim, Wrocław 1997.

Grzelak A., Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE 
w zwalczaniu przestępczości: w stronę standardu europejskiego, Warszawa 2015.

Jurkowska-Zeidler A., Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego jako orga-
nu administracji publicznej w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia  
15 czerwca 2011 roku, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, nr 2.

Karpiuk M., Cybersecurity as an element in the planning activities of public administra-
tion, „Cybersecurity and Law” 2021, nr 1.

Karpiuk M., Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues, 
„Studia Iuridica Lublinensia” 2021, nr 2.

Karpiuk M., Kostrubiec J., Paździor M., Popik-Chorąży K., Sikora K., Legislacja ad-
ministracyjna, Warszawa 2013.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, sys-
tem, Warszawa 2011.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2020.
Kitler W., Nowe wartości organizacji bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście cy-

berbezpieczeństwa [w:] System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP, red. W. Ki-
tler, K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Badźmirowska-Masłowska, Warszawa 2018.

Kitler W., System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne, 
„Wiedza Obronna” 2019, nr 3.

Knosala E., Matan A., Zacharko L., Zarys nauki administracji, Katowice 1996.
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 1–60, red. M. Karpiuk,  

P. Krzykowski, A. Skóra, Olsztyn 2020.
Konstytucja RP, t. 2, Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 

2016.
Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015.
Koziej S., Szkic do dyskusji o przyszłej strategii poszerzonego NATO (spojrzenie z pol-

skiej perspektywy), Warszawa–Toruń 1998.
Koziej S., Tezy i komentarze do prac nad Strategią Bezpieczeństwa i Obronności Rze-

czypospolitej Polskiej, Warszawa–Toruń 1998.
Koziej S., Brzozowski A., Strategie bezpieczeństwa RP 1990–2014. Refleksje na ćwier-

ćwiecze [w:] Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Pierwsze 25 lat, red. R. Kupiecki, Warszawa 2015.

Krzyżankiewicz F., Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Identyfikacja 
i rejestracja operatorów usług kluczowych, „Informacja w Administracji Publicz-
nej” 2019, nr 1.

Kuciński J., Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kontroli sejmowej (w świetle 
regulacji normatywnych), cz. 2, Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kon-
troli sejmowej w innych swoich rolach ustrojowych, „Studia Iuridica Lublinensia” 
2017, nr 3.



312

Kurek J., Bezpieczeństwo państwa w warunkach hybrydowej regulacji danych osobo-
wych w dobie analizy Big data. Aspekty prawne, organizacyjne i systemowe, War-
szawa 2021.

Kurek J., Legal security aspects of online search. Postulates de lege ferenda, „Internal 
Security” 2019, nr 2.

Kurek J., Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
i dyrektywy 2016/680/UE: wyzwania związane z wyodrębnieniem działań państwa 
w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego, „Europejski 
Przegląd Sądowy” 2017, nr 5.

Kurek J., Taczkowska-Olszewska J., Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań 
w obszarze bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2020.

Lamentowicz W., Państwo współczesne, Warszawa 1996.
Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012.
Litwiński P., Świadczenie usług drogą elektroniczną [w:] Prawo Internetu, red. P. Podrec-

ki, Warszawa 2004.
Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kra-

ków 2006.
Nowińska E., Vall du M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Warszawa 2001.
Obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Komentarz do wybranych przepisów 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Karpiuk, P. Sobczyk, Olsztyn 2018.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-

-Baryła, Warszawa 2018.
Oleksiewicz I., Krztoń W., Bezpieczeństwo współczesnego społeczeństwa informacyjne-

go w cyberprzestrzeni, Warszawa 2017.
Oleksiewicz I., Michalski K., Sienkiewicz E., Bezpieczeństwo w społeczeństwie infor-

macyjnym. Zagadnienia w wymiarze online i offline, Warszawa 2017.
Pawłowski A., Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce, Lublin 2002.
Płowiec W., Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006.
Podraza A., Potakowski P., Wiak K., Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Per-

spektywa politologiczna i prawna, Warszawa 2013.
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbow-

ski, Warszawa 2021.
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2001.
Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, War-

szawa 2019.
Promińska U., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004.
Radoniewicz F., Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko da-

nym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016.
Rusinek M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Warszawa 

2007.
Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1985.



313

Sobczak J., Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, „Cy-
bersecurity and Law” 2020, nr 2.

Sołtysiński S., Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych, Warszawa 
1970.

Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
Starościak J., Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1974.
Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996.
Szpor G., Gryszczyńska A., Leksykon tajemnic, Warszawa 2016.
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 

2012.
Ustawa o finansach publicznych, Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2019.
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. A. Besiekierska, 

Warszawa 2019.
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. W. Kitler, J. Tacz-

kowska-Olszewska, F. Radoniewicz, Warszawa 2019.
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. G. Szpor, A. Grysz-

czyńska, K. Czaplicki, Warszawa 2019.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Sieradzka, M. Zdyb, 

Warszawa 2016.
Wajda P., Cyberbezpieczeństwo – sektorowe aspekty regulacyjne, „Internetowy Kwar-

talnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2020, nr 2, www.ikar.wz.uw.edu.pl [do-
stęp: 15.04.2021].

Wajda P., Pozycja prawnoustrojowa i skład Komisji Nadzoru Finansowego – kilka uwag 
krytycznych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 7–8.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 roku, Warszawa 2008.

Wojcieszko-Głuszko E., Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle praw-
noporównawczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2002, nr 81.

Zieliński M., Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców internetowych. 
Analiza prawnoporównawcza, Warszawa 2013.

Zięty J., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012.


