
 

Terminy realizacji obowiązko w przez 
operatoro w usług kluczowych 

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
 
 

Art.  16.  [Terminy realizacji obowiązków przez operatora usługi kluczowej] 

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 kluczowej; 

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. 

 

 



 

Przepis  Opis obowiązku  Termin realizacji 

Art. 8 pkt 1  Operator usługi kluczowej wdraża system zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym 
do świadczenia usługi kluczowej, zapewniający: 

1)  prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzanie tym ryzykiem; 
 

Obowiązek należy zrealizować 
w terminie 3 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej 
 

Art. 8 pkt 4 Operator usługi kluczowej wdraża system zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wykorzystywanym 
do świadczenia usługi kluczowej, zapewniający: 

4) zarządzanie incydentami; 
 

Obowiązek należy zrealizować 
w terminie 3 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej 

Art. 9 1. Operator usługi kluczowej: 
1) wyznacza osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa; 
2) zapewnia użytkownikowi usługi kluczowej dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń 
cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w 
zakresie związanym ze świadczoną usługą kluczową, w szczególności 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 terminie 3 miesięcy od zmiany tych danych. 

2. Operator usługi kluczowej przekazuje do organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa, właściwego CSIRT MON, 
CSIRT NASK, CSIRT GOV i sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa dane osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 
zawierające 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 terminie 14 dni od dnia ich zmiany. 
 

Obowiązek należy zrealizować 
w terminie 3 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej 

Art. 11 ust. 1 Operator usługi kluczowej: 
1) zapewnia obsługę incydentu; 
2) zapewnia dostęp do informacji o rejestrowanych incydentach właściwemu CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT 
GOV w zakresie niezbędnym 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 godzin od momentu jego wykrycia, do 
właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV; 
5) współdziała podczas obsługi incydentu poważnego i incydentu krytycznego z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK 
lub CSIRT GOV, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe; 

Obowiązek należy zrealizować 
w terminie 3 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej 



 

6) usuwa podatności, o których mowa w art. 32 ust. 2, oraz informuje o ich usunięciu organ właściwy do spraw 
cyberbezpieczeństwa. 

 

Art. 11 ust. 2 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. 
 

Obowiązek należy zrealizować 
w terminie 3 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej 

Art. 11 ust. 3 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 incydentach w zakresie niezbędnym do 
realizacji jego zadań. 

 

Obowiązek należy zrealizować 
w terminie 3 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej 

Art. 12 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 osoby dokonującej zgłoszenia; 

3) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do składania wyjaśnień 
dotyczących zgłaszanych informacji; 

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 poważny 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 przebiegu oraz skutki jego oddziaływania na 
systemy informacyjne lub świadczone usługi kluczowe; 

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 usługi kluczowej, opis przyczyn tego incydentu, 
sposób jego przebiegu oraz prawdopodobne skutki oddziaływania na systemy informacyjne; 

Obowiązek należy zrealizować 
w terminie 3 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dokonywania zgłoszenia, które uzupełnia w 
trakcie obsługi incydentu poważnego. 

3. Operator usługi kluczowej przekazuje, w niezbędnym zakresie, w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, 
informacje stanowiące tajemnice 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 kluczowej 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 tajemnice prawnie chronione, w tym 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

Art. 14 ust. 1 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 wewnętrzne struktury odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo lub zawiera umowę z podmiotem 
świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
 

Obowiązek należy zrealizować 
w terminie 3 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej 



 

Przepis  Opis obowiązku  Termin realizacji 

Art. 8 pkt 2 Operator usługi kluczowej wdraża system zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym 
wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej, zapewniający 
 

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 świadczenie usługi kluczowej, 
d) wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie planów działania umożliwiających 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; 

 

Obowiązek należy zrealizować w terminie 6 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 
uznaniu za operatora usługi kluczowej 
 

Art. 8 pkt 3 Operator usługi kluczowej wdraża system zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym 
wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej, zapewniający 
 

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

 

Obowiązek należy zrealizować w terminie 6 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 
uznaniu za operatora usługi kluczowej 

Art. 8 pkt 5 Operator usługi kluczowej wdraża system zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym 
wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej, zapewniający 
 

5) stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo 
systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, w tym: 

a) stosowanie mechanizmów zapewniających poufność, integralność, dostępność i 
autentyczność danych przetwarzanych w systemie informacyjnym, 
b) dbałość o aktualizację oprogramowania, 
c) ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją w systemie informacyjnym, 
d) niezwłoczne podejmowanie działań po dostrzeżeniu podatności lub zagrożeń 
cyberbezpieczeństwa; 

 

Obowiązek należy zrealizować w terminie 6 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 
uznaniu za operatora usługi kluczowej 



 

 Art. 8 pkt 6 Operator usługi kluczowej wdraża system zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym 
wykorzystywanym do świadczenia usługi kluczowej, zapewniający 
 

6) stosowanie środków łączności umożliwiających prawidłową i bezpieczną komunikację w ramach 
krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

 

Obowiązek należy zrealizować w terminie 6 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 
uznaniu za operatora usługi kluczowej 

Art. 10 ust. 1 1. Operator usługi kluczowej opracowuje, stosuje i aktualizuje dokumentację dotyczącą 
cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. 
 

Obowiązek należy zrealizować w terminie 6 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 
uznaniu za operatora usługi kluczowej 

Art. 10 ust. 2 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 zgodnie z realizowanymi przez nie 
zadaniami; 
2) ochronę dokumentów przed niewłaściwym użyciem lub utratą integralności; 
3) oznaczanie kolejnych wersji dokumentów umożliwiające określenie zmian dokonanych w tych 
dokumentach. 

 

Obowiązek należy zrealizować w terminie 6 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 
uznaniu za operatora usługi kluczowej 

Art. 10 ust. 3 3. Operator usługi kluczowej przechowuje dokumentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu 
informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej przez co najmniej 2 lata od dnia jej 
wycofania z użytkowania lub zakończenia świadczenia usługi kluczowej, z uwzględnieniem przepisów 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 
 

Obowiązek należy zrealizować w terminie 6 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 
uznaniu za operatora usługi kluczowej 



 

Przepis  Opis obowiązku  Termin realizacji 

Art. 15 ust. 1 1. Operator usługi kluczowej ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie, co najmniej raz na 2 lata, 
audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, 
zwanego dalej "audytem". 
 

Obowiązek należy zrealizować w terminie 
roku od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej. 
 



 

Odpowiedzialność kierownika operatora usługi kluczowej  
 

Art.  75.  [Tryb nakładania kar na kierownika operatora usługi kluczowej] 

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 wymierzona w kwocie 

nie większej niż 200% jego miesięcznego wynagrodzenia. 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: mgr Dominik Spałek 

Portal informacyjny: www.prostetorodo.pl 

tel. 694 494 240 

Przepis  Opis obowiązku  Termin realizacji 

Art. 8 pkt 1  Operator usługi kluczowej wdraża system 
zarządzania bezpieczeństwem w systemie 
informacyjnym wykorzystywanym do 
świadczenia usługi kluczowej, zapewniający: 

1)  prowadzenie systematycznego 
szacowania ryzyka wystąpienia 
incydentu oraz zarządzanie tym 
ryzykiem; 
 

Obowiązek należy zrealizować w terminie 3 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej 
 

Przepis  Opis obowiązku  Termin realizacji 

Art. 9 1. Operator usługi kluczowej: 
 

1) wyznacza osobę odpowiedzialną za 
utrzymywanie kontaktów z 
podmiotami krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa; 

 

Obowiązek należy zrealizować w terminie 3 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za 
operatora usługi kluczowej 

Przepis  Opis obowiązku  Termin realizacji 

Art. 15 ust. 1 1. Operator usługi kluczowej ma obowiązek 
zapewnić przeprowadzenie, co najmniej raz 
na 2 lata, audytu bezpieczeństwa systemu 
informacyjnego wykorzystywanego do 
świadczenia usługi kluczowej, zwanego dalej 
"audytem". 
 

Obowiązek należy zrealizować w terminie roku od 
dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora 
usługi kluczowej. 
 

http://www.prostetorodo.pl/

