
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Warszawa, 7 maja 2020 r. 

KL/239/166/AM/2020 

 

Pan 

Marek Zagórski 

Minister Cyfryzacji  

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

  
W związku z obowiązującym rozporządzeniem 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 

odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie obecnej sytuacji 

dotyczącej COVID-19 i wprowadzenie modyfikacji przedmiotowego rozporządzenia poprzez wydłużenie 

okresu dostosowawczego z 6 do 12 miesięcy. W załączeniu, Konfederacja Lewiatan, szczegółowo 

przedstawia swój postulat. 

  

 

Z poważaniem 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

  

Do wiadomości: 

Pan Robert Kośla - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji 

 

 

Załącznik:  

Postulat Konfederacji Lewiatan w sprawie wydłużenia okresu dostosowawczego rozporządzenia 

Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących 

usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług 

kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo z 6 do 12 miesięcy. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Postulat Konfederacji Lewiatan w sprawie wydłużenia okresu dostosowawczego rozporządzenia 

Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących 

usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług 

kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo z 6 do 12 miesięcy. 

 

 

Konfederacja Lewiatan opowiada się za zastąpieniem cyfry 6 w §5 rozporządzenia cyfrą 12 i nadaniem 

mu następującego brzmienia: 

  

„§ 5. Podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrzne struktury 

organizacyjne operatorów usług kluczowych odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo dostosują 

pomieszczenia lub zespoły pomieszczeń do wymogów określonych w przepisach niniejszego 

rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.” 

  

Konfederacja Lewiatan uważa, iż pozwoli to na odpowiednie urealnienie okresu dostosowawczego do 

niezbędnego w obecnej sytuacji. Sygnalizujemy, że przyjęcie takiego okresu było uprzednio postulowane 

przez przedstawicieli przedsiębiorców już na etapie konsultacji publicznych, a przyjęty finalnie okres 

6 miesięcy był oceniany jako zbyt krótki nawet w normalnych warunkach działania, z pełną dostępnością 

personelu, usług zewnętrznych oraz łańcucha dostaw. 

  

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dla podmiotów 

świadczących usługi kluczowe w różnych sektorach gospodarki w tym w obszarze ochrony zdrowia  

(np. szpitale), energetyki, transportu, sektora finansowego czy cyfrowego. Wszystkie te branże mierzą 

się obecnie z istotnymi problemami organizacyjnymi o charakterze podstawowym. W przypadku 

placówek ochrony zdrowia świadczących usługi kluczowe w rozumieniu ustawy o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa, aktualny tryb prowadzonej działalności może zupełnie nie pozwalać na 

dodatkowe działania w zakresie dostosowania pomieszczeń i budynków do wymagań określonych  

w omawianym rozporządzeniu. 

  

Wyjaśniamy jednocześnie, że brak dostosowania nie będzie oznaczał braku podjęcia jakichkolwiek 

działań w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych - należy bowiem zauważyć,  

że wzmiankowany akt zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 10 września 2018 r., 

które również określało wymagania w tym zakresie. W związku z powyższym, za niezbędne uznajemy 

wydłużenie okresu na dostosowanie do wymagań rozporządzenia. Szczególnie, że brak dostosowania 

zagrożony jest ryzykiem wysokich kar pieniężnych, które dodatkowo pogarszałyby sytuację podmiotów 

krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

  



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Równolegle warto zauważyć, że wydłużenie terminów na realizację podobnych obowiązków jest już 

ugruntowane na poziomie rozwiązań przyjmowanych w ramach kolejnych iteracji tzw. Tarczy 

antykryzysowej. Z uwagi jednak na formalne uwarunkowania procesu legislacyjnego, w omawianym 

przypadku, zmiana terminu nie mogła odbyć się na poziomie ustawowym i konieczne są prace 

legislacyjne na poziomie aktu wykonawczego. 

  

Biorąc powyższe pod uwagę liczmy na zrozumienie i przyjęcie naszego postulatu. 

 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/239/166/AM/2020 

 

 


