
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 września 2018 r. 

Poz. 1830 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA CYFRYZACJI
1)

 

z dnia 20 września 2018 r. 

w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych 

za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług 

Na podstawie art. 175a ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Naruszenie bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych uznaje się za naruszenie 

o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług telekomunikacyjnych, w przypadku gdy zostało spełnione co naj-

mniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) dotyczyło ono co najmniej 10 000 użytkowników danej usługi i naruszenie skutkuje niedostępnością lub ogranicze-

niem dostępności sieci lub usług telekomunikacyjnych: 

a) od 1 do 2 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 15% użytkowników danej usługi, 

b) powyżej 2 do 4 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 10% użytkowników danej usługi, 

c) powyżej 4 do 6 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 5% użytkowników danej usługi, 

d) powyżej 6 do 8 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 2% użytkowników danej usługi, 

e) powyżej 8 godzin, gdy naruszenie miało wpływ na więcej niż 1% użytkowników danej usługi; 

2) naruszenie skutkuje niedostępnością numerów alarmowych i liczba użytkowników danego przedsiębiorcy telekomu-

nikacyjnego pozbawionych możliwości wykonywania połączeń z numerami alarmowymi przekroczyła: 

a) 10 000 przez co najmniej 15 minut lub 

b) 100 000. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Cyfryzacji: M. Zagórski 

                                                           
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 

1118, 1560 i 1629. 




