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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 września 2018 r.
Poz. 1806
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu
dla świadczenia usług kluczowych1)
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wykaz usług kluczowych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczeństwa, oraz progi istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych,
stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

1)

Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 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 L 194 z 19.07.2016, str. 1).
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Załącznik
Poz. 1806
do rozporządzenia
Rady Ministrów
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 września
20182018
r. r. (poz. 1806)
z dnia 11 września
(poz. …)

WYKAZ
USŁUG KLUCZOWYCH
ORAZ PROGI ISTOTNOŚCI
SKUTKU
ZAKŁÓCAJĄCEGO
INCYDENTU
WYKAZ
USŁUG KLUCZOWYCH
ORAZ PROGI
ISTOTNOŚCI
SKUTKU
DLA
ŚWIADCZENIA
USŁUG
KLUCZOWYCH
ZAKŁÓCAJĄCEGO INCYDENTU DLA ŚWIADCZENIA USŁUG KLUCZOWYCH

Sektor
Energia

Podsektor

Rodzaj
podmiotu

Wydobywa- Podmioty
nie kopalin prowadzące
działalność
gospodarczą w
zakresie
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 (Dz. U.
z 2017 r. poz.
2126, z późn.
zm.1)).

Podmioty
prowadzące
działalność
gospodarczą w

1)

Usługa
kluczowa
Wydobywanie
gazu ziemnego

Wydobywanie
ropy naftowej

Próg istotności skutku
zakłócającego incydentu dla
świadczenia usługi kluczowej
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: ilość wydobytego gazu
ziemnego na terenie kraju w roku
poprzednim wynosząca minimum
11 TWh lub udział wielkości
rocznego wydobycia gazu
ziemnego w łącznym krajowym
zużyciu gazu ziemnego w roku
poprzednim wynosząca minimum
15%.
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563,
1629, 1637 i 1669.
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zakresie
wydobywania
ropy naftowej
na podstawie
koncesji, o
której mowa w
art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r.
– Prawo
geologiczne i
górnicze

Podmioty
prowadzące
działalność
gospodarczą w
zakresie
wydobywania
węgla
brunatnego na
podstawie
koncesji, o
której mowa w
art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r.
– Prawo
geologiczne i
górnicze

Wydobywanie
węgla
brunatnego

Poz. 1806

których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: udział wydobytego
surowca w dostawach ropy
naftowej dla poszczególnych
rafinerii zlokalizowanych na
terytorium RP, określony jako
procent w dostawach rocznych
wynoszący minimum 10%
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
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Podmioty
prowadzące
działalność
gospodarczą w
zakresie
wydobywania
węgla
kamiennego na
podstawie
koncesji, o
której mowa w
art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r.
– Prawo
geologiczne i
górnicze

Wydobywanie
węgla
kamiennego

Podmioty
prowadzące
działalność
gospodarczą w
zakresie
wydobywania
pozostałych
kopalin na
podstawie
koncesji, o
której mowa w
art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 9

Wydobywanie
miedzi

Poz. 1806

dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: ilość wydobytego
węgla brunatnego w tonach
wynosząca minimum 10 mln ton
rocznie
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: ilość wydobytego
węgla kamiennego w tonach
wynosząca rocznie minimum 8 mln
ton
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
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czerwca 2011 r.
– Prawo
geologiczne i
górnicze

Energia
elektryczna

2)

Przedsiębiorstwo Wytwarzanie
energii
energetyczne,
o którym mowa elektrycznej
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne
(Dz. U. z 2018 r.
poz. 755, z
późn. zm.2)),
posiadające
koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie
wytwarzania
energii
elektrycznej

Poz. 1806

d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: ilość produkcji miedzi
wynosząca minimum 50 tys. ton
rocznie
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: moc
zainstalowana elektryczna
wynosząca minimum 120 MW
brutto lub procentowy udział
wytworzonej i sprzedanej energii

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. 650, 685, 771, 1000,
1356, 1629 i 1637.
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Przedsiębiorstwo Przesyłanie
energii
energetyczne,
o którym mowa elektrycznej
w art. 3 pkt 24
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
posiadające
koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie
przesyłania
energii
elektrycznej

Przedsiębiorstwo Dystrybucja
energii
energetyczne,
o którym mowa elektrycznej
w art. 3 pkt 25
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
posiadające
koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie
dystrybucji

Poz. 1806

elektrycznej w produkcji energii
elektrycznej ogółem w kraju
wynoszący minimum 0,4% w
rocznej produkcji energii
elektrycznej, w tym posiadanie
Jednostki Wytwórczej Centralnie
Dysponowanej
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: długość sieci
przesyłowej wynosząca minimum 5
km lub zarządzanie Głównym
Punktem Zasilania
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: liczba
odbiorców wynosząca minimum
500 tys. rocznie,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
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energii
elektrycznej

Przedsiębiorstwo Obrót energią
elektryczną
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
posiadające
koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie obrotu
energią
elektryczną

Poz. 1806

d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
procentowy udział odbiorców
danego operatora w stosunku do
liczby odbiorców w kraju ogółem:
wynoszący minimum 2,5%,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: długość sieci
dystrybucyjnej/trakcyjnej
wynosząca minimum 50 km
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: liczba
odbiorców końcowych wynosząca
minimum 500 tys. rocznie,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: udział ilości sprzedanej
energii elektrycznej przez
przedsiębiorstwo w stosunku do
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Przedsiębiorstwo Magazynowanie
energii
energetyczne,
o którym mowa elektrycznej
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
prowadzące
działalność
gospodarczą w
zakresie
przetwarzania
albo
magazynowania
energii
elektrycznej

Podmioty
prowadzące
działalność
gospodarczą w
zakresie
świadczenia
usług
systemowych,
jakościowych
i zarządzania
infrastrukturą
energetyczną

Usługi
systemowe,
jakościowe
i zarządzanie
infrastrukturą
energetyczną

Poz. 1806

ilości energii elektrycznej
dostarczonej ogółem do odbiorców
końcowych w kraju wynoszący
minimum 3,5%
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: moc magazynu
wynosząca minimum 50 MW
brutto
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: procentowy
udział odbiorców danego operatora
w stosunku do liczby odbiorców w
kraju ogółem wynoszący nie mniej
niż 2,5%,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
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Ciepło

Przedsiębiorstwo Wytwarzanie
ciepła
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
posiadające
koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie
wytwarzania
ciepła

Poz. 1806

dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: długość sieci
przesyłowej wynosząca minimum
5 km lub zarządzanie Głównym
Punktem Zasilania
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: minimum
wynosząca 15 tys. odbiorców
końcowych oraz użytkowników
lokali mieszkalnych i użytkowych
w budynkach wielolokalowych,
zamieszkiwanych lub
użytkowanych przez osoby
niebędące odbiorcami (w
odniesieniu do których umowa z
przedsiębiorstwem energetycznym
została zawarta przez odbiorcę),
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: wpływ
na co najmniej 50% odbiorców, o
których mowa w lit. a,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
wynoszący powyżej 50%,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
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Przedsiębiorstwo Obrót ciepłem
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
posiadające
koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie obrotu
ciepłem

Przedsiębiorstwo Przesyłanie
ciepła
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
posiadające

Poz. 1806

g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: moc zainstalowana
cieplna wynosząca minimum
50 MWt.
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: wynosząca
minimum 15 tys. odbiorców
końcowych oraz użytkowników
lokali mieszkalnych i użytkowych
w budynkach wielolokalowych,
zamieszkiwanych lub
użytkowanych przez osoby
niebędące odbiorcami (w
odniesieniu do których umowa z
przedsiębiorstwem energetycznym
została zawarta przez odbiorcę),
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: wpływ
na co najmniej 50% odbiorców, o
których mowa w lit. a,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
wynoszący powyżej 50%,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: nie dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: wynosząca
minimum 15 tys. odbiorców
końcowych oraz użytkowników
lokali mieszkalnych i użytkowych
w budynkach wielolokalowych,
zamieszkiwanych lub
użytkowanych przez osoby
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koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie
przesyłania
ciepła

Przedsiębiorstwo Dystrybucja
ciepła
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
posiadające
koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie
dystrybucji
ciepła

Poz. 1806

niebędące odbiorcami (w
odniesieniu do których umowa z
przedsiębiorstwem energetycznym
została zawarta przez odbiorcę),
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: wpływ
na co najmniej 50% odbiorców, o
których mowa w lit. a,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
wynoszący powyżej 50%,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: długość sieci
ciepłowniczej wynosząca minimum
50 km
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: wynosząca
minimum 15 tys. odbiorców
końcowych oraz użytkowników
lokali mieszkalnych i użytkowych
w budynkach wielolokalowych,
zamieszkiwanych lub
użytkowanych przez osoby
niebędące odbiorcami (w
odniesieniu do których umowa z
przedsiębiorstwem energetycznym
została zawarta przez odbiorcę),
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
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Ropa
naftowa

Przedsiębiorstwo Wytwarzanie
paliw ciekłych
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
posiadające
koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie
wytwarzania
paliw ciekłych,
o której mowa w
art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne

Poz. 1806

bezpieczeństwo publiczne: wpływ
na co najmniej 50% odbiorców, o
których mowa w lit. a,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
wynoszący powyżej 50%,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: długość sieci
ciepłowniczej wynosząca minimum
50 km
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: ilość wytworzonych
paliw ciekłych w roku poprzednim
wynosząca minimum 5 mln ton lub
wielkość przerobu ropy naftowej w
roku poprzednim wynosząca
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Podmioty
prowadzące
działalność
gospodarczą w
zakresie
przesyłania ropy
naftowej

Przesyłanie ropy
naftowej

Przedsiębiorstwo Przesyłanie
paliw ciekłych
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
posiadające
koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie
przesyłania
paliw ciekłych
siecią
rurociągów,
o której mowa w
art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.

Poz. 1806

minimum 5 mln ton.
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: wielkość
przesyłu ropy naftowej wynosząca
minimum 10 mln ton
średniorocznie z ostatnich 3 lat
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
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– Prawo
energetyczne

Podmiot
prowadzący
działalność
gospodarczą w
zakresie
magazynowania
ropy naftowej,
w tym w
zakresie
bezzbiornikowego
podziemnego
magazynowania
ropy naftowej, o
którym mowa w
art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r.
– Prawo
geologiczne
i górnicze

Magazynowanie
ropy naftowej

Podmioty
prowadzące
działalność
gospodarczą w
zakresie
przeładunku
ropy naftowej

Przeładunek
ropy naftowej

Poz. 1806

kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: wielkość przesyłu
paliw ciekłych w roku poprzednim
wynosząca minimum 1 mln ton
rocznie
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: magazynowanie
minimum 500 tys. ton ropy
naftowej średniorocznie z ostatnich
3 lat
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
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Przedsiębiorstwo Magazynowanie
paliw ciekłych
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
wykonujące
działalność
gospodarczą w
zakresie
magazynowania
paliw ciekłych,
o którym mowa
w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
oraz podmiot
prowadzący
działalność w
zakresie
bezzbiornikowego podziemnego
magazynowania
paliw ciekłych,
o którym mowa
w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r.
– Prawo
geologiczne i
górnicze

Poz. 1806

dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: przeładunek minimum
1 mln ton ropy naftowej
średniorocznie z ostatnich 3 lat
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: suma pojemności
nominalnej magazynów podmiotu
świadczącego usługę
magazynowania wynosząca
minimum 100 tys. m³
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Przedsiębiorstwo Przeładunek
paliw ciekłych
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
wykonujące
działalność
gospodarczą w
zakresie
przeładunku
paliw ciekłych,
o którym mowa
w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne

Przedsiębiorstwo
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
wykonujące
działalność
gospodarczą w
zakresie obrotu
paliwami
ciekłymi lub w
zakresie obrotu
paliwami
ciekłymi
z zagranicą, o
którym mowa w
art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 10

Obrót paliwami
ciekłymi lub
obrót paliwami
ciekłymi z
zagranicą

Poz. 1806

a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: wielkość przeładunku
w roku poprzednim dokonana
przez podmiot świadczący usługę
przeładunku wynosząca minimum
500 tys. m3 rocznie
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
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kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne

Podmioty
prowadzące
działalność
gospodarczą w
zakresie
wytwarzania
paliw
syntetycznych

Gaz

Wytwarzanie
paliw
syntetycznych

Przedsiębiorstwo Wytwarzanie
paliw gazowych
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,

Poz. 1806

poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: przywóz minimum
400 tys. m3 paliw ciekłych w roku
poprzednim lub liczba stacji paliw
ciekłych wykorzystywanych do
prowadzenia działalności w roku
poprzednim: wynosząca minimum
250 stacji
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora:
wytwarzanie minimum 100 tys. m3
paliw syntetycznych
średniorocznie z ostatnich 3 lat
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli



– 17 –

Dziennik Ustaw

– 18 –

prowadzące
działalność w
zakresie
wytwarzania
paliw
gazowych, o
którym mowa w
art. 3 pkt 45
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne

Przedsiębiorstwo Przesyłanie
paliw gazowych
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
posiadające
koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie
przesyłania
paliw gazowych

Poz. 1806

chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: ilość wytworzonych
paliw gazowych w roku
poprzednim wynosząca minimum
11 TWh
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: ilość przesłanych paliw
gazowych w roku poprzednim
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– 19 –

Przedsiębiorstwo
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
posiadające
koncesję na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie obrotu
gazem ziemnym
z zagranicą lub
na
wykonywanie
działalności
gospodarczej w
zakresie obrotu
paliwami
gazowymi

Obrót paliwami
gazowymi i
obrót gazem
ziemnym z
zagranicą

Przedsiębiorstwo Przesyłanie
paliw gazowych
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 24
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
będące
wyznaczonym
przez Prezesa
Urzędu
Regulacji

Poz. 1806

wynosząca minimum 110 TWh
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: ilość przywiezionego
gazu ziemnego w roku poprzednim
wynosząca minimum 100 TWh lub
procentowy stosunek wielkości
przywozu gazu ziemnego do
krajowego zużycia gazu ziemnego
w roku poprzednim wynoszący
minimum 60%, lub ilość
sprzedanych paliw gazowych do
odbiorców końcowych w roku
poprzednim wynosząca minimum
27 TWh
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
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Energetyki
operatorem
systemu
przesyłowego
gazowego

Przedsiębiorstwo Dystrybucja
paliw gazowych
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 25
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
będące
wyznaczonym
przez Prezesa
Urzędu
Regulacji
Energetyki
operatorem
systemu
dystrybucyjnego
gazowego

Przedsiębiorstwo Magazynowanie
paliw gazowych
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 26

Poz. 1806

d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu dla
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: ilość przesłanych paliw
gazowych w roku poprzednim
wynosząca minimum 110 TWh
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: ilość dystrybuowanych
paliw gazowych w roku
poprzednim wynosząca minimum
90 TWh
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
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ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
będące
wyznaczonym
przez Prezesa
Urzędu
Regulacji
Energetyki
operatorem
systemu
magazynowania
paliw gazowych

Przedsiębiorstwo
energetyczne,
o którym mowa
w art. 3 pkt 27
ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.
– Prawo
energetyczne,
będące
wyznaczonym
przez Prezesa
Urzędu
Regulacji
Energetyki
operatorem
systemu
skraplania gazu
ziemnego

Skraplanie
i regazyfikacja
LNG oraz
sprowadzanie
i wyładunek
LNG

Poz. 1806

których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: poziom pojemności
czynnych udostępnianych
użytkownikom w roku poprzednim
wynoszący minimum 30 TWh
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
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Dostawy i
usługi dla
sektora
energii

Podmioty
prowadzące
działalność
gospodarczą w
zakresie dostaw
systemów,
maszyn,
urządzeń,
materiałów,
surowców oraz
świadczenia
usług na rzecz
sektora energii

Dostawy
systemów,
maszyn,
urządzeń,
materiałów,
surowców oraz
świadczenie
usług na rzecz
sektora energii

Jednostki
nadzorowa
ne
i podległe

Jednostki
organizacyjne
podległe
ministrowi
właściwemu do
spraw energii

Wytwarzanie
radiofarmaceuty
ków

Poz. 1806

g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: ilość
regazyfikowanego gazu
skroplonego w roku poprzednim
wynosząca minimum 10 TWh
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora:
– dostawa systemów
informatycznych – udział w rynku
wynoszący minimum 20% lub
– dostawa przewodów
elektroenergetycznych dla
wysokiego napięcia o długości
wynoszącej minimum 100 km
rocznie, lub
– dostawa kabli
elektroenergetycznych dla
wysokich napięć o długości
wynoszącej minimum 20 km
rocznie
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
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lub przez niego
nadzorowane

Postępowanie z
odpadami
promieniotwórczymi

Poz. 1806

przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: usługa wytwarzania
radiofarmaceutyków o wartości
sprzedaży wynoszącej minimum
24 mln zł rocznie
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: wynosząca
minimum 180 użytkowników, od
których odbiera się odpady
promieniotwórcze,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
wynoszący minimum 50%,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: świadczenie
usługi na terytorium całego kraju,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
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Utrzymywanie
rezerw
strategicznych
i zapasów ropy
naftowej,
produktów
naftowych
i gazu ziemnego

Jednostki
organizacyjne
podległe
ministrowi
właściwemu do
spraw
gospodarki
złożami kopalin
lub przez niego
nadzorowane

Prace
badawczo-rozwojowe lub
wdrożeniowe
lub badania
technologiczne
na rzecz sektora
energii

Poz. 1806

sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: nie dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
wynoszący powyżej 50%,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: świadczenie
usługi na terytorium całego kraju,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: utrzymywanie rezerw
strategicznych lub zapasów
agencyjnych ropy naftowej o
wartości ewidencyjnej wynoszącej
minimum 500 mln zł rocznie
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
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Transport
lotniczy

Przewoźnik
lotniczy, o
którym mowa w
art. 3 pkt 4
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i
Rady (WE) nr
300/2008 z dnia
11 marca 2008
r. w sprawie
wspólnych
zasad w
dziedzinie
ochrony
lotnictwa
cywilnego i
uchylające
rozporządzenie
(WE) nr
2320/2002 (Dz.
Urz. UE L 97 z
09.04.2008, str.
72)

Transport
lotniczy
pasażerski

Poz. 1806

dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: prowadzenie prac
innowacyjnych lub badawczo-rozwojowych lub wdrożeniowych,
dla sektora energii o wartości
wynoszącej minimum 2 mln zł
rocznie
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot:
przewóz minimum 500 tys.
pasażerów rocznie określany:
– na podstawie uśrednionych
danych statystycznych za 3 lata
poprzedzające wydanie decyzji o
uznaniu za operatora usługi
kluczowej lub
– w przypadku podmiotów
działających na rynku krócej niż 3
lata, na podstawie danych
statystycznych za 2 pełne lata lub 1
pełny rok poprzedzający wydanie
decyzji,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
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Transport
lotniczy
towarów

Zarządzający
lotniskiem, o
którym mowa w
art. 2 pkt 7

Działalność
usługowa
wspomagająca
transport

Poz. 1806

kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: nie dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
wynoszący minimum 25% udział
realizowanych lotów transportu
towarów w skali rynku krajowego
obliczony:
– na podstawie uśrednionych
danych statystycznych za 3 lata
poprzedzające wydanie decyzji o
uznaniu za operatora usługi
kluczowej lub
– w przypadku podmiotów
działających na rynku krócej niż 3
lata, na podstawie danych
statystycznych za 2 pełne lata lub 1
pełny rok poprzedzający wydanie
decyzji,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: nie dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: obsługa
minimum 500 tys. pasażerów
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ustawy z dnia 3 lotniczy przez
zarządzającego
lipca 2002 r. –
lotniskiem
Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2018 r.
poz. 1183, 1629
i 1637)

Przedsiębiorca,
o którym mowa
w art. 177 ust. 2
ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. –
Prawo lotnicze,
wykonujący dla
przewoźników

Działalność
usługowa
wspomagająca
transport
lotniczy przez
przedsiębiorcę,
posiadającego
status

Poz. 1806

rocznie określana:
– na podstawie uśrednionych
danych statystycznych za 3 lata
poprzedzające wydanie decyzji o
uznaniu za operatora usługi
kluczowej lub
– w przypadku podmiotów
działających na rynku krócej niż 3
lata, na podstawie danych
statystycznych za 2 pełne lata lub 1
pełny rok poprzedzający wydanie
decyzji lub
– w przypadku nowych
podmiotów, których przewidywany
zakres działania spełni wymogi
progu uznania za operatora usługi
kluczowej, na podstawie planu
generalnego, o którym mowa w art.
55 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: nie dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
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lotniczych oraz
innych
użytkowników
statków
powietrznych
jedną lub więcej
kategorii usług,
o których mowa
w art. 176 tej
ustawy, oraz
przedsiębiorca,
o którym mowa
w art. 186b ust.
1 pkt 2 ustawy z
dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo
lotnicze,
wykonujący dla
przewoźników
lotniczych
zadania
związane z
kontrolą
bezpieczeństwa

zarejestrowanego
agenta

Działalność
usługowa
wspomagająca
transport
lotniczy przez
przedsiębiorcę
posiadającego
status agenta
obsługi
naziemnej

Poz. 1806

chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
– realizowanie przez podmiot
kontroli bezpieczeństwa ładunku
lub poczty lotniczej wraz z
nadawaniem skontrolowanym
ładunkom statusów SPX, SCO oraz
SHR w myśl rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE)
2015/1998 z dnia 5 listopada 2015
r. ustanawiającego szczegółowe
środki w celu wprowadzenia w
życie wspólnych podstawowych
norm ochrony lotnictwa cywilnego,
lub
– świadczenie usługi
elektronicznego przekazu
informacji o statusie ochrony
nadanym przesyłce, przekazywanej
drogą lotniczą do punktu
docelowego
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
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Instytucja
zapewniająca
służby żeglugi
powietrznej, o
której mowa w
art. 127 ust. 1
ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. –
Prawo lotnicze

Działalność
usługowa
wspomagająca
transport
lotniczy przez
instytucję
zapewniającą
służby żeglugi
powietrznej

Poz. 1806

dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: prawidłowe
działanie innych usług kluczowych
w porcie lotniczym zależy od usług
świadczonych przez agenta obsługi
naziemnej, przy jednoczesnym
braku możliwości jej świadczenia
przez inny podmiot
Spełnienie co najmniej dwóch z
poniższych kryteriów:
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: świadczenie
usługi na terytorium całego kraju,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: brak
alternatywy dla świadczonej usługi
i możliwości jej realizowania przez
inną służbę w przypadku
wystąpienia incydentu,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: usługa
zapewniana jest dla więcej niż
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Transport
kolejowy

3)

Zarządca
infrastruktury
kolejowej w
rozumieniu art.
4 pkt 7 ustawy z
dnia 28 marca
2003 r. o
transporcie
kolejowym (Dz.
U. z 2017 r.
poz. 2117, z
późn. zm.3)) z
wyłączeniem
zarządców
wyłącznie
infrastruktury
nieczynnej, o
której mowa w
art. 4 pkt 1b tej
ustawy,
infrastruktury
prywatnej, o
której mowa w
art. 4 pkt 1c,
oraz
infrastruktury
kolei
wąskotorowej, o
której mowa w
art. 4 pkt 1d tej
ustawy

Konstrukcja
rozkładu jazdy
pociągów

Poz. 1806

10 tys. lotów rocznie, niezależnie
od maksymalnej masy startowej i
liczby miejsc pasażerskich w statku
powietrznym, przy lotach
liczonych jako suma startów i
lądowań oraz obliczanych jako
średnia z ubiegłych 3 lat
Spełnienie co najmniej dwóch z
czterech kryteriów głównych:
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot:
zależność co najmniej dwóch z
niżej wymienionych sektorów lub
podsektorów od usługi świadczonej
przez dany podmiot:
– sektor energia, podsektor energia
elektryczna,
– sektor energia, podsektor ropa
naftowa,
– sektor energia, podsektor ciepło,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne:
1) strata finansowa z tytułu
niezrealizowania przewozu:
wynosząca 500 tys. złotych
dziennie,
2) brak możliwości uruchomienia
pociągów: w liczbie 5 tys. sztuk
dziennie,
3) brak możliwości realizacji
dostaw paliw kopalnych (węgiel),
płynnych (paliwa) powyżej 12
godzin,
4) brak możliwości realizacji
przejazdów pociągów pasażerskich
(transport publiczny) powyżej 12
godzin,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
udział w rynku zarządców
infrastruktury kolejowej: powyżej
50% długości eksploatowanych

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 oraz
z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629.
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Transport
Przewoźnik
kolejowy
kolejowy, o
którym mowa w pasażerski
art. 4 pkt 9
ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o
transporcie
kolejowym,
którego
działalność
podlega
licencjonowaniu,
oraz operator
obiektu
infrastruktury
usługowej, o
którym mowa w
art. 4 pkt 52
ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o
transporcie
kolejowym,
jeżeli
przedsiębiorca
wykonujący
funkcję
operatora jest
jednocześnie
przewoźnikiem
kolejowym

Poz. 1806

linii kolejowych (wg aktualnych
danych publikowanych przez
Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego),
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: liczba
składanych przez przewoźników
wniosków o konstrukcję rozkładu
jazdy – nie mniej niż 800 tys.
rocznie
Spełnienie co najmniej jednego z
kryteriów:
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: udział
przewoźnika w rynku wynoszący
powyżej 25%, liczony wg
wykonanej pracy przewozowej lub
liczby pasażerów (na podstawie
danych publikowanych przez
Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego),
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: świadczenie
usługi na obszarze co najmniej 9
województw,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
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Transport
kolejowy
towarów

Transport
wodny

Armator w
transporcie
morskim
pasażerów i
towarów
zgodnie z
definicją dla
transportu
morskiego w
załączniku I do
rozporządzenia
(WE) nr

Transport
morski
pasażerski

Poz. 1806

sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
Spełnienie co najmniej jednego z
kryteriów:
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: udział
przewoźnika w rynku wynoszący
powyżej 25%, liczony wg
wykonanej pracy przewozowej lub
przewiezionej masy towarów (na
podstawie danych publikowanych
przez Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego),
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: przewóz
minimum 100 tys. pasażerów
rocznie,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
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725/2004
Parlamentu
Europejskiego i
Rady z dnia 31
marca 2004 r. w
sprawie
podniesienia
ochrony statków
i obiektów
portowych (Dz.
Urz. UE L 129 z
29.04.2004,
str. 6), z
wyłączeniem
poszczególnych
statków, na
których
prowadzą
działalność ci
armatorzy

Armator, o
którym mowa w

Transport
morski towarów

Transport
wodny

Poz. 1806

gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: przewóz
minimum 1 mln ton towarów
rocznie
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
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art. 5 ust. 1 pkt 2 śródlądowy
ustawy z dnia 21 pasażerski
grudnia 2000 r.
o żegludze
śródlądowej
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 2128 oraz z
2018 r.
poz. 1137)

Transport
wodny
śródlądowy
towarów

Poz. 1806

przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: przewóz
co najmniej 30% pasażerów
transportu pasażerskiego żeglugi
śródlądowej,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
realizowanie co najmniej 40%
przewozów towarów rocznie w
transporcie śródlądowym
krajowym,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
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Zarządzanie
Podmiot
portem morskim
zarządzający
portem, o
którym mowa w
art. 2 pkt 6
ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r.
o portach i
przystaniach
morskich (Dz.
U. z 2017 r. poz.
1933)

Podmiot
zarządzający
obiektem
portowym, o
którym mowa w
art. 2 pkt 11
rozporządzenia
(WE) 725/2004

Obsługa
transportu
morskiego
pasażerów
i towarów

Poz. 1806

kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: zarządzanie
portem należącym do sieci bazowej
TEN-T, o której mowa w
rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1315/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie unijnych
wytycznych dotyczących rozwoju
transeuropejskiej sieci
transportowej i uchylającym
decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz.
UE L 348/1 z 20.12.2013, str.1)
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: obsługa
minimum 100 tys. pasażerów
przewożonych w transporcie
morskim rocznie,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
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Parlamentu
Europejskiego i
Rady z dnia 31
marca 2004 r. w
sprawie
podniesienia
ochrony statków
i obiektów
portowych

Podmioty
prowadzące na
terenie portu
działalność
wspomagającą
transport morski

Działalność
usługowa
wspomagająca
transport morski

Poz. 1806

ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: dla sektorów
energii, transportu oraz podsektora
transport kolejowy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: obsługa
minimum 3 mln ton towarów
przewożonych w transporcie
morskim rocznie
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
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Transport
drogowy

VTS (Służba
Kontroli Ruchu
Statków) –
aparat
pomocniczy
dyrektora
urzędu
morskiego
powołany w
celu
monitorowania
ruchu statków i
przekazywania
informacji,
stanowiący
część składową
Narodowego
Systemu
SafeSeaNet, o
którym mowa w
art. 91 ustawy z
dnia 18 sierpnia
2011 r. o
bezpieczeństwie
morskim (Dz.
U. z 2018 r. poz.
181, 1137 i
1669)

Monitorowanie
ruchu statków

Organy, o
których mowa w

Zarządzanie
drogami

Poz. 1806

g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: każdy
podmiot wykonujący usługi, o
których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a,
c, f oraz g rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/352 z dnia 15 lutego
2017 r. ustanawiające ramy w
zakresie świadczenia usług
portowych oraz wspólne zasady
dotyczące przejrzystości
finansowej portów (Dz. Urz. UE L
57/1 z 03.03.2017, str. 1)
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
gromadzenie i dystrybucja
informacji związanej z
bezpieczeństwem ruchu morskiego
na obszarze terytorialnego zakresu
działania dyrektorów urzędów
morskich określonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 40 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1991
r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej
Spełnienie poniższych kryteriów
łącznie:
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art. 19 ust. 2, 5 i
5a ustawy z dnia
21 marca 1985
r. o drogach
publicznych
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222, z
późn. zm.4))

Inteligentne
Podmioty, o
których mowa w systemy
transportowe
art. 43a ust. 1
ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o
drogach
publicznych

4)

Poz. 1806

a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: każdy
negatywny wpływ na
bezpieczeństwo ruchu drogowego,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: minimum 15%
wszystkich dróg krajowych,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
istnieje alternatywa dla usługi w
przypadku wystąpienia incydentu,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: minimum 500 tys.
pojazdów samochodowych na
drogach krajowych rocznie
Spełnienie poniższych kryteriów
łącznie:
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: każdy
negatywny wpływ na
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317,
1356 i 1669.
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Bankowość i
infrastruktura
rynków
finanso
wych

5)

– 39 –

Instytucja
kredytowa, o
której mowa w
art. 4 ust. 1 pkt
17 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997
r. – Prawo
bankowe (Dz.
U. z 2017 r. poz.
1876, z późn.
zm.5)).

1) przyjmowanie depozytów
pieniężnych lub
innych funduszy
podlegających
zwrotowi od
klientów;
2) udzielanie
kredytów na
swój własny
rachunek

Poz. 1806

lub prawidłowość poboru opłat za
przejazd,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: minimum 15%
wszystkich dróg krajowych,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
istnieje alternatywa dla usługi w
przypadku wystąpienia incydentu,
g) inne czynniki
charakterystyczne dla danego
podsektora: minimum 500 tys.
pojazdów samochodowych na
drogach krajowych rocznie
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
nie dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 i 2491 oraz z
2018 r. poz. 62, 106, 138, 650, 685, 723, 864, 1000, 1075, 1499 i 1629.
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Bank krajowy, o
którym mowa w
art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r.
– Prawo
bankowe

Wykonywanie
przez bank
następujących
czynności:
1)
przyjmowanie
wkładów
pieniężnych
płatnych na
żądanie lub z
nadejściem
oznaczonego
terminu oraz
prowadzenie
rachunków tych
wkładów lub
2) prowadzenie
innych
rachunków
bankowych, lub
3) udzielanie
kredytów, lub
4)
przeprowadzanie
bankowych
rozliczeń
pieniężnych, lub
5) udzielanie
pożyczek
pieniężnych, lub
6) świadczenie
usług
płatniczych oraz
wydawanie
pieniądza
elektronicznego,
lub
7) terminowe
operacje
finansowe, lub
8) nabywanie i
zbywanie
wierzytelności
pieniężnych, lub
9) wykonywanie

Poz. 1806

dla danego podsektora:
każda instytucja kredytowa, która
świadczy usługi:
1) przyjmowania depozytów
pieniężnych lub innych funduszy
podlegających zwrotowi od
klientów lub
2) udzielania kredytów na swój
własny rachunek
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
świadczenie usługi kluczowej przez
bank istotny pod względem
wielkości, organizacji wewnętrznej
oraz rodzaju, zakresu i złożoności
prowadzonej działalności, który
spełnia co najmniej jeden z
warunków:
– udział banku w aktywach sektora
bankowego jest nie mniejszy niż
2%,
– udział banku w depozytach
sektora bankowego jest nie
mniejszy niż 2%,
– udział banku w funduszach
własnych sektora bankowego jest
nie mniejszy niż 2%,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
1) świadczenie usługi kluczowej
przez bank istotny pod względem
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czynności
zleconych,
związanych z
emisją papierów
wartościowych,
lub
10)
dokonywanie
obrotu
papierami
wartościowymi,
lub
11) świadczenie
usług zaufania
oraz wydawanie
środków
identyfikacji
elektronicznej w
rozumieniu
przepisów o
usługach
zaufania, lub
12)
przyjmowanie
wpłat gotówki i
dokonywanie
wypłat gotówki
z rachunku
płatniczego oraz
wszelkie
działania
niezbędne do
prowadzenia
rachunku, lub
13)
wykonywanie
transakcji
płatniczych, w
tym transferu
środków
pieniężnych na
rachunek
płatniczy u
dostawcy
użytkownika lub
u innego
dostawcy:
a) przez
wykonywanie
usług polecenia
6)

Poz. 1806

wielkości, organizacji wewnętrznej
oraz rodzaju, zakresu i złożoności
prowadzonej działalności, którego
akcje zostały dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1768, z późn.
zm.6)),
2) świadczenie usługi kluczowej
przez bank istotny pod względem
wielkości, organizacji wewnętrznej
oraz rodzaju, zakresu i złożoności
prowadzonej działalności, który
został uznany za bank istotny przez
Komisję Nadzoru Finansowego, w
drodze decyzji administracyjnej
zgodnie z art. 4b ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz z
2018 r. poz. 106, 138, 650, 685, 723, 771 i 1669.


Dziennik Ustaw

– 41 –
– 42 –

zapłaty, w tym
jednorazowych
poleceń zapłaty,
b) przy użyciu
karty płatniczej
lub podobnego
instrumentu
płatniczego,
c) przez
wykonywanie
usług polecenia
przelewu, w tym
stałych zleceń,
lub
14)
wykonywanie
transakcji
płatniczych
wymienionych
w pkt 13, w
ciężar środków
pieniężnych
udostępnionych
użytkownikowi
z tytułu kredytu,
a w przypadku
instytucji
płatniczej lub
instytucji
pieniądza
elektronicznego
– kredytu, o
którym mowa w
art. 74 ust. 3 lub
art. 132j ust. 3
ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r.
o usługach
płatniczych, lub
15) wydawanie
instrumentów
płatniczych, lub
16)
umożliwianie
akceptowania
instrumentów
płatniczych oraz
wykonywania
transakcji
płatniczych,
zainicjowanych
instrumentem
płatniczym
płatnika przez

Poz. 1806
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Oddział banku
zagranicznego,
o którym mowa
w art. 4 ust. 1
pkt 20 ustawy z
dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo
bankowe

akceptanta lub
za jego
pośrednictwem,
polegających w
szczególności na
obsłudze
autoryzacji,
przesyłaniu do
wydawcy
instrumentu
płatniczego lub
systemów
płatności zleceń
płatniczych
płatnika lub
akceptanta,
mających na
celu przekazanie
akceptantowi
należnych mu
środków, z
wyłączeniem
czynności
polegających na
rozliczaniu i
rozrachunku
tych transakcji
w ramach
systemu
płatności w
rozumieniu
ustawy o
ostateczności
rozrachunku
(acquiring), lub
17) świadczenie
usługi
inicjowania
transakcji
płatniczej
Wykonywanie
przez oddział
banku
zagranicznego
następujących
czynności:
1)
przyjmowanie
wkładów
pieniężnych
płatnych na
żądanie lub z
nadejściem
oznaczonego

Poz. 1806

a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
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terminu oraz
prowadzenie
rachunków tych
wkładów lub
2) prowadzenie
innych
rachunków
bankowych, lub
3) udzielanie
kredytów, lub
4)
przeprowadzanie
bankowych
rozliczeń
pieniężnych, lub
5) udzielanie
pożyczek
pieniężnych, lub
6) świadczenie
usług
płatniczych oraz
wydawanie
pieniądza
elektronicznego,
lub
7) terminowe
operacje
finansowe, lub
8) nabywanie i
zbywanie
wierzytelności
pieniężnych, lub
9) wykonywanie
czynności
zleconych,
związanych z
emisją papierów
wartościowych,
lub
10)
dokonywanie
obrotu
papierami
wartościowymi,
lub
11) świadczenie
usług zaufania
oraz wydawanie
środków
identyfikacji
elektronicznej w
rozumieniu
przepisów o
usługach

Poz. 1806

usługę kluczową w rynku:
świadczenie usługi kluczowej przez
oddział banku zagranicznego
istotnego pod względem wielkości,
organizacji wewnętrznej oraz
rodzaju, zakresu i złożoności
prowadzonej działalności, który
spełnia co najmniej jeden z
warunków:
– udział oddziału banku
zagranicznego w aktywach sektora
bankowego jest nie mniejszy niż
2%,
– udział oddziału banku
zagranicznego w depozytach
sektora bankowego jest nie
mniejszy niż 2%,
– udział oddziału banku
zagranicznego w funduszach
własnych sektora bankowego jest
nie mniejszy niż 2%,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
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zaufania, lub
12)
przyjmowanie
wpłat gotówki i
dokonywanie
wypłat gotówki
z rachunku
płatniczego oraz
wszelkie
działania
niezbędne do
prowadzenia
rachunku, lub
13)
wykonywanie
transakcji
płatniczych, w
tym transferu
środków
pieniężnych na
rachunek
płatniczy u
dostawcy
użytkownika lub
u innego
dostawcy:
a) przez
wykonywanie
usług polecenia
zapłaty, w tym
jednorazowych
poleceń zapłaty,
b) przy użyciu
karty płatniczej
lub podobnego
instrumentu
płatniczego,
c) przez
wykonywanie
usług polecenia
przelewu, w tym
stałych zleceń,
lub
14)
wykonywanie
transakcji
płatniczych
wymienionych
w pkt 13, w
ciężar środków
pieniężnych
udostępnionych
użytkownikowi
z tytułu kredytu,

Poz. 1806
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a w przypadku
instytucji
płatniczej lub
instytucji
pieniądza
elektronicznego
– kredytu, o
którym mowa w
art. 74 ust. 3 lub
art. 132j ust. 3
ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r.
o usługach
płatniczych, lub
15) wydawanie
instrumentów
płatniczych, lub
16)
umożliwianie
akceptowania
instrumentów
płatniczych oraz
wykonywania
transakcji
płatniczych,
zainicjowanych
instrumentem
płatniczym
płatnika przez
akceptanta lub
za jego
pośrednictwem,
polegających w
szczególności na
obsłudze
autoryzacji,
przesyłaniu do
wydawcy
instrumentu
płatniczego lub
systemów
płatności zleceń
płatniczych
płatnika lub
akceptanta,
mających na
celu przekazanie
akceptantowi
należnych mu
środków, z
wyłączeniem
czynności
polegających na
rozliczaniu i
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rozrachunku
tych transakcji
w ramach
systemu
płatności w
rozumieniu
ustawy o
ostateczności
rozrachunku
(acquiring), lub
17) świadczenie
usługi
inicjowania
transakcji
płatniczej
Wykonywanie
Oddział
przez oddział
instytucji
instytucji
kredytowej, o
którym mowa w kredytowej
jednej z
art. 4 ust. 1 pkt
18 ustawy z dnia czynności
29 sierpnia 1997 bankowych, o
których mowa w
r. – Prawo
art. 5 ust. 1 pkt
bankowe
1–3, 6 oraz ust.
2 pkt 1 i 2
ustawy – Prawo
bankowe

Poz. 1806

a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot:
nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku:
nie dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
świadczenia usługi kluczowej przez
oddział instytucji kredytowej,
uznany w drodze decyzji
administracyjnej przez Komisję
Nadzoru Finansowego za istotny
oddział instytucji kredytowej
zgodnie z art. 141f ust. 13 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe
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Spółdzielcze
kasy
oszczędnościowo-kredytowe w
rozumieniu
ustawy z dnia 5
listopada 2009 r.
o spółdzielczych
kasach
oszczędnościowo-kredytowych
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 2065, z
późn. zm.7))

Wykonywanie
czynności, o
których mowa w
art. 3 ustawy z
dnia 5 listopada
2009 r. o
spółdzielczych
kasach
oszczędnościowo-kredytowych w
zakresie
określonym w
tym przepisie

Podmiot
prowadzący
rynek
regulowany, o
którym mowa w
art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o
obrocie
instrumentami
finansowymi

Prowadzenie
rynku
regulowanego
lub innej
działalności w
zakresie
organizowania
obrotu
instrumentami
finansowymi
oraz giełdy
towarowej

Poz. 1806

a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: świadczenia
usługi kluczowej przez
spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową,
której średnioroczna liczba
członków przekracza 600 tys. osób,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz
z 2018 r. poz. 62, 106, 138, 650, 723, 771, 864, 1000, 1075, 1499, 1544 i 1629.
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obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: wszystkie
podmioty świadczące tę usługę
a) liczba użytkowników zależnych
Organizowanie
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
alternatywnego
b) zależność innych sektorów, o
systemu obrotu
których mowa w załączniku nr 1 do
instrumentami
ustawy, od usługi świadczonej
finansowymi
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: wszystkie
podmioty świadczące tę usługę
a) liczba użytkowników zależnych
Działanie
Podmiot, o
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
którym mowa w pomiędzy
b) zależność innych sektorów, o
kontrahentami
art. 3 pkt 49
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy z dnia 29 kontraktów
ustawy, od usługi świadczonej
będących w
lipca 2005 r. o
przez ten podmiot: nie dotyczy,
obrocie na co
obrocie
najmniej jednym c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
instrumentami
chodzi o skalę i czas trwania,
rynku
finansowymi
mógłby mieć na działalność
finansowym,
gospodarczą i społeczną lub
polegające na
bezpieczeństwo publiczne: nie
staniu się
dotyczy,
nabywcą dla
d) udział podmiotu świadczącego
każdego
usługę kluczową w rynku: nie
sprzedawcy i
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sprzedawcą dla
każdego
nabywcy (CCP)

Ochrona
zdrowia

Podmiot, o
którym mowa w
art. 48 ust. 7
ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o
obrocie
instrumentami
finansowymi

Prowadzenie
rozliczeń i
transakcji
zawieranych w
obrocie
instrumentami
finansowymi

Podmiot
leczniczy, o
którym mowa w
art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r.
o działalności
leczniczej (Dz.
U. z 2018 r. poz.

Udzielanie
świadczenia
opieki
zdrowotnej
przez podmiot
leczniczy

Poz. 1806

dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: wszystkie
podmioty świadczące tę usługę
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: wszystkie
podmioty świadczące tę usługę
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
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160, z późn.
zm.8))

Dowodzenie
jednostkami
systemu
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego

8)

Poz. 1806

gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
świadczeniodawca
zakwalifikowany do systemu
podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach tzw. „sieci
szpitali” oraz posiadający Szpitalny
Oddział Ratunkowy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. 138, 650, 1128, 1375,
1532, 1629 i 1669.
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Jednostka
podległa
ministrowi
właściwemu do
spraw zdrowia,
właściwa w
zakresie
systemów
informacyjnych
ochrony zdrowia

Zarządzanie
danymi
epidemiologicznymi

Gromadzenie i
udostępnianie
Elektronicznej
Dokumentacji
Medycznej

Poz. 1806

g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
zapewnienie dostępu do usługi dla
wszystkich usługobiorców
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
zapewnienie dostępu do usługi dla
wszystkich usługobiorców
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
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Narodowy
Fundusz
Zdrowia

System
świadczenia
świadczeń
gwarantowanych
zgodnie z
ustawą z dnia 27
sierpnia 2004 r.
o świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych
ze środków
publicznych

Podmiot
leczniczy, w
przedsiębiorstwie
którego
funkcjonuje
dział farmacji
szpitalnej, w
rozumieniu
ustawy z dnia 6
września 2001 r.
– Prawo
farmaceutyczne
(Dz. U. z 2017 r.

Obrót i
dystrybucja
produktów
leczniczych
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kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
zapewnienie dostępu do usługi dla
wszystkich usługobiorców
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: objęcie
usługą wszystkich
świadczeniodawców mających
zawartą umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
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poz. 2211, z
późn. zm.9))

Podmiot
leczniczy, w
przedsiębiorstwie
którego
funkcjonuje
apteka szpitalna,
w rozumieniu
ustawy z dnia 6
września 2001 r.
– Prawo
farmaceutyczne

9)

Obrót i
dystrybucja
produktów
leczniczych

Poz. 1806

usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
świadczeniodawca
zakwalifikowany do systemu
podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach tzw. „sieci
szpitali” oraz posiadający Szpitalny
Oddział Ratunkowy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
świadczeniodawca
zakwalifikowany do systemu

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1039,
1375, 1515, 1544, 1629, 1637 i 1669.
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Przedsiębiorca
prowadzący
działalność
polegającą na
prowadzeniu
hurtowni
farmaceutycznej
w rozumieniu
ustawy z dnia 6
września 2001 r.
– Prawo
farmaceutyczne

Obrót i
dystrybucja
produktów
leczniczych

Przedsiębiorca
lub podmiot
prowadzący
działalność
gospodarczą w
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej lub
państwie
członkowskim
Europejskiego
Porozumienia o
Wolnym Handlu
(EFTA) – strony
umowy o
Europejskim
Obszarze
Gospodarczym,

Produkcja,
obrót,
dystrybucja
produktów
leczniczych

Poz. 1806

podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach tzw. „sieci
szpitali” oraz posiadający Szpitalny
Oddział Ratunkowy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: liczba
wydanych zezwoleń na
prowadzenie hurtowni
farmaceutycznych – co najmniej 6
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
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– 56 –

który uzyskał
pozwolenie na
dopuszczenie do
obrotu produktu
leczniczego

Importer
produktu
leczniczego/substancji czynnej
w rozumieniu
ustawy z dnia 6
września 2001 r.
– Prawo
farmaceutyczne

Obrót i
dystrybucja
produktów
leczniczych

Wytwórca
produktu
leczniczego/sub
stancji czynnej

Obrót i
dystrybucja
produktów
leczniczych

Poz. 1806

utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: kwota
refundacji produktów leczniczych
powyżej 1 mld PLN za ostatni rok
kalendarzowy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: kwota
refundacji produktów leczniczych
znajdujących się w wykazach
produktów leczniczych, wyrobów
medycznych oraz środków
spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
zagrożonych brakiem dostępności
na terytorium RP, wydawanych na
podstawie art. 37av ust. 14 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne – powyżej 50 mln
PLN za ostatni rok kalendarzowy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
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– 57 –

w rozumieniu
ustawy z dnia 6
września 2001 r.
– Prawo
farmaceutyczne

Importer
równoległy w
rozumieniu
ustawy z dnia 6
września 2001 r.
– Prawo
farmaceutyczne

Obrót,
dystrybucja
produktów
leczniczych

Poz. 1806

ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: kwota
refundacji produktów leczniczych
znajdujących się w wykazach
produktów leczniczych, wyrobów
medycznych oraz środków
spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
zagrożonych brakiem dostępności
na terytorium RP, wydawanych na
podstawie art. 37av ust. 14 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne – powyżej 50 mln
PLN za ostatni rok kalendarzowy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
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Dziennik Ustaw

– 58 –

Dystrybutor
substancji
czynnej w
rozumieniu
ustawy z dnia 6
września 2001 r.
– Prawo
farmaceutyczne

Obrót i
dystrybucja
produktów
leczniczych

Poz. 1806

utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: kwota
refundacji produktów leczniczych
znajdujących się w wykazach
produktów leczniczych, wyrobów
medycznych oraz środków
spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
zagrożonych brakiem dostępności
na terytorium RP, wydawanych na
podstawie art. 37av ust. 14 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne – powyżej 50 mln
PLN za ostatni rok kalendarzowy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: dystrybutor
substancji czynnej spełniający
łącznie następujące przesłanki:
• dystrybutor substancji
czynnej posiadający
system magazynowy oraz
system utrzymywania
warunków
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– 59 –

Poz. 1806

•

•

Przedsiębiorca
prowadzący
działalność
gospodarczą
polegającą na
prowadzeniu
apteki
ogólnodostępnej
w rozumieniu
ustawy z dnia 6
września 2001 r.
– Prawo
farmaceutyczne

Obrót,
dystrybucja
produktów
leczniczych

przechowywania,
dystrybutor substancji
czynnej będący jedynym
dystrybutorem danej
substancji czynnej,
dystrybutor substancji
czynnej używanej do
produkcji produktu
leczniczego znajdującego
się w wykazie produktów
leczniczych, wyrobów
medycznych oraz środków
spożywczych specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego
zagrożonych brakiem
dostępności na terytorium
RP

a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą polegającą
na prowadzeniu co najmniej 4
aptek ogólnodostępnych
zapewniających dostępność
świadczeń w porze nocnej,
niedzielę, święta i inne dni wolne
od pracy na podstawie uchwały
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Dziennik Ustaw

Zaopatrzenie
w wodę
pitną i
jej
dystrybucja

– 60 –

Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne,
o którym mowa
w art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r.
o zbiorowym
zaopatrzeniu w
wodę i
zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków (Dz. U.
z 2018 r. poz.
1152 i 1629)

Ujmowanie
wody

Uzdatnianie
wody

Poz. 1806

rady powiatu w trybie określonym
w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: ujmowanie
wody dla minimum 500 tys.
podłączonych mieszkańców w
ramach zbiorowego zaopatrzenia w
wodę,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: uzdatnianie
wody dla minimum 500 tys.
podłączonych mieszkańców w
ramach zbiorowego zaopatrzenia w
wodę,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie


Dziennik Ustaw

– 60 –
– 61 –

Dostarczanie
wody

Odprowadzanie
ścieków

Poz. 1806

dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: dostarczanie
wody dla minimum 500 tys.
podłączonych mieszkańców w
ramach zbiorowego zaopatrzenia w
wodę,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: obsługa
aglomeracji o równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM), o której
mowa w art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne, powyżej 500 tys.,


Dziennik Ustaw

– 61 –
– 62 –

Oczyszczanie
ścieków

Poz. 1806

b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej świadczonej
przez dany podmiot: obsługa
aglomeracji o równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM), o której
mowa w art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne, powyżej 500 tys.,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu



– 62 –

Dziennik Ustaw

Infrastruktura
cyfrowa

– 63 –

Podmiot, który
świadczy usługi
DNS

Podmiot
prowadzący
punkt wymiany
ruchu
internetowego
(IXP),
stanowiącego
obiekt sieciowy,
który umożliwia
połączenie
międzysystemowe pomiędzy
więcej niż
dwoma
niezależnymi
systemami
autonomicznymi,
głównie do
celów

Poz. 1806

dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: nie
dotyczy
Prowadzenie
a) liczba użytkowników zależnych
autorytatywnego od usługi kluczowej: nie dotyczy,
serwera DNS
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: minimalnie
100 tys. nazw domen, dla których
serwer jest autorytatywny
a) liczba użytkowników zależnych
Prowadzenie
punktu wymiany od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
ruchu
których mowa w załączniku nr 1 do
internetowego
ustawy, od usługi świadczonej
(IXP) w Polsce
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
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ułatwienia
wymiany ruchu
internetowego

Podmiot
zarządzający
rejestracją
internetowych
nazw domen w
ramach domeny
najwyższego
poziomu (TLD)

Prowadzenie
rejestru domeny
najwyższego
poziomu (TLD)

Poz. 1806

utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora: co najmniej
100 podłączonych systemów
autonomicznych, licząc
średniorocznie, biorąc pod uwagę
średnią z ostatnich 3 lat
a) liczba użytkowników zależnych
od usługi kluczowej: nie dotyczy,
b) zależność innych sektorów, o
których mowa w załączniku nr 1 do
ustawy, od usługi świadczonej
przez ten podmiot: nie dotyczy,
c) wpływ, jaki incydent, jeżeli
chodzi o skalę i czas trwania,
mógłby mieć na działalność
gospodarczą i społeczną lub
bezpieczeństwo publiczne: nie
dotyczy,
d) udział podmiotu świadczącego
usługę kluczową w rynku: nie
dotyczy,
e) zasięg geograficzny związany z
obszarem, którego mógłby
dotyczyć incydent: nie dotyczy,
f) zdolność podmiotu do
utrzymywania wystarczającego
poziomu świadczenia usługi
kluczowej przy uwzględnieniu
dostępności alternatywnych
sposobów jej świadczenia: nie
dotyczy,
g) inne czynniki charakterystyczne
dla danego podsektora:
prowadzenie przynajmniej jednego
rejestru domeny najwyższego
poziomu (TLD) dla co najmniej
100 tys. abonentów

