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Kraków, 11 Lutego 2020 

nazwa.pl spełniła obowiązki Operatora Usługi Kluczowej dla 

cyberbezpieczeństwa Polski 

Uznanie rok temu nazwa.pl przez Ministerstwo Cyfryzacji za Operatora Usługi Kluczowej 

dla cyberbezpieczeństwa Polski stanowiło zobowiązanie dla firmy do wypełnienia najwyższych 

standardów organizacyjnych i technicznych związanych ze świadczonymi usługami. Spełnienie ich 

przez nazwa.pl, poświadczone niezależnym audytem wykonanym przez PBSG, stanowi gwarancję 

bezpieczeństwa dla klientów największego w Polsce usługodawcy w obszarze rejestracji domen 

i hostingu. 

Spełnienie wyśrubowanych norm, które określiła ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, 

stanowi dla klientów nazwa.pl potwierdzenie najwyższego poziomu usług świadczonych przez spółkę. 

Szczegółowa ocena, której podlegały systemy informatyczne, dokumentacja oraz stosowane 

procedury, trwała blisko rok. Firma nazwa.pl wypełniła wszystkie wymogi stawiane jej przez resort 

cyfryzacji, uzyskując pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez poznańskiego audytora 

PBSG SA. 

 „Beneficjentami przeprowadzonego audytu są Klienci nazwa.pl, którzy uzyskali dodatkowe 

potwierdzenie najwyższej jakości usług świadczonych przez spółkę. Czym innym jest chwalenie się 

najwyższymi standardami przez firmy konkurencyjne, a czym innym udowodnienie tego przed 

niezależnym audytorem. Klienci biznesowi oczekujący wysokiej jakości usług wybierają nazwa.pl, 

właśnie ze względu na wysoką kulturę organizacyjną spółki, gwarantującą niezawodność świadczonych 

usług” - podkreśla Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl. 

Uznanie nazwa.pl za Operatora Usługi Kluczowej dla cyberbezpieczeństwa Polski potwierdziło wiodącą 

pozycję firmy na rynku usług cyfrowych w Polsce. Spełniając wymogi ustawy o cyberbezpieczeństwie 

Polski, nazwa.pl daje klientom kolejny powód do wybrania jej oferty, na rynku wielu konkurujących ze 

sobą dostawców usług rejestracji domen i hostingu. 

Kontakt dla mediów: 

Paweł Niepsuj   

pawel.niepsuj@nazwa.pl 

tel.: +48 534 177 777 

O firmie: 

Nazwa.pl zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w zakresie rejestracji domen i świadczenia usług hostingowych.  

Firma jest także liderem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które ułatwiają 

przedsiębiorcom rozwijanie profesjonalnego biznesu w Internecie. Z usług nazwa.pl od 1997 roku skorzystało 

ponad 1.000.000 Klientów, rejestrując ponad 4.000.000 domen i uruchamiając ponad 500.000 usług 

hostingowych. W 2019 roku spółka została uznana przez Ministerstwo Cyfryzacji za operatora usługi kluczowej 

dla cyberbezpieczeństwa Polski, polegającej na prowadzeniu autorytatywnego serwera DNS. 
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