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                                                                                                                    Warszawa, 25 marca 2022 r. 
KL/112/AM/2022 

 
 

Pan 

Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 
 
Pan 
Janusz Cieszyński 
Sekretarz Stanu  
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z informacjami przekazanymi 23 marca 2022 r. podczas spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. 

Cyfryzacji dotyczącego nowelizacji prawa telekomunikacyjnego oraz krajowego systemu 

cyberbezpieczeństwa, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie zakresem zmian w nowej nieopublikowanej 

wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych 

ustaw (Projekt). 

Na spotkaniu zostały streszczone główne obszary zmian, dotyczące w szczególności nadania nowych 

obowiązków przedsiębiorcom komunikacji elektronicznej w zakresie mitygacji zagrożeń bezpieczeństwa  

i usług komunikacji elektronicznej, regulacji dla operatorów usług kluczowych, powstania CSIRT sektorowych, 

zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw, w tym dostawców wysokiego ryzyka, a także funkcjonowania 

Operatora Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa i Spółki Polskie 5G. 

W ramach dyskusji nad Projektem Dyrektor Departamentu do spraw Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów poinformował, że KPRM zakończył prace redakcyjne nad nowelą, która została 

zgłoszona do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Wypowiedź Pana Dyrektora odczytujemy jako 

zakończenie etapu merytorycznego prac nad Projektem, ponownie bez możliwości zajęcia stanowiska przez 

zainteresowane podmioty w ramach konsultacji publicznych oraz bez zapowiadanej uprzednio konferencji 

uzgodnieniowej. Tymczasem, zakres omówionych zmian może nakładać nowe obowiązki z zakresu ustawy  

o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa na przedsiębiorców komunikacji elektronicznej, de facto bez 

konsultacji z nimi.  
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Wydarzenia ostatnich tygodni na Ukrainie dobitnie pokazały jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywa 

stabilna łączność oraz cyberbezpieczeństwo państwa. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie głosu 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych w debacie nad ostatecznym kształtem Projektu, biorąc pod uwagę ich 

istotny wkład w zapewnianie łączności obywateli oraz instytucji rządowych. 

Dlatego apelujemy o pilne opublikowanie aktualnej wersji Projektu stanowiącego przedmiot prac Komitetu, 

wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem, zgodnie z §70 Regulamin Pracy Rady 

Ministrów oraz przeprowadzenie konsultacji publicznych. 

  

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
 

                               
 

 

 


