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                                                                                                                    Warszawa, 13 kwietnia 2022 r. 
KL/151/67/AM/2022 

 
Pan  
Janusz Cieszyński  
Sekretarz Stanu    
Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w związku z publikacją na stronach Rządowego Centrum Legislacji nowej wersji projektu ustawy o zmianie 
ustawy krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 15 marca 
2022 r.), Konfederacja Lewiatan poniżej przedstawia stanowisko do projektu. 

 
 
Z poważaniem  

 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik:  
Stanowisko Konfederacji Lewiatan do zaktualizowanego projektu ustawy o zmianie ustawy  
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 15 marca 
2022 r.)  
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan do zaktualizowanego projektu ustawy o zmianie ustawy  
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 15 marca 

2022 r.) 
 

W związku z publikacją na stronach Rządowego Centrum Legislacji („RCL”) nowej wersji projektu ustawy 
o zmianie ustawy krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw („Projekt”), jako 
aktywni uczestnicy procesu legislacyjnego tego Projektu przedstawiamy nasze stanowisko.  
 
1. Nowe zakresy projektu oraz nieuwzględnione dotychczas uwagi wymagają pogłębionego dialogu 

 
Projekt z 15 marca 2022 r. zawiera kolejne istotne zmiany Projektu w stosunku do poprzedniej wersji,  
w tym dodatkowe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych związane z bezpieczeństwem sieci  
i usług komunikacji elektronicznej oraz oceną bezpieczeństwa systemów informacyjnych (Rozdział 6b) . 
W związku z powyższym, zgodnie z § 48 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Uchwały nr 190 Rady Ministrów Regulamin 
Pracy Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. (tj. M.P. z 2022 r. poz. 348), uzasadnionym wydaje 
się wniosek, że powinno się przedstawić zmieniony projekt dokumentu rządowego podmiotom, którym 
przekazano poprzednio projekt do zaopiniowania oraz podmiotom, do których skierowano projekt, w celu 
przedstawienia stanowiska. 

Podkreślamy także, że nasz głos nie jest odosobniony, ponieważ na konieczność ponownej, systemowej 
analizy przepisów zwróciło również uwagę Rządowe Centrum Legislacji (pismo nr RCL.DPUE.550.4/2022  
z dnia 25 marca 2022 r.) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej (pismo nr MON-
DP.WUPiPR.0212.1366.2020.PM. z marca 2022 r).   
 
 
2. Brak uwzględniania uwag dot. Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa, Spółki Polskie 5G, pasma 700 

MHz i funduszu celowego oraz wprowadzanie nowych przepisów w tym zakresie 

Istotna część stanowiska przedstawionego przez Konfederację Lewiatan 2 listopada 2021 r. dotyczyła 
nowego działu III dot.  Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa. Po analizie wprowadzonych zmian 
odnotowujemy, że nasze uwagi nie zostały uwzględnione, ani nie zostało przedstawione wyjaśnienie dla 
ich odrzucenia. Jednocześnie, do projektu wprowadzono nowe przepisy, które mają istotne znaczenie dla 
omawianego zakresu projektu ustawy.  
 
Ponawiamy więc nasze kluczowe uwagi w tym zakresie, wnosząc o ich uwzględnienie lub przynajmniej 
przedstawienie wyjaśnienia dla uznania braku ich zasadności. 
 
Przedstawiając ogólny komentarz do proponowanych w tym zakresie zmian, uznajemy  
je za nieuprawnioną ingerencję państwa w sferę swobody działalności gospodarczej, szkodliwy 
interwencjonizm w prawidłowo funkcjonujący rynek oraz nieproporcjonalne wykorzystanie narzędzi 
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władzy do promowania wybranych spółek prawa handlowego, wyłącznie z uwagi na fakt, że ich głównym 
właścicielem jest Skarb Państwa. Jesteśmy jednocześnie w pełni przekonani, że planowane działania, jeśli 
zostaną podjęte okażą się nieskuteczne, a instytucje publiczne nie otrzymają, ani tańszych, ani lepszych 
usług, a tym bardziej nie zwiększy się poziom ich bezpieczeństwa. Do tego bowiem potrzebna jest aktywna 
i partnerska współpraca wszystkich kluczowych aktorów. A to właśnie ona będzie pierwszą ofiarą 
wprowadzenia projektowanych przepisów. 

 
Autorzy przepisów muszą mieć bowiem pełną świadomość, że proponowane przepisy poważnie dotykają 
istotnej części rynku komercyjnego, która funkcjonuje prawidłowo i nie prowadzi do faktycznego 
zwiększenia poziomu zagrożenia instytucji publicznych, które na wolnym rynku często wybierają usługi 
podmiotów konkurencyjnych do podmiotu mającego zostać OSSB. Tymczasem, wyznaczenie OSSB 
spowoduje, że w wyniku zmian legislacyjnych rynek ten zostanie zamknięty i przeznaczony wyłącznie 
jednemu podmiotowi, który faktycznie prowadzi już dzisiaj działalność komercyjną. Innymi słowy, wśród 
wszystkich, teoretycznie równych sobie przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, jedynie fakt bycia 
własnością Skarbu Państwa zdecyduje o możliwości przejęcia rynku od innych podmiotów, a de facto 
ubezwłasnowolni także jednostki publiczne, które wielu usług nie będą mogły kupić od podmiotu innego 
niż OSSB. Jakakolwiek możliwość oceny czy nawet stawiania wymagań w ramach postępowań 
zakupowych, w tym opartych o PZP zostanie w całości wyłączona. Jednocześnie, działanie to nie jest 
podparte w uzasadnieniu czy OSR wykazaniem niezdolności podmiotów aktualnie świadczących usługi  
do kontynuacji tego działania, ani nie wskazano też na żadne incydenty, które wynikały z dzisiejszego 
rozproszonego modelu świadczenia usług. Podobnie, w żaden sposób nie wykazano, że istnieje podmiot, 
który faktycznie przewyższa swoimi umiejętnościami, potencjałem technicznym, naukowym  
czy finansowych inne podmioty. Brak jest również danych dotyczących spodziewanego wpływu tego 
działania na koszty świadczonych jednostkom publicznych usług. Stąd trudno odnieść wrażenie,  
że wykonalność i zasadność planowanej koncepcji, która może decydować o bezpieczeństwie usług  
dla administracji publicznej, została wystarczająco uprawdopodobniona. 
 
Przedstawiając powyższe wyrażamy przekonanie, że troska o jakość i niezawodność pewnych kategorii 
usług, także realizowana poprzez powierzanie niektórych jasno określonych zadań jednostkom 
„państwowym” jest dla nas w pełni zrozumiała. Dlatego od początku dyskusji nad OSSB wnioskujemy  
o określenie tej sieci jako sieci zamkniętej o charakterze specjalnym czy jako sieci PPDR (Public Protection 
and Disaster Relief). Brak uwzględnienia tego postulatu utwierdza nas natomiast w przekonaniu, że celem 
projektowanych przepisów nie jest zaspokojenie domniemanej potrzeby świadczenia takich usług,  
ale faktyczna budowa komercyjnego potencjału wybranego, państwowego podmiotu narzędziami 
legislacyjnymi, a nie rynkowymi. 
 
Z szerokiej perspektywy całej gospodarki krajowej, takie działanie identyfikujemy i oceniamy jako bardzo 
niebezpieczne otwarcie ścieżki do faktycznego „upaństwowienia” w innych sektorach gospodarki pod 
pretekstem niesprecyzowanego użycia hasła bezpieczeństwa narodowego. Jest to niewątpliwe także jasny 
sygnał dla inwestorów, pod kątem - prowadzonej w ramach analiz przed-inwestycyjnych - oceny ryzyka 
interwencjonizmu państwa w poszczególne sektory gospodarki. 
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Ponownie sygnalizujemy więc nasze kluczowe zastrzeżenia: 

a. Art. 76f i g (uwaga w pkt 63 tabeli uwag KL): 

a. Zakres usług oraz podmiotów, którym usługi ma świadczyć OSSB powinien zostać 

znacząco ograniczony i doprecyzowany. Dodatkowo, nowe (zasadniczo słusznie 

zmienione) brzmienie części wspólnej w przepisie art. 76g powoduje, że brak 

symetrycznego doprecyzowania w art. 76f może byś odczytywany jako celowy zabieg 

pozwalający OSSB świadczyć określonym podmiotom usługi na ich wniosek oraz 

niezależnie czy służy to faktycznie bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. 

b.  Zakres działania musi zostać wyraźnie domknięty do poziomu usług specjalnych, tak jak 

opisywane były np. w projekcie ustawy o Sieci Łączności Rządowej. 

c. Ruchoma sieć OSSB nie powinna być określana jako sieć publiczna – należy wyraźnie 

wskazać, że nie stanowi ona elementu sieci publicznej, tak jak uczyniono, w przepisach 

dot. Wojskowego Systemu Telekomunikacyjnego. Doprecyzowanie takie powinno zostać 

również przedstawione w zakresie sieci stacjonarnej OSSB.  

d. W kontekście powyższego należy, więc zrealizować na poziomie przepisów intencję 

wskazaną w stanowisku Ministra Aktywów Państwowych (nadzorującego podmiot 

mogący zostać wyznaczony na OSSB) z 25 marca br. gdzie zamknięty (a więc niepubliczny) 

charakter sieci i usług OSSB był podkreślany dwukrotnie: 

 należy podkreślić, że usługi realizowane przez Operatora świadczone będą poza 

zwykłym rynkiem telekomunikacyjnym, za pomocą sieci zamkniętej, na rzecz 

określonego w projekcie katalogu podmiotów 

 warto również wskazać, że w obecnie obowiązujących przepisach brak jest procedur, 

pozwalających regulatorowi, jakim jest Prezes UKE, na kształtowanie i kontrolowanie 

cen usług, świadczonych za pomocą sieci zamkniętej. 

Aktualne brzmienie przepisów jest niezgodne z przywołaną intencją MAP. 

b. Art. 76d i nast. (uwaga w pkt 64 tabeli uwag KL): 

a. Należy doprecyzować zasady nadzoru nad działalnością OSSB oraz separacji działalności 

komercyjnej od działalności jako OSSB w ramach podmiotu wyznaczonego do pełnienia 

funkcji OSSB – co jest konsekwencją przyznania szczególnych uprawnień, ale wyłącznie 

związanych z funkcją OSSB. Aktualny model zakłada natomiast całkowite zlanie się 

działalności komercyjnej podmiotu pełniącego funkcję OSBB z samą funkcją OSSB.  

W przepisach brak jest, bowiem zupełnie opisu zasad nadzoru nad szczególnym typem 

działalności OSSB na rynku usług telekomunikacyjnych, cyberbezpieczeństwa, a także 

badawczo-rozwojowych. Jest to szczególnie niepokojące z uwagi na fakt, braku regulacji 

dot. separacji działalności prowadzonej przez operatora wyznaczonego na OSSB na rynku 

komercyjnym od działalności prowadzonej jako OSSB. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

5 

 
 

Przepisy dot. kontroli cen przez UKE są krokiem w dobrą stronę, natomiast faktycznym 

modelem weryfikacji cen świadczonych przez OSSB byłaby ich weryfikacja z cenami 

ofertowymi składanymi na konkretne zamówienie przez podmioty konkurencyjne. 

c. Art. 76g ust. 4 (uwaga w pkt 66 tabeli uwag KL): 

a. Należy doprecyzować przepis poprzez wskazanie, że świadczenie usług przez OSSB 

następuje za zgodą podmiotu (infrastruktura krytyczna i podmioty o szczególnym 

znaczeniu), któremu usługi mają być świadczone. 

d. Rozdział 2 w dziale III (uwaga pkt 69 tabeli uwag KL): 

a. Spółka Polskie 5G, jeśli miałaby powstać powinna zostać oparta o komercyjne 

porozumienie operatorów, a nie wymuszona na podstawie przepisów prawnych. Stąd 

uważamy, że rozdział 2 w dziale III pt. ‘Spółka Polskie 5G’, powinien zostać usunięty  

w całości.  

e. Rozdział 3 w dziale III (uwaga pkt 70 tabeli uwag KL): 

a. Uwzględniając przedstawione powyżej uwagi dot. postulowanego wykreślenia przepisów 

w rozdziale 2 w dziale III pt.’ Spółka Polskie 5G’, odpowiednio powinny zostać wykreślone 

przepisy dot. sposobu dystrybucji częstotliwości z pasma 700 MHz dla operatorów 

zawarte w art. 76 p i art. 76r, które to powinny zostać rozdystrybuowane na zasadach 

ogólnych, zgodnych z ustawą Prawo telekomunikacyjne (i projektowaną ustawą Prawo 

komunikacji elektronicznej).  

f. Art. 76i (uwaga w pkt 71 tabeli uwag KL): 

a. W projektowanych przepisach dotyczących następstwa podmiotów pełniących funkcję 

OSSB doprecyzowania wydają się wymagać zasady dotyczące, w szczególności nabytych 

przez dotychczasowego OSSB szczególnych uprawnień związanych bezpośrednio z jego 

funkcją i uprawnieniami jako OSSB (a nie dostępnych na warunkach ogólnych  

dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych), w tym dotyczących nabytego majątku  

lub uprawnień.  

g. Fundusz celowy na rzecz strategicznej sieci bezpieczeństwa 

a. W nowej wersji przepisów zauważamy, że rozmyty został zakres źródeł przychodów 

Funduszu poprzez dodanie zapisu o „innych przychodach”. Powoduje to, że określenie 

źródeł stało się nieprecyzyjne i Fundusz mógłby wspierać OSSB z wszelkich źródeł. Zwrot 

„inne przychody” należy usunąć. 

b. Uogólniono także zakres możliwych działań finansowanych z Funduszu poprzez dodanie 

zwrotu „utworzenie, rozwój i funkcjonowanie strategicznej sieci bezpieczeństwa,  

w szczególności na” przed enumeratywną listą wydatków. Powoduje to, że Fundusz,  

a więc środki publiczne będą mogły finansować wszystkie działania OSSB. Uwzględniając, 

że wciąż niejasny jest zakres działania OSSB istnieje więc poważne ryzyko wydatkowania 

środkówi. publicznych na działalność OSSB, która będzie faktycznie miała znamiona 
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pomocy publicznej, a tym samym będzie prowadzić do zakłócenia rynku. Katalog 

wydatków powinien być określony wyraźnie, a więc należy usunąć przynajmniej zwrot „w 

szczególności”. 

c. Korzystanie z Funduszu należy przeanalizować i potwierdzić pod kątem zasad udzielania 

pomocy publicznej, szczególnie, że planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie nią 

objętym tj. sieci szerokopasmowych, B+R, czy finansowania kosztów operacyjnych 

świadczenia odpłatnych usług. 

 

3. Relacja nowelizacji uKSC do PT, PKE oraz NIS2 – postulat rezygnacji z reformy do czasu wdrożenia 

NIS2  

Na końcowym etapie przeniesiono obowiązki w zakresie zapewnienia ciągłości świadczenia usług 
komunikacji elektronicznej z projektu Prawa Komunikacji Elektronicznej do Projektu, implementując  
w tym zakresie art. 40 ust. 1 EKŁE. Zmiana ta jest o tyle niepokojąca, że to właśnie Prawo Komunikacji 
Elektronicznej miało stanowić zbiór wszystkich, lub przynajmniej, większości regulacji obejmujących 
przedsiębiorców komunikacji elektronicznej. Aktualnie, bez głębokiej i systemowej analizy, w tym 
wprowadzonych autonomicznych definicji z Prawa Komunikacji Elektronicznej, nie jest możliwa pełna 
ocena rozwiązań. Mając na uwadze ograniczony czas, pragniemy wskazać na następujące wady 
zaproponowanych rozwiązań, 
Po pierwsze, Projekt zakłada jednolitość obowiązków dla wszystkich przedsiębiorców komunikacji 
elektronicznej, podczas gdy zgodnie z motywem 95 EKŁE: Z uwagi na rosnące znaczenie usług łączności 
interpersonalnej niewykorzystujących numerów należy zapewnić, aby podlegały one również 
odpowiednim wymogom bezpieczeństwa zgodnie z ich specyficznym charakterem i istotną rolą  
w gospodarce. Dostawcy usług powinni również zapewnić poziom bezpieczeństwa proporcjonalny  
do istniejącego ryzyka. Ze względu na to, że dostawcy usługi interpersonalnej łączności niewykorzystujące 
numerów zazwyczaj nie sprawują rzeczywistej kontroli nad transmisją sygnałów w sieciach, stopień ryzyka 
w przypadku takich usług można uznać za niższy pod pewnymi względami niż w przypadku tradycyjnych 
usług łączności elektronicznej. Dlatego też, jeżeli tylko jest to uzasadnione aktualną oceną ryzyka  
dla bezpieczeństwa, środki podejmowane przez dostawców usługi interpersonalnej łączności 
niewykorzystujące numerów powinny być łagodniejsze. Takie samo podejście powinno być stosowane 
odpowiednio do usług łączności interpersonalnej wykorzystującej numery, jeżeli dostawca nie sprawuje 
rzeczywistej kontroli nad transmisją sygnału. Z niewiadomych przyczyn, taki sam standard obowiązków 
dotyczy przedsiębiorców telekomunikacyjnych a także podmioty świadczące publicznie dostępną usługę 
komunikacji interpersonalnej niewykorzystującą numerów, podczas gdy wymagania w tym zakresie 
powinny być zróżnicowane. 

Po drugie, Projekt zakłada dwutorowość regulacji w tym zakresie. Projekt przewiduje bowiem dodanie 
nowego rozdziału 4a pt. Obowiązki przedsiębiorców komunikacji elektronicznej (art. 20a-h), w sytuacji, 
gdy w Prawie Komunikacji Elektronicznej jest już rozdział 6 zatytułowany Zadania i obowiązki na rzecz 
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powoduje  
to pokrywanie się obowiązków i bardzo poważne niejasności interpretacyjne – aczkolwiek pełna analiza 
możliwa będzie po zaprezentowaniu ostatecznej wersji obydwu aktów prawnych. W naszej ocenie należy 
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tutaj zapewnić przynajmniej spójność terminów wejścia w życie, w taki sposób, że nowelizacja uKSC 
wejdzie w życie w dniu wejścia w życie PKE i wPKE lub po tej dacie. Jednocześnie przynajmniej dla nowych 
obowiązków przedsiębiorców komunikacji elektronicznej należy zapewnić min. 6 miesięczny okres vacatio 
legis. 

Po trzecie, skróceniu ulega vacatio legis. A mianowicie w przypadku Prawa Komunikacji Elektronicznej 
przewidywano dłuższy czas niż 30 dni na przygotowanie się do nowych regulacji w tym zakresie. Niestety, 
nie jest to pierwszy przypadek, gdy odnotowujemy chęć przerzucenia długotrwałości prac po stronie 
organów, na przedsiębiorców. Jeśli utrzymany miałby być zamiar wprowadzenia tych przepisów, termin 
na dostosowanie powinien wynosić tak jak dotychczas, co najmniej 6 miesięcy.  

 
Po czwarte, w naszej ocenie nie istnieją przekonujące argumenty wskazujące na konieczność tak istotnej 
zmiany systemowej na obecnym etapie prac. To co konsekwentnie podnosiliśmy od początku prac to,  
że istotne zmiany KSC, w tym w zakresie włączenia przedsiębiorstw komunikacji elektronicznej nie 
powinny być wprowadzane w oderwaniu od prac nad NIS2. W kwietniu 2022 r. nabiera to tym 
mocniejszego znaczenia – wszak zapewne już w tym roku NIS2 zostanie przyjęty i rozpocznie się jego 
implementacja. W naszym prawodawstwie zaś zamiast wdrażać te przepisy jak najszybciej będziemy zajęci 
wdrażaniem nieaktualnej już reformy. Uwzględniając tempo prac nad uKSC dostrzegamy nawet szansę, że 
do czasu na implementację NIS2 nie uda się powołać CSIRT Telco czy CSIRT sektorowych, które stanowią 
jedną z głównych osi procedowanej reformy. Dlatego postulujemy rezygnację z planowanego włączenia 
przedsiębiorców komunikacji elektronicznej do KSC oraz oparcie się na dotychczasowym systemie, 
który z powodzeniem spełnia wymagania EKŁE oraz jak świadczą fakty nie generuje ryzyka dla 
krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W okresie największych kryzysów ostatnich dekad,  
tj. pandemia Covid-19 oraz rosyjska wojna w Ukrainie, to właśnie sieci telekomunikacyjne stanowią mocną 
i stabilną podstawę dla wielu kluczowych usług, nie potrzebując do tego regulacji w ramach KSC. 

 

4. Brak społecznej kontroli postępowania w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka  

Projekt przewiduje nadal szereg rozwiązań, które odbiegają lub są sprzeczne z podstawowymi, 
ukształtowanymi od dawna i potwierdzonymi orzecznictwem sądowym, zasadami i standardami prawa,  
a w szczególności z zasadą kontroli społecznej decyzji administracyjnej. Przewidziane Projektem 
uregulowania w zakresie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka ograniczają zainteresowanym 
podmiotom korzystanie z podstawowych praw gwarantowanych konstytucyjnie, przysługującym im w 
toku analogicznych postępowań.   

Przepis art. 66a ust. 3 Projektu wyłącza ze stosowania szereg przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego („KPA”): art. 28, art. 31, art. 51, art. 66a i art. 79 KPA. Oznacza to ograniczenie 
możliwość udziału na prawach strony innych podmiotów, np. operatorów telekomunikacyjnych (art. 28 
KPA), wyklucza możliwość dopuszczenia do udziału w postępowaniu zainteresowanych organizacji 
społecznych (art. 31 KPA), czy wreszcie uprawnienia strony w zakresie przeprowadzenia czynności 
dowodowych (art. 79 KPA) – rozwiązania takie są w naszej ocenie nieproporcjonalne, tj. nie ma 
przekonujących argumentów, aby w tak dalekim stopniu wyłączać podstawowe prawo do obrony. Jest  
to szczególnie ważne w kontekście daleko idącego ograniczenia jawności postępowania. Obecnie, zgodnie 
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z art. 66d ust. 1-2 Projektu, posiedzenie sądu jest niejawne a uzasadnienie wyroku niepełne, co stanowi 
odstępstwo od kardynalnych zasad nie tylko procedury administracyjnej, ale każdego rzetelnego 
postępowania, w postaci jego jawności, ustności, prawa do skutecznego wniesienia środka zaskarżenia  
i generalnie prawa do obrony. Na te wady Projektu zwracała uwagę także Rada Legislacyjna (opinia z 23 

lutego 2021 r.1). Pozytywnie należy ocenić „furtkę” w postaci art. 66a ust. 5, która pozwala przystąpić  
do postępowania w sprawie dostawcy na prawach strony, przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który  
w poprzednim roku obrotowym, uzyskał przychód z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej 
w wysokości co najmniej dwudziestotysięcznej krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej. „Furtkę” tę należy jednak poszerzyć i umożliwić udział w postępowaniu, jeśli nie wszystkim 
zainteresowanym stronom, to przynajmniej organizacjom społecznym, reprezentującym interes 
publiczny.  

Zgodnie z art. 66a ust. 16 Projektu decyzja dotycząca dostawcy podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
Natychmiastowej wykonalności decyzji nie może jednak wstrzymać nawet sąd (art. 66d ust. 3 Projektu). 
Wyłączenie możliwości wstrzymania przez sąd wykonania decyzji stanowi wyjątek od zasady ogólnej 
wynikającej z art. 61 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który dotychczas 
w polskim prawie był stosowany niezwykle rzadko. Jakość i charakter uregulowań w tym zakresie powinny 
być „papierkiem lakmusowym” intencji projektodawcy i testem funkcjonowania systemu prawnego 
państwa. Bez stworzenia odpowiednich narzędzi obrony i mechanizmów pozwalających zweryfikować  
i wstrzymać oczywiście wadliwe rozstrzygnięcia nie można twierdzić, iż zostało zagwarantowane prawo 
do obrony. Obecne rozwiązania uniemożliwiają skuteczne zakwestionowanie jednej, niesprawiedliwej 
lub niesłusznej decyzji organu – nawet w sytuacji jej oczywistej bezprawności., co budzi wątpliwość pod 
kątem przedkładania szybkości postępowania nad wszystkie inne jego podstawowe zasady.  
 
Wobec powyższego w tym zakresie postulujemy o: 

 usunięcie art. 66a ust. 3 ustawy, lub przynajmniej rezygnację z wyłączenia art. 31 kpa  
z postępowania dotyczącego uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, 

 umożliwienie wstrzymania wykonalności decyzji przez niezależny sąd, w szczególności w sytuacji 
jej oczywistej bezzasadności, 

 nie wprowadzanie szczególnych rozwiązań w zakresie niejawności postępowania z uwagi  
na wystarczające i adekwatne postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych.  

 
  
5.  Nieproporcjonalność procedury oceny dostawców sprzętu i oprogramowania   

Pomimo licznych postulatów procedura oceny dostawców sprzętu i oprogramowania nadal nie spełnia 
warunku obiektywności i proporcjonalności.  

                                                 
1 Opinia z 23 lutego 2021 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne - Rada Legislacyjna - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  

https://www.gov.pl/web/radalegislacyjna/opinia-z-23-lutego-2021-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa-oraz-ustawy--prawo-telekomunikacyjne
https://www.gov.pl/web/radalegislacyjna/opinia-z-23-lutego-2021-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa-oraz-ustawy--prawo-telekomunikacyjne
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W ujęciu proceduralnym decyzja w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka jest  
w dalszym ciągu podejmowana jednoosobowo, bez uwzględnienia aspektów polityki międzynarodowej, 
bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym ekonomicznego (brak czynnika konkurencyjności i oceny skutków 
dla bezpieczeństwa ekonomicznego Państwa), czy technicznego (brak oceny technicznej przez niezależne 
podmioty w ramach postępowania dotyczącego decyzji ministra). W naszej ocenie, zarówno ministrowie, 
jak i organy regulujące rynek telekomunikacyjny i szeroką rozumianą konkurencję powinny być 
zaangażowane w proces wydawania samej decyzji – takim organami mógłby być Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – choćby w postaci opinii. Decyzja 
w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka może bowiem, poprzez ograniczenie możliwości 
oferowania określonych produktów lub usług przez tego dostawcę, wpływać istotnie na konkurencję  
na rynku oraz korzystanie z usług przez użytkowników, a w konsekwencji wzrost cen świadczonych  
dla indywidualnych klientów usług telekomunikacyjnych. Nasze poważne zaniepokojenie budzi również 
brak udziałów w samej ocenie ekspertów i podmiotów zrzeszających takich ekspertów (ich udział mógłby 
być przecież ograniczony do kwestii technicznych, nie naruszając niejawności niektórych elementów 
postępowania). Udział CSIRT nie zapewnia w wystarczającym stopniu udziału ekspertów- przede 
wszystkim ze względu na brak niezależności. Przepisy przewidujące taką formę konsultacji z ekspertami 

funkcjonują już w Finlandii oraz w Austrii2. Wspomniany w przepisach dot. analizy CSIRT element 
uwzględnienia opinii sektora prywatnego jest jednocześnie zbyt ogólny i powinien przyjąć bardziej 
sprecyzowaną formę pozyskania, z zachowaniem niezbędnych terminów, takich opinii na potrzeby 
przygotowania analizy. 

W projekcie nie przewidziano możliwości podjęcia przez dostawcę uznanego za dostawcę wysokiego 
ryzyka odpowiednich i proporcjonalnych środków zaradczych wraz ze stosownym planem naprawczym. 
Zważywszy na daleko idące skutki decyzji – zarówno dla dostawcy, jak i dla jego klientów zobowiązanych 
do zaprzestania użytkowania rozwiązań objętych decyzją – decyzja powinna stanowić ultima ratio, czyli 
być podejmowana dopiero wtedy, gdy inne, mniej dotkliwe, ale możliwe środki naprawcze, okazały się 
bezskuteczne. Analogiczne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już w innych państwach 
członkowskich UE, czego przykładem są postanowienia § 45 austriackiego prawa telekomunikacyjnego 
oraz § 244a fińskiej ustawy o usługach łączności elektronicznej. Elementy oceny na zasadzie 
proporcjonalności i adekwatności były już przewidziane w noweli w wersji z 7 września 2020 r. (art. 66a 
ust. 5). Określony były 4 poziomy ryzyka dla bezpieczeństwa (wysokie, umiarkowane, niskie, brak ryzyka) 
oraz przewidziany sposób postępowania w zależności od poziomu ryzyka. Środki zaradcze były także 
przewidziane we wspomnianej noweli w wersji z 7 września 2020 r., tj. istniała możliwość przedstawienia 
przez dostawcę środków zaradczych eliminujących ryzyka (art. 66a ust. 7). Odejście od zasady 
proporcjonalności w tym zakresie budzi poważne zastrzeżenia pod kątem podstawowych praw 
konstytucyjnych i traktatowych.  

                                                 
2 W Finlandii działa Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Sieci, który jest organem doradczym w zakresie oceny bezpieczeństwa 
infrastruktury telekomunikacyjnej. Składa się on z przedstawicieli organów rządowych, operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców 

sprzętu. W Austrii obowiązuje nowa ustawa prawo telekomunikacyjne, zgodnie z którą Minister ds. Rolnictwa Regionów i Turystyki, jest 

uprawniony do wskazania ewentualnych dostawców wysokiego ryzyka, po uzyskaniu opinii Rady Bezpieczeństwa Elektronicznych Sieci 
Komunikacyjnych.   
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W dalszym ciągu zakres przedmiotowy postępowania w sprawie wykluczenia dostawcy (art. 66a ust. 1 
Projektu), jest zbyt szeroki i narusza zasadę proporcjonalności. Przepis ten dotyczy sprzętu  
lub oprogramowania wykorzystywanego przez określone podmioty, ale nie różnicuje wykorzystywanego 
sprzętu lub oprogramowania z uwagi na jego rodzaj, funkcję i zastosowanie. W efekcie mechanizm oceny 
może zostać przeprowadzony również do tych produktów (usług lub procesów) ICT, które nie posiadają 
funkcji o krytycznym znaczeniu. Obecne brzmienie art. 66a ust. 1 (i załącznika nr 3 do ustawy) nie jest 
zgodne z wymaganiami określonymi w dokumencie przygotowanym przez Network and Information 
System Cooperation Group („NISCG”), który ustalił zestaw narzędzi obejmujący środki ograniczające 
ryzyko, które mają służyć eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa na szczeblu 
krajowym i unijnym dla sieci 5G. Zestaw opisanych środków zawiera raport z 29 stycznia 2020 

„Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures”3 (“Toolbox”,). W projektowanym 
brzmieniu przepis art. 66a ust. 1 jest niezgodny w zakresie środków strategicznych (s. 12 Toolbox),  
gdy chodzi o środek określony jako SM03: "Ocena profilu ryzyka dostawców i zastosowanie ograniczeń  
do dostawców uznanych za wysokiego ryzyka — ma następować w odniesieniu do kluczowych aktywów”. 
Mechanizm oceny powinien więc dotyczyć „key assets”, które to pojęcie jest wyjaśnione na s. 21 Toolbox. 
Szczególnie sytuacja ta dotyka sieci RAN, pomimo tego, że nie stanowią krytycznych zasobów.  
W projektowanym załączniku nr 3 do ustawy zawarto wykaz kategorii funkcji krytycznych  
dla bezpieczeństwa sieci i usług. Obejmuje on m.in. „zarządzanie łącznością z urządzeniami użytkowników 
i przydzielanie zasobów radiowych” (RAN). Tymczasem w EU 5G Toolbox oraz w modelu 3 GPP zarządzanie 
łącznością z urządzeniami użytkowników i przydzielanie zasobów radiowych zostało zakwalifikowane jako 
niekrytyczny element sieci 5G. Również w niektórych państwach UE, np. Niemczech oraz Finlandii, RAN 
nie jest zaliczany do funkcji krytycznych. Brak jest więc uzasadnienia dla odmiennej kategoryzacji tej 
funkcji.  

Jako naruszające zasadę proporcjonalności w aspekcie podmiotowym należy uznać rozwiązanie zgodnie 
z którym, pomimo koncentracji obsługi całej łączności państwowej przez operatora strategicznej sieci 
bezpieczeństwa („OSSB”), procedura oceny dostawcy wysokiego ryzyka w istocie w przeważającej części 
dotyczy sektora prywatnego, wyłączonego z komunikacji o charakterze strategicznym. Projektodawca 
proponuje zatem z każdą nową wersją zaostrzanie wymagań wobec przedsiębiorców, wraz  
z wykluczeniem ich z ważnej części rynku (tzw. sektora publicznego). W obecnym kształcie przepisy art. 
66a Projektu pozwolą na wszczynanie postępowania wobec podmiotów będących dostawcami produktów 
czy usług ICT, z których korzysta bardzo wiele podmiotów o bardzo rożnym statusie, tj. podmioty publiczne 
oraz prywatne i różnych zadaniach, m.in. operatorzy usług kluczowych, dostawcy usług cyfrowych, 
jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Będzie to miało  
z pewnością negatywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez te podmioty.  

Wyłączenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej (a do tego sprowadzałoby się dla dostawcy 
wydanie decyzji na podstawie projektowanego art. 66a ust. 13 Projektu), nie może być przy tym  
w demokratycznym państwie prawnym bezterminowe. Regulacja powinna w szczególności uwzględniać 
wpływ bardzo szybkiego rozwoju technologicznego i dynamicznych zmian w zakresie zagrożeń związanych 

                                                 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures 
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z cyberbezpieczeństwem na aktualność decyzji. Z tego względu, w naszej ocenie regulacja powinna 
wymuszać przegląd aktualnych uwarunkowań, i stosownie do przypadku – dokonanie zmian w wydanej 
decyzji, wydanie nowej decyzji albo uznanie, że nie zachodzi już potrzeba wydawania w omawianym 
zakresie kolejnej decyzji. Uregulowania takie występują w innych krajach UE, np. w Austrii.  

W tym zakresie podtrzymujemy w całości postulaty zawarte w piśmie z dnia 2 listopada 2021 r. 
KL/402/280/AM/2021 i apelujemy o wprowadzenie rozwiązań zapewniających minimum 
proporcjonalności, tj.: 

 ograniczenie postępowania dotyczącego dostawcy wysokiego ryzyka w zakresie podmiotowym 
do OSSB i sektora publicznego, a w ujęciu przedmiotowym analizę treści załącznika nr 3  
do Projektu i usunięciu odniesień do infrastruktury, nie stanowiącej infrastruktury krytycznej, 

 uwzględnienie niezależnego czynnika eksperckiego, czy to w postaci regulatorów, czy ekspertów 
rynkowych, 

 wprowadzenie możliwości podjęcia środków naprawczych przez „zagrożonego” dostawcę, 

 wprowadzenie maksymalnego okresu obowiązywania decyzji, nie przekraczającego 2 lat,  
co zapewni aktualność oceny, ponieważ nie można wykluczać, iż w wyniku różnych okoliczności 
zawierających się w spektrum czynników technicznych oraz poza-technicznych po pewny okresie 
pierwotnie wydane decyzje okażą się nieaktualne, w tym można byłoby uznać, że w aktualnych 
okolicznościach nie zostałyby wydane.  
W związku z tym wnioskujemy o: 

 wyraźne uprawnienie Ministra do zmiany decyzji, jeśli zmianie uległyby okoliczności 

faktyczne, które decydowały o jej wydaniu; 

 niezależnie od ogólnego uprawnienia, wymagane powinno być też dokonanie przeglądu 

decyzji przed upływem terminu na wycofanie urządzeń - powinno to zostać dokonane 

przynajmniej na rok przed upływem tego terminu tj. odpowiednio na 4 albo 6 lat przed 

upływem terminu na wycofanie. 

 
6. Brak uwzględnienia szeregu istotnych uwag w zakresie oceny dostawców przedstawianych  

na poprzednich etapach prac 

Odnotowujemy, że część z kluczowych uwag przedstawianych przez nas również w stanowisku z 2 
listopada 2021 r. nie została uwzględniona. Stąd uważamy za zasadne podtrzymanie ich w szczególności 
w zakresie: 
 

 potrzeby wprowadzenia zasady okresowego przeglądu wydanych decyzji o uznaniu dostawcy  

za dostawcę wysokiego ryzyka; 

 zrównania okresów na wycofanie produktów, procesów lub usług dla wszystkich podmiotów  

do min. okresu 7 lat z uwagi na brak uzasadnienia dla określania bardziej rygorystycznego terminu 

wyłącznie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 
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 ograniczenia lub przynajmniej doprecyzowania zakresu Załącznika nr 3 określającego katalog 

funkcji uznanych za krytyczne. 

 

7. Wykrywanie podatności przez CSIRT na potrzeby wydawania rekomendacji Pełnomocnika 

W art. 33 oraz w art. 36d-e wprowadzono nowe uprawnienia CSIRT do testowania bezpieczeństwa.  
W przypadku badania prowadzonego w ramach art. 33 oceniamy, że projektowane przepisy pozwalają  
na bardzo ingerencyjne działania oraz mogą dotyczyć wrażliwych kwestii licencyjnych. Przyjmując, że takie 
badanie może być konieczne do ustalenia istnienia podatności, wnioskujemy, aby przepis doprecyzować 
poprzez wskazanie, że badanie takie nie może odbywać się wobec urządzeń lub oprogramowania 
faktycznie wykorzystywanych w działających systemach podmiotów innych niż CSIRT, ale powinno  
być prowadzone w stworzonym przez ten CSIRT środowisku testowym. 
 
8. Korzystanie z systemu S46  

Jak już wskazywaliśmy w uwadze nr 8 w tabeli uwag KL wprowadzenie obowiązku raportowania przez 
operatorów usług kluczowych poprzez system S46 uważamy za nadmiarowe. W nowej wersji projektu 
zostało to rozszerzone, że z systemu S46 OUK korzystają w zakresie realizacji wszystkich swoich zadań,  
a więc także np. w zakresie szacowania ryzyka. Tak określony obowiązek stanowi w naszej ocenie 
nieproporcjonalne obciążenie i nie powinien zostać utrzymany. Szczególnie, że samo osiągnięcie 
możliwości korzystania z tego systemu ma według informacji wskazywanych np. w opisach projektów 
finansowanych z funduszy UE generować bardzo wysokie koszty. Na rzecz np. samorządów planowane 
jest uruchomienie finansowania poniesienia tych kosztów. W przypadku utrzymania obowiązku 
podłączenia do S46 niezbędne jest potwierdzone w przepisach pokrycie kosztów realizacji tego zadania. 
W innym przypadku należało będzie uznać, że procedowane przepisy mają na celu przerzucenie  
na przedsiębiorstwa części kosztów związanych z organizacją i funkcjonowaniem istotnego systemu 
państwowej administracji publicznej. 

 

9. Konieczność zwolnienia podmiotów z odpowiedzialności za wykonywanie polecenia 

zabezpieczającego 

W art. 67b projektu przewidziano uprawnienie Ministra do wydania polecania zabezpieczającego. 
Polecenie to ma być natychmiast wykonalne oraz może przewidywać tak daleko idące działania jak: nakaz 
określonej konfiguracji czy zakaz korzystania z określonego sprzętu lub oprogramowania czy ograniczenia 
ruchu sieciowego. Powyższe działania mogą posiadać swoje konsekwencje z utracie ciągłości działania 
usługi lub znaczącym pogorszeniu jej jakości. Z tym mogą się wiązać także kwestie wiążących podmiot 
wykonujący Polecenie umów z podmiotami prywatnymi i publicznymi. W każdym zaś wypadku działanie 
takie może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów. Niewykonanie Polecenia zagrożone jest 
wysoką karą. 
Nie polemizując z samą ideą takiego szczególnego uprawnienia Ministra, którego wykorzystanie może być 
istotne w przypadkach skrajnych zagrożeń sygnalizujemy, że niezbędne jest doprecyzowanie kwestii 
odpowiedzialności za skutki wykonania Polecenia. Aktualnie pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi 
podmiot wykonujący, a odpowiedzialność Ministra pozostawiona jest na poziomie ogólnego regulacji 
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odpowiedzialności urzędników państwowych. Minimalnym zakresem regulacji jaki powinien zostać 
wprowadzony jest wskazanie, że podmiot w zakresie w jakim wykonuje Polecenie, nie jest związany 
postanowieniami innych przepisów prawa oraz obowiązkami wynikającymi z umów, ani nie ponosi w tym 
zakresie odpowiedzialności. 

 
Konfederacja Lewiatan, KL/151/67/AM/2022 


