
 

 

 

 

 

  
  

Konfederacja Lewiatan 
ul. Zbyszka Cybulskiego 3 
00-727 Warszawa 

 
tel. +48 22 55 99 900 
lewiatan@lewiatan.org 
www.lewiatan.org. 

 
NIP 5262353400 
KRS 0000053779 
Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie XIII 
Wydział Gospodarczy 

 
  - 1 -  

 

Warszawa, 10 marca 2023 r. 
KL/115/AM/2023 

 
Pan 

Janusz Cieszyński 

Sekretarz Stanu 

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Nawiązując do dotychczasowej korespondencji w sprawie prac nad projektem unijnego 

rozporządzenia - Aktem w sprawie danych (Data Act) - w związku z publikacją przez 

Prezydencję Szwedzką piątej kompromisowej wersji projektu rozporządzenia (dokument  

z dnia 21 lutego br. br., sygn. 6360/23), Konfederacja Lewiatan pragnie wyrazić swoje 

zaniepokojenie tempem prac nad projektem, które niestety nie przekłada się na jakość 

tworzonego prawa. 

 

Mając na uwadze intensyfikację prac w Radzie UE nad projektem rozporządzenia oraz 

ambicję Prezydencji Szwedzkiej by jeszcze w tym półroczu przyjąć podejście ogólne do 

projektu, wyrażam stanowczy sprzeciw wobec takiego podejścia, właśnie z obawy  

o potencjalny negatywny wpływ na biznes w Polsce i Europie. 

 

Data Act w znaczący sposób wpływać będzie na funkcjonowanie innowacyjnych usług 

cyfrowych oraz sektora nowoczesnego przemysłu w Polsce i UE. Szereg nowych 

obowiązków przewidzianych dla firm wymaga szerszej dyskusji z rynkiem, w szczególności 

kwestia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jasnych zasad zmiany dostawców usług 

przetwarzania danych w chmurze, standardów dostępu i wykorzystywania przez sektor 

publiczny danych, którymi dysponuje sektor prywatny.  

 

Mając na uwadze niejasne, niemożliwe do zrealizowania przez przedsiębiorców obowiązki, 

przewidziane w projekcie rozporządzenia, apeluję o nieprzyjmowanie podejścia ogólnego 

do projektu na obecnym etapie jego procedowania. 

 
Z poważaniem 

 
 
 

Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 
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Do wiadomości: 
1. Pani Anna Gos - Pełnomocnik ds. otwartości danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

2. Pani Katarzyna Prusak – Górniak - Kierownik Referatu Cyfryzacji, Attaché ds. 

cyberbezpieczeństwa, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli 
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