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I. ŹRÓDŁA PRAWA 

 

 

(1).  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 

78, poz. 483 ze zm.); 

(2).  Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1369); 

(3).  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. 

Dz.U.2019, poz. 1843 ze zm); 

 

 

II. DEFINICJE I SKRÓTY 

 

 

 DEFINICJE I SKRÓTY: 

(1).  „Pracodawcy RP” Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w 

Warszawie; 

(2).  „Opiniujący” prof. dr hab. Marek Chmaj, radca prawny, Chmaj i 

Wspólnicy Sp.k. w Warszawie; 

(3).  „Konstytucja” Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.); 

(4).  „k.s.c.” Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1369); 

(5).  „p.z.p” Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst. jedn. Dz.U.2019, poz. 1843 ze zm); 

(6).  „Projekt”  Przygotowany przez Ministra Cyfryzacji projekt ustawy 

o zmianie ustawy – o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (wersja z 7 września 2020 r.); 

 

 

III. WYKAZ DOKUMENTÓW 

 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy – o zmianie ustawy o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych P (wersja 

z 7 września 2020 r.) 
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IV. PRZEDMIOT OPINII  

 

Opinia prawna dotyczy konstytucyjności projektu ustawy o zmianie ustawy – o 

krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w wersji z 7 września 2020 r., przygotowanego przez Ministerstwo 

Cyfryzacji.  

 

Opiniujący dokonał analizy treści art. 1 ust. 29 Projektu, którym wprowadzono 

procedurę oceny ryzyka dostawców sprzętu, oprogramowania i usług. Zasady 

projektowanego postępowania ocennego zostały uregulowane w art. 66a, 66b i 

66c zmienianej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

 

Adekwatnymi wzorcami ustawy zasadniczej, z którymi Projekt powinien być 

zgodny są: 1) zasada przyzwoitej legislacji, zasada zaufania obywateli do 

państwa i wynikające z niej: zasada ochrony praw nabytych oraz zasada 

niedziałania prawa wstecz (art. 2 Konstytucji); 2) zasada wolności działalności 

gospodarczej (art. 20 i art. 22 Konstytucji) oraz 3) zasada równości i zakaz 

dyskryminacji (32 Konstytucji). 

 

Projektowane postępowanie oceny ryzyka dostawców sprzętu, oprogramowania 

i usług porównano z, obowiązującymi w krajowym porządku prawnym, innymi 

procedurami weryfikującymi działalność przedsiębiorców, realizującymi filary 

demokratycznego państwa prawnego, wskazane w Konstytucji przez 

ustrojodawcę, tj. z: 1) zasadami ogólnej kontroli działalności przedsiębiorcy 

uregulowanej w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz 

kryteriami kontroli podatkowej przeprowadzanej na podstawie ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

 

Na końcu opinii, w oddzielnych punktach, zostały wyodrębnione konkluzje 

wynikające z analizy oraz propozycje koniecznych zmian legislacyjnych, mające 

na celu doprowadzenie przepisów Projektu do stanu zgodności z Konstytucją.   

 

V. PROJEKTOWANE ZMIANY 
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Główny celem zmian legislacyjnych do ustawy o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych jest 

umożliwienie podjęcia prac nad budową stabilnego krajowego systemu 

cyberbezpieczeństwa, w oparciu o doświadczenia stosowania ustawy 

obowiązującej od 2018 r. 

   

Projektodawcy podkreślają, że wprowadzenie zmian do ustawy o krajowym 

systemie bezpieczeństwa spowodowane jest coraz większą potrzebą zapewnienia 

niezawodności usług telekomunikacyjnych, w szczególności ze względu na coraz 

powszechniejsze uzupełnianie stacjonarnych sieci szerokopasmowych przez sieci 

mobilne nowej generacji - sieci 5G i kolejnych (s. 29 uzasadnienia Projektu). 

 

Duże znaczenie w procesie realizacji zadań dotyczących cyberbezpieczeństwa na 

poziomie krajowym będą mieć dwa organy: Pełnomocnik Rządu do Spraw 

Cyberbezpieczeństwa jako koordynator na poziomie krajowym realizacji zadań 

dotyczących cyberbezpieczeństwa w RP i Kolegium do Spraw 

Cyberbezpieczeństwa, jako organ opiniodawczo – doradczy utworzony przy Radzie 

Ministrów (art. 64 k.s.c.).  

 

Cel projektowanej zmiany, polegający na weryfikacji niezawodności usług 

telekomunikacyjnych, ma zostać zrealizowany poprzez możliwość 

przeprowadzenia postępowania ocennego w stosunku do przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych. Regulacje dotyczące procedury ocennej zostały określone w 

art. 66a, 66b i 66c zmienianej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

(art. 1 ust. 29 i nast. Projektu). Legitymację do przeprowadzenia oceny nadano 

Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.  

 

Postępowanie ocenne wszczynane jest na wniosek członka Kolegium, w oparciu o 

możliwe obszary działalności, w których dostawca sprzętu lub oprogramowania, 

według ustawowej definicji – producent, upoważniony przedstawiciel, importer i 

dystrybutor, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego (art. 66a 

ust. 2 pkt 2 Projektu).  
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Wniosek może obejmować kilku dostawców. W toku postępowania ocennego 

Kolegium: 1) przeprowadza analizę zagrożeń bezpieczeństwa narodowego o 

charakterze ekonomicznym, kontrwywiadowczym i terrorystycznym oraz zagrożeń 

dla realizacji zobowiązań sojuszniczych i europejskich, jakie stanowi dostawca 

sprzętu i oprogramowania; 2) ocenia prawdopodobieństwo, czy dostawca sprzętu 

lub oprogramowania znajduje się pod wpływem państwa spoza Unii Europejskiej 

lub Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, uwzględniającą: a) stopień i 

rodzaj powiązań pomiędzy dostawcą sprzętu lub oprogramowania i tym państwem, 

b) prawodawstwo tego państwa w zakresie ochrony praw obywatelskich i praw 

człowieka, c) prawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych, zwłaszcza 

tam gdzie nie ma porozumień w zakresie ochrony danych między UE i danym 

państwem, d) strukturę własnościową dostawcy sprzętu lub oprogramowania, e) 

zdolność ingerencji tego państwa w swobodę działalności gospodarczej dostawcy 

sprzętu lub oprogramowania; 3) liczbę i rodzaje oraz sposób i czas eliminowania 

wykrytych podatności i incydentów; 4) stopień, w jakim dostawca sprzętu lub 

oprogramowania sprawuje nadzór nad procesem wytwarzania i dostarczania 

sprzętu lub oprogramowania oraz ryzyka dla procesu wytwarzania i dostarczania 

sprzętu lub oprogramowania; 5) treść wydanych wcześniej rekomendacji. 

 

Ocena przeprowadzona przez Kolegium w wyżej wymieniony sposób, określi 

cztery stopnie występującego ryzyka. Stopnie te obejmują: 1) wysokie ryzyko - 

jeżeli dostawca sprzętu lub oprogramowania stanowi poważne zagrożenie dla 

cyberbezpieczeństwa państwa i zmniejszenie poziomu tego ryzyka przez wdrożenie 

środków technicznych lub organizacyjnych nie jest możliwe; 2) umiarkowane 

ryzyko - jeżeli dostawca sprzętu lub oprogramowania stanowi poważne zagrożenie 

dla cyberbezpieczeństwa państwa a zmniejszenie poziomu tego ryzyka możliwe 

jest przez wdrożenie środków technicznych lub organizacyjnych; 3) niskie ryzyko 

- jeżeli dostawca sprzętu lub oprogramowania stanowi niewielkie zagrożenie dla 

cyberbezpieczeństwa państwa; i 4) brak zidentyfikowanego poziomu ryzyka - jeżeli 

nie stwierdzono zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa państwa lub jego poziom jest 

znikomy (art. 66a ust. 5)   
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Przygotowana w ten sposób ocena przekazywana będzie Pełnomocnikowi, który 

zobowiązany zostanie do ogłoszenia jej w postaci komunikatu w „Monitorze 

Polskim”. 

 

Jeżeli dokonana ocena określi ryzyko danego dostawcy jako umiarkowane lub 

niskie, zgodnie z ustępem 7 projektowanego art. 66a takiemu dostawcy zostaje 

przyznana możliwość przedstawienia Kolegium środków zaradczych i planu 

naprawczego. Kolegium może zmienić uprzednio wystawioną ocenę w przypadku 

akceptacji zaproponowanych środków i planu.  

 

Dostawcy z oceną wysokiego ryzyka, mają legitymację do złożenia odwołania. 

Odwołanie rozpoznaje Kolegium, tj. organ który przeprowadzał procedurę ocenną, 

w terminie 2 miesięcy (art. 66a ust 8). 

 

W art. 66b projektowanej k.s.c. wymieniono obowiązki dla dostawców, 

określonych jako podmioty ryzykowne. Dostawcy wysokiego ryzyka będą mieli 

zakaz wprowadzenia do użytkowania sprzętu, oprogramowania i usług określonych 

w ocenie, jak również będą musieli wycofać w ciągu 5 lat od ogłoszenia 

komunikatu o ocenie dotychczas używany sprzęt, oprogramowanie i świadczone 

usługi. Natomiast dostawcy, w stosunku do których przeprowadzona ocena 

wykazała umiarkowane ryzyko nie wprowadzają do użytkowania sprzętu, 

oprogramowania i usług określonych w ocenie danego dostawcy sprzętu lub 

oprogramowania. 

 

W świetle projektowanego art. 66c Pełnomocnikowi zostaje przyznana 

kompetencja do zobowiązania podmiotu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 

(do którego zastosowanie ma ocena) do sporządzenia i dostarczenia w ciągu 3 

miesięcy planu i harmonogramu wycofania z użytkowania sprzętu, 

oprogramowania i usług dostawcy sprzętu lub oprogramowania, którego dotyczy 

ocena określająca wysokie ryzyko.  

 

Wspomniany wyżej Projekt poza zmianami dotyczącymi ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa przewiduje również zmianę ustawy – Prawo 
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zamówień publicznych. W art. 2 projektodawcy przyznali zamawiającemu 

dodatkowe uprawnienia w postaci możliwości określenia w ogłoszeniu o 

zamówieniu wymagań związanych z realizacją zamówienia, dotyczących 

stwierdzonego oceną - przeprowadzoną na podstawie projektowanego art. 66a 

ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - poziomu ryzyka (art. 96 

p.z.p.). Ponadto zgodnie z art. 109 p.z.p. dostawca sprzętu lub oprogramowania, 

wobec którego stwierdzono wysokie ryzyko, w ramach przeprowadzonej oceny, 

może zostać wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VI. OCENA PRAWNA 

 

Z uwagi na zakres zmian legislacyjnych, które dotyczą przedsiębiorców, tj. 

dostawców sprzętu lub oprogramowania Projekt należy zweryfikować pod kątem 

zgodności z następującymi wzorcami ustawy zasadniczej: art. 2 Konstytucji (tj. 

zasadą demokratycznego państwa prawnego), art. 20 Konstytucji i art. 22 

Konstytucji (zasadą wolności działalności gospodarczej) i art. 32 Konstytucji (tj. 

zasadą równości i zakazem dyskryminacji).   

 

Postępowanie ocenne, w stosunku do dostawy sprzętu lub oprogramowania, 

wszczynane jest w oparciu o możliwe obszary działalności, w których dostawca 

może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.  

 

Projektodawcy wprowadzili szeroką ustawową definicję dostawcy, podmiotami 

kontrolowanymi mogą być, bez wyjątku: producent, upoważniony przedstawiciel, 

importer lub dystrybutor sprzętu, oprogramowania lub usług (art. 1 ust. 2 Projektu). 

Analizowana zmiana dotknie wszystkie podmioty, które zajmują się 

wprowadzaniem na rynek nowych technologii. Mając na względzie powyższe jako 

adresatów projektowanej regulacji należy wskazać: mikroprzedsiębiorców oraz 

małych, średnich i dużych przedsiębiorców (art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U.2019, poz. 1292). Realizacja 

projektowanych kompetencji przez Kolegium spowoduje, że podmioty, które 

finansowo nie udźwigną przewidzianych sankcji znikną z rynku. 
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Jednym z kryteriów postępowania ocennego prowadzonego przez Kolegium jest 

prawdopodobieństwo, czy dostawca sprzętu lub oprogramowania znajduje się pod 

wpływem państwa spoza Unii Europejskiej lub Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego (art. 66a ust. 3 pkt 2 Projektu). W związku z powyższym 

całe postępowanie ocenne opiera się na hipotezach (możliwości i 

prawdopodobieństwie), nie na faktycznym zagrożeniu dla bezpieczeństwa 

narodowego.  

 

Zgodnie z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 

państwem prawnym. Jakkolwiek samo brzmienie tego przepisu jest lakoniczne to 

jednak jego normatywna treść jest niezwykle pojemna. Z zasady demokratycznego 

państwa prawa wynika wiele zasad szczegółowych. Są nimi w szczególności zasada 

przyzwoitej legislacji, zasada zaufania obywateli do państwa i ochrony interesów 

w toku, zasada ochrony praw nabytych oraz zasada nieretroakcji.  

 

Zasada przyzwoitej legislacji jest jednym z fundamentów demokratycznego 

państwa prawnego. Przywołana zasada ma na celu takie ukształtowanie procesu 

legislacyjnego, aby tworzone prawo było racjonalne i stanowiło pełną ochronę jego 

adresatów. 

 

Z zasady przyzwoitej legislacji wywodzi się reguła dostatecznej określoności prawa 

wiążąca ustawodawcę w procesie legislacyjnym. Reguła ta nakazuje tworzenie tak 

sformułowanych przepisów prawa, by ich interpretacja nie nasuwała wątpliwości, 

a w szczególności pozwalała na ustalenie jednoznacznej treści praw i obowiązków 

nałożonych na adresatów tych norm. Stanowione przez ustawodawcę przepisy nie 

powinny powodować rozbieżności w procesie stosowania prawa. Z zasady 

określoności wynika, że każdy przepis prawny powinien być skonstruowany 

poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego. Dopiero wówczas, gdy 

spełnione są ww. warunki podstawowe, treść przepisu może być oceniana w 

aspekcie pozostałych kryteriów (wyr. TK z 21 marca 2001 r., sygn. K 24/00, OTK 

rok 2001, Nr 3, poz. 51). Jednocześnie, w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego podkreśla się, iż stanowienie przepisów niejasnych i 
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wieloznacznych jest sprzeczne z Konstytucją (wyr. TK z 3 grudnia 2002 r., sygn. P 

13/02, OTK Seria A rok 2002, Nr 7, poz. 90, wyr. TK z: 21 marca 2001 r., K 24/00, 

OTK ZU nr 3/2001, poz. 51).  

 

Projektowane kryteria procedury ocennej, której efektem są ogromne 

konsekwencje dla dostawcy, zostały określone w sposób nieprecyzyjny. 

Ostatecznie to możliwe i prawdopodobne, a nie pewne i udowodnione działania 

przedsiębiorcy zdecydują o wydaniu oceny, że dostawca ten niesie wysokie ryzyko 

dla bezpieczeństwa narodowego. Projektowane rozwiązanie nie odpowiada 

zasadzie prawidłowej legislacji wywodzonej z art. 2 Konstytucji.   

 

Efektem postępowania jest ocena stopnia ryzyka dostawcy. Zgodnie z Projektem 

ryzyko wpływu na bezpieczeństwo narodowe może być wysokie, umiarkowane, 

niskie, lub Kolegium może stwierdzać brak zidentyfikowanego poziomu ryzyka.  

 

Wszystkie oceny, bez względu na ich gradację są przekazywane Pełnomocnikowi, 

który publikuje je w Monitorze Polskim (art. 66a ust 6). 

  

Należy zauważyć, że analizowane postępowanie ocenne odbywa się w całości bez 

udziału dostawcy, który dopiero z komunikatu w Monitorze Polskim dowiaduje się, 

o przeprowadzonej ocenie. Projektowane rozwiązania legislacyjne są 

nieproporcjonalne do celów zmiany.  

 

W odniesieniu do regulacji niedotyczących sfery praw i wolności jednostki, 

Trybunał Konstytucyjny wyprowadza zasadę proporcjonalności z zasady 

demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Oceniając, czy nastąpiło 

naruszenie zasady proporcjonalności, Trybunał bada „zarzut nierzetelnego, 

niezrozumiale intensywnego działania ustawodawcy korzystającego ze swobody 

regulacyjnej” (wyrok TK z 13.03.2007 r., sygn. K 8/07, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 

26). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego naruszenie zasady proporcjonalności 

można „uznać za udowodnione w sytuacji, gdy z punktu widzenia reguł kultury 

prawnej i zasad racjonalności ingerencja prawodawcza była nadmierna w stosunku 

do założonych celów, albo też owe cele pozostawały poza legitymowanym w 
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ustroju demokratycznym dopuszczalnym zakresem działania władzy” (wyrok TK z 

180.2.2003 r., K 24/02, OTK-A 2003, Nr 2, por. 11, s. 141).  

 

W krajowym porządku prawnym obowiązuje szereg procedur weryfikujących 

działalność przedsiębiorców, które w sposób obiektywny, a jednocześnie skuteczny 

realizują swoje cele. Do tego typu postępowań zaliczyć można np. ogólną kontrolę 

działalności przedsiębiorcy oraz kontrolę podatkową – postępowanie sprawdzające 

prawidłowość uiszczania przez przedsiębiorcę danin publicznoprawnych. 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U.2019, poz. 1292) czynności kontrolne wykonuje 

się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. 

Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ 

kontroli czynności z naruszeniem przepisów (art. 59 ust. 1 Prawa przedsiębiorców). 

 

Kontrola podatkowa zazwyczaj jest czynnością zapowiedzianą. Podatnik powinien 

otrzymać zawiadomienie o wszczęciu kontroli nie później niż 7 dni przed jej 

rozpoczęciem. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(tekst jedn. Dz.U.2020, poz. 1325) w sposób szczegółowy i niebudzący wątpliwości 

interpretacyjnych regulują każdy etap kontroli, np. moment wszczęcia kontroli 

podatkowej, termin zakończenia kontroli podatkowej, miejsce i czas kontroli 

podatkowej, uprawnienia kontrolującego w toku kontroli podatkowej. Cała 

procedura kontrolna została uregulowana w 29 artykułach. Natomiast procedura 

ocenna zwarta w Projekcie zajmuje 3 artykuły.  

 

Ponadto, w toku kontroli podatkowej, kontrolowany ma zagwarantowany czynny 

udział. Z art. 285 § 1 Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności 

kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, chyba że 

kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Bez 

wyjątku każdemu z kontrolowanych podatników przysługuje prawo do wniesienia 

odwołania do organu nadrzędnego nad organem, który wydał decyzję 

administracyjną.  
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Przeprowadzona wyżej analiza porównawcza prowadzi do wniosku, że 

projektowana regulacja procedury ocennej jest bardzo lakoniczna. Projektodawca 

przyznał inwazyjną, niczym nie ograniczoną, opartą na niejasnych kryteriach 

kompetencję do prowadzenia jednostronnego postępowania ocennego. W 

krajowym porządku prawnym jedynie organy ścigania posiadają kompetencję do 

prowadzenia postępowania przygotowawczego, w tym podejmowania czynności 

operacyjnych bez udziału podejrzanego, pod warunkiem, że w stosunku do takiej 

osoby zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Celem 

projektowanej regulacji jest weryfikacja działalności dostawców w oparciu o 

nieostre pojęcie bezpieczeństwa narodowego. W projekcie nie ma mowy o 

działaniach nielegalnych lub przestępczych. Dlatego też przyjęte rozwiązania 

legislacyjne są sprzeczne z zasadą proporcjonalności wyprowadzoną z zasady 

demokratycznego państwa prawnego.    

 

Dopiero, na skutek przedstawienia przez dostawcę, który otrzyma ocenę 

umiarkowanego lub niskiego ryzyka środków zaradczych i planu naprawczego 

Kolegium może zmienić swoją opinię. Istotnym jest, że zmiana oceny jest możliwa 

dopiero po publikacji komunikatu. Z tego względu projektowana procedura 

postępowania ocennego wprost godzin w wolność działalności gospodarczej 

zagwarantowaną w art. 20 i 22 Konstytucji. 

 

Komentowane wzorce konstytucyjności kształtują niezwykle istotne prawa 

podmiotowe, w tym zwłaszcza wolność działalności gospodarczej. Normy 

zakreślające ramy tej wolności, w zależności od rodzaju danej działalności, 

wyrażone zostały w szczegółowych aktach normatywnych, w tym m.in. w ustawie 

o krajowym systemie cuberbezpieczeństwa. 

 

Podstawową zasadą wyznaczającą prawne ramy oddziaływania państwa na 

gospodarkę jest zasada społecznej gospodarki rynkowej wyrażona w przepisie 

art. 20 Konstytucji. Zasada ta jest rozumiana jako koncepcja pewnego modelu 

ustroju gospodarczego, w którym tradycyjne elementy gospodarki rynkowej, takie 

jak wolność gospodarcza, własność prywatna i konkurencja łączą się z cechami 

ładu społecznego – sprawiedliwością społeczną i wynikającą z niej ochroną 
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socjalną oraz solidarnością, dialogiem i współpracą partnerów społecznych. 

Oznacza to, że społeczna gospodarka rynkowa stanowi konstytucyjnie określony 

cel ustawodawcy, zaś oddziaływanie państwa na nią determinowane jest 

postanowieniami Konstytucji, która wyznacza kierunki i instrumenty polityki 

gospodarczej. Stwierdzić należy, że istotą społecznej gospodarki jest paralelność 

celów społecznych i gospodarczych. Celem natomiast jest zapewnienie osiągnięcia 

możliwie wysokiego dobrobytu gospodarczego, zabezpieczenie sprawnego 

gospodarczo i sprawiedliwego społecznie porządku pieniężnego, a także 

bezpieczeństwa społecznego, sprawiedliwości społecznej i postępu społecznego.  

 

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 stycznia 2001 r. (sygn. 

akt K 17/00, Dz. U. Nr 11, poz. 90) „równowartościowość oraz komplementarność 

elementów społecznej gospodarki rynkowej tj. wolność działalności gospodarczej, 

własność prywatna oraz solidarność dialog i współpraca partnerów społecznych, 

(...) oznacza, że mogą się wzajemnie ograniczać, a zatem zasadę społecznej 

gospodarki rynkowej można traktować jako pewną wypadkową jej trzech filarów”. 

W efekcie, istotą społecznej gospodarki rynkowej jest powiązanie dwóch 

podstawowych wartości, tj. wolności gospodarczej oraz różnic społecznych. 

 

W tym też kontekście należy uznać, że udział państwa jest niezbędny dla 

prawidłowego funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej. Bez interwencji, 

wspomagania, kierowania, inicjowania oraz koordynacji państwa nie jest bowiem 

możliwe osiągnięcie społecznych celów gospodarki, to jest stałego i 

odpowiedniego wzrostu gospodarczego. Zatem, ingerencja państwa w system 

gospodarczy, tj.  w prawa i wolności ekonomiczne podmiotów prywatnych – jest 

dopuszczalna, przy czym nie może być na tyle głęboka, aby naruszyć ich istotę, o 

czym stanowi przepis art. 31 ust. 3 in fine Konstytucji. Celem społecznej 

gospodarki rynkowej jest zapewnienie osiągnięcia możliwie wysokiego dobrobytu 

gospodarczego, zabezpieczenie sprawnego gospodarczo i sprawiedliwego 

społecznie porządku pieniężnego, a także bezpieczeństwa społecznego, 

sprawiedliwości społecznej i postępu społecznego.  
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Zgodnie z treścią art. 22 Konstytucji, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie 

działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z 

zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Jakiekolwiek 

ograniczenie działalności gospodarczej może zostać usankcjonowanie wyłącznie w 

ustawie, przy czym dla swej prawidłowości musi ona wyraźnie wskazywać na 

przewidziane prawem warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Ze 

wskazanej zasady wynikają nie tylko prawa dla zainteresowanych prowadzeniem 

działalności gospodarczej podmiotów, ale również określone obowiązki dla 

organów państwa. Do podstawowych obowiązków w tym zakresie należą: 

sprzyjanie realizacji wolności gospodarczej oraz zakaz wydawania aktów 

prawnych sprzecznych z zasadą wolności gospodarczej. Powyższe pozwala 

stwierdzić, że w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej obowiązują dwie 

podstawowe zasady: in dubio pro libertata (w razie wątpliwości rozstrzygać na 

rzecz wolności) oraz zakaz rozszerzającej interpretacji wyjątków od zasady 

wolności gospodarczej.  

 

W orzeczeniu z dnia 9 kwietnia 1994 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że 

„ograniczenia działalności gospodarczej mają w zasadzie charakter przedmiotowy 

z nielicznymi wyjątkami wprowadzającymi obowiązek posiadania odpowiednich 

kwalifikacji, które nie mają charakteru uniemożliwiającego podjęcie takiej 

działalności, oczywiście po ich uprzednim uzyskaniu. Ograniczają więc jedynie 

bezpośrednie podjęcie tej działalności. Wprowadzenie takich wymogów ma na celu 

zapewnienie nie tylko ochrony państwu, ale i pozostałym 

podmiotom  uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności 

konsumentom” (orz. TK z dnia 9 kwietnia 1991 r., sygn. akt K 9/90, OTK 1991, Nr 

1, poz. 9, s. 147). Z kolei w uchwale z dnia 9 grudnia 1992 r., Trybunał przyjął, że 

„wprowadzenie ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej nie oznacza 

jeszcze zgodności takiej regulacji z Konstytucją. Ustanawiając ustawową formę 

ograniczeń, przepis ten zakłada dopuszczalność jedynie wymagań minimalnych. 

Takie ograniczenie musi być zatem na tyle merytorycznie uzasadnione, by w 

konflikcie z zasadą swobodnej działalności gospodarczej warunek aksjologiczny 

zwyciężył na korzyść ograniczenia. W założeniu więc celowe wprowadzanie na 

gruncie ustawy pewnych ograniczeń stanowić ma gwarancje prawidłowego 
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funkcjonowania państwa i ochrony prawnej jego obywateli” (uchw. TK z 9 grudnia 

1992 r., OTK 1992, Nr 2, poz. 37, s. 150). Wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń 

wolności gospodarczej może być uzasadnione jedynie ważnym interesem 

publicznym. Interes ten wprawdzie nie został zdefiniowany w Konstytucji, 

niemniej jednak w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz w doktrynie 

przyjmuje się, że pojęcie to „obejmuje bezpieczeństwo państwa, porządek 

publiczny, ochronę środowiska, zdrowia publicznego oraz moralności publicznej” 

(zob. L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności na tle 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2001, z. 10, s. 5 i n.).  

 

Zanim dostawca uzyska jakiekolwiek parwo do wyjaśnień, czy weryfikacji 

wyników oceny, w opinii publicznej będzie uznany za dostawcę ryzykownego. 

Należy podkreślić, że Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", publikowany również w formie elektronicznej, ma zasięg światowy. Z tego 

względu opinia o dostawcy będzie powszechnie dostępna. Istotnym jest, że Monitor 

Polski wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum 

Legislacji. W związku z powyższym treści zawarte w Dzienniku, w ocenie 

odbiorców, dają rękojmię rzetelnych. Mając na uwadze powyższe, niewątpliwie 

treść komunikatów szkodliwie wpłynie na prowadzoną przez dostawców 

działalność. Sektor usług zarówno w sferze horyzontalnej, w sferze relacji z 

kontrahentami jak i wertykalnej - z konsumentami oparty jest w całości na renomie. 

Po publikacji treści komunikatu, niewątpliwie dostawca wypracowaną przez lata 

renomę utraci. Dostawcy z oceną „ryzykowny” będzie musiał liczyć się ze 

spadkiem sprzedaży, a nawet z eliminacją z rynku.  

 

Rozwiązania legislacyjne nie przewidują zmiany treści komunikatu na skutek 

zmiany oceny przez Kolegium. Projektowana regulacja nie określa żadnych 

konsekwencji dla organu opiniodawczego za naruszenia przepisów prawa w toku 

postępowania ocennego lub błędną ocenę. Dla porównania warto ponownie odnieść 

się do ustawy – Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którą przedsiębiorcy, który 

poniósł szkodę na skutek wykonania czynności kontrolnych z naruszeniem 

przepisów prawa, przysługuje odszkodowanie (art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo 

przedsiębiorców). Z tego względu projektowany przepis art. 66a ust. 6 Projektu 
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narusza wolność działalności gospodarczej zagwarantowaną przez ustrojodawcę a 

art. 20 i 22 Konstytucji.  

 

Według projektodawcy wyłącznie dostawcy, którego działalność określono na 

wysoce ryzykowną, przysługuje prawo do złożenia odwołania. Legitymowanym do 

rozpoznania odwołania jest Kolegium, czyli organ, który wydał ocenę. 

Projektowane rozwiązanie nie gwarantuje obiektywnej i rzetelnej kontroli oceny, z 

tego względu naruszona zostaje zasada zaufania obywateli do państwa wynikające 

z art. 2 Konstytucji.  

 

Zasada zaufania obywateli do państwa, a tym samym i prawa przez nie 

stanowionego oraz zasada bezpieczeństwa prawnego obywateli ma szczególne 

znaczenie w sferach, w których przejawia się władztwo państwa. Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził, że „ochronie konstytucyjnej podlegać musi zaufanie 

obywateli nie tylko do litery prawa, ale przede wszystkim do sposobu jego 

interpretacji przyjmowanej przez organy państwa” (wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 27.11.1997 roku, U 11/97, OTK 1997, Nr 5-6, poz. 67). 

Projektowane postępowanie odwoławcze w sposób pozorny stanowi o możliwości 

skontrolowania oceny dotyczącej ryzyka.  

 

Analizowane regulacja jednocześnie pozbawia dostawców z oceną niskie lub 

umiarkowane ryzyko prawa do odwołania, co godzi w zasadę równości.  

 

Wszystkim ustrojodawca, w art. 32 Konstytucji, zagwarantował przestrzeganie 

trzech szczegółowych zasad: a) równości wobec prawa; b) prawa do równego 

traktowania przez władze publiczne; c) zakazu dyskryminacji. Zasada równości 

wobec prawa oznacza, że jednostki równe pod pewnym, określonym przez prawo 

względem, należy traktować równo, a podobne w sposób podobny. (M. Chmaj, 

Komentarz do Konstytucji RP. Art. 30,31, 32, 33, Warszawa 2019, s. 89). Obok 

równości wobec prawa musi występować także równość praw (równość w prawie), 

czyli jednakowa ochrona każdego podmiotu prawa przez normy prawa 

powszechnie obowiązującego oraz właściwe organy. Tak rozumiana równość 

odnosi się do procesu stanowienia prawa i nakłada na prawodawcę zobowiązanie 
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do nadawania prawu takich treści, które będą czynić zadość nakazowi jednakowego 

traktowania podmiotów (sytuacji) podobnych. 

 

Niewątpliwie, każda ocena w projektowanej gradacji działalności ryzykownych, 

wydana po przeprowadzeniu subiektywnego postępowania ocennego będzie dla 

dostawców szkodliwa. Z tego względu zarówno działalność dostawcy określona 

jako wysoce ryzykowna, umiarkowanie ryzykowna jak i niskiego ryzyka powinna 

zostać poddana kontroli. Wszystkich dostawców, w stosunku do których wszczęto 

postępowanie ocenne działają w tej samej branży. Dostawcy ci są dla siebie 

konkurencyjni, z tego względu każdy z tych dostawców powinien mieć 

zagwarantowana w ustawie szansę zweryfikowania przeprowadzonej oceny i w 

razie jej zmiany lub uchylenia odzyskania zaufania kontrahentów i klientów. 

Nieuzasadnione pozbawienie części ocenianych dostawców prawa do kontroli 

instancyjnej oceny stanowi o nierównym traktowaniu dostawców. Ty bardziej, że 

dostawcy, którzy otrzymali ocenę „umiarkowane ryzyko” mają zakaz 

wprowadzania do użytkowania sprzętu, oprogramowania i usług określonych w 

ocenie. Brak prawa do kontroli oceny czyni ww. zakaz ostatecznym.  

 

Dostawcy z oceną „wysokie ryzyko” mają zakaz wprowadzania do użytkowania 

sprzętu, oprogramowania i usług określonych w ocenie danego dostawcy sprzętu 

lub oprogramowania; oraz mają obowiązek wycofania z użytkowania sprzętu, 

oprogramowania i usług określonych w ocenie danego dostawcy sprzętu lub 

oprogramowania nie później niż 5 lat od dnia ogłoszenia komunikatu o ocenie (art. 

66b ust. 1). Złożenie odwołania nie wstrzymuje ww. zakazu. Nagłe, niepodlegające 

kontroli wstrzymanie działalności dostawy będzie generowała szkodę w majątku 

dostawcy.  

 

Ponadto, projektowana regulacja polegająca na obowiązku wycofania wszystkich 

produktów, oprogramowania i usług określonych w ocenie narusza zasadę zaufania 

obywateli do państwa oraz zasadę ochrony praw nabytych wyinterpretowanych z 

art. 2 Konstytucji.  
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Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny „ustawodawca chcąc pozostawać w zgodzie 

z klauzulą demokratycznego państwa prawnego musi uwzględniać przy kolejnych 

modyfikacjach stanu prawnego jego konsekwencje faktyczne i prawne, jakie 

zrodził on do chwili wejścia w życie nowych uregulowań. W związku z tym, że 

demokratyczne państwo prawne oznacza państwo w którym chroni się zaufanie 

obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, ustawodawca dokonując 

kolejnych zmian stanu prawnego nie może stracić z pola widzenia interesów 

podmiotów, jakie ukształtowały się przed dokonaniem zmiany stanu prawnego.” 

(wyrok TK z 13.04.1999 r., K 36/98, OTK 1999, Nr 3, poz. 40). 

 

W innym wyroku z kolei Trybunał wskazał, iż zasadę bezpieczeństwa prawnego 

stanowiąca z perspektywy podmiotów prawa istotny element państwa prawnego 

(por. B. Banaszak, Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2009, s. 174) cechuje 

przewidywalność rozwiązań legislacyjnych, poszanowanie przez ustawodawcę 

istniejących, zwłaszcza umownych, stosunków prawnych oraz ich stabilność. 

Dokonywanie zaś w procesie stanowienia prawa gwałtownych zwrotów, 

przekreślających wcześniejszy kierunek zmian legislacyjnych i 

nieusprawiedliwionych żadnymi okolicznościami obiektywnymi, musi się zdaniem 

Trybunału spotkać z oceną krytyczną, dokonaną na płaszczyźnie art. 2 Konstytucji 

(wyrok TK z 12.04.2008 r., K 8/98, OTK 2000 nr 3, poz. 87).  

 

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22.06.1999 r. „ochrona praw 

nabytych jest jednym z elementów składowych zasady zaufania obywatela do 

państwa i do stanowionego przezeń prawa, wynikającej z zasady demokratycznego 

państwa prawnego. Zasada ochrony praw nabytych zakazuje arbitralnego znoszenia 

lub ograniczania praw podmiotowych przysługujących jednostce lub innym 

podmiotom prywatnym występującym w obrocie prawnym. Zasada ochrony praw 

nabytych zapewnia ochronę praw podmiotowych - zarówno publicznych jak i 

prywatnych.” (K 5/99, OTK 1999, Nr 5, poz. 100). 

 

Dotychczas przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w tym dostawcy cyfrowi sami 

decydowali, jakie rodzaje środków technicznych i organizacyjnych chcą 

zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i usług telekomunikacyjnych. 
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Zgodnie z art. 17 ust. 1 k.s.c. dostawca usługi cyfrowej podejmuje właściwe i 

proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne określone w rozporządzeniu 

wykonawczym 2018/151 w celu zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są 

systemy informacyjne wykorzystywane do świadczenia usługi cyfrowej. Środki te 

zapewniają cyberbezpieczeństwo odpowiednie do istniejącego ryzyka oraz 

uwzględniają: 1) bezpieczeństwo systemów informacyjnych i obiektów; 2) 

postępowanie w przypadku obsługi incydentu; 3) zarządzanie ciągłością działania 

dostawcy w celu świadczenia usługi cyfrowej; 4 ) monitorowanie, audyt i 

testowanie; 5) najnowszy stan wiedzy, w tym zgodność z normami 

międzynarodowymi, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym 2018/151. 

Definicja dostawy sprzętu i oprogramowania została wprowadzona dopiero 

projektowanymi zmianami (art. 1 ust. 2 Projektu).  

 

W związku z powyższym, w myśl ww. zasad ustawodawca nie ma legitymacji do 

ingerowania w dotychczas prowadzoną działalność dostawców. Dostawca ma 5 lat 

na wycofanie z użytkowania sprzętu, oprogramowania i usług świadczonych przez 

dostawcę. Projekt zakłada rażąco niekonstytucyjny obowiązek usunięcia z rynku 

przejawów dotychczasowej działalności dostawcy. W związku z powyższym 

analizowany zakaz należy poddać kontroli w zakresie zgodności z zasadą lex retro 

non agit. 

 

Cytowana paremia łacińska stanowi kolejną zasadę wywodzoną z opisywanego 

wzorca kontroli konstytucyjności Projektu (art. 2 Konstytucji). Zasada ta dotyczy 

nieretroaktywności przepisów prawa (lex retro non agit). Jak wskazuje Trybunał 

Konstytucyjny „istotę zasady niedziałania prawa wstecz można sprowadzić do 

twierdzenia, że nie należy stanowić norm prawnych, które nakazywałyby stosować 

nowo ustanowione normy prawne do zdarzeń (rozumianych sensu largo), które 

miały miejsce przed wejściem w życie nowo ustanowionych norm prawnych i z 

którymi prawo nie wiązało dotąd skutków prawnych normami tymi 

przewidzianych” (wyrok TK z 28.05.1996 r., U 1/86, OTK 1986 r., poz. 2). Ponadto 

„ustawa działa z mocą wsteczną, kiedy początek jej stosowania pod względem 

czasowym ustalony został na moment wcześniejszy, aniżeli ustawa stała się 

obowiązująca (została nie tylko uchwalona, lecz także prawidłowo ogłoszona w 

https://sip.lex.pl/#/document/69012107?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/69012107?cm=DOCUMENT
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organie publikacyjnym)” (orzeczenie z 29.01.1992 r., K. 15/91, OTK 1992 r., poz. 

8).  

 

Projektodawcy nakładają na dostawców obowiązek podjęcia działań naprawczych 

polegających na wycofaniu z rynku sprzętu, oprogramowania i usług ocenionych 

jako ryzykowne. Po przeprowadzeniu przez Kolegium jednostronnego 

postępowania ocennego - bez udziału dostawcy i wydaniu i subiektywnej oceny 

dostawcy zmuszaniu będą do anulowania części lub całości swojej działalności, 

którą prowadzili zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami. Takie inwazyjne 

działanie legislacyjne burzy nadaną przez ustrojodawcę gwarancję niedziałania 

prawa wstecz. Prawdopodobnie projektodawcy nie zdają sobie sprawy z 

konsekwencji wejścia w życie projektowanych przepisów. W Projekcie nie ma 

regulacji dotyczących sposobu i wytycznych do realizacji obowiązku wycofania z 

runku. Dotarcie do wszystkich kontrahentów i klientów będzie stanowiło ogromne 

przedsięwzięcie. Za niezrealizowanie obowiązku wycofania dostawcy grozi kara 

pieniężna (art. 73 ust. 2a). Ponadto przeprowadzenie operacji wycofania będzie 

niezwykle kosztowne dla dostawców. Należy mieć świadomość, że dostawca z 

oceną wysokiego ryzyka, zobowiązany będzie do rozwiązania zawartych umów i 

żądania zwrotu dostarczonego sprzętu lub oprogramowania. Realizacja operacji 

wycofania przerwie też dostawę usług zwartych zgodnie z dotychczas 

obowiązującym prawem, uruchomi lawinę roszczeń odszkodowawczych 

kierowanych przez kontrahentów i klientów ryzykownego dostawcy.  

 

Podsumowując, na podstawie projektowanych zmian to organy państwowe de facto 

przejmują władzę nad rynkiem usług sieci telekomunikacyjnych, usług 

komunikacji elektronicznej oraz dostawy sprzętu i oprogramowania 

elektronicznego. Organy państwowe w oparciu o przepisy Projektu mają prawo do 

naruszenia renomy dostawcy poprzez publikację nieostetecznej oceny dotyczącej 

ryzyka w Monitorze Polskim. Ponadto, po przeprowadzeniu nieobiektywnego 

postępowania ocennego, działalność dostawcy w znacznej mierze może zostać 

ograniczona lub w całości zlikwidowana. Wybór dostawców, w stosunku do 

których ma zostać wszczęta ocena i kryteria prowadzenia postępowania ocennego  
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nie są jasne ani precyzyjne. Z tego względu projektowane zasady postępowania 

ocennego zmierzają do dyskryminacji dostawców.    

 

Zasada równości gwarantuje, że „wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się 

daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, mają być traktowane równo. A 

więc według równej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących, jak i 

faworyzujących” (zob. orzeczenie TK z dnia 9.03.1988 r., sygn. U 7/87, OTK 1988, 

Nr 1, poz. 1, s. 14 oraz wyrok TK z dnia 31.03.1998 r., sygn. K 24/97, OTK 1998, 

Nr 2, poz. 13, s. 81). Analiza projektowanych przepisów w zakresie postępowania 

ocennego, prowadzi do wnioskuj, że to de facto Kolegium, uznaniowo i swobodnie, 

zdecyduje, że działalność jednego dostawcy jest ryzykowna, a innego nie.  

 

Art. 2 analizowanego Projektu dotyczy zmian do ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 r.). Ustawa ta 

wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. Projektowane zmiany dotyczą dwóch 

przepisów p.z.p. 

 

Projektodawcy w art. 96 p.z.p. uzupełnili katalog wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, które może określić zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z pierwotnymi przepisami 

p.z.p. w katalogu otwartym ustawodawca umieścił następujące wymagania, które 

mogą znaleźć się w dokumentacji ofertowej: 1) zastosowania określonych środków 

zarządzania środowiskowego; 2) wymagania dotyczące zatrudnienia osób 

bezrobotnych lub niepełnosprawnych (zamawiający ma prawo określić, liczbę i 

okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczy ten wymóg).  

 

Po wejściu w życie przepisów Projektu w niezmienionym brzmieniu zamawiający 

będzie mógł wprowadzić swoje preferencje w zakresie poziomu ryzyka, jaki 

stanowi dostawca sprzętu lub oprogramowania, stwierdzonego oceną, o której 

mowa w art. 66a ust. 1. De facto zmiana daje podmiotom zobowiązanym do 

stosowania ustawy p.z.p. narzędzie do wyeliminowania z udziału z zamówienia 

publicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w stosunku do którego wszczęto 

procedurę ocenną. To oznacza, że wspominanej eliminacji będzie podlegał nawet 
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przedsiębiorca, u którego nie zidentyfikowano poziomu ryzyka. W związku z 

powyższym art. 2 Projektu, w zakresie w jakim zmienia art. 96 p.z.p. jest sprzeczny 

z zasadą prawidłowej legislacji (art. 2 Konstytucji), z zasadą równości (art. 32 

Konstytucji) oraz z zasadą wolności działalności gospodarczej (art. 20 i 22 

Konstytucji).  

 

Ponadto, dostawcy sprzętu lub oprogramowania mogą zostać wykluczeni z 

zamówienia publicznego, jeżeli w stosunku do nich przeprowadzana ocena 

zakończyła się z wynikiem „wysokie ryzyko” (art. 2 ust 2 Projektu dotyczący 

zmiany do art. 109 p.z.p.). Uprawnienie do wykluczenia wykonawcy zamawiający 

uzyskują już w chwili publikacji komunikatu o wynikach postępowania ocennego 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W związku 

z powyższym dostawcy zostają pozbawieni prawa do udziału w postępowaniach 

przetargowych po przeprowadzeniu jednostronnego postępowania ocennego, w 

oparciu o nieprawomocną ocenę.  

 

W tym miejscu należy wskazać, że obowiązującą naczelną zasadą postępowania 

przetargowego jest równe traktowanie wykonawców, w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i 

przejrzystości. Zasada ta wynika, z art. 7 ust 1 aktualnie obowiązującej p.z.p. oraz 

art. 16 p.z.p., która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.  

 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego „poszanowanie 

uczciwej konkurencji zobowiązuje zamawiającego do traktowania wszystkich 

wykonawców ubiegających się o zamówienie w sposób jednakowy, a 

proporcjonalność i przejrzystość do transparentnego stosowania środków 

adekwatnych do zamierzonego celu. Zamawiający nie ma więc prawa w 

jakikolwiek sposób uprzywilejowywać bądź zniechęcać potencjalnych 

wykonawców zamówienia publicznego. Stąd obowiązkiem zamawiającego jest 

traktowanie wszystkich wykonawców znajdujących się w tożsamej sytuacji 

prawnej lub faktycznej w identyczny sposób ( por. wyr. NSA z dnia 6 marca 

2019 r., sygn. akt I GSK 1056/18, LEX nr 2641824  

 



 
 
 
 

22 

Wejście w życie projektowanych zmian do p.z.p. uczyni ustawę wewnętrznie 

sprzeczną. Prawo zamawiającego do eliminowania z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dostawców sprzętu lub oprogramowania, wobec których, 

jednostronnie, w oparciu o niejasne kryteria wszczęto postępowanie ocenne, nie 

pozwala na utrzymanie równych i przejrzystych zasad postępowania. 

 

VII. KONKLUZJE 

 

1. ART. 1 UST. 29 ORAZ ART. 2 PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY –O 

KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA ORAZ USTAWY – 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH P (WERSJA Z 7 WRZEŚNIA 2020 R.) SĄ 

SPRZECZNE Z ZASADĄ DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO (ART. 

2 KONSTYTUCJI), ZASADĄ WOLNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

(ART. 20 I 22 KONSTYTUCJI) ORAZ Z ZASADĄ RÓWNOŚCI (ART. 32 

KONSTYTUCJI); 

2. PROJEKTODAWCY WPROWADZILI JEDNOSTRONNĄ, UZNANIOWĄ I 

SUBIEKTYWNĄ PROCEDURĘ OCENNĄ DZIAŁALNOŚĆ DOSTAWCÓW SPRZĘTU, 

OPROGRAMOWANIA I USŁUG, CO GODZI W ZASADĘ ZAUFANIA OBYWATELI 

DO PAŃSTWA ORAZ ZASADĘ PROPORCJONALNOŚCI WYWODZONYCH Z ART. 

2 KONSTYTUCJI; 

3. KRYTERIA OCENY DZIAŁAŃ DOSTAWCÓW JAKO „RYZYKOWNE” SĄ 

NIEKONKRETNE, DLATEGO PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE NIE 

ODPOWIADA ZASADZIE PRAWIDŁOWEJ LEGISLACJI (ART. 2 KONSTYTUCJI); 

4. PRAWO DO PUBLIKACJI KOMUNIKATU W MONITORZE POLSKIM Z 

WYNIKAMI NIEOSTATECZNEJ OCENY DOSTAWCY JAKO „RYZYKOWNEGO” 

ZDEGRADUJE RENOMĘ PRZEDSIĘBIORCY. Z TEGO WZGLĘDU ANALIZOWANA 

REGULACJA NIE GWARANTUJE OCHRONY PRAW NABYTYCH 

WYINTERPRETOWANEJ Z ART. 2 KONSTYTUCJI ORAZ NARUSZA ZASADĘ 

WOLNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TJ. ART. 20 I 22 KONSTYTUCJI; 

5. PROCEDURA ODWOŁAWCZA JEST POZORNA, PONIEWAŻ PRZEPROWADZA JĄ 

KOLEGIUM, TJ. ORGAN, KTÓRY WYDAŁ OCENĘ;  
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6. DOSTAWCY, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONO, JAKO UMIARKOWANIE 

RYZYKOWNĄ LUB NISKIEGO RYZYKA NIE MAJĄ PRAWA DO ODWOŁANIA, CO 

ŚWIADCZY O NIERÓWNYM TRAKTOWANIU PRZEZ PROJEKTODAWCĘ 

DOSTAWCÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH WSZCZĘTO KONTROLĘ - TO 

ROZWIĄZANIE LEGISLACYJNE JEST SPRZECZNE Z ART. 32 KONSTYTUCJI;   

7. DOSTAWCY Z OCENĄ „WYSOKIE RYZYKO” MUSZĄ, POD RYGOREM 

NAŁOŻENIA NA NICH KARY PIENIĘŻNEJ, W CIĄGU 5 LAT WYELIMINOWAĆ Z 

RYNKU SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I USŁUGI WSKAZANE W OCENIE. 

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE NARUSZA ZASADĘ ZAUFANIA OBYWATELI 

DO PAŃSTWA, ZASADĘ OCHRONY PRAW NABYTYCH ORAZ ZASADĘ 

NIEDZIAŁANIA PRAWA WSTECZ WYINTERPRETOWANE Z ART. 2 

KONSTYTUCJI;  

8. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO ELIMINOWANIA Z POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOSTAWCÓW SPRZĘTU LUB 

OPROGRAMOWANIA, WOBEC KTÓRYCH, JEDNOSTRONNIE, W OPARCIU O 

NIEJASNE KRYTERIA WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE OCENNE, NIE POZWALA NA 

UTRZYMANIE RÓWNYCH I PRZEJRZYSTYCH ZASAD POSTĘPOWANIA 

PRZETARGOWEGO. 

 

 

VIII. PROPOZYCJE ZMIAN LEGISLACYJNYCH DO PROJEKTU 

 

CELEM DOSTOSOWANIA PRZEPISÓW PROJEKTU DO STANU ZGODNOŚCI Z 

KONSTYTUCJĄ NALEŻY DOKONAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH: 

1. POSTĘPOWANIE OCENNE, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 UST. 29 PROJEKTU, 

TJ. W ZAKRESIE ART. 66A,66B,66C POWINNO ZOSTAĆ OPARTE NA 

NIEBUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH I KONKRETNYCH 

KRYTERIACH, WZOREM POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO 

UREGULOWANEGO W USTAWIE Z DNIA 6 MARCA 2018 R. PRAWO 

PRZEDSIĘBIORCÓW LUB USTAWIE Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. 

ORDYNACJA PODATKOWA; 
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2. NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTAWCY SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA 

CZYNNY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OCENNYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 

1 UST. 29 PROJEKTU, TJ. W ZAKRESIE ART. 66A,66B,66C ZMIENIANEJ 

USTAWY, NADAJĄC TEMU PODMIOTOWI PRZYMIOT STRONY; 

3. POSTĘPOWANIE OCENNE POWINNO KOŃCZYĆ SIĘ WYDANIEM DECYZJI 

ADMINISTRACYJNEJ ZAWIERAJĄCEJ OSNOWĘ I UZASADNIENIE (ZMIANA 

DO ART. 66A UST. 5); 

4. NALEŻY WYKREŚLIĆ ART. 66A UST. 6, EWENTUALNIE DOKONAĆ JEGO 

ZMIANY, NADAJĄC JEMU NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE: 

„OSTATECZNA DECYZJA ADMINISTRACYJNA W ZAKRESIE OCENY RYZYKA 

DOSTAWCY SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA OKREŚLAJĄCA WYSOKIE 

RYZYKO PODLEGA OGŁOSZENIU W POSTACI KOMUNIKATU W DZIENNIKU 

URZĘDOWYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI”; 

5. CELEM ZREALIZOWANIA ZASADY DWUINSTANCYJNOŚCI POSTĘPOWANIA 

NALEŻY UTWORZYĆ NIEZALEŻNY ORGAN NADRZĘDNY NAD KOLEGIUM, 

KOMPETENTNY DO ROZPOZNAWANIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH KOLEGIUM W ZAKRESIE OCENY RYZYKA, BĄDŹ 

PRZYZNAĆ TAKĄ KOMPETENCJĘ SĄDOM ADMINISTRACYJNYM; 

6. NALEŻY DOKONAĆ ZMIANY ART. 66A UST. 8, NADAJĄC JEMU 

NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE:  

„DOSTAWCA SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA, KTÓREGO DOTYCZY 

DECYZJA ADMINISTRACYJNA, O KTÓREJ MOWA W UST. 5 MOŻE ODWOŁAĆ SIĘ 

W TERMINIE 14 OD JEJ DORĘCZENIA DO ORGANU NADRZĘDNEGO”; 

7. NALEŻY WYKREŚLIĆ ART. 66B UST. 1 PKT 2 I ART. 66C UST. 1 I UST. 2; 

8. NALEŻY DOKONAĆ ZMIANY ART. 2 UST.1 DOTYCZĄCEGO ART. 96 UST. 2 

PKT 3 P.Z.P. NADAJĄC JEMU NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE:  

„UMIARKOWANEGO LUB NISKIEGO POZIOMU RYZYKA, JAKI STANOWI 

DOSTAWCA SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA, STWIERDZONEGO OCENĄ, O 

KTÓREJ MOWA W ART. 66A UST. 1 USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. O 
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KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 

1369)”.  

 

 

prof. dr hab. Marek Chmaj  

radca prawny  

 

 


