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Pracodawcy RP zawsze podkreślają jak ważna jest cyfryzacja we współczesnym 

świecie oraz życiu obywateli, w tym przedsiębiorców. Uważamy, że trzeba w nią 

mądrze inwestować i upowszechniać jej osiągnięcia. To cyfryzacja uratowała nas w 

pandemii – pozwoliła nam pracować i uczyć się, ale również korzystać z rozrywki i dóbr 

kultury.  

Cyfryzacja potrzebuje jednak jasnych i sprzyjających regulacji. Tymczasem projekt 

nowelizujący ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zaprzecza temu 

celowi. Zakłada on, że rząd będzie mógł podejmować w sposób nietransparentny 

decyzje o daleko idących skutkach, co budzi bardzo poważne wątpliwości 

Pracodawców RP. Co więcej, projekt ten wywołuje kontrowersje z uwagi na jego 

niezgodność z prawem krajowym, europejskim oraz międzynarodowym. 

Najpoważniejsze zarzuty dotyczą potencjalnej sprzeczności z konstytucyjnymi 

zasadami: proporcjonalności, niedziałania prawa wstecz i pewności prawa czy 

równości wobec prawa. W naszej ocenie projektowana nowelizacja narusza również  

regulacje krajowe, w tym m.in. przepisy procedury administracyjnej oraz prawa 

konkurencji. Ponadto zdaniem Pracodawców RP stoi ona w sprzeczności z szeregiem 

przepisów europejskich: prawami człowieka z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

(w zakresie poszanowania mienia), zasadami niedyskryminacji określonymi w prawie 

UE, postanowieniami Traktatu o Funkcjonowaniu UE, a także zasadami 

proporcjonalności oraz zasadami swobodnego przepływu towarów określonymi przez 

ETS.. Ponadto kwestionujemy zgodność projektowanych przepisów z regulacjami 

prawa międzynarodowego, w szczególności z postanowieniami umów 

międzynarodowych zakazującymi dyskryminacji.  



Nie zgadzamy się też z przygotowaną oceną skutków regulacji, w której de facto 

pominięto daleko idące konsekwencje wprowadzanej ustawy zarówno dla całej 

gospodarki, rynku pracy, jak i finansów publicznych. W OSR nie uwzględniono również 

kwestii wpływu na dostawców czy operatorów telekomunikacyjnych, ale także na 

konkurencyjność  oraz postęp technologiczny w Polsce. 

Powyższe uwagi i zarzuty odnoszą się do kwestii fundamentalnych, dlatego 

Pracodawcy RP wyrażają negatywne stanowisko wobec projektu nowelizacji ustawy o 

krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nie kwestionujemy zasadności 

wprowadzenia niezbędnych zmian prawnych w obszarze cyfryzacji, niemniej jednak 

muszą być one przede wszystkim zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Pracodawcy RP uważają, że w obszarze cyfryzacji również potrzebny jest dialog. 

Ustawodawca musi dążyć do zachowania warunków konkurencji i wsłuchać się w głos 

przedsiębiorców. Regulacje trzeba tworzyć z rozwagą i bez zbędnego pośpiechu. Z 

tego względu Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego – Pan Andrzej Malinowski 

interweniował do Ministra Cyfryzacji o nieskracanie ustawowego terminu 

przeznaczonego na konsultację projektów aktów prawnych z partnerami społecznymi. 

W konsekwencji termin ten został wydłużony o kolejne 14 dni. Zwracamy jednak uwagę 

na to, że  jest to kolejny przykład kiedy prawodawca nie przestrzega terminów 

konsultacji społecznych. 

Cyfryzacja wymaga priorytetowego podejścia, ponieważ zwiększa wydajność 

gospodarki i obniża koszty, co ma kluczowe znaczenie w czasie kryzysu. Liczymy, że 

przejęcie resortu cyfryzacji przez Prezesa Rady Ministrów jest odpowiedzią na to 

wyzwanie.   

 


