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Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 
w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający Europejskie 
Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i 

Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji 
 

W odpowiedzi na konsultacje dotyczące opublikowanego przez Komisję Europejską projektu 

rozporządzenia powołującego Europejskiej Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa 

przedstawiamy Opinię PIIT. 

W pierwszej kolejności należy zgodzić się przedstawioną przez KE diagnozą dotyczącą kluczowego 

znaczenia cyberbezpieczeństwa w opartych na cyfryzacji zmianach modeli życia prywatnego, 

gospodarki i funkcjonowania państwa. Członkowie Izby, których działalność skupia się w sferze usług 

telekomunikacyjnych i teleinformatycznych dostrzegają rosnące, a wręcz krytyczne znaczenie tych 

zagadnień. Dlatego kierunkowo popieramy wdrożenie przewidzianych w projekcie rozporządzenia 

działań, mających skutkować znacznym zwiększeniem potencjału Unii oraz działających w niej 

przedsiębiorców do wypracowywania, wdrażania i oferowania na rynkach globalnych rozwiązań 

technicznych i informatycznych służących skutecznej ochronie przez zagrożeniami w świecie 

cyfrowym. 

Trudno jednak nie zauważyć, że kluczowe planowane przez Komisję działania są bardzo oddalone  

w czasie, poprzez swoje związanie z przyszłą perspektywą budżetową na lata 2021-2027. Wszak, 

bowiem głównym operacyjnym zdaniem Europejskiego Centrum Kompetencji będzie wdrażanie 

centralnych programów Komisji na lata 2021-2027, w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym: 

• 1 981 668 000 EUR z programu „Cyfrowa Europa”, w tym do wysokości 23 746 000 EUR na 

pokrycie kosztów administracyjnych 

• 2 800 000 000 EUR z puli środków finansowych klastra „Integracyjne i bezpieczne 

społeczeństwo” filaru II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” programu „Horyzont 

Europa”  

• środków przekazywanych przez Państwa Członkowskie, również „w zamian” za prawo głosu 

w ramach Rady Zarządzającej. 

Nie negując potrzeby zapewnienia europejskiemu przemysłowi i środowiskom naukowym takich 

środków, warto zwrócić uwagę, że realne odniesienie do stawianego celu, którym jest, aby Unia stała 

się „do 2025 r. światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia zaufania, 

pewności i ochrony naszym obywatelom, konsumentom i przedsiębiorstwom online oraz 

umożliwienia istnienia wolnego i podlegającego przepisom prawa internetu”, pozostawia istotną 

wątpliwość czy intensywnych działań nie powinno podjąć się niezwłocznie. Szczególnie, że inni 

kluczowi gracze tego rynku wciąż intensyfikują swoje działania na polu rozwiązań bezpieczeństwa 

teleinformatycznego. Mając świadomość potencjalnych ograniczeń związanych z programowaniem 



 
 
 

 
©PIIT: Opinia do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający Europejskie Centrum 

Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz 

sieć krajowych ośrodków koordynacji, 25.09.2018, PIIT/1244/18  

 
Strona 2 z 2 

 

budżetu, za istotne postrzegamy podkreślenie konieczności uruchomienia chociażby działań 

pilotażowych jeszcze przed 2021 r. oraz przygotowanie niezbędnego instrumentarium tak, aby 

uruchomienie ww. programów centralnych było możliwe już od początku 2021 r. 

Poza powyższym, w naszej ocenie słusznym założeniem jest, aby w ramach planowanego systemu 

instytucjonalnego dopuścić udział „członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa”. Uważamy, że również przedstawiciele polskiego środowiska powinni znaleźć 

się w tym gronie, a kryteria powinny możliwie elastycznie uwzględniać szeroki zakres podmiotów 

posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa. W tym zakresie, 

wnosimy o wprowadzenie modyfikacji w art. 8 ust. 3 lit. b, określającym kryteria dla potencjalnej 

akredytacji podmiotów, poprzez nadanie mu brzmienia „rozwój przemysłu i technologii”. Dodanie 

zwrotu „i technologii” jest w naszej ocenie niezbędnym uzupełnieniem kryteriów, gdyż w aktualnym 

brzmieniu powstawałyby istotne wątpliwości czy podmioty realnie świadczące usługi 

cyberbezpieczeństwa, opracowujące rozwiązania techniczne i informatyczne w tym zakresie mogą 

być klasyfikowaniu i akredytowani, jako „członkowie środowiska posiadającego kompetencje  

w dziedzinie cyberbezpieczeństwa”. 

 

 

 

 

 

  

 


