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STANOWISKO  

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w sprawie planów Ministerstwa Cyfryzacji  

w zakresie opracowania Kodeksu cyfrowego1  

 

W związku z zapowiedzianymi przez Ministerstwo Cyfryzacji (pod koniec listopada br.) pracami nad 

projektem Kodeksu cyfrowego, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), poniżej przedstawia kilka 

istotnych – zdaniem firm zrzeszonych w ramach Izby – kwestii, które powinny zostać uwzględnione na 

dalszym etapie prac:  

 

1. Domyślność cyfrowa, jako zasada dla wszelkich usług, które ze swojej natury są możliwe do 

cyfryzacji (administracyjne, ale również komercyjne) 

 

Już na wstępie chcielibyśmy podkreślić pełne poparcie w zakresie wymienionych w „Zarysie regulacji 

Kodeksu cyfrowego” zasad, które regulować miałyby świadczenie usług publicznych. Uważamy ponadto, 

co było już nawet wspólnym postulatem rynku teleinformatycznego(stanowiska PIIT/PIKE/KIGEiT  

w zakresie tzw. „Paperless”), że wskazana „domyślność cyfrowa” rozumiana, jako nie tylko zapewnienie 

obywatelowi prawa do korzystania z usług przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych (co 

w szczególności oznacza równoważność dokumentów cyfrowych papierowych), ale nawet przyjęcie 

cyfrowej drogi jako podstawowej, powinna odnosić się również do podejścia ustawodawcy wobec usług 

komercyjnych.  

 

W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę na aktualnie procedowaną nowelizację Prawa 

telekomunikacyjnego, która wg pierwotnych założeń miała przynieść również nowe otwarcie na 

efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze telekomunikacyjnym. Sektor ten, z samej 

swojej istoty powinien być liderem innowacji, zarówno w dziedzinie techniki, jak i modeli świadczenia 

usług i relacji z klientami. Wspomniana nowelizacja w części „Paperless”, miała zrealizować również 

jedno z zadań Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju tj. Zapewnienie dominującego udziału 

elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym. 

 

Niestety, mimo że użytkownicy usług telekomunikacyjnych to stale zwiększająca się liczba osób 

preferujących efektywną i sprawną komunikację elektroniczną (preferencja dla e-faktur wynosi nawet do 

80% abonentów), ustawa prawo telekomunikacyjne (również w noweli procedowanej przez 

Ministerstwo Cyfryzacji) nadal preferuje formę pisemną, istotnie ograniczając inne sposoby komunikacji 

zarówno dla zawarcia umowy, jak i dla późniejszych relacji na linii abonent-dostawca usług.  

 

Utrzymanie tak skrajnie „konserwatywnej” tendencji, jest o tyle zaskakujące, że całe otoczenie prawne 

dynamicznie się zmienia odchodząc od formy papierowej - czego wyrazem jest chociażby unijne 

Rozporządzenie eIDAS, czy nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzająca formę dokumentową. 

                                                           
1 https://www.gov.pl/cyfryzacja/tworzymy-kodeks-cyfrowy-pomoz-nam- 

https://www.gov.pl/cyfryzacja/tworzymy-kodeks-cyfrowy-pomoz-nam-
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Dodatkowo, ten restrykcyjny kierunek podejścia nowej regulacji wobec sektora telekomunikacyjnego, 

jest zupełnie niezrozumiały w kontekście standardów przyjmowanych dla usług własnych administracji 

publicznej w przedstawionych wstępnych założeniach do Kodeksu Cyfrowego. 

 

Postulujemy, więc aby taka zasada, którą planuje przyjąć administracja wobec usług własnych, odnosiła 

się również do usług komercyjnych, w tym telekomunikacyjnych, posiadających o wiele mniejsze niż 

rozstrzygnięcia administracji, znaczenie dla praw i obowiązków jednostki.  

 

2. Możliwa dewaluacja rangi planowanych aktów prawnych, ich niejasny zakres i wzajemna 

relacja – Kodeks cyfrowy lub Konstytucja dla Cyfryzacji 

 

Przyjmując, że w zakresie Kodeksu cyfrowego, celem Ministerstwa jest stworzenie jednego, spójnego 

aktu prawnego, który zbierze wszystkie zagadnienia związane z szeroko pojętą informatyzacją 

rozproszone obecnie w różnych aktach prawnych, należy zwrócić uwagę na inne podjęte przez 

Ministerstwo prace, jak choćby „Konstytucja dla Cyfryzacji”. 

 

Zapowiedziana w grudniu br., na stronach Ministerstwa „Konstytucja dla Cyfryzacji” jest bowiem 

kolejnym planowanym produktem legislacyjnym (nazywanym przez autorów umową społeczną  

z Polakami), gdzie miałyby zostać przedstawione rozwiązania w dziedzinach takich, jak edukacja, 

administracja, kultura i dziedzictwo Polski, innowacyjność/biznes, „Twoje” zdrowie, nauka, inteligentne 

miasta, europejska solidarność cyfrowa.  

 

Tym samym nie widzimy na tym etapie realnej odpowiedzi projektodawców na podstawowe pytanie, 

czym miałyby się różnić przedmiotowe regulacje, tym bardziej, że np. cyfryzacja administracji będzie 

objęta zakresem zarówno Konstytucji, jak i Kodeksu. Rodzi się także pytanie o relację Kodeksu cyfrowego 

do promowanej przez Ministerstwo Rozwoju Konstytucji Biznesu. 

 

Z drugiej strony we wstępnej koncepcji Kodeksu cyfrowego zakłada się, że kwestie związane  

z identyfikacją elektroniczną (w tym wydawane przez Państwo środki identyfikacji elektronicznej)  

i utrzymywane przez Państwo systemy identyfikacji elektronicznej oraz kwestie związane z usługami 

zaufania (w tym zapewniana przez państwo usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz 

państwowy podpis elektroniczny/pieczęć elektroniczna, a także rozpoznawanie na równorzędnych 

zasadach przez państwowe systemy identyfikacji elektronicznej środków identyfikacji elektronicznej 

wydawanych przez podmioty komercyjne), będą regulowane w ustawie o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej. Jak wynika z powyższego kluczowe więc kwestie dla digitalizacji procesów  

z obywatelem pozostaną poza spektrum regulacji tych aktów. 

 

Powstaje więc podstawowe pytanie, jak istotny zakres zostanie przyjęty dla wskazanych powyżej aktów 

prawnych nazywanych - być może na wyrost - kodeksem lub konstytucją.   
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3. Planowane ustalenia w zakresie Architektury Informacyjnej Państwa (AIP) 
 

Z punktu widzenia działalności podmiotów zrzeczonych w ramach PIIT, przyszłe ustalenia w zakresie 

Architektury Informacyjnej Państwa (AIP) oraz ostateczny kształt regulacji mogą mieć duże znaczenie dla 

zakresu realizowanych zadań sektora komercyjnego. Obecny stan prac przedstawiony przez Ministerstwo 

Cyfryzacji jest jednak mało precyzyjny, a zaprezentowane ogólne założenia przyszłej regulacji nie dają 

możliwości zgłoszenia precyzyjnych uwag, czy postulatów. 

 

4. Postulaty w zakresie potencjalnego wykorzystania produktów administracji np. dostęp do 
państwowych baz danych (SRP): baza PESEL lub Rejestr Dowodów Osobistych  
 

Co najmniej od początku 2016 r. rynek teleinformatyczny postuluje szybkie umożliwienie wykorzystania 

przez podmioty działające na tym rynku informacji zawartych w bazie PESEL lub RDO, na potrzeby 

realizacji np. przepisów prawa telekomunikacyjnego, w tym wynikających z ustawy o działaniach 

antyterrorystycznych.  

 

Aktualnie taki dostęp jest również niezbędny dla realizacji szeregu projektów związanych z cyfryzacją 

wszelkich relacji kontraktowych w różnych sektorach. Dostęp do wiarygodnych danych w systemach 

państwowych, możliwość weryfikacji danych deklarowanych wcześniej przez Klienta, jest doskonałym 

rozwiązaniem, które z jednej strony obniża koszty wszelkich transakcji, z drugiej zaś wzmacnia ich 

bezpieczeństwo dla obydwu stron.  

 

Już dzisiaj odnotowujemy istotne ograniczenia, chociażby dla ministerialnego projektu m-Dokumentów 

(w aplikacji), z uwagi na brak możliwości dostępu do SRP bezpośrednio przez przedsiębiorców nawet za 

zgodą osoby której te dane dotyczą.  

 

W dobie intensywnego rozwoju różnych narzędzi identyfikacji, jeszcze bardziej aktualne stają się nasze 

postulaty sprzed blisko dwóch lat, dotyczące dostępności danych z systemów rejestrów państwowych, co 

należałoby wziąć pod uwagę w planowanej regulacji, nazwanej Kodeksem cyfrowym.   

 

 

 


