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WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW - 

Gdańsk, 21 kwietnia 2021 roku 

 
Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, 
Minister Cyfryzacji  

Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP 
reprezentujący wyborców z województwa 
pomorskiego 

Panowie Senatorowie RP reprezentujący 
wyborców z województwa pomorskiego 

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik  
Małych i Średnich Przedsiębiorców 

 
Szanowni Państwo, 

Działając w imieniu przedsiębiorców z województwa pomorskiego reprezentowanych 
przez nasze organizacje, pragniemy zwrócić uwagę na niepokojące elementy projektu – „Ustawy 
o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa” oraz „Ustawy prawo 
telekomunikacyjne” (zwane dalej Projekt) istotne z punktu widzenia funkcjonowania 
przedsiębiorczości lokalnej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego. 

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Operatora Sieci Komunikacji Strategicznej (OSKS)  
i wprowadzenie przymusu udostępniania infrastruktury na rynku konkurencyjnym poprzez 
nałożenie obowiązku dostępu do elementów sieci telekomunikacyjnej (przez operatorów 
działających na rynku na rzecz OSKS). W praktyce oznacza to, że poważna część konkurencyjnego 
rynku zostanie zlikwidowana, a w jego miejsce wejdzie państwowa spółka. Tak gwałtowna 
zmiana na rynku będzie miała wpływ na kształtowanie cen przez takiego operatora.  
Co więcej operator ten, na zasadzie wyłączności będzie mógł świadczyć usługi telekomunikacyjne 
organom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucjom podległym tym organom lub przez 
nie nadzorowanym. Brak konkurencji może skutkować obniżeniem jakości, a więc również 
obniżeniem poziomu bezpieczeństwa w takiej sieci. Przepisy te mogą stanowić najpoważniejszą 
w ostatnich latach barierę dla rozwoju konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego w Polsce. 

Projekt zawiera wiele niepokojących rozwiązań, które będą pogarszały sytuację obecnie 
działających na rynku podmiotów stanowiąc o uprzywilejowaniu OSKS z uwagi na koszty 
działalności i dostęp do infrastruktury. JST tracą możliwość wyboru dostawcy usługi, zarządzania 
kosztami oraz zostają obciążone dodatkowymi obowiązkami jak np. zobowiązanie umożliwienia 
operatorowi sieci komunikacji strategicznej umieszczenia na nieruchomości obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej.  
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Mikro- mali i średni przedsiębiorcy mogą ucierpieć wskutek wzrostu cen usług 
telekomunikacyjnych oraz ograniczenia dostępu do Internetu, ponieważ na części obszarów 
komercyjni operatorzy, wyłączeni z możliwości świadczenia usług dla instytucji publicznych,  
na rzecz organów samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej, nie będą  
w stanie utrzymać oferty dla podmiotów gospodarczych i indywidualnych użytkowników na 
aktualnym poziomie. Zwracamy również uwagę na to, że opisywane zmiany mogą wpłynąć 
negatywnie na stronę pracowniczą, przyczyniając się do potencjalnych zwolnień w firmach 
telekomunikacyjnych świadczących usługi na rzecz organów samorządowych, bądź instytucji 
wykonujących na rzecz administracji rządowej zadania z zakresu ochrony ludności i obrony 
cywilnej, ale także w firmach, których działalność jest uzależniona od dostępu do przystępnie 
wycenionych usług telekomunikacyjnych.  

Samym samorządom nie zapewnia się dodatkowych środków na zadania związane z ochroną 
cyberbezpieczeństwa w celu rozwiązania systemowych braków w tym zakresie. Brak możliwości 
korzystania z już wybudowanych sieci szerokopasmowych przez operatora sieci komunikacji 
strategicznej uniemożliwi zaangażowanie się JST w bezpieczeństwo infrastrukturalne państwa.  
Co więcej, JST nie uzyskają dodatkowych przychodów z tego tytułu – operator sieci komunikacji 
strategicznej będzie korzystał wyłącznie z komercyjnych zasobów, pozbawiając jednostki 
samorządu terytorialnego przychodów. 

Apelujemy do Państwa o ponowną analizę projektu ustawy z uwzględnieniem potrzeb  
i interesów lokalnych przedsiębiorców oraz organów samorządu terytorialnego. 

 
Z wyrazami szacunku, 

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego: 
- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, 
- Pracodawcy Pomorza, 
- Gdański Klub Biznesu, 
- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 
- Kaszubski Związek Pracodawców, 
- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, 
- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, 
- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług, 
- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, 
- Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”, 
- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski, 
- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu. 

 

 
Do wiadomości: 

Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski 
Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego 
Panie/ Panowie Starostowie Powiatów województwa pomorskiego  
Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin województwa 
pomorskiego 


