
 

Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 3 lutego 2021 r. 
 

 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Cyberbezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych – Dyrektywa (UE) 2016/1148 z dnia 
6 lipca 2016 r. 
 

W dyrektywie przewidziano szeroki wachlarz środków służących zwiększeniu poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych z myślą o zabezpieczeniu usług istotnych 
dla gospodarki UE oraz społeczeństwa. Służy ona zapewnieniu, że państwa UE są należycie 
przygotowane i gotowe do podejmowania działań w razie wystąpienia cyberataków i 
reagowania na nie, a ponadto wprowadza obowiązek: 

 wyznaczenia właściwych organów, 

 ustanowienia zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego 
(CSIRT), oraz 

 przyjęcia krajowych strategii cyberbezpieczeństwa. 

Zgodnie z dyrektywą współpraca na szczeblu unijnym ma dotyczyć wymiaru zarówno 
strategicznego, jak i technicznego. 

Dyrektywa nakłada na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych obowiązek 
wprowadzania stosownych środków bezpieczeństwa oraz zgłaszania poważnych incydentów 
odpowiednim organom krajowym. 

Państwa UE: 

 wyznaczają co najmniej jeden właściwy organ krajowy oraz CSIRT, a także pojedynczy 
punkt kontaktowy (jeśli właściwy jest więcej niż jeden organ); 

 identyfikują operatorów usług kluczowych w krytycznych sektorach, takich jak 
energetyka, transport, finanse, bankowość, służba zdrowia, woda i infrastruktura 
cyfrowa, w których cyberatak mógłby zakłócić usługę kluczową. 

Państwa UE są także zobowiązane do wdrożenia krajowej strategii cyberbezpieczeństwa dla 
sieci i systemów informatycznych, która obejmuje następujące zagadnienia: 

 przygotowanie i gotowość do podejmowania działań w razie wystąpienia cyberataków 
i reagowania na nie; 

 role i zakresy obowiązków organów rządowych i innych podmiotów, a także współpracę 
między nimi; 

 programy edukacyjne, informacyjne i szkoleniowe; 

 plany badawczo-rozwojowe; 

 planowanie z myślą o określeniu ryzyk. 

Celem dyrektywy jest propagowanie kultury zarządzania ryzykiem. Przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w najważniejszych sektorach muszą dokonać oceny ryzyka, na jakie 
są narażone, a także podjąć działania pozwalające zapewnić cyberbezpieczeństwo. Zgłaszają 
one właściwym organom lub CSIRT wszelkie istotne incydenty, takie jak włamania lub 
przypadki kradzieży danych, które w sposób poważny naruszają cyberbezpieczeństwo i mają 
istotny skutek zakłócający dla ciągłości usług krytycznych i dostaw towarów. 

http://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe
http://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe


 

Kluczowe pojęcia: 

Cyberbezpieczeństwo: odporność sieci i systemów informatycznych na działania naruszające 
dostępność, autentyczność, integralność lub poufność danych cyfrowych lub usług 
świadczonych poprzez te systemy. 

Sieci i systemy informatyczne: sieć łączności elektronicznej lub wszelkie urządzenia lub grupy 
wzajemnie połączonych urządzeń, które przetwarzają dane cyfrowe, a także przechowywane, 
przetwarzane, odzyskiwane lub przekazywane dane cyfrowe. 

Usługi kluczowe: usługi świadczone przez przedsiębiorstwa prywatne lub jednostki publiczne, 
które spełniają ważną rolę w społeczeństwie i gospodarce (np. zaopatrzenie w wodę, usługi 
energetyczne itp.). 
 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016L1148  
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 

1. Cyberbezpieczeństwo – przegląd przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa sieci i 
systemów informatycznych – ostateczna faza konsultacji 

 
Ostatnia faza konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa sieci i 
systemów informatycznych poprzedzających przyjęcie tekstu projektu nowej Dyrektywy (m.in. 
NIS Directive (EU) 2016/1148) – III etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny 
termin na wysłanie opinii przed przyjęciem dyrektywy przez KE to 18 marca 2021 r. 
 

Transformacja cyfrowa stwarza możliwości, może jednak także stwarzać zagrożenia dla 
gospodarki i społeczeństwa. Pomimo postępów w zakresie unijnych przepisów zdolności w 
dziedzinie cyberbezpieczeństwa nadal są nierówne w całej UE i oferują niewystarczającą 
ochronę przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. 

Celem konsultacji jest zebranie zróżnicowanych opinii i doświadczeń od wyżej wymienionych 
zainteresowanych stron. Oczekuje się, że wszystkie te różne grupy zainteresowanych stron 
będą dysponować istotnymi informacjami i spostrzeżeniami na temat działań podjętych w celu 
wdrożenia dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, a także będą 
zainteresowane kształtowaniem debaty na temat możliwych opcji na przyszłość oraz posiadać 
opinie w tej sprawie. Konsultacje z zainteresowanymi stronami mają dwa cele: • zgromadzenie 
opinii na temat wdrażania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w celu 
wsparcia analizy dotyczącej oceny retrospektywnej dyrektywy, • zgromadzenie opinii na temat 
skutków ewentualnych przyszłych zmian aktu prawnego w celu wsparcia oceny 
perspektywicznej. Konsultacje będą zawierały pytania o charakterze ogólnym mające na celu 
zebranie informacji zwrotnych od ogółu społeczeństwa oraz bardziej szczegółowe pytania 
techniczne skierowane do ekspertów. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/cyberbezpieczenstwo-przeglad-przepisow-ue-dotyczacych-
bezpieczenstwa-sieci-i-systemow-informatycznych-ostateczna-faza-konsultacji/  
 

2. Przepisy UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (kierowcy 
autobusów i autokarów) 

 
Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE dotyczących 
czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku kierowców ciężarówek, autobusów i 
autokarów (aktualizacja Rozporządzenia nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych 
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz Rozporządzenia nr 
2020/1054 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych 
wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016L1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1054&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1054&from=EN


pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za 
pomocą tachografów) – I etap legislacyjny – Plany działania. Ostateczny termin na przesłanie 
opinii to 18 lutego 2021 r. 
 

Przepisy UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku mają 
zastosowanie jednakowo do kierowców ciężarówek, autobusów i autokarów. Przepisy te nie 
zawsze są jednak odpowiednie w odniesieniu do przewozu osób. Inicjatywa ta ma na celu 
uwzględnienie szczególnych potrzeb kierowców autobusów i autokarów w zakresie organizacji 
ich czasu pracy. Komisja dokona oceny obowiązujących przepisów i może zaproponować 
środki, które uwzględnią te potrzeby. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/przepisy-ue-dotyczace-czasu-prowadzenia-pojazdu-i-czasu-
odpoczynku-kierowcy-ciezarowek-autobusow-i-autokarow/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz opinie: 
 

1. Informacja UE: Polska: Od odpadów do zasobów 
 
Polska: Od odpadów do zasobów – Poland: From waste to resources 
 

Państwa członkowskie UE, w tym Polska, mogą poczynić dalsze postępy w kierunku 
przetwarzania odpadów w zasoby oraz tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym przez 
zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów, zwiększanie ich recyklingu i ograniczanie ich 
składowania. UE wyznaczyła ambitne cele i określiła nowe zasady, dzięki którym wszystkie 
państwa członkowskie będą efektywnie gospodarować odpadami. Pozwoli to na stworzenie 
nowych miejsc pracy, zapewni bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy oraz przyczyni się 
do czystszego środowiska naturalnego z mniejszą ilością odpadów morskich. 

Jak sobie radzi Polska? Najnowsze dane. 
 
Więcej informacji pod linkiem https://pracodawcy.pl/polska-od-odpadow-do-zasobow/  
 

2. Publikacja UE: Traktaty wersja skonsolidowana, Karta praw podstawowych 2019 
 
Traktaty wersja skonsolidowana, Karta praw podstawowych 2019 (Najnowsze wydanie.) – 
Consolidated treaties, Charter of Fundamental Rights 2019 (Latest edition) 
 

Niniejsza publikacja zawiera wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wraz z ich protokołami i załącznikami w 
wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony podpisanym w dniu 13 
grudnia 2007 r. w Lizbonie, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r. Zawiera ona również 
deklaracje załączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat 
z Lizbony. Ponadto niniejsza publikacja zawiera zmiany wprowadzone Protokołem 
zmieniającym Protokół w sprawie postanowień przejściowych dołączony do Traktatu o Unii 
Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 741/2012 z dnia 11 sierpnia 2012 r. zmieniającym 
Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego 
protokołu, jak również zmiany wprowadzone decyzjami Rady Europejskiej 2010/718/UE z dnia 
29 października 2010 r. oraz 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu 
wysp Saint-Barthélemy oraz Majotty wobec Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja zawiera też 
nowy ustęp 3 dodany do artykułu 136 TFUE decyzją Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 
25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro, w 
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związku z zakończeniem procesu ratyfikacji przez państwa członkowskie. Niniejsza publikacja 
obejmuje również zmiany wprowadzone aktem przystąpienia Republiki Chorwacji oraz 
Protokołem w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, który został 
ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie. Zawiera ona również zmiany 
wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 
z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
 
Więcej informacji pod linkiem https://pracodawcy.pl/publikacja-ue-traktaty-wersja-
skonsolidowana-karta-praw-podstawowych-2019/  
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska (Komisja 
Europejska), Sekretariat Generalny Rady (Rada Unii Europejskiej) 

https://pracodawcy.pl/publikacja-ue-traktaty-wersja-skonsolidowana-karta-praw-podstawowych-2019/
https://pracodawcy.pl/publikacja-ue-traktaty-wersja-skonsolidowana-karta-praw-podstawowych-2019/

