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Dotyczy: Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu
zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz
rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych
niepodlegających temu obowiązkowi

Szanowna Pani Minister,
W pierwszej kolejności dziękujemy za przygotowanie zapowiedzianego pismem z 10
lutego 2017 r. (znak DC-IV.254.33.2017) projektu zmiany przepisów w zakresie wymagań i
sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i
danych. Zmiana ta jest bardzo ważna, celowa i wyczekiwana przez małych i średnich
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jednocześnie dziękujemy za umożliwienie zgłoszenia
uwag do projektu rozporządzenia.
Uzasadnienie projektu rozporządzenia nie pozostawia wątpliwości, że intencją
projektodawcy było zwolnienie przedsiębiorców telekomunikacyjnych obsługujących do 50
tys. zakończeń sieci z obowiązku posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
Jednakże sposób sformułowania § 4 projektu rozporządzenia, który dotyczy tej kwestii, rodzi
pewne praktyczne wątpliwości.
W pierwszej kolejności analizując pojęcie „zakończenie sieci” wydaje się wskazanym
umieszczenie w treści rozporządzenia jednoznacznego odesłania do art. 2 pkt 52 prawa
telekomunikacyjnego, w miarę możliwości doprecyzowując, iż chodzi nie o każdy terminal, a
o lokal abonenta. W toku konsultacji wewnętrznych wielu operatorów podnosiło

wątpliwości, czy zapisy rozporządzenia nie referują do HP lub jak liczyć zakończenia sieci, gdy
abonent korzysta np. z kilku terminali.
W ocenie Izby należy ponadto zwrócić uwagę na (przywołane również w uzasadnieniu
projektu) art. 5 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych, z którego wynika, że
treść przekazów telekomunikacyjnych oraz dane związane z przekazami
telekomunikacyjnymi stanowią informacje, którym nadaje się klauzulę „tajne”. Zgodnie z
przepisem § 4 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia, przedsiębiorca obsługujący do 50 tys.
zakończeń sieci, zapewniając warunki dostępu i utrwalania w zakresie przekazów
telekomunikacyjnych i związanych z nimi danych, stosuje się do wymagań bezpieczeństwa
określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych, „przy czym
zapewnianie warunków dostępu i utrwalania może [podkreślenie KIKE] nastąpić poprzez
udostępnienie informacji niejawnych w sposób określony w art. 34 ust. 5 oraz art. 54 ust. 8
ustawy […] o ochronie informacji niejawnych”. Przepisy art. 34 ust. 5 i art. 54 ust. 8 ustawy o
ochronie informacji niejawnych stanowią, że „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”
uprawnione podmioty mogą wyrazić zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych
informacji niejawnych przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa. Należy
zwrócić uwagę, że już w obecnym stanie prawnym uprawnione podmioty mogą wyrazić
zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych przedsiębiorcy
nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa. Projektowany § 4 ust. 2 nie wskazuje
wyraźnie, że w przypadku mniejszych przedsiębiorców telekomunikacyjnych uzyskiwanie
zgody na jednorazowe udostępnienie informacji stanowić będą normalny tryb
postępowania, a nie tryb stosowany „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”. Warto
zatem przeformułować § 4 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia w taki sposób, żeby stało się
jasne, iż w przypadku mniejszych przedsiębiorców ww. sposób uzyskiwania zgody na
jednorazowe udostępnienie informacji niejawnych będzie regułą. Proponujemy następujące
brzmienie projektowanego § 4 ust. 2 pkt 1:
„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca:
1) stosuje się do wymagań bezpieczeństwa określonych w przepisach dotyczących
ochrony informacji niejawnych, przy czym przedsiębiorca może zdecydować
o zapewnieniu warunków dostępu i utrwalania wyłącznie poprzez udostępnienie
informacji niejawnych w sposób określony w art. 34 ust. 5 oraz art. 54 ust. 8 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; w takim przypadku
przedsiębiorca nie jest zobowiązany uzyskania poświadczeń bezpieczeństwa
i świadectw bezpieczeństwa przemysłowego;”
Mając na uwadze, że w przypadku mniejszych przedsiębiorców zasadą stanie się
uzyskiwanie zgody na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych, należy
również rozważyć przeformułowanie § 4 ust. 2 pkt 2 projektu rozporządzenia. Stanowi on, że
przedsiębiorca zapewnia czas reakcji nieprzekraczający 24 godzin, przy czym „czas reakcji”
został zdefiniowany w § 2 pkt 1 projektu rozporządzenia jako czas od momentu zgłoszenia
zapotrzebowania do chwili, w której rozpoczęty zostanie dostęp lub utrwalanie treści
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przekazów i związanych z nimi danych. Mając na uwadze, że przedsiębiorca nie ma wpływu
na czas potrzebny do wyrażenia i doręczenia mu zgody na jednorazowe udostępnienie
informacji niejawnych wnioskujemy, aby czas ten nie wliczał się do „czasu reakcji”, o którym
mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 projektu rozporządzenia. W związku z powyższym proponujemy
następujące brzmienie tego przepisu:
„2) zapewnia czas reakcji nieprzekraczający 24 godzin, przy czym do czasu tego nie
wlicza się czasu potrzebnego na zrealizowanie procedury określonej w art. 34 ust. 5
oraz art. 54 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
jeżeli przedsiębiorca rozpoczął realizację tej procedury niezwłocznie po otrzymaniu
zgłoszenia;”
Należy ponadto zwrócić uwagę, iż jakkolwiek § 1 pkt. 1 projektu rozporządzenia odnosi
się do całości obowiązków wskazanych w art. 179 ust. 3 prawa telekomunikacyjnego, to w
praktyce z uwagi na brzmienie np. § 4 projektu rozporządzenia regulowane jest wyłącznie
zapewnianie warunków technicznych oraz organizacyjnych dostępu i utrwalania, o których
mowa w art. 179 ust. 3 pkt 1. Równocześnie jednak na podstawie art. 179 ust. 3 pkt 2 na
przedsiębiorcach telekomunikacyjnych ciąży obowiązek utrwalania na rzecz sądu i
prokuratora przekazów telekomunikacyjnych i związanych z nimi danych. W takim
przypadku, w oparciu o art. 179 ust. 3b, utrwalenie zapewnia przedsiębiorca
telekomunikacyjny na własny koszt (S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Wyd. 3,
Warszawa 2013). Mając na uwadze projektowane rozporządzenie wskazanym jest więc
objęcie regulacją wszystkich przypadków utrwalania wskazanych w art. 179 prawa
telekomunikacyjnego, gdyż w przeciwnym przypadku najmniejsi przedsiębiorcy
telekomunikacyjni nie zostaną również zwolnieni z obowiązku posiadania świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego.
Na zakończenie trzeba warto odnieść się do brzmienia § 8 projektu rozporządzenia,
które nakłada na przedsiębiorcę obowiązek całodobowego przyjmowania zapotrzebowań od
uprawnionych podmiotów. Analiza raportu Audytela1 np. rynku MŚP wskazuje, iż blisko 60%
firm nie obsługuje więcej, niż 300 abonentów, kolejne 21,7% nie przekracza 1000
abonentów. Rozumiejąc celowość operacyjną dyspozycji § 8 należy więc mieć świadomość, iż
firmy tej wielkości nie dysponują służbami pracującymi całodobowo. NOC pojawia się w
zasadzie w firmach powyżej 5000 abonentów, a takich wg. Audytela jest jedynie 109 wśród
wszystkich MŚP w Polsce. W ocenie KIKE z większością małych i mikro firm nie będzie
możliwości kontaktu w całodobowym trybie pozostawiając ten zapis martwym, chyba że np.
w raportach do SIIS pojawi się dodatkowa rubryka wskazująca kontakt całodobowy na
wypadek konieczności podjęcia działań związanych opisanych w art. 179 ust. 3. Bez tego typu
informacji kontakt z małymi i mikro operatorami nie będzie mógł być zapewniony.
1

https://mc.gov.pl/files/raport_dla_mac_inwestycje_msp_w_sieci_szerokopasmowe_audytel_2016-1030j_na_czysto.pdf - str. 8.
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Jednocześnie, wobec kolejnej fali kontroli wykonywania obowiązków w zakresie
zapewnienia warunków dostępu i utrwalania, podczas których wydawane są zalecenia
pokontrolne nakazujące pozyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przez
małych operatorów z segmentu MŚP, postulujemy pilne uwzględnienie proponowanych
przez nas zmian i przyjęcie omawianego rozporządzenia znoszącego ten obowiązek.

Z poważaniem,

Piotr Marciniak

Kinga Pawłowska-Nojszewska

Prezes Zarządu KIKE

Radca prawny

Grupa Robocza ds. Administracji Publicznej
KIKE

Grupa Robocza ds. Administracji Publicznej
KIKE
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