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Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji  

dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej lub ciepła 
 

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultacjami projektu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń 
w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (dalej jako „Projekt 
rozporządzenia”), poniżej przedkładamy uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 
wraz z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa nad rozporządzeniem. 

Projekt rozporządzenia określa zasady i tryb wprowadzania ograniczeń dostaw i poboru energii 
elektrycznej w przypadkach zagrożenia: 

 bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej; 
 bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej; 
 bezpieczeństwa osób; 
 wystąpienia znacznych strat materialnych. 

Możliwe ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorcy energii elektrycznej, 
dla którego łączna wielkość mocy umownej dla posiadanego przez niego obiektu, określona w umowach, 
ustalona została w wysokości 300 kW i wyższej. Jeśli takich obiektów jest więcej, ograniczenia dotyczą 
wszystkich obiektów. W przypadku przyłączenia do więcej niż jednego operatora nie sumuje się mocy 
umownych wynikających z umów zawartych z różnymi operatorami. Dla mocy różnych w poszczególnych 
miesiącach, ograniczenia stosuje się w tych miesiącach dla których łączna moc umowna to 300 kW 
i więcej. 

Jednocześnie zgodnie z §6 ust. 2 Projektu rozporządzania, ochronie przed ograniczeniami przed 
wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podlegać mają odbiorcy 
energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez niego obiektu, dla którego łączna wielkość mocy 
umownej określona w umowach ustalona została poniżej 300kW, oraz  

1) szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego;  
2) obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa wymienione w przepisach 

wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 
374);  

3) obiekty albo wyodrębnione części tych obiektów, które są wykorzystywane bezpośrednio do:  
a) nadawania programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym,  
b) zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego transportu 

zbiorowego,  
c) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki oraz dostarczania do odbiorców,  
d) realizacji zadań wpływających w sposób istotny na spełnianie wymagań w zakresie ochrony 

środowiska,  
e) wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych. 

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia obiektów zawierających infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym 
w szczególności obiektów włączonych na jednolity wykaz obiektów instalacji urządzeń i usług 
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wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o których mowa w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, 
przez co nie podlegają ochronie przed ograniczeniami.  

Tymczasem infrastruktura telekomunikacyjna ma krytyczne znaczenie, co dobitnie potwierdza obecna 
sytuacja pandemii Covid-19 i podejmowane działania – również ze strony administracji rządowej -
dotyczące zapewnienia łączności. 

Infrastruktura telekomunikacyjna, którą w całej Polsce dostarczają setki przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, w okresie pandemii stała się wręcz niezbędna dla zapewnienia funkcjonowania 
państwa i gospodarki, możliwości zdalnej pracy, nauki. W sytuacjach związanych z obostrzeniami jest 
jedynym środkiem wymiany informacji i jest oczywistym medium w sytuacjach ratowania życia i zdrowia, 
mienia. 

W obecnych warunkach zapewnienie niezawodności sieci telekomunikacyjnej i przygotowanie jej na 
zwiększone obciążenie jest priorytetem dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.  

Potwierdzają do działania Prezesa UKE czy Ministerstwo Cyfryzacji (obecnie KPRM).  

Stąd też ze zdumieniem odnotowujemy, że projekt rozporządzenia nie uwzględnia zadań z zakresu 
telekomunikacji oraz obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej, w zakresie ochrony przed 
wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w tak szczególnym 
momencie jak stan pandemii Covid-19.  

Mając na uwadze oczywiste znaczenie krytycznego charakteru infrastruktury telekomunikacyjnej, ten 
brak uznajemy za niedopatrzenie i wnosimy o jego pilne skorygowanie.  

 

W związku z powyższym proponujemy następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 2 proponujemy dodanie pkt. 4) w poniższym brzmieniu: 

„4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań 
w zakresie telekomunikacji.” 

2) w § 6 ust. 1 proponujemy rozszerzenie listy wyłączeń, o poniższy punkt: 

„4) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej.” 

 

Pozostawienie rozporządzenia w zaproponowanym kształcie, w związku z ograniczeniami w dostarczaniu 
i poborze energii elektrycznej, stworzy stan realnego zagrożenia dla obiektów infrastruktury 
telekomunikacyjnej, jak i prawidłowego funkcjonowania Państwa i obywateli, co - jak zakładamy – nie jest 
intencją projektodawcy.  

Stąd też liczymy na uwzględnienie niniejszym przedłożonych uwag, co jest niezbędne dla zapewnienia 
ciągłości działania sieci telekomunikacyjnych i łączności.  

 


