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Dotyczy:  prac nad rozporządzeniem w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych 

oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług 

 

 

 

 

działając w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (dalej „Izba”), 

odnosząc się do pisma z dnia 23 kwietnia 2020 r., znak: DP-III.0211.48.2019, przy którym 

w  ramach trzeciej tury konsultacji przesłano projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych 

środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni 

są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, 

Izba przedstawia następujące uwagi.  

1. Uwaga do § 3 ust. 1.   

Proponujemy następujące zmiany: 

„§ 3. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarczający sieć piątej generacji (5G), określoną 

w dokumencie technicznym – Raporcie ETSI TR 121 915 V.15.0.0. (2019-10) lub dokumencie 

go zastępującym, w ramach realizacji środków, o których mowa w § 2 pkt 3-5, w ramach tej 

sieci w odniesieniu do kluczowej infrastruktury tej sieci i stosując zasadę, o której mowa w art. 

175 ust. 1 zdanie drugie  ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne: 

1) stosuje rekomendacje, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560, z 2019 r. poz. 2020 i 2248 oraz z 

2020 r. poz. 695); 

2)1) gwarantuje brak uwzględnia unikanie uzależnienia się od jednego producenta 

poszczególnych elementów sieci telekomunikacyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu 

interoperacyjności usług; 

3)2) zapewnia  stale prowadzi działania w celu   podwyższania odporności na zakłócenia sieci 

i usług telekomunikacyjnych.” 

2. Uwaga do § 4. Podtrzymujemy aby wydłużyć czas wejścia w życie przepisów § 2, tak aby 

wynosił 24 miesiące. 

 

        Prezes Zarządu 

 

        Stefan Kamiński 
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