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  Warszawa, 4 maja 2020 r. 

KL/229/157/DG/2020 

 

 

Pan  

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw  

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 106), 

w załączeniu przesyłam stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu. 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Łukasz Schreiber - Minister - Członek Rady Ministrów 

 

Załącznik: 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 106). 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 106). 

 

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 106), proponujemy dodać zmianę w art. 35 

projektu, zmieniającego ustawę o cyberbezpieczeństwie, poprzez dodanie art. 16a, który umożliwi, 

zawieszenie terminów z ustawy na czas epidemii. Rozwiązanie dotyczy możliwości wykonania audytu, 

którego zdalne wykonanie może być utrudnione.  

  

Art. 35. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 poz. 

1560, z 2019 r. poz. 2248 oraz z 2020 r. poz. 695) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:  

„Art. 16a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na obszarze 

prowadzenia działalności przez operatora usługi kluczowej, terminy określone w ustawie i aktach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu 

na ten okres.” 

 

2) w art. 65: 

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) planowanych do ustalenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w projekcie 

rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, o którym mowa w art. 118 ust. 2 ustawy  

z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374  

i 695), jeżeli ta decyzja jest wydawana po przeprowadzeniu aukcji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;”; 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Opinia w sprawie projektu rozstrzygnięcia decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1a, wydawana jest 

przez Kolegium w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu przekazanego do zaopiniowania przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”. 

 

Art. 35. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 poz. 

1560, z 2019 r. poz. 2248 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 65: 

1) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) planowanych do ustalenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w projekcie 

rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, o którym mowa w art. 118 ust. 2 ustawy  

z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374  

i 695), jeżeli ta decyzja jest wydawana po przeprowadzeniu aukcji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;”; 
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2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Opinia w sprawie projektu rozstrzygnięcia decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1a, wydawana jest 

przez Kolegium w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu przekazanego do zaopiniowania przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”. 

 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/229/157/DG/2020 

 


