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 Zmiany dotyczące operatorów telekomunikacyjnych, 
usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną 
oraz doręczeń w związku z aktualizacją Tarczy 
Antykryzysowej  

Przekazywanie danych o lokalizacji osób objętych kwarantanną 

 Operator telekomunikacyjny na żądanie organu nadzoru jest zobowiązany dostarczyć ministrowi 

cyfryzacji dane (obejmujące okres ostatnich 14 dni) o lokalizacji telefonów komórkowych osób 

zakażonych COVID-19 lub osób objętych kwarantanną. Sposób i zakres udostępnianych danych mogą 

zostać określone w umowie pomiędzy organem nadzoru a operatorem.  

Przekazywanie zanonimizowanych danych o lokalizacji wszystkich osób 

 Operator telekomunikacyjny na żądanie organu nadzoru ma obowiązek udostępnienia 

zanonimizowanych danych o lokalizacji każdego urządzenia końcowego użytkowników końcowych. 

Sposób i zakres udostępnianych danych mogą zostać określone w umowie pomiędzy organem nadzoru  

a operatorem. Zgoda użytkownika końcowego na przetwarzanie i udostępnianie powyższych danych nie 

jest wymagana. Celem zbierania tych danych jest wypracowanie narzędzia analitycznego służącego 

przeciwdziałaniu COVID – 19. 

Udogodnienia w dostępie do stron internetowych  
jednostek sektora finansów publicznych 

 Tarcza Antykryzysowa zakłada udogodnienia w dostępie do stron internetowych jednostek sektora 

finansów publicznych oraz innych instytucji, określonych w wykazie prowadzonym przez Ministra 

właściwego do spraw informatyzacji – korzystanie z tych stron nie będzie mieć wpływu na wykorzystanie 

przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu.  

Wydłużony czas spełnienia obowiązku informacyjnego i sprawozdawczego 
do Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie wszczyna postępowania w sprawie wydania decyzji  

o nałożeniu kary pieniężnej, jeżeli podmiot zobowiązany do wykonania obowiązku Informacyjnego  

o którym mowa w art. 29 ust.2 i art. 29c ust.1 ustawy z  dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych, a także obowiązku sprawozdawczego z art. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. 

Prawo telekomunikacyjne za rok 2019, wykonał ten obowiązek do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Prezes 

UKE może także odstąpić od wymierzenia kary, gdy do naruszenia przepisów Prawa telekomunikacyjnego 

doszło bezpośrednio w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania  

i zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19. 
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Brak fikcji doręczenia pism podlegających doręczeniu  
za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego 

 Nieodebranych pism, w tym pism sądowych, podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru 

przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których 

termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego 

odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za 

doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed 

upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Powyższej zmiany nie stosuje się do pism w sprawach: 

o wpis do rejestru domen, o którym mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych;  

o przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych oraz w sprawach 

dotyczących kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole 

lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 

 


