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Szanowny Pan 

prof. Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

ul. Miodowa 15 

00-952 Warszawa 

Szanowny Pan 

prof. Jarosław Pinkas 

Główny Inspektor Sanitarny 

ul. Targowa 65  

03–729 Warszawa 

Szanowny Panie Ministrze, 

Szanowny Panie Inspektorze, 

Działając w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (dalej PIKE lub Izba) podmiotu 

zrzeszającego przedsiębiorców telekomunikacyjnych zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie 

poleceń do jednostek terenowych, zwłaszcza jednostek terenowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w 

celu umożliwienia udostępnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym danych adresowych dotyczących 

lokali mieszkalnych oraz gospodarstw domowych, w których zamieszkują osoby pozostające w 

kwarantannie w związku z ryzykiem wystąpienia COVID-19. 

Od członków Izby napływają informacje o potencjalnie ryzykownych sytuacjach, w których osoba objęta 

kwarantanną zgłaszając problemy techniczne w dostępie do sieci pomija informacje o fakcie objęcia jej 

szczególnymi warunkami przymusowej izolacji. Nie posiadając tego typu danych przedsiębiorca 

telekomunikacyjny kieruje do miejsca powstania awarii – zwykle lokalu mieszkalnego – ekipę techników 

w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług. Zwykle dopiero w tym momencie technicy uzyskują 

informację o objęciu mieszkańców danego lokalu kwarantanną, co nie tylko wyklucza świadczenie usług, 

ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Informacje o objęciu 

kwarantanną nie zawsze są przekazywane w sposób ograniczający bezpośredni kontakt. Jednocześnie, 

mając na względzie pojawiające się przypadki naruszenia obowiązków osób objętych kwarantanną 

istnieje realna obawa, że stosowna informacja może zostać zatajona przez klienta wyłącznie w celu 

zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych. Tego typu sytuacje zagrażają bezpieczeństwu 

postronnych osób jak również mogą prowadzić do naruszenia zasad kwarantanny i utraty kontroli nad 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Należy podkreślić, że bezpieczeństwo techników telekomunikacyjnych jest szczególnie istotne, gdyż 

osoby te są odpowiedzialne za utrzymanie sprawności sieci przesyłowych. Usługi teleinformatyczne w 

zakresie telekomunikacji stanowią obecnie szczególnie ważny element infrastruktury, zapewniając nie 

tylko możliwość bieżącego kontaktu pomiędzy państwem a obywatelami, lecz stanowią podstawę 

działalności dydaktycznej szkół oraz pozwalają na utrzymanie sprawności działania wielu 

przedsiębiorstw, które znajdują się w trudnej sytuacji w związku z trwającą epidemią. 
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Przekazanie stosownych informacji powinno ograniczać się do niezbędnego minimum, tj. danych 

adresowych, gdyż to one są zwykle miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz 

końcowego odbiorcy. Posiadając siatkę tego typu danych, przedsiębiorcy będą mieli możliwość 

weryfikacji zasadności prowadzenia czynności konserwacyjnych w miejscu zgłoszenia, ewentualnie 

poszukiwania rozwiązania w ramach sieci poza miejscem objętym kwarantanną. 

Udostępnianie danych mogłoby następować również na wniosek dotyczący poszczególnych lokali w 

przypadku woli szczególnego zabezpieczenia danych osób poddanych kwarantannie w ten sposób, że 

przedsiębiorca telekomunikacyjny w stały sposób nie przetwarzałby takich danych. Platformą do 

przeprowadzenia tego weryfikacji typu z wykorzystaniem aplikacji „Kwarantanna domowa”. 

PIKE grupuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających na terenie całego kraju, zapewniających 

dostęp do programów telewizyjnych i radiowych, Internetu oraz telefonii cyfrowej dla blisko 4,5 miliona 

abonentów oraz podmiotów administrujących szczególnie istotną w obecnej chwili infrastrukturą 

telekomunikacyjną. Opracowanie procedur udostępnienia stosownych danych pozwoli na zabezpieczenie 

świadczenia usług telekomunikacyjnych na terenie kraju. 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom poszukują 

również dostępu do bezpośrednich środków ochronnych, zwłaszcza dla techników, których kontaktu z 

klientami nie da się ograniczyć podczas świadczenia usług. Dlatego też nasi członkowie proszą o 

wskazanie możliwych kanałów nabycia ww. środków ochronnych, zwłaszcza maseczek jednorazowych. 

Zastosowanie tego typu środków jest potrzebne dla utrzymania należytego stanu infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Wszelki kontakt z PIKE proszę prowadzić drogą elektroniczną na adres biuro@pike.org.pl. Izba wyraża 

gotowość i wolę pozostania w kontakcie z jednostkami władzy publicznej mając na względzie szczególną 

rolę infrastruktury pozostającej w dyspozycji naszych członków w sytuacji trwającej epidemii. 

Z wyrazami szacunku 

 

__________________________ 

Jerzy Straszewski 

Prezes Zarządu 

Do wiadomości: 

• Sz. P. Marek Zagórski 

Minister Cyfryzacji 

• Sz. P. Mariusz Kamiński 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

• Sz. P. Marcin Cichy 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

• Sz. P. Witold Kołodziejski 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
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