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Warszawa, 6 czerwca 2022 r. 

KL/224/107/AM/2022 

Pan 

Janusz Cieszyński 

Sekretarz Stanu 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W związku z publikacją na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia 
Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych 
telekomunikacji, Konfederacja Lewiatan, poniżej, przedstawia stanowisko wobec projektu. 
 
 
Z poważaniem, 

 
 

Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 

 
 

 
Do wiadomości: 
Pan Tomasz Proć – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji, KPRM 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie 
warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji. 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie 
warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji 

 
 

I. Uwagi wstępne 
 

Kwestią wymagającą zaadresowania na wstępie jest wyjątkowo krótki termin konsultacji, który nie 
tylko nie umożliwia przeprowadzenia dogłębnej analizy proponowanych rozwiązań i wiążących się 
z nimi konsekwencji, ale także nie znajduje uzasadnienia w realiach prawnych.  
Zwracamy uwagę, że ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, maksymalny termin obowiązywania 
dotychczasowych przepisów techniczno-budowlanych został wydłużony do 60 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami.  
W świetle tej zmiany projektodawcy mają wystarczająco dużo czasu, by przygotować akt 
zastępujący rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków 
technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności przy pełnym udziale 
szerokiego grona ekspertów. 
 
Przedmiotem projektowanego rozporządzenia są zagadnienia techniczne istotnie wpływające na 
działalność gospodarczą prowadzoną przez naszych członków. Nawet jeśli bazą dla nowych 
przepisów ma być rozporządzenie sprzed 27 lat, to nowe regulacje muszą być zgodne z aktualną 
wiedzą techniczną, dostępnymi metodami niwelowania ryzyk, a także powinny przewidywać 
kierunki rozwoju nie tylko sektora telekomunikacyjnego, ale także energetyki, a jednocześnie mieć 
na względzie cele klimatyczne, w tym m.in. dążenie do ograniczenia emisji CO2. 
Tymczasem, mimo że nieracjonalnie krótki termin przewidziany na konsultacje uniemożliwia 
pogłębioną analizę projektu, to już we wstępnej ocenie eksperci zwrócili uwagę na liczne błędy 
merytoryczne projektu, niespójność siatki pojęciowej i nieadekwatność proponowanych rozwiązań 
do współczesnych rozwiązań technologicznych i praktyki.   
Co więcej uwagę zwracają rozwiązania, które stoją w poprzek polityce klimatycznej i dążeniu do 
ograniczania emisji np: rozszerzenie obowiązku stosowania agregatów spalinowych, nieadekwatne 
do potrzeb wymagania w zakresie instalacji baterii litowo-jonowych, nadmiarowe obowiązki 
odnoszące się do chłodzenia obiektów. Regulacje powinny wspierać odchodzenie od rozwiązań 
wysokoemisyjnych i promować OZE, dla których efektywnego wykorzystania kluczowe znaczenie 
ma poprawa warunków rozbudowy magazynów energii.  
W związku z powyższym, wnosimy o przeprowadzenie realnych konsultacji i zainicjowanie 
dialogu z przedstawicielami rynku i ekspertami. 
Zastrzegamy sobie, w związku z powyższym, możliwość przesłania szczegółowych uwag do 
projektu ustawy, w ramach uzupełnienia obecnego stanowiska. 
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Projektowane rozporządzenie, ze względu na nałożenie na operatorów sieci mobilnych 
nieproporcjonalnych obowiązków, będzie mieć poważne konsekwencje kosztowe dla budowy i utrzymania 
infrastruktury sieci mobilnych w Polsce. Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej będzie bowiem 
wymagała konieczności poniesienia dodatkowych, wysokich kosztów związanych z obowiązkowym 
wyposażeniem, wymaganym przepisami projektu rozporządzenia, a także angażowania bardzo wysokich 
kosztów związanych z utrzymaniem gotowości działania elementów z tym związanych.  
 
Ponadto, pomimo iż nie wydaje się, by retroaktywny skutek przepisów był intencją ustawodawcy, to jednak 
nieprecyzyjne sformułowanie przepisów intertemporalnych może prowadzić do tego, iż będą one miały 
zastosowanie do elementów infrastruktury już wybudowanych i funkcjonujących.  
Wprawdzie § 20 stanowi, iż przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obiektów budowlanych 
telekomunikacji, w stosunku do których, przed wejściem w życie rozporządzenia, został złożony wniosek o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, ale należy zwrócić uwagę, iż nie każda stacja bazowa wymaga 
uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz 
antenowych konstrukcji wsporczych na innych obiektach budowlanych, w zależności od ich wysokości, 
może być dokonywane w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych lub nawet bez takiego zgłoszenia. Istnieje 
więc wątpliwość, czy w świetle postanowień projektu rozporządzenia, takie stacje bazowe będą wymagały 
dostosowania do przepisów nowego rozporządzenia.   
 

II. Uwagi szczegółowe  
 
1. Wymaganie w zakresie zasilania awaryjnego (Załącznik 1, § 6) 

 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu rozporządzenia wprowadzono podział na grupy niezawodności. 
Wszystkie stacje bazowe zostały umieszczone w grupie C, pkt. 4. Oznacza to, że każda stacja bazowa musi 
mieć zasilanie podstawowe z SEE (energetyka) oraz zasilanie awaryjne (ZP – zespół prądotwórczy). Zespoły 
Prądotwórcze dzielą się na dwie grupy – zestaw przewoźny (ZPP) oraz zestaw stacjonarny (ZPS). Zgodnie z 
wymaganiami określonymi w załączniku do projektu rozporządzenia każda stacja bazowa musi mieć zestaw 
ZPS, czyli agregat stacjonarny. Dodatkowo, zgodnie z § 6, ten agregat musi mieć paliwa na 72 h zasilania. 
Przełączenie pomiędzy systemami zasilania musi się odbywać automatycznie, czyli musi być zainstalowany 

SZR (układ automatyki samoczynnego załączenia rezerwy).  
Stawianie tego typu wymagań dla każdej stacji bazowej będzie wiązać się z koniecznością poniesienia 
ogromnych nakładów finansowych z perspektywy kraju. Z pewnością wydłuży to proces budowy 
pojedynczej stacji (chociażby poprzez konieczność budowy własnych przyłączy do każdej nowej stacji), 
Dodatkowo, mogą wystąpić sytuacje, w których nie da się zbudować własnego przyłącza np. w przypadku 
obiektu zlokalizowanego w środku rozległego terenu, gdy właściciel danej działki lub działek sąsiednich nie 
zgadza się na realizację takiego przyłącza. Stacja bazowa to pojęcie bardzo szerokie, obejmuje wiele 
kategorii obiektów od wolnostojących obiektów wieżowych po instalacje umieszczone na kominach, 
dachach budynków. Dlatego w przypadku większości obiektów wymóg ten może okazać się niemożliwy do 
spełnienia (budynki mieszkalne, dachy, bardzo małe działki).  
 
W związku z powyższym należy usunąć wymaganie instalacji na stacjach bazowych generatora 
stacjonarnego, a czas ich autonomii na baterii nie powinien być dłuższy niż 4h. 
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Ewentualnie należałoby wprowadzić podział stacji bazowych na dwie kategorie – pokryciowe i 
pojemnościowe. Pokryciowe to generalnie stacje na terenach otwartych, pojemnościowe to głównie 
miasta. Stacje pokryciowe miały by generator stacjonarny, pojemnościowe nie.  

 
2. Definicja generatora fotowoltainczego (§2 pkt 1) 

 
Zgodnie z §2 pkt 1: generator fotowoltaiczny to układ modułów fotowoltaicznych przetwarzających energię 
promieniowania słonecznego w energię elektryczną prądu stałego, który powinien być połączony z 
falownikiem w celu przemiany energii prądu stałego w prąd przemienny o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej […].  
 
Projekt nie uwzględnia obecnych rozwiązań w zakresie wykorzystywania generatorów fotowoltaicznych w 
telekomunikacji. Na rynku, w tym do zasilania stacji bazowych, stosuje się już obecnie również konwersję 
energii DC/DC. Ponadto, pragniemy zwrócić uwagę, iż z niewiadomych powodów, w projekcie 
rozporządzenia brak jest zdefiniowanych innych źródeł OZE. Tymczasem wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii w telekomunikacji powinno nie tylko być dopuszczone, ale wręcz promowane i wspierane.   
 
3. Definicja magazynu energii (§2 pkt 2) 

 
W §2 pkt 2 wprowadzona została definicja pojęcia „magazyn energii”, który stanowi zestaw baterii 
akumulatorów umożliwiający gromadzenie energii elektrycznej stanowiący integralny element zasilania 
gwarantowanego, który będzie dostarczał do zasilanych odbiorników energię elektryczną przez wymagany 
czas pracy w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej zasilania podstawowego, 
rezerwowego i innych źródeł.  
 
Projekt rozporządzenia przewiduje zawężony standard magazynów i ich funkcji i nie uwzględnia postępu 
technicznego w tej materii. Pragniemy bowiem zwrócić uwagę, iż postęp techniczny wprowadza coraz 
nowsze technologie gromadzenia energii, np. w ogniwach paliwowych, czego niestety legislator nie 
przewiduje. Pragniemy również zwrócić uwagę, iż dostarczanie energii elektroenergetycznej do 
odbiorników jest jedną z opcji wykorzystania magazynu energii. Natomiast może on również pracować jako 
optymalizator zużycia energii elektrycznej (praca taryfowa) oraz optymalizator kosztów za energię (praca w 
godzinach aktywnej opłaty mocowej). Niestety tych funkcjonalności legislator w swojej definicji nie 
przewiduje. 
 
4. Definicja zasilania awaryjnego (§2 pkt 6) 

 
W §2 pkt 6 zasilanie awaryjne jest zdefiniowane tylko dla generatora. Pominięto natomiast inne źródła, jak 
np. ogniwa paliwowe.  
Powstaje zatem pytanie, czy oznacza to, że inne źródła zasilania awaryjnego są nieakceptowalne przez 
ustawodawcę, czy są wynikiem niezamierzonego przeoczenia.  
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5. Instalowanie baterii litowo-jonowych (§8) 
 
W projekcie rozporządzenia określono jedynie rozwiązanie tego typu baterii w budynkach. Brak jest 
natomiast wskazania rozwiązania technicznego montowania baterii litowo-jonowych w zewnętrznych 
szafach sprzętowych, które  - jak wspominaliśmy wcześniej – są powszechnie stosowanym rozwiązaniem w 
przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej.  Prosimy o doprecyzowanie.  
W przypadku stosowania baterii Li-Jon wymaga się umieszczenia ich w wydzielonej strefie pożarowej z 
systemem gaszenia, co oznacza, że przy takich wymogach nie będzie możliwe ich masowe stosowanie na 
stacjach. W związku z powyższym w przypadku baterii Li-Jon proponujemy usunięcie tego wymogu . 
 
6. Doprecyzowanie w zakresie zespołu prądotwórczego 

 
W §6 i §11 doprecyzowania wymaga, czy wymagania określone w tych paragrafach odnoszą się do zespołu 
prądotwórczego stacjonarnego, czy przewoźnego, czy może do obydwu kategorii. Prosimy o 
doprecyzowanie. 
  
7. Automatyczne przełączanie między źródłem podstawowym a generatorem (§12) 

 
Pragniemy zwrócić uwagę, iż na stacjach bazowych nie jest możliwe automatyczne przełączanie między 
źródłem podstawowym, a generatorem przewoźnym. Przede wszystkim wynika to z faktu, że generator 
przewoźny jest dostarczany na daną stację zgodnie z zapotrzebowaniem służb utrzymaniowych. Stacja 
bazowa jest wyposażona w przyłącze dla generatora przewoźnego, ale przełączanie następuje ręcznie po 
zainstalowaniu generatora. Proponujemy więc wykreślenie tego obowiązku dla generatora przewoźnego.  
  
8. Obowiązek stosowania klimatyzacji i wentylacji (§ 14) 

 
Przepisy rozporządzenia nakładają obowiązek łącznego stosowania klimatyzacji oraz wentylacji (do tej pory 
to była to alternatywa łączna) i dodatkowo stosowania reguł niezawodnościowych według wzoru n+1, gdzie 
n – liczba wymaganych urządzeń do poprawnej pracy. Stosowanie zarówno klimatyzacji jak i wentylacji 
bardzo ogranicza optymalizację efektywności utrzymania właściwych warunków środowiskowych obiektu, 
szczególnie zewnętrznych szaf sprzętowych. Ponadto, obowiązek ten będzie bardzo kosztowny.  
 
9. Wymagania bezpieczeństwa dla baterii VRLA (§15) 
 

Postanowienia §15 wprowadzają bardzo kosztotwórcze wymagania bezpieczeństwa (detektory wodoru), 
które są zapewnione w praktyce stosowania baterii VRLA poprzez właściwą wentylację 
pomieszczenia/baterii w szafach outdoor. 
Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z informacjami przekazywanymi przez producentów tego typu baterii, 
niewielka ilość wodoru, która może się z nich ulatniać, możne być usunięta przez odpowiedni układ 
wentylacji. Wyposażanie wszystkich pomieszczeń i urządzeń zasilających w detektory wodoru, nie przyczyni 
się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, a jedynie wygeneruje dodatkowe, wysokie koszty po stronie 
operatorów telekomunikacyjnych.  
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10. Wymagania odnośnie obiektów zakwalifikowanych do Programu Mobilizacji Gospodarki (§ 16).  
 
Zgodnie z § 16 w obiektach, na które nałożone są wymagania wynikające z Programu mobilizacji 
gospodarki, stosuje się zasilanie o najwyższej grupie niezawodności (grupa A).  
Odwołanie we wskazanym zakresie odwołuje się do nieaktualnego stanu prawnego i jako takie powinno 
zostać usunięte. 
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w której przewidziano funkcjonowanie 
programu mobilizacji gospodarki (PMG), została uchylona ustawą o obronie ojczyzny. Ustawa o obronie 
ojczyzny nie przewiduje programu mobilizacji gospodarki ale Plan zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, a 
także zmienia zasady nakładania na przedsiębiorcę zadań na rzecz obronności Państwa, nie przewidując 
modelu o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.  
 
11. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu (§18) 

 
Wymaga doprecyzowania, czy stacja bazowa zaliczana jest do obiektów zagrożonych i czy wymaga to 
doposażania wszystkich nowych obiektów bazowych w przeciwpożarowe wyłączniki prądu (PPWP) w 
miejscu dostępnym dla odpowiednich służb. To samo dotyczy zewnętrznych szaf sprzętowych.  
Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, że realizacja takiego obowiązku może być problematyczna, np. ze 
względu długie linie zasilania, niestandardowe miejsca instalacji stacji bazowych na niektórych obiektach.  
Brak jest również doprecyzowania czy taki wyłącznik ma być zainstalowany na zasilaniu AC czy DC. 
W przypadku gdyby miał to być wyłącznik na DC to generowałoby to wiele problemów natury techniczno-
organizacyjnej. 
Techniczne musiałyby to być albo dwa wyłączniki, albo jakiś specjalny na AC/DC. Jest to związane z tym, że 
to są różne napięcia. Jedno to 230/400 V prądu zmiennego, drugie to 50V prądu stałego. A to oznacza wzrost 
kosztów. Poza tym powstaje pytanie, gdzie zamontować rozłącznik zasilania w mocno skompresowanym 
urządzeniu, jakim jest siłownia. Dodatkowo, o ile wyłącznik 230/400 można sobie wyobrazić gdzieś przy 
wejściu do obiektu co się wiąże z relatywnie krótkim odcinkiem kabla sterującego do modułu 
wykonawczego na zasilaniu (nie ma znaczenia – wieża czy budynek), o tyle prowadzenie kabla sterującego 
zakamarkami po budynkach (no bo miejsce instalacji wyłącznika nie jest tożsame z miejscem podłączenia 
zasilania, a tym samym w miejscu instalacji brak jest jakichkolwiek kanałów kablowych lub szachtów) może 
być trudne do akceptacji przez właściciela obiektu, w którym znajduje się stacja bazowa. Należy mieć także 
na względzie, że miejsce dostępne dla odpowiednich służb może często być także miejscem dostępnym dla 
osób postronnych, co mogłoby prowadzić do incydentów nieuprawnionego wyłączania zasilania urządzeń 
stacji bazowych i konieczności podejmowania interwencji.  
 
12.  ZPP – czas działania i konfiguracja (Załącznik nr 1)   

 
Pragniemy zwrócić uwagę, iż przewidziane w Załączniku nr 1 połączenie standardu generatora przewoźnego 
z wymogiem zapewnienia 12h dla baterii w konfiguracji n+1 w praktyce może rodzić szereg problemów 
natury praktycznej.  
Przy pewnej konfiguracji (bateria na 12 h) będzie to oznaczać, że trzeba zapewnić na 24h (n+1). W wielu 
obiektach nie będzie na to miejsca (np. zewnętrzne szafy sprzętowe) lub możliwości technicznych. 
Urządzenie stacji bazowych znajdują się niejednokrotnie w pomieszczeniach wynajmowanych, których 



                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 
- 7 - 

 

stropy nie są przystosowane do przenoszenia ciężarów jakie związane mogą być z tego typu bateriami. 
Oznaczałoby to konieczność przeprowadzania dodatkowych ekspertyz nośności, a także wykonania 
wzmocnień na wielu obiektach. W przypadku niektórych lokalizacji w ogóle nie byłoby możliwe 
umieszczenie takiego ZPP.  
Urządzenia zasilające też musiałyby zostać przystosowane do obsłużenia takiej baterii.  
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