
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊlenia u˝yte w rozporzàdzeniu oznaczajà:

1) „jednostka upowa˝niona” — komórk´ organizacyj-
nà urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, w∏aÊciwà w zakresie dzia∏al-
noÊci telekomunikacyjnej;

2) „sieç telekomunikacyjna zintegrowana” — sieç te-
lekomunikacyjnà wykorzystywanà wspólnie przez
jednostki organizacyjne podleg∏e lub nadzorowane
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych, zwane dalej „jednostkami organizacyjnymi”;

3) „sieç ∏àcznoÊci rzàdowej” — sieç telefonicznà eks-
ploatowanà dla potrzeb Kancelarii Prezydenta,
Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji
rzàdowej;

4) „eksploatator” — jednostk´ organizacyjnà eksplo-
atujàcà sieç wewn´trznà.

§ 2. 1. Jednostki organizacyjne swoje potrzeby te-
lekomunikacyjne realizujà poprzez wykorzystywanie
sieci wewn´trznych oraz sieci telekomunikacyjnej zin-
tegrowanej, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli potrzeby telekomunikacyjne nie mogà zo-
staç zrealizowane przez wykorzystanie sieci telekomu-
nikacyjnej zintegrowanej lub sieci wewn´trznej, mo˝li-
we jest korzystanie z us∏ug operatorów.

3. Korzystanie z us∏ug operatora jest mo˝liwe po
uzgodnieniu z koordynatorem sieci telekomunikacyj-
nej zintegrowanej.

4. Nie wymaga uzgodnienia z koordynatorem sieci
telekomunikacyjnej zintegrowanej uzyskanie dost´pu
do abonenckich zakoƒczeƒ sieci telekomunikacyjnych
operatorów dla w∏asnych potrzeb.

§ 3. 1. Do zadaƒ jednostki upowa˝nionej nale˝y
w szczególnoÊci:

1) gospodarowanie przydzielonymi zasobami nume-
racji telekomunikacyjnej i cz´stotliwoÊci radio-
wych dla potrzeb jednostek organizacyjnych, a tak-
˝e dla potrzeb organów administracji rzàdowej

w zakresie zarzàdzania kryzysowego i koordynacji
dzia∏aƒ ratowniczych;

2) prowadzenie prac analitycznych i koncepcyjnych
w zakresie efektywnoÊci wykonywanej dzia∏alnoÊci
telekomunikacyjnej przez jednostki organizacyjne,
z uwzgl´dnieniem danych przekazywanych przez
koordynatora sieci telekomunikacyjnej zintegro-
wanej oraz eksploatatorów;

3) prowadzenie dzia∏aƒ organizacyjnych w celu utwo-
rzenia wspólnego systemu radiokomunikacji ru-
chomej làdowej dla potrzeb s∏u˝b publicznego bez-
pieczeƒstwa i ratownictwa;

4) prowadzenie uzgodnieƒ i okreÊlanie potrzeb, w try-
bie okreÊlonym odr´bnymi przepisami, niezb´d-
nych dla sporzàdzania planów dzia∏aƒ, o których
mowa w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.
— Prawo telekomunikacyjne.

2. Jednostka upowa˝niona przekazuje Prezesowi
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty informacje
o infrastrukturze operatorów, którà planuje wykorzy-
stywaç w sytuacjach zagro˝eƒ, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem jej u˝ycia po wprowadzeniu stanu
wojny, stanu wyjàtkowego lub stanu kl´ski ˝ywio∏o-
wej.

§ 4. 1. Zadania w zakresie organizacji i eksploatacji
sieci telekomunikacyjnej zintegrowanej oraz koordyna-
cji zadaƒ eksploatatorów wykonuje koordynator sieci
telekomunikacyjnej zintegrowanej.

2. Koordynatorem sieci telekomunikacyjnej zinte-
growanej jest Komendant G∏ówny Policji.

3. Do zadaƒ koordynatora sieci telekomunikacyjnej
zintegrowanej nale˝y w szczególnoÊci:

1) eksploatacja sieci telekomunikacyjnej zintegrowa-
nej;

2) obs∏uga urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych w zakresie telekomunikacji;

3) sporzàdzanie i aktualizowanie, w uzgodnieniu z jed-
nostkà upowa˝nionà, wykazu infrastruktury teleko-
munikacyjnej wchodzàcej w sk∏ad sieci telekomu-
nikacyjnej zintegrowanej;

4) podejmowanie dzia∏aƒ w celu obni˝ania kosztów
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej;

5) opiniowanie programów i koncepcji rozwoju syste-
mów telekomunikacyjnych sporzàdzanych przez
eksploatatorów;

6) monitorowanie wykorzystania sieci telekomunika-
cyjnej zintegrowanej, przygotowywanie corocz-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 lutego 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej i u˝ywania urzàdzeƒ ra-
diowych przez jednostki organizacyjne podleg∏e i nadzorowane przez ministra w∏aÊciwego do spraw 

wewn´trznych

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



nych informacji ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych w tym zakresie wraz z ocenà dzia∏aƒ
inwestycyjnych;

7) ewidencjonowanie eksploatowanych sieci i infra-
struktury telekomunikacyjnej.

§ 5. 1. Zadania w zakresie organizacji, eksploatacji
i rozwoju sieci wewn´trznej wykonuje eksploatator.

2. Do zadaƒ eksploatatora nale˝y w szczególnoÊci:

1) eksploatacja sieci wewn´trznej;

2) zg∏aszanie koordynatorowi sieci telekomunikacyj-
nej zintegrowanej potrzeb w zakresie wykorzysta-
nia sieci telekomunikacyjnej zintegrowanej;

3) uzgadnianie z koordynatorem sieci telekomunika-
cyjnej zintegrowanej koncepcji i programów roz-
woju u˝ytkowanej infrastruktury telekomunikacyj-
nej;

4) obs∏uga urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych w zakresie telekomunikacji;

5) zapewnienie prawid∏owego funkcjonowania i ko-
rzystania z sieci ∏àcznoÊci rzàdowej, w szczególno-
Êci pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa i warunków
przesy∏ania informacji niejawnych;

6) podejmowanie dzia∏aƒ w celu obni˝ania kosztów
dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej;

7) monitorowanie wykorzystania sieci wewn´trznej
i sieci ∏àcznoÊci rzàdowej oraz przygotowywanie
corocznych informacji koordynatorowi sieci tele-
komunikacyjnej zintegrowanej wraz z ocenà dzia-
∏aƒ inwestycyjnych;

8) ewidencjonowanie eksploatowanych sieci i infra-
struktury telekomunikacyjnej.

§ 6. Sieç telekomunikacyjna zintegrowana mo˝e
obejmowaç infrastruktur´ telekomunikacyjnà b´dàcà
w dyspozycji jednostek organizacyjnych.

§ 7. 1. Decyzje uprawniajàce do korzystania oraz
decyzje o pozbawieniu prawa do korzystania z sieci
∏àcznoÊci rzàdowej podejmuje minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych.

2. Eksploatator przedstawia ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw wewn´trznych roczne sprawozdanie do-
tyczàce stanu sieci ∏àcznoÊci rzàdowej i niezb´dnych
zamierzeƒ inwestycyjnych.

§ 8. 1. Jednostki organizacyjne u˝ywajà cz´stotli-
woÊci radiowych, na podstawie informacji o przydzia-
le i warunkach wykorzystywania cz´stotliwoÊci, udzie-
lanej, na jej wniosek, przez jednostk´ upowa˝nionà,
oraz u˝ywajà urzàdzeƒ radiowych zgodnie z warunka-
mi okreÊlonymi w tej informacji przez jednostk´ upo-
wa˝nionà.

2. Organy administracji rzàdowej w zakresie zarzà-
dzania kryzysowego i koordynacji dzia∏aƒ ratowni-
czych u˝ywajà cz´stotliwoÊci radiowych, na podstawie
informacji o przydziale i warunkach wykorzystywania
cz´stotliwoÊci, udzielanej, na ich wniosek, przez jed-
nostk´ upowa˝nionà, oraz u˝ywajà urzàdzeƒ radio-
wych zgodnie z warunkami okreÊlonymi w tej informa-
cji przez jednostk´ upowa˝nionà.

3. Koordynator sieci telekomunikacyjnej zintegro-
wanej i eksploatatorzy prowadzà dzia∏ania majàce na
celu lokalizowanie i eliminowanie zak∏óceƒ elektroma-
gnetycznych.

4. Jednostka organizacyjna korzysta z zasobów nu-
meracji na podstawie informacji o przydziale numera-
cji, udzielonej, na jej wniosek, przez jednostk´ upowa˝-
nionà.

§ 9. Koszty eksploatacji infrastruktury sieci teleko-
munikacyjnej zintegrowanej, wydatki z tytu∏u wykorzy-
stywania cz´stotliwoÊci radiowych i zasobów numera-
cji oraz wydatki z tytu∏u korzystania z us∏ug Êwiadczo-
nych przez operatorów ponoszà ich u˝ytkownicy.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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