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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia 15 lipca 2008 r. 

w sprawie rodzaju wydatków bezpoÊrednio zwiàzanych ze Êwiadczeniem us∏ugi przy∏àczenia do sieci 
w celu zapewnienia korzystania z us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu 

przez jednostki uprawnione

Na podstawie art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, 
poz. 1800, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) rodzaje wydatków bezpoÊrednio zwiàzanych ze
Êwiadczeniem us∏ugi przy∏àczenia do sieci w celu 
zapewnienia korzystania z us∏ugi szerokopasmowe-
go dost´pu do Internetu przez jednostki uprawnio-
ne oraz sposób ich okreÊlania i dokumentowania; 

2) warunki udzielania oraz sposób podzia∏u, przeka-
zywania i wykorzystania dotacji celowej przezna-
czonej dla szkó∏, placówek i bibliotek publicznych, 
o których mowa w art. 81 ust. 5 pkt 1—6 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, 
zwanej dalej „ustawà”, na finansowanie wydat-
ków zwiàzanych ze Êwiadczeniem us∏ugi przy∏à-
czenia do sieci w celu zapewnienia korzystania 
z us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu, 
zwanej dalej „dotacjà”; 

3) sposób i zakres przekazywania informacji o wyko-
rzystaniu dotacji. 

§ 2. Do wydatków, o których mowa w § 1 pkt 1, za-
licza si´ wydatki na: 

1) urzàdzenia telekomunikacyjne, przewody lub osprz´t 
wykorzystywane dla zapewnienia dost´pu do infra-
struktury telekomunikacyjnej operatora, dostawcy 
us∏ugi; 

2) urzàdzenia lub oprogramowanie realizujàce funk-
cje ochrony punktu styku z Internetem przed nie-
uprawnionym dost´pem oraz ochrony antywiru-
sowej; 

3) us∏ugi projektowania przy∏àczenia do sieci w celu 
zapewnienia korzystania z us∏ugi szerokopasmo-
wego dost´pu do Internetu oraz instalacji i konfi-
guracji urzàdzeƒ, oprogramowania wymienionych 
w pkt 1 i 2. 

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

∏em administracji rzàdowej — informatyzacja, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 
i Nr  267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 
i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 
i Nr  249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 
i Nr  82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101. 

§ 3. 1. OkreÊlenie rodzaju planowanych przez jed-
nostk´ uprawnionà wydatków bezpoÊrednio zwiàza-
nych ze Êwiadczeniem us∏ugi przy∏àczenia do sieci 
w celu zapewnienia korzystania z us∏ugi szerokopas-
mowego dost´pu do Internetu, zwanej dalej „us∏ugà 
przy∏àczenia do sieci”, nast´puje na podstawie dekla-
racji wydatków, zwanej dalej „deklaracjà”, której wzór
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. 

2. Deklaracj´ sk∏ada si´ w terminie do dnia 1 mar-
ca roku, w którym przekazuje si´ Êrodki finansowe na 
pokrycie wydatków. 

3. Deklaracj´ sk∏ada si´ w odniesieniu do: 

1) szkó∏, placówek i bibliotek publicznych, o których 
mowa w art. 81 ust. 5 pkt 1—6 ustawy — organom, 
o których mowa w § 5 ust. 2; 

2) szkó∏, placówek i bibliotek publicznych prowadzo-
nych przez w∏aÊciwych ministrów oraz szkó∏ wy˝-
szych — w∏aÊciwym ministrom, w których planach 
wydatków w bud˝etach zosta∏y uj´te. 

4. Jednostka uprawniona prowadzi dokumentacj´ 
wydatków na podstawie deklaracji. 

§ 4. 1. Dotacja jest udzielana wy∏àcznie na finanso-
wanie wydatków jednostki uprawnionej, o której mo-
wa w art. 81 ust. 5 pkt 1—6 ustawy, zwiàzanych ze
Êwiadczeniem us∏ugi przy∏àczenia do sieci w celu za-
pewnienia korzystania z szerokopasmowego dost´pu
do Internetu o przep∏ywnoÊci ∏àcza nie ni˝szej ni˝
okreÊlona w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie 
art. 81 ust. 6 ustawy. 

2. Sposób technicznej realizacji us∏ugi przy∏àcze-
nia do sieci oraz przep∏ywnoÊç ∏àcza powinny zapew-
niç zaspokojenie uzasadnionych potrzeb danej jed-
nostki uprawnionej, wynikajàcych z zadaƒ przez nià 
realizowanych, z uwzgl´dnieniem istniejàcych tech-
nicznych mo˝liwoÊci realizacji oraz kosztu us∏ugi przy-
∏àczenia do sieci, z wy∏àczeniem upustów albo ulg 
przyznanych jednostce uprawnionej. 

3. Cena us∏ugi przy∏àczenia do sieci jednostki
uprawnionej okreÊlona dla wybranego sposobu tech-
nicznej realizacji tej us∏ugi: 

1) powinna byç najni˝szà cenà takiej us∏ugi spoÊród 
oferowanych przez dostawców us∏ugi przy∏àczenia 
do sieci, chyba ˝e istniejà uzasadnione przyczyny,
dla których koszty okreÊlone przez danego dostaw-
c´, z wy∏àczeniem upustów albo ulg przyznanych 
jednostce uprawnionej, b´dà wy˝sze ni˝ koszty
okreÊlone w ofercie innego dostawcy; 
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2) nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 150 % Êredniej ceny tej
us∏ugi, okreÊlonej na podstawie cenników us∏ug 
telekomunikacyjnych dostawców Êwiadczàcych 
us∏ug´ przy∏àczenia do sieci, chyba ˝e uzasadnio-
ne przyczyny techniczne spowodujà koniecznoÊç 
zwi´kszenia ceny us∏ugi przy∏àczenia do sieci jed-
nostki uprawnionej powy˝ej tej granicy. 

4. Wykonanie us∏ugi przy∏àczenia do sieci powinno
nastàpiç do koƒca roku, w którym udzielono dotacji. 

5. W przypadku wystàpienia uzasadnionych przy-
czyn, o których mowa w ust. 3, jednostka uprawniona
informuje o tych przyczynach w∏aÊciwy organ okreÊ-
lony w § 5 ust. 2. 

§ 5. 1. OkreÊlenie kwoty dotacji nast´puje na pod-
stawie wniosku o finansowanie wydatków zwiàzanych
ze Êwiadczeniem us∏ugi przy∏àczenia do sieci, zwane-
go dalej „wnioskiem o finansowanie”, którego wzór
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, lub na pod-
stawie planu, o którym mowa w ust. 5. 

2. Wniosek o finansowanie sk∏ada jednostka 
uprawniona: 

1) do organu wykonawczego jednostki samorzàdu 
terytorialnego prowadzàcej t´ jednostk´ upraw-
nionà; 

2) do organu wykonawczego jednostki samorzàdu
terytorialnego prowadzàcej w∏aÊciwà dla tej jed-
nostki uprawnionej ewidencj´, o której mowa
w art. 82 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z póên. zm.3)). 

3. Do wniosku o finansowanie jednostka upraw-
niona do∏àcza: 

1) orygina∏ lub poÊwiadczonà przez kierownika jed-
nostki uprawnionej kopi´: 

a) umowy o Êwiadczenie us∏ugi przy∏àczenia do 
sieci lub umowy przedwst´pnej zawartej z do-
stawcà us∏ugi, 

b) zaÊwiadczenia o wpisie do ewidencji, o której 
mowa w ust. 2 pkt 2; 

2) informacj´, o której mowa w § 4 ust. 5. 

4. Wniosek o finansowanie sk∏ada si´ w terminie 
do dnia 1 marca roku, w którym dotacja ma byç udzie-
lona. Wniosek o finansowanie z∏o˝ony po tym termi-
nie pozostawia si´ bez rozpoznania. 

——————— 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y 

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr  227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416. 

5. Organ wykonawczy jednostki samorzàdu tery-
torialnego mo˝e przyjàç plan przy∏àczenia jednostek 
uprawnionych do sieci w celu zapewnienia korzysta-
nia z us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu, 
zwany dalej „planem”, w terminie nie póêniejszym ni˝
okreÊlony w ust. 4. 

6. Plan powinien: 

1) obejmowaç okres nie krótszy ni˝ rok kalendarzo-
wy; 

2) zawieraç dane dotyczàce jednostek uprawnionych 
prowadzonych przez t´ jednostk´ samorzàdu tery-
torialnego co najmniej w zakresie: 

a) harmonogramu przy∏àczenia do sieci jednostek 
uprawnionych, 

b) charakterystyki aktualnego stanu przy∏àczenia 
do sieci jednostek uprawnionych, 

c) lokalizacji jednostek uprawnionych, 

d) informacji o planowanych wydatkach zwiàza-
nych ze Êwiadczeniem us∏ugi przy∏àczenia do 
sieci podlegajàcych finansowaniu; 

3) uwzgl´dniaç warunki udzielenia dotacji okreÊlone 
w §  4 ust. 2 i 3. 

7. Jednostka uprawniona, która zosta∏a uwzgl´d-
niona w planie, nie sk∏ada wniosku o finansowanie. 

§ 6. 1. Organ wykonawczy jednostki samorzàdu 
terytorialnego, do którego z∏o˝ono wniosek o finanso-
wanie, dokonuje, w terminie do dnia 1 kwietnia roku, 
w którym dotacja ma byç udzielona, jego sprawdzenia 
pod wzgl´dem: 

1) rachunkowym; 

2) kompletnoÊci i poprawnoÊci danych zawartych we 
wniosku; 

3) zgodnoÊci danych zawartych we wniosku z dany-
mi zawartymi w za∏àcznikach do wniosku; 

4) zgodnoÊci danych zawartych we wniosku z rodza-
jami wydatków okreÊlonymi w § 2; 

5) spe∏nienia warunku okreÊlonego w § 4 ust. 3. 

2. W przypadku stwierdzenia we wniosku o finan-
sowanie uchybieƒ w zakresie okreÊlonym w ust. 1 nie-
zw∏ocznie wzywa si´ jednostk´ uprawnionà do ich 
usuni´cia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwa-
nia. Nieusuni´cie uchybieƒ w terminie powoduje po-
zostawienie wniosku bez rozpoznania, o czym w we-
zwaniu poucza si´ jednostk´ uprawnionà. 

§ 7. 1. W terminie 14 dni od dnia up∏ywu terminu do 
dokonania sprawdzenia wniosku o finansowanie or-
gan wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego: 

1) sporzàdza zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji, 
z uwzgl´dnieniem podzia∏u na poszczególne jed-
nostki uprawnione, zgodnie z wzorem okreÊlonym 
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w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, na podstawie 
danych zawartych we wnioskach o finansowanie 
oraz danych zawartych w planie; 

2) przekazuje wojewodzie zbiorczy wniosek o udzie-
lenie dotacji. 

2. Wraz ze zbiorczym wnioskiem o udzielenie dota-
cji organ wykonawczy jednostki samorzàdu terytorial-
nego przekazuje wojewodzie wnioski o finansowanie 
z∏o˝one przez jednostki uprawnione oraz plan. 

§ 8. 1. Wojewoda w terminie do dnia 15 maja roku, 
w którym dotacja ma byç udzielona, dokonuje spraw-
dzenia i oceny zbiorczego wniosku o udzielenie dota-
cji. Przepis § 6 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio. 

2. Ocena zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji, 
zwana dalej „ocenà zbiorczà”, polega na przypisaniu
wnioskowi wartoÊci liczbowej b´dàcej sumà punktów 
uzyskanych za spe∏nienie ka˝dego ze szczegó∏owych 
kryteriów. Szczegó∏owe kryteria oceny zbiorczej wraz
z przypisanà im liczbà punktów okreÊla za∏àcznik nr 4 
do rozporzàdzenia. 

§ 9. 1. W terminie 14 dni od dnia up∏ywu terminu, 
o którym mowa w § 8 ust. 1, wojewoda na podstawie 
danych zawartych w otrzymanych zbiorczych wnios-
kach o udzielenie dotacji sporzàdza zestawienie zbior-
czych wniosków o udzielenie dotacji, zwane dalej „ze-
stawieniem wniosków kwalifikowanych”. W zestawie-
niu wniosków kwalifikowanych uwzgl´dnia si´ wnios-
ki, które uzyska∏y nie mniej ni˝ 1 punkt oceny zbior-
czej, i porzàdkuje si´ je wed∏ug malejàcej liczby punk-
tów oceny zbiorczej. Wzór zestawienia wniosków kwa-
lifikowanych okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia. 

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, wojewoda 
przekazuje: 

1) zestawienie wniosków kwalifikowanych — mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw informatyzacji; 

2) wyciàg z zestawienia wniosków kwalifikowanych 
zawierajàcy ocen´ zbiorczà zbiorczego wniosku 
o udzielenie dotacji przekazanego przez organ wy-
konawczy w∏aÊciwej jednostki samorzàdu teryto-
rialnego — organowi wykonawczemu tej jednostki. 

§ 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji 
nie póêniej ni˝ w terminie do dnia 30 czerwca roku, 
w którym dotacja ma byç udzielona, sporzàdza, na
podstawie otrzymanych zestawieƒ wniosków kwalifi-
kowanych, plan podzia∏u Êrodków z rezerwy celowej 
na udzielenie dotacji, zwany dalej „planem podzia∏u”,
okreÊlajàcy kwoty Êrodków finansowych, które majà 
byç przekazane wojewodom w celu udzielenia dotacji 
jednostkom samorzàdu terytorialnego. 

2. Je˝eli ∏àczna kwota wnioskowanych Êrodków
przewy˝sza kwot´ Êrodków z rezerwy celowej na
udzielenie dotacji, to kwota Êrodków przydzielanych 
poszczególnym wojewodom ulega zmniejszeniu pro-
porcjonalnie do udzia∏u, jaki w ∏àcznej kwocie wszyst-

kich zestawieƒ ma kwota zawarta w przekazanym 
przez danego wojewod´ zestawieniu wniosków kwali-
fikowanych. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji nie-
zw∏ocznie po sporzàdzeniu planu podzia∏u przekazuje: 

1) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pub-
licznych — plan podzia∏u; 

2) wojewodzie — wyciàg z planu podzia∏u zawierajà-
cy kwot´ Êrodków przydzielonych temu wojewo-
dzie. 

§ 11. 1. Wojewoda niezw∏ocznie po otrzymaniu 
wyciàgu z planu podzia∏u sporzàdza wniosek o uru-
chomienie Êrodków z rezerwy celowej w kwocie prze-
widzianej w wyciàgu z planu podzia∏u i przekazuje ten
wniosek ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów 
publicznych. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
oraz planu podzia∏u dokonuje zwi´kszenia wydatków 
w bud˝ecie wojewody. 

§ 12. 1. Wojewoda, niezw∏ocznie po zwi´kszeniu 
planu wydatków, o którym mowa w § 11 ust. 2, doko-
nuje podzia∏u otrzymanej kwoty pomi´dzy jednostki 
samorzàdu terytorialnego, których zbiorcze wnioski 
o udzielenie dotacji zosta∏y uwzgl´dnione w zestawie-
niu wniosków kwalifikowanych. 

2. Jednostkom samorzàdu terytorialnego, których 
zbiorcze wnioski o udzielenie dotacji majà kolejno 
najwy˝szà ocen´ zbiorczà, udziela si´ dotacji w grani-
cach otrzymanej kwoty. W przypadku równej liczby 
punktów oceny zbiorczej dotacji udziela si´ wed∏ug
kolejnoÊci z∏o˝enia zbiorczego wniosku o udzielenie 
dotacji. 

§ 13. 1. Niezw∏ocznie po otrzymaniu dotacji organ 
wykonawczy jednostki samorzàdu terytorialnego roz-
dysponowuje pomi´dzy jednostki uprawnione otrzy-
manà kwot´ dotacji wed∏ug kolejnoÊci daty wp∏ywu 
wniosków o finansowanie lub daty przyj´cia planu. 

2. W odniesieniu do jednostek uprawnionych pro-
wadzonych w formie jednostki bud˝etowej organ wy-
konawczy jednostki samorzàdu terytorialnego doko-
nuje zwi´kszenia planu wydatków tej jednostki w gra-
nicach otrzymanych Êrodków o kwot´ zawartà we 
wniosku o finansowanie albo wynikajàcà z planu. 

3. W odniesieniu do jednostek uprawnionych in-
nych ni˝ jednostki uprawnione prowadzone w formie 
jednostek bud˝etowych organ wykonawczy jednostki 
samorzàdu terytorialnego: 

1) dokonuje — w granicach otrzymanych Êrodków — 
podzia∏u kwoty dotacji pomi´dzy jednostki upraw-
nione; 

2) zawiera z jednostkà uprawnionà umow´ o udziele-
nie dotacji. 
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4. Umowa o udzielenie dotacji powinna zawieraç: 

1) harmonogram dzia∏aƒ zwiàzanych ze Êwiadcze-
niem us∏ugi przy∏àczenia do sieci i termin jego re-
alizacji; 

2) kwot´ dotacji udzielanej jednostce uprawnionej
i tryb p∏atnoÊci; 

3) termin wykorzystania dotacji, nie d∏u˝szy ni˝ do 
dnia 31 grudnia roku bud˝etowego; 

4) tryb kontroli wykonywania us∏ugi przy∏àczenia do 
sieci; 

5) termin i sposób rozliczania udzielonej dotacji; 

6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji; 

7) termin z∏o˝enia sprawozdania z wykorzystania do-
tacji. 

§ 14. Jednostka uprawniona, inna ni˝ jednostka 
uprawniona prowadzona w formie jednostki bud˝eto-
wej, w terminie okreÊlonym w umowie o udzielenie do-
tacji, przekazuje organowi wykonawczemu w∏aÊciwej 
jednostki samorzàdu terytorialnego sprawozdanie z wy-
korzystania dotacji, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 6 
do rozporzàdzenia. Do sprawozdania do∏àcza si´ kopi´
umowy o Êwiadczenie us∏ugi przy∏àczenia do sieci oraz 
kopie dowodów dokumentujàcych poniesione wydatki. 

§ 15. Do dnia 15 stycznia roku nast´pujàcego po 
roku, w którym udzielono dotacji, organ wykonawczy 
jednostki samorzàdu terytorialnego sporzàdza i prze-
kazuje wojewodzie zbiorcze zestawienie wykorzysta-
nia dotacji przez jednostki uprawnione. 

§ 16. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zbior-
czych zestawieƒ, o których mowa w § 15, wojewoda
sporzàdza i przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do 
spraw informatyzacji zbiorcze zestawienie wykorzysta-
nia dotacji przez jednostki samorzàdu terytorialnego. 

§ 17. Zbiorcze zestawienia wykorzystania dotacji, 
o których mowa w § 15 i 16, sporzàdza si´ wed∏ug wzo-
ru okreÊlonego w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia. 

§ 18. 1. W roku 2008 terminy, o których mowa w: 

1) § 3 ust. 2 i § 5 ust. 4, ustala si´ na dzieƒ 31 sierp-
nia; 

2) § 6 ust. 1, ustala si´ na dzieƒ 5 wrzeÊnia; 

3) § 6 ust. 2, skraca si´ do 3 dni od dnia otrzymania 
wezwania; 

4) § 7 ust. 1, skraca si´ do 7 dni; 

5) § 8 ust. 1, ustala si´ na dzieƒ 17 wrzeÊnia; 

6) § 9 ust. 1, skraca si´ do 7 dni; 

7) § 10 ust. 1, ustala si´ na dzieƒ 26 wrzeÊnia. 

2. W 2008 r. minister w∏aÊciwy do spraw informa-
tyzacji wykonuje czynnoÊci, o których mowa w § 10
ust. 3, do dnia 29 wrzeÊnia. 

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 
og∏oszenia.4) 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna 

——————— 
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 18 marca 2005 r. 
w sprawie warunków udzielania oraz sposobu przekazywa-
nia i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla jednostek 
uprawnionych (Dz. U. Nr 46, poz. 439), które na podstawie 
art. 44 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o zmianie 
i uchyleniu niektórych upowa˝nieƒ do wydawania aktów 
wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600) utraci∏o moc 
z dniem 2 stycznia 2008 r. 
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych 
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Za∏àcznik nr 1 

WZÓR DEKLARACJI WYDATKÓW 

1
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Za∏àcznik nr 2 

WZÓR WNIOSKU O FINANSOWANIE 
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