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i usług lub stawek tego podatku i podatku 
akcyzowego oraz z zasad stosowania cen 
w zaopatrzeniu w środki produkcji."; 

3) w § 3 w ust. 1 wyrazy "Polskiego Komitetu Norma
lizacji, Miar i Jakości lub upoważnionych przez Ko
mitet jednostek organizacyjnych" zastępuje się 

wyrazami" Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
lub Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji albo in
nych, upoważnionych przez Polskie Centrum Ba
dań i Certyfikacji jednostek organizacyjnych". 

§ 2. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, a nie zakończo
nych do tego dnia, stosuje się przepisy dotychczaso
we. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 19 stycznia 1996 r. 

w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunika
cyjnej i Pocztowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 33 ustawy z dnia 
23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, 
poz. 564) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna 
i Pocztowa, zwana dalej "PITiP", jest organem Mini
stra Łączności powołanym do kontroli: 

1) przewodowych sieci i urządzeń telekomunikacyj
nych, 

2) działalności w dziedzinie poczty. 

2. PITiP jest państwową jednostką budżetową. 

§ 2. Do zakresu działania PITiP należy: 

1) kontrola jakości usług telekomunikacyjnych, 

2) kontrola jakości funkcjonowania urządzeń, linii 
i sieci telekomunikacyjnych oraz zgodności ich 
pracy z obowiązującymi przepisami, normami 
i wymaganiami technicznymi, 

3) kontrola oznakowania urządzeń i systemów teleko
munikacyjnych, posiadających świadectwa homo
logacji, 

4) ustalanie przypadków prowadzenia działalności 

w dziedzinie telekomunikacji bez wymaganego ze
zwolenia lub koncesji, 

5) kontrola urządzeń i systemów telekomunikacyj
nych, mająca na celu wykrywanie urządzeń i sys
temów telekomunikacyjnych, w tym kabli i prze
wodów, zakładanych i używanych bez wymagane
go świadectwa homologacji, oraz sprawdzanie 
ważności świadectwa homologacji, 

6) kontrola operatorów sieci telekomunikacyjnych 
w zakresie dopełnienia obowiązku uzgodnienia 
planów budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci 
telekomunikacyjnych, 

7) kontrola budowy przewodowych linii, urządzeń 
i sieci telekomunikacyjnych, 

8) kontrola dopełniania przez operatorów sieci teleko
munikacyjnych obowiązku uiszczania opłat za uży
wanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnych, 

9) sporządzanie i przedkładanie Ministrowi Łączności 
sprawozdań i informacji stanowiących jakościową 
i ilościową analizę pracy poszczególnych sieci tele
komunikacyjnych, 

10) pobieranie opłat oraz prowadzenie ewidencji uisz
czania rocznych opłat należnych od podmiotów, 
które uzyskały zezwolenie na używanie linii, urzą
dzeń lub sieci telekomunikacyjnych, bieżąca anali
za terminowego uiszczania opłat oraz dochodze
nie zaległych opłat w postępowaniu egzekucyj
nym w administracj i, 

11) współdziałanie z Państwową Agencją Radiokomu
nikacyjną w zakresie ustalania źródeł i przyczyn za
kłóceń w pracy sieci telekomunikacyjnych, 

12) współdziałanie z Państwową Agencją Radiokomu
nikacyjną w zakresie kontroli komórkowej sieci te
lekomunikacyjnej , 

13) wnioskowanie do Ministra Łączności o cofnięcie 
świadectwa homologacji w razie zmiany parame
trów technicznych urządzenia lub systemu teleko
munikacyjnego, 

14) wnioskowanie do Ministra Łączności o cofnięcie 
koncesji lub zezwolenia telekomunikacyjnego 
w przypadkach określonych wart. 19 ustawy 
o łączności, 

15) prowadzenie ewidencji przewodowych sieci, linii 
i urządzell telekomunikacyjnych na podstawie da
nych ewidencyjnych dostarczanych przez podmio
ty wykonujące działalność w dziedzinie telekomu
nikacji, 
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16) kontrola jakości świadczenia usług pocztowych 
przez Pocztę Polską i inne uprawnione podmioty, 

17) ustalanie przypadków naruszania przez inne pod
mioty uprawnień zastrzeżonych dla Poczty Pol 
skiej. 

18) ustalanie przypadków prowadzenia działalności 

w dziedzinie poczty bez wymaganego zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej lub bez 
wymaganego wpisu do rejestru sądowego, 

19) kontrola działalności w dziedzin ie poczty, wykony
wanej na podstawie koncesji, w oparciu o wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do 
rejestru sądowego, 

20) wnioskowanie do Ministra Łączności o cofnięcie 
koncesji na wykonywanie działalności w dziedzi 
nie poczty w przypadkach określonych w art . 19 
ustawy o łączności , 

21) przedkładanie do akceptacji Ministrowi Łączności 
sprawozdania z działalności za rok ubiegły oraz 
planu pracy na rok następny, 

22) wykonywanie innych zadań określonych ustawą 
o łączności oraz w odrębnych przepisach mają

cych zastosowanie do działalności PITiP. 

§ 3. 1. PITiP tworzą: 

1) Główny Inspektorat , 

2) okręgowe inspektoraty. 

2. Pracą PITiP kieruje Główny Inspektor przy po
mocy zastępców i okręgowych inspektorów oraz re
prezentuj e PITiP na zewnątrz. 

3. Pracą okręgowych inspektoratów PITiP kierują 
okręgowi inspektorzy PITiP, którzy podlegają bezpo
śre dnio Głównemu Inspektorowi PITiP. 

4. Stosu nek pracy z Głównym Inspektorem nawią.
zuje i rozwiązuje Minister Łączności. 

5. Stosunek pracy z zastępcami Głównego Inspek
tora nawiązuje i rozwiązuje Minister Łączności na 
wniosek Głównego Inspektora . 

6. Stosunek pracy z okręgowymi inspektorami oraz 
z pozostałymi pracownikami PITiP nawiązuje i rozwi ą

zuje Główny Inspektor. 

§ 4. 1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą: 

1) departamenty (biura), 

2) wydzia ły (zespoły). 

3) samodzie lne stanowiska pracy. 

2. W skład okręgowych inspektoratów wchodzą: 

1) wydziały, 

2) samodzielne stanowiska pracy. 

3. Depa rtamentem (biurem) ki eruje dyrektor, nato
miast wydziałem kieruje nacze lnik. 

§ 5. 1. Si edzibą Głównego Inspektoratu jest War
sZ<.Jwa . 

Poz. 70 

2. Okręgowe Inspektoraty mają następujące siedzi
by i obszary działania : 

1) Okręgowy Inspektorat PITiP w Gdańsku dla woje
wództw: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, 
toruńskiego i włocławskiego, 

2) Okręgowy Inspektorat PITiP w Katowicach dla wo
jewództw: bielskiego, częstochowskiego, katowic
kiego i opolskiego, 

3) Okręgowy Inspekto rat PITiP w Krakowie dla woje
wództw: krośnieńskiego , krakowskiego, nowosą
deckiego, przemyskiego, tarnowskiego i rzeszow
skiego, 

4) Okręgowy Inspektorat PITiP w Lublinie dla woje
wództw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, 

kieleckiego, lubelskiego, radomskiego, tarnobrze
skiego i zamojskiego, 

5) Okręgowy Inspektorat PITiP w Łodzi dla woje
wództw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego 
i skierniewickiego, 

6) Okręgowy Inspektorat PITiP w Olsztynie dla woje
wództw: białostockiego, łomżyńskiego, olsztyń
skiego i suwalskiego, 

7) Okręgowy Inspektorat PITiP w Poznaniu dla woje
wództw: gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, 
leszczyńskiego , pilskiego, poznańskiego i zielono
górskiego, 

8) Okręgowy Inspektorat PITiP w Szczecinie dla woje
wództw: kosza lińskiego , słupskiego i szczecińskie
go, 

9) Okręgowy Inspektorat PITiP w Warszawie dla wo
jewództw: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płoc
kiego, siedleckiego i warszawskiego, 

10) Okręgowy Inspektorat PITiP we Wrocławiu dla wo
jewództw: jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzy
skiego i wrocławskiego . 

§ 6. Obsługę kadrową, ekonomiczno-finansową 
i administracyjno-gospodarczą okręgowych inspekto
ratów wykonuje Główny Inspektorat. 

§ 7. Organizację wewnętrzną, w szczególności 
strukturę, zakres zadań jednostek i komórek organiza
cyjnych oraz tryb pracy PITiP określa regulamin orga
nizacyjny PITiP nadany przez Głównego Inspektora 
i zatwierdzony przez Ministra Łącznośc i. 

§ 8. Pracownicy Państwowej Inspekcji Teleko
munikacyjnej stają się z mocy prawa pracownika
mi PITiP, z zachowaniem dotychczasowych stosun
ków pracy i wynikających z nich praw i obowiąz
ków. 

§ 9. Traci moc rozporządzenie M in istra Łączności 
z dnia 2 paździ erni ka 1991 r. w sprawie struktury orga
nizacyjnej i szczegółowego zakresu d ziałania Państwo
wej Inspekcji Telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 96, 
poz. 428) . 

§ 10. Rozporządze nie wchodzi li\! życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Łączności: A. Zieliński 


