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Na podstawie art. 35d ust. 3 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) kwoty przychodów oraz wydatków Êrodków pu-
blicznych dokonywanych w ciàgu roku kalendarzo-
wego, których przekroczenie powoduje obowiàzek
prowadzenia audytu wewn´trznego w jednostkach

sektora finansów publicznych, o których mowa
w art. 35d ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych, zwanych dalej „jednost-
kami”;

2) termin, w ciàgu którego jednostki b´dà zobowiàza-
ne do rozpocz´cia audytu wewn´trznego.

§ 2. Kwota przychodów Êrodków publicznych uzy-
skiwanych w ciàgu roku kalendarzowego, której prze-
kroczenie powoduje obowiàzek prowadzenia audytu
wewn´trznego w jednostkach, wynosi 35 000 tys. z∏.

§ 3. Kwota wydatków Êrodków publicznych doko-
nywanych w ciàgu roku kalendarzowego, której prze-
kroczenie powoduje obowiàzek prowadzenia audytu
wewn´trznego w jednostkach, wynosi 35 000 tys. z∏.

§ 4. Jednostki sà zobowiàzane do rozpocz´cia audy-
tu wewn´trznego przed up∏ywem pierwszego kwarta∏u
roku nast´pujàcego po roku, w którym nastàpi∏o prze-
kroczenie jednej z kwot, o których mowa w § 2 i 3.

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

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

1970
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia kwot przychodów oraz wydatków Êrodków publicznych dokonywanych w ciàgu roku
kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiàzek prowadzenia audytu wewn´trznego 

w jednostkach sektora finansów publicznych.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 29 marca  2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685,
Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824.

1971

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie kas rejestrujàcych.

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady, warunki i tryb odliczania od
podatku nale˝nego (zwrotu) kwoty, o której mowa
w art. 29 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.
o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcy-
zowym, zwanej dalej „ustawà”;

2) zwolnienia na czas okreÊlony niektórych grup po-
datników oraz niektórych czynnoÊci z obowiàzku
ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale˝ne-
go przy zastosowaniu kas rejestrujàcych, zwanego
dalej „ewidencjonowaniem”.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132,
poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703,
z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123,
poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162,
poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076,
z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100,
z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, 

poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639,
Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365,
Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387
i Nr 213, poz. 1800 i 1803.
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§ 2. Zwalnia si´ z obowiàzku ewidencjonowania:

1) do dnia 31 grudnia 2004 r. — czynnoÊci wymienio-
ne w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) do dnia okreÊlonego w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia — us∏ugi przewozu osób i ∏adunków tak-
sówkami osobowymi i baga˝owymi;

3) do dnia 30 czerwca 2003 r. — czynnoÊci obj´te, do
dnia 31 grudnia 2002 r., zwolnieniem od ewiden-
cjonowania niewymienione w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia si´ z obo-
wiàzku ewidencjonowania:

1) podatników sprzedajàcych towary lub us∏ugi wy-
mienione w poz. 1—46 za∏àcznika nr 1 do rozporzà-
dzenia, je˝eli w poprzednim roku podatkowym
udzia∏ obrotów ze sprzeda˝y tych towarów lub
us∏ug w obrotach ogó∏em podatnika z tytu∏u dzia-
∏alnoÊci wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy by∏
wi´kszy ni˝ 70%;

2) podatników, z zastrze˝eniem ust. 6, op∏acajàcych
podatek dochodowy w formie karty podatkowej
w zakresie dzia∏alnoÊci wymienionej:
a) w cz´Êci I w poz. 1, 10, 12, 26, 29—34, 40—45, 

47—50, 54, 58—59, 65, 67, 74, 77—78, 84, 
92—95, w cz´Êci V w poz. 3, 4 — us∏ugi w zakre-
sie transportu osób na rzece Dunajec przez flisa-
ków pieniƒskich, w cz´Êci VII w poz. 1—2, w cz´-
Êci X i XI za∏àcznika nr 3 do ustawy z dnia 20 li-
stopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiàga-
nych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144,
poz. 930, z póên. zm.3)), wykonywanej bez za-
trudniania pracowników, z wyjàtkiem ma∏˝onka,

b) w cz´Êci I w poz. 2, 7, 28, 35—39, 60—64, 79
i w cz´Êci VIII za∏àcznika nr 3 do ustawy, o której
mowa w lit. a

— je˝eli nie byli oni wczeÊniej obj´ci obowiàzkiem
ewidencjonowania;

3) podatników, u których kwota obrotu z dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, nie przekro-
czy∏a w poprzednim roku podatkowym kwoty
40 000 z∏ i którzy nie byli wczeÊniej obj´ci obowiàz-
kiem ewidencjonowania, z zastrze˝eniem ust. 7.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci
moc po up∏ywie dwóch miesi´cy, liczàc od koƒca
pierwszego pó∏rocza danego roku, w którym obowià-
zuje zwolnienie, je˝eli w okresie tego pó∏rocza udzia∏
obrotów ze sprzeda˝y towarów i us∏ug zwolnionych
z ewidencjonowania, wymienionych w poz. 1—46 za-
∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia w obrotach ogó∏em,
z tytu∏u dzia∏alnoÊci wymienionej w art. 29 ust. 1 usta-
wy by∏ równy lub ni˝szy ni˝ 70%.

3. Zwalnia si´, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do 31 grudnia
2004 r., równie˝ podatników rozpoczynajàcych w roku

podatkowym wykonywanie czynnoÊci, o których mo-
wa w art. 2 ustawy, je˝eli b´dà oni wykonywali czynno-
Êci wymienione w poz. 1—46 za∏àcznika nr 1 do rozpo-
rzàdzenia, a przewidywany przez podatnika udzia∏ ob-
rotów ze sprzeda˝y tych towarów i us∏ug w obrotach
ogó∏em podatnika z tytu∏u dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w art. 29 ust. 1 ustawy uzyskanych do koƒca roku,
w którym rozpocz´to wykonywanie czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 2 ustawy — b´dzie wy˝szy ni˝ 70%.

4. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do podat-
ników, o których mowa w ust. 3, rozpoczynajàcych
dzia∏alnoÊç w pierwszym pó∏roczu roku podatkowego,
je˝eli udzia∏ obrotów ze sprzeda˝y towarów i us∏ug wy-
mienionych w poz. 1—46 za∏àcznika nr 1 do rozporzà-
dzenia w obrotach ogó∏em podatnika z tytu∏u dzia∏al-
noÊci okreÊlonej w art. 29 ust. 1 ustawy b´dzie w okre-
sie pierwszych szeÊciu miesi´cy dzia∏alnoÊci równy lub
ni˝szy ni˝ 70%.

5. W przypadku podatników rozpoczynajàcych dzia-
∏alnoÊç w drugim pó∏roczu roku podatkowego, u któ-
rych udzia∏ obrotów ze sprzeda˝y towarów i us∏ug wy-
mienionych w poz. 1—46 za∏àcznika nr 1 do rozporzà-
dzenia w obrotach ogó∏em podatnika z tytu∏u dzia∏alno-
Êci okreÊlonej w art. 29 ust. 1 ustawy b´dzie do koƒca
roku podatkowego równy lub ni˝szy ni˝ 70%, zwolnie-
nie, o którym mowa w ust. 3, traci moc po up∏ywie
3 miesi´cy od zakoƒczenia tego roku podatkowego.

6. U podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
w przypadku:

1) rezygnacji z opodatkowania w podatku dochodo-
wym w formie karty podatkowej albo utraty prawa
do rozliczania podatku dochodowego w tej formie,
lub

2) niedotrzymania warunków zwolnienia, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a

— zwolnienie traci moc po up∏ywie dwóch miesi´cy,
liczàc od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym nastàpi∏y te zdarzenia, nie wcze-
Êniej jednak ni˝ z chwilà przekroczenia w roku podat-
kowym obrotów w wysokoÊci 40 000 z∏ — z dzia∏al-
noÊci, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci
moc po up∏ywie dwóch miesi´cy, liczàc od pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
nastàpi∏o w ciàgu roku podatkowego przekroczenie
kwoty obrotów w wysokoÊci 40 000 z∏, z dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

§ 4. Zwalnia si´ równie˝ z ewidencjonowania:

1) do dnia 30 kwietnia 2003 r. — podatników, którzy
przed dniem 1 stycznia 2003 r. nie byli zobowiàza-
ni do rozpocz´cia ewidencjonowania i jednocze-
Ênie u których wartoÊç obrotów z dzia∏alnoÊci okre-
Êlonej w art. 29 ust. 1 ustawy w ciàgu roku 2002
przekroczy∏a 40 000 z∏;

2) do dnia przekroczenia w roku 2003 lub 2004 kwoty
obrotów w wysokoÊci 20 000 z∏ z dzia∏alnoÊci okre-
Êlonej w art. 29 ust. 1 ustawy — podatników rozpo-
czynajàcych w danym roku podatkowym wykony-
wanie czynnoÊci, o których mowa w art. 2 ustawy.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369
i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169,
poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679.
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§ 5. Zwolnieƒ od ewidencjonowania, o których mo-
wa w § 2—4, nie stosuje si´ bez wzgl´du na wysokoÊç
osiàganych obrotów:
1) do podatników prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakre-

sie sprzeda˝y gazu p∏ynnego;
2) przy Êwiadczeniu us∏ug przewozów pasa˝erskich

w samochodowej komunikacji podmiejskiej i mi´-
dzymiastowej;

3) przy Êwiadczeniu us∏ug wymienionych w § 2 pkt 2,
z uwzgl´dnieniem terminów zwolnieƒ okreÊlonych
w tym przepisie.

§ 6. Podatnicy, o których mowa w art. 29 ust. 2c
ustawy, osiàgni´ty obrót ewidencjonujà jako obrót
zwolniony od podatku.

§ 7. 1. W terminach wynikajàcych z § 2 pkt 3, § 3
ust. 2 i 4—7 oraz § 4 podatnicy sà obowiàzani rozpo-
czàç ewidencjonowanie przy zastosowaniu co naj-
mniej 1/5 (w zaokràgleniu w gór´ do liczb ca∏kowitych)
liczby kas, która zosta∏a zg∏oszona przez podatnika
w urz´dzie skarbowym do prowadzenia ewidencji we
wszystkich miejscach sprzeda˝y i Êwiadczenia us∏ug,
na dzieƒ rozpocz´cia ewidencjonowania. Od pierwsze-
go dnia ka˝dego nast´pnego miesiàca podatnicy sà
obowiàzani wprowadziç do ewidencjonowania kolejne
kasy, w liczbie nie mniejszej ni˝ liczba kas zainstalowa-
nych w pierwszym miesiàcu ewidencjonowania.

2. Rozpocz´cie ewidencjonowania, na zasadach
okreÊlonych w ust. 1, przed∏u˝a odpowiednio okres
zwolnienia od ewidencjonowania w cz´Êci dotyczàcej
obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych,
gdzie ewidencjonowanie powinno mieç zastosowanie
w kolejnych miesiàcach.

§ 8. 1. Odliczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2b
ustawy, zwane dalej „odliczeniem”, mo˝e byç dokona-
ne w rozliczeniu podatku od towarów i us∏ug za mie-
siàc, w którym rozpocz´to ewidencjonowanie, lub za
miesiàce nast´pujàce po tym miesiàcu. W przypadku
ma∏ych podatników, o których mowa w art. 10 ust. 1c
i 1d ustawy, odliczenie mo˝e byç dokonane w rozlicze-
niu za kwarta∏, w którym rozpocz´to ewidencjonowa-
nie, lub w rozliczeniu za nast´pne kwarta∏y. Podstawà
do odliczenia jest dowód zap∏aty ca∏ej nale˝noÊci za ka-
s´ rejestrujàcà.

2. Kwota dokonanego w danym miesiàcu lub kwar-
tale, w przypadku ma∏ych podatników, o których mowa
w art. 10 ust. 1c i 1d ustawy — odliczenia, z tytu∏u naby-
cia kas rejestrujàcych, nie mo˝e byç wy˝sza od kwoty
ró˝nicy mi´dzy podatkiem nale˝nym a naliczonym,
w rozumieniu art. 19 ust. 1, 2 i 2a ustawy. W przypadku
gdy kwota podatku naliczonego jest wi´ksza lub równa
kwocie podatku nale˝nego w danym okresie rozlicze-
niowym, podatnik mo˝e otrzymaç zwrot nierozliczonej
wczeÊniej kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2b usta-
wy, z tym ˝e w danym okresie rozliczeniowym kwota
zwrotu nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci:
1) 25% kwoty przys∏ugujàcej podatnikowi do odlicze-

nia przed jego pierwszym dokonaniem — je˝eli po-
datnik sk∏ada deklaracje za okresy miesi´czne, lub

2) 50% kwoty okreÊlonej w pkt 1 — je˝eli podatnik
sk∏ada deklaracje za okresy kwartalne.

§ 9. 1. Dokonanie odliczenia nast´puje pod warun-
kiem z∏o˝enia przez podatnika w urz´dzie skarbowym,
przed terminem rozpocz´cia ewidencjonowania, pi-
semnego oÊwiadczenia o liczbie kas rejestrujàcych
i miejscu (adresie) ich u˝ywania do ewidencjonowania.

2. Odliczenia mogà dokonaç podatnicy, którzy roz-
pocznà ewidencjonowanie nie póêniej ni˝ w obowiàzu-
jàcych ich terminach, przy u˝yciu kas rejestrujàcych
spe∏niajàcych okreÊlone odr´bnymi przepisami kryte-
ria i warunki techniczne, którym muszà odpowiadaç
kasy rejestrujàce, oraz warunki stosowania tych kas
przez podatników.

3. Podatnicy sà obowiàzani do zwrotu odliczonych
lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas
rejestrujàcych w przypadku, gdy w okresie trzech lat od
dnia rozpocz´cia ewidencjonowania:

1) zaprzestanà ich u˝ywania;

2) zaprzestanà dzia∏alnoÊci;

3) nastàpi otwarcie likwidacji;

4) zostanie og∏oszona upad∏oÊç;

5) nastàpi sprzeda˝ przedsi´biorstwa lub zak∏adu (od-
dzia∏u) samodzielnie sporzàdzajàcego bilans;

6) nie dokonajà w obowiàzujàcym terminie zg∏osze-
nia kasy do obowiàzkowego przeglàdu techniczne-
go przez w∏aÊciwy serwis.

4. Obowiàzek zwrotu dotyczy tylko tych kas, któ-
rych dotyczà zdarzenia wymienione w ust. 3 pkt 1—6.

5. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 4, powstaje
z up∏ywem ostatniego dnia miesiàca lub kwarta∏u,
w którym powsta∏y okolicznoÊci uzasadniajàce doko-
nanie zwrotu.

6. Obowiàzki okreÊlone w ust. 4 i 5 nale˝y spe∏niç
nie póêniej ni˝ w terminie rozliczenia podatku od towa-
rów i us∏ug za ten miesiàc lub kwarta∏, a w przypadku
podatników, o których  mowa w art. 29 ust. 2c ustawy
— nie póêniej ni˝ do koƒca miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym powsta∏y okolicznoÊci uzasadnia-
jàce dokonanie zwrotu.

§ 10. Przepis § 8 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
zwrotu kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 2c ustawy.

§ 11. Do podatników, którzy przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia utracili prawo do zwolnienia od
obowiàzku ewidencjonowania na podstawie dotych-
czasowych przepisów, stosuje si´ terminy i zakres ewi-
dencjonowania okreÊlone w tych przepisach.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.4)

Minister Finansów: w z. I. O˝óg
———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w spra-
wie kas rejestrujàcych (Dz. U. Nr 151, poz. 1711 oraz
z 2002 r. Nr 157, poz. 1313).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 1971) 

Za∏àcznik nr 1
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Na podstawie art. 49 ust. 2 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. 1. Operator publiczny Êwiadczàcy us∏ugi po-
wszechne w stacjonarnych publicznych sieciach telefo-
nicznych, zwany dalej „operatorem”:

1) oferuje abonentom mo˝liwoÊç roz∏o˝enia na raty
op∏aty za przy∏àczenie;

2) umo˝liwia abonentom wybór opcji taryfowej w za-
le˝noÊci od ich mo˝liwoÊci ekonomicznych oraz
sposobu korzystania z us∏ug;

3) zapewnia abonentom mo˝liwoÊç kontroli zakresu
korzystania przez nich z us∏ug powszechnych,
w szczególnoÊci przez:
a) dostarczanie wraz z rachunkiem na pisemne ˝à-

danie abonenta szczegó∏owego wykazu wyko-
nanych w poprzednich okresach rozliczenio-
wych us∏ug telekomunikacyjnych, zawierajàce-
go informacj´: o zrealizowanych p∏atnych po∏à-
czeniach wraz z czasem ich trwania, o rozpocz´-

ciu po∏àczenia oraz o wysokoÊci op∏aty za ka˝de
z po∏àczeƒ,

b) zapewnienie, w miar´ mo˝liwoÊci technicznych,
blokowania niektórych typów po∏àczeƒ,

c) mo˝liwoÊç kontroli wydatków w drodze przed-
p∏aty, w ramach istniejàcych warunków tech-
nicznych,

d) okreÊlanie górnej kwoty rachunku,
e) umo˝liwienie okresowego zawieszenia korzysta-

nia z us∏ug telekomunikacyjnych.

2. Cen´ za Êwiadczenie us∏ug powszechnych usta-
la si´ z uwzgl´dnieniem cen us∏ug telekomunikacyj-
nych Êwiadczonych w stacjonarnych sieciach teleko-
munikacyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Ustala si´ nast´pujàce wskaêniki jakoÊci Êwiad-
czenia us∏ug powszechnych:

1) sprawnoÊç usuwania uszkodzeƒ — procentowy
udzia∏ uszkodzeƒ zg∏oszonych przez abonentów
i usuni´tych do koƒca nast´pnego dnia roboczego
w ogólnej liczbie zg∏oszonych uszkodzeƒ;

2) liczba b∏´dnych wywo∏aƒ — procentowy udzia∏ po-
∏àczeƒ, inicjowanych w godzinach najwi´kszego
ruchu telefonicznego, które z przyczyn zwiàzanych
z uszkodzeniami linii i urzàdzeƒ sieci telekomunika-
cyjnej oraz blokadà sieci nie spowodowa∏y zesta-
wienia ˝àdanego po∏àczenia, w ogólnej liczbie wy-
wo∏aƒ;

Za∏àcznik nr 2

1972

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych Êwiadczenia us∏ug powszechnych.

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruk-
tury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).


