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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie wykonywania przez operatorów zadaƒ na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bez-
pieczeƒstwa i porzàdku publicznego

Na podstawie art. 40 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. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe wymagania i sposób wykonywania
przez operatorów obowiàzków na rzecz obronno-
Êci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego, w zakresie zapewnienia
technicznych i organizacyjnych mo˝liwoÊci wyko-
nywania w sieci telekomunikacyjnej eksploatowa-
nej przez operatora zadaƒ, na rzecz podmiotów,
o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne, zwa-
nych dalej „uprawnionymi podmiotami”;

2) przypadki, w których operator mo˝e wnioskowaç
o odroczenie wykonania obowiàzków, o których
mowa w pkt 1; 

3) warunki, jakie muszà byç spe∏nione dla udzielenia
odroczenia wykonania obowiàzków, o których mo-
wa w pkt 1;

4) maksymalne terminy odroczeƒ wykonania obo-
wiàzków, o których mowa w pkt 1.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „ustawie”,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 21 lipca 2000 r. —
Prawo telekomunikacyjne.

§ 2. 1. Operator zapewnia uprawnionym podmio-
tom techniczne i organizacyjne mo˝liwoÊci realizacji
zadaƒ na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa
oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w eks-
ploatowanej przez niego sieci telekomunikacyjnej,
zwanej dalej „siecià operatora”, poprzez:

1) przygotowanie technicznych systemów umo˝liwia-
jàcych dost´p do treÊci informacji przesy∏anej
w sieci operatora oraz do danych posiadanych
przez operatora, w tym do danych posiadanych
przez innego operatora Êwiadczàcego us∏ug´ tele-
komunikacyjnà przy wykorzystaniu sieci operato-
ra, zwiàzanych ze Êwiadczonà us∏ugà;

2) przygotowanie sieci operatora dla zapewnienia te-
lekomunikacji dla systemu kierowania obronà paƒ-
stwa;

3) przygotowanie sieci operatora do do∏àczania urzà-
dzeƒ telekomunikacyjnych b´dàcych w dyspozycji
lub w posiadaniu uprawnionych podmiotów;

4) udost´pnianie urzàdzeƒ koƒcowych operatora dla
zapewnienia telekomunikacji w sytuacjach szcze-
gólnych zagro˝eƒ, o których mowa w art. 64—66
ustawy;

5) przygotowanie sieci operatora do kierowania po∏à-
czeƒ inicjowanych za pomocà numerów alarmo-
wych do w∏aÊciwych terytorialnie jednostek orga-
nizacyjnych s∏u˝b ustawowo powo∏anych do nie-
sienia pomocy oraz do preferencyjnej obs∏ugi abo-
nentów i u˝ytkowników, wa˝nych dla funkcjono-
wania paƒstwa w sytuacjach szczególnych zagro-
˝eƒ, o których mowa w art. 64—66 ustawy.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
sà zapewniane w sposób ciàg∏y.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2—5,
sà zapewniane na zasadach i w trybie okreÊlonych
w przepisach art. 64—66 ustawy lub w umowach za-
wartych mi´dzy uprawnionymi podmiotami i operato-
rami.

§ 3. Systemy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, za-
pewniajà dost´p do:

1) danych identyfikujàcych abonentów, u˝ytkowni-
ków i zakoƒczenia sieci telekomunikacyjnych oraz
danych dotyczàcych faktu, okolicznoÊci i rodzaju
po∏àczenia, prób uzyskania po∏àczenia mi´dzy
okreÊlonymi zakoƒczeniami sieci telekomunikacyj-
nych, danych identyfikujàcych zakoƒczenia sieci te-
lekomunikacyjnych, mi´dzy którymi wykonano po-
∏àczenie, w tym po∏àczenie konferencyjne, oraz lo-
kalizacje tych zakoƒczeƒ, zwanych dalej „danymi”,
posiadanych przez operatora;

2) treÊci informacji przesy∏anej w sieci operatora,
w tym treÊci informacji przesy∏anej w tej sieci
w wyniku Êwiadczenia us∏ugi telekomunikacyjnej
przez innego operatora, zwanej dalej „treÊcià”.

§ 4. Systemy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, za-
pewniajàce dost´p do treÊci zapewniajà równie˝ do-
st´p do danych z nià skojarzonych przesy∏anych w sie-
ci operatora:

1) identyfikujàcych abonentów i u˝ytkowników
uczestniczàcych w po∏àczeniu, ze wskazaniem stro-
ny inicjujàcej po∏àczenie oraz wszystkich uczestni-
ków po∏àczenia konferencyjnego, a tak˝e ich loka-
lizacj´, wraz z kategorià po∏àczenia zgodnie z kryte-
riami stosowanymi przez operatora; 

2) dotyczàcych daty oraz czasu rozpocz´cia i zakoƒ-
czenia po∏àczenia oraz d∏ugoÊci jego trwania;

3) dotyczàcych niepe∏nych lub niezrealizowanych po-
∏àczeƒ;

———————
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 Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).



4) dotyczàcych przeniesieƒ, przekierowaƒ, dost´pu
do poczty g∏osowej, po∏àczeƒ zwrotnych, po∏àczeƒ
do zlecania i realizacji us∏ug sieciowych, modyfika-
cji i w∏àczania funkcji sieciowych, zmiany kodów
i numerów.

§ 5. Systemy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, za-
pewniajà niezw∏ocznie w ciàgu ca∏ej doby:
1) przechwytywanie, odbiór, przesy∏anie, odczyt, reje-

stracj´ i przechowywanie treÊci oraz danych;
2) dost´p do treÊci i danych w taki sposób, aby treÊci

i dane nie uleg∏y zak∏óceniu lub zniekszta∏ceniu,
a treÊci i dane z nimi skojarzone by∏y prezentowa-
ne w czasie rzeczywistym;

3) wprowadzanie przez uprawniony podmiot do sieci
operatora danych lub wykonywanie innych czyn-
noÊci niezb´dnych do uzyskania lub anulowania
dost´pu do treÊci i danych;

4) przechwytywanie treÊci i danych skojarzonych z tà
treÊcià;

5) przekazywanie treÊci i danych mi´dzy tymi syste-
mami a elementami sieci telekomunikacyjnych;

6) jednoczesnà i niezale˝nà realizacj´ czynnoÊci, o któ-
rych mowa w pkt 3—5, na potrzeby uprawnionych
podmiotów przy spe∏nieniu wymagaƒ, o których
mowa w pkt 2;

7) dost´p do danych posiadanych przez operatora,
w tym danych posiadanych przez innego operatora
Êwiadczàcego us∏ugi telekomunikacyjne przy wy-
korzystaniu sieci operatora z ostatnich 12 miesi´cy.

§ 6. 1. Realizacja czynnoÊci okreÊlonych w § 5 pkt 3
oraz realizacja odczytu treÊci i danych z nià skojarzo-
nych, a tak˝e pobieranie danych, o których mowa
w § 3 pkt 1, odbywa si´ w miejscach uzgodnionych po-
mi´dzy uprawnionym podmiotem i operatorem.

2. Dost´p do treÊci i danych, o których mowa w § 3
i 4, jest realizowany za pomocà sieci telekomunikacyj-
nej.

§ 7. W przypadku szyfrowania treÊci i danych przez
operatora, w tym przez  operatora Êwiadczàcego us∏u-
gi przy wykorzystaniu sieci innego operatora, operator
udost´pnia treÊci i dane uprawnionym podmiotom
w formie niezaszyfrowanej. 

§ 8. 1.  Systemy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,
zapewniajà ∏àczne i niezale˝ne udost´pnianie upraw-
nionym podmiotom treÊci i danych z nimi skojarzo-
nych, z zastrze˝eniem ust. 2, w iloÊci co najmniej:
1) 0,15% pojemnoÊci ka˝dej centrali wchodzàcej

w sk∏ad sieci operatora;
2) 0,2% zakoƒczeƒ sieci operatora.

2. W przypadku równoczesnego i niezale˝nego
udost´pniania treÊci i danych z nimi skojarzonych ilo-
Êci, o których mowa w ust. 1, wynoszà odpowiednio
0,05% i 0,03%.

§ 9. Udzia∏ pracowników operatora w realizowaniu
zadaƒ, o których mowa w § 2 ust. 1, wymaga posiada-

nia przez nich poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa wydane-
go na zasadach okreÊlonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych  i nie mo˝e naruszaç ustawo-
wych praw i obowiàzków uprawnionego podmiotu re-
alizujàcego zadanie oraz powinien byç ograniczony do
niezb´dnego minimum. 

§ 10. 1. Operator mo˝e z∏o˝yç wniosek o odroczenie
terminu zapewnienia uprawnionemu podmiotowi
technicznych i organizacyjnych mo˝liwoÊci realizacji
zadaƒ poprzez systemy, o których mowa  w § 2 ust. 1
pkt 1, w przypadku udokumentowanych trudnoÊci or-
ganizacyjno-technicznych, dotyczàcych rozpocz´tego
procesu wdra˝ania tych systemów.

2. Operator mo˝e z∏o˝yç wniosek, o którym mowa
w ust. 1, najpóêniej w terminie: 

1) dwóch miesi´cy przed planowanym terminem roz-
pocz´cia eksploatacji sieci telekomunikacyjnej lub
rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyj-
nych w przypadku operatora dzia∏ajàcego na pod-
stawie zezwolenia telekomunikacyjnego;

2) dwudziestu oÊmiu dni przed planowanym termi-
nem rozpocz´cia eksploatacji sieci telekomunika-
cyjnej lub rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ug teleko-
munikacyjnych w przypadku operatora dzia∏ajàce-
go na podstawie zg∏oszenia dzia∏alnoÊci telekomu-
nikacyjnej.

§ 11. Warunkiem uzyskania odroczenia jest:

1) z∏o˝enie wraz z wnioskiem, zaopiniowanego przez
uprawnione podmioty, harmonogramu osiàgania
przez operatora pe∏nej zdolnoÊci realizacji zadaƒ
przez systemy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) udokumentowanie braku Êrodków finansowych na
dokoƒczenie procesu wdra˝ania systemów, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przy przekroczeniu
pierwotnie zaplanowanych kosztów.

§ 12. Maksymalny termin odroczenia wynosi szeÊç
miesi´cy. 

§ 13. 1. Dla operatora, który  rozpoczà∏ eksploatacj´
sieci telekomunikacyjnej lub rozpoczà∏ Êwiadczenie
us∏ug telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu sieci
innego operatora przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia, maksymalny termin odroczenia wynosi
osiemnaÊcie miesi´cy.

2. Operator, który  rozpoczà∏ eksploatacj´ sieci tele-
komunikacyjnej lub rozpoczà∏ Êwiadczenie us∏ug tele-
komunikacyjnych przy wykorzystaniu sieci innego
operatora przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
mo˝e z∏o˝yç wniosek, o którym mowa w § 10 ust. 1, naj-
póêniej w terminie dwudziestu oÊmiu dni od dnia wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

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

Minister Infrastruktury: w z. K. Heller
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