
Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wa-
runki korzystania przez: 

1) abonenta publicznej sieci telefonicznej z upraw-
nieƒ do zmiany przydzielonego numeru;

2) abonenta stacjonarnej publicznej sieci telefonicz-
nej z uprawnieƒ do zachowania przydzielonego
numeru w sieci tego samego operatora i przy
zmianie operatora;

3) abonenta stacjonarnej publicznej sieci telefonicz-
nej eksploatowanej przez operatora o znaczàcej
pozycji rynkowej w zakresie Êwiadczenia us∏ug te-
lefonicznych Êwiadczonych w tej sieci z uprawnieƒ
do wyboru operatora publicznego Êwiadczàcego
us∏ugi telefoniczne lub inne us∏ugi wykorzystujàce
techniki komutacji.

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

Rozdzia∏ 2

Zmiana przydzielonego numeru

§ 2. 1. Je˝eli korzystanie z przydzielonego numeru
jest dla abonenta publicznej sieci telefonicznej ucià˝li-
we, abonent mo˝e wystàpiç z ˝àdaniem zmiany przy-
dzielonego numeru poprzez z∏o˝enie pisemnego
wniosku do: 

1) operatora publicznej sieci telefonicznej albo

2) podmiotu udost´pniajàcego us∏ugi telekomunika-
cyjne operatora, o którym mowa w pkt 1

— z którym podpisa∏ umow´ o Êwiadczenie us∏ug te-
lekomunikacyjnych, na podstawie której abonentowi
zosta∏ przydzielony numer, zwanych dalej „us∏ugo-
dawcà”.

2. We wniosku abonent powinien wykazaç, ˝e ko-
rzystanie z przydzielonego numeru jest ucià˝liwe,
w szczególnoÊci opisaç i wyjaÊniç, na czym polega
ucià˝liwoÊç, podaç cz´stotliwoÊç, w tym daty i przybli-
˝one godziny ucià˝liwych po∏àczeƒ.

3. Odmowa zmiany przydzielonego numeru z po-
wodu braku mo˝liwoÊci technicznych mo˝e byç wyda-
na abonentowi jedynie w przypadku potwierdzenia
braku mo˝liwoÊci technicznych decyzjà Prezesa Urz´-
du Regulacji Telekomunikacji i Poczty, o której mowa
w art. 44 ust. 2 ustawy, zwanej dalej „decyzjà Prezesa
URTiP”.

4. Wniosek powinien byç rozpatrzony w terminie
21 dni od dnia jego otrzymania przez us∏ugodawc´
oraz w przypadku:

1) pozytywnego rozpatrzenia wniosku powinien on
byç zrealizowany, a abonent — pisemnie powia-
domiony o nowym przydzielonym numerze i ter-
minie jego uruchomienia;

2) negatywnego rozpatrzenia wniosku abonent powi-
nien byç pisemnie powiadomiony o odmowie
zmiany przydzielonego numeru, wraz z podaniem
uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwo∏ania
si´, z zastrze˝eniem pkt 3;

3) braku mo˝liwoÊci technicznych niepotwierdzone-
go jeszcze decyzjà Prezesa URTiP abonent powi-
nien byç pisemnie powiadomiony o braku mo˝li-
woÊci zrealizowania wniosku i fakcie wystàpienia
o wydanie decyzji Prezesa URTiP. 

5. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa URTiP,
o której mowa w ust. 4 pkt 3, potwierdzajàcej brak
mo˝liwoÊci technicznych, abonent powinien byç nie-
zw∏ocznie pisemnie powiadomiony o odmowie zmia-
ny przydzielonego numeru, wraz z podaniem uzasad-
nienia i pouczeniem o prawie odwo∏ania si´. W przy-
padku otrzymania decyzji Prezesa URTiP stwierdzajà-
cej istnienie mo˝liwoÊci technicznych, wniosek abo-
nenta powinien byç niezw∏ocznie zrealizowany, a abo-
nent — pisemnie powiadomiony o nowym przydzielo-
nym numerze i terminie jego uruchomienia. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 8 stycznia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków korzystania z uprawnieƒ przez abonentów 
publicznej sieci telefonicznej

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

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.



Rozdzia∏ 3

Zachowanie przydzielonego numeru

§ 3. 1. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania,
siedziby lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci, zwa-
nych dalej „lokalizacjà”, abonent stacjonarnej publicz-
nej sieci telefonicznej mo˝e wystàpiç do us∏ugodawcy
z pisemnym wnioskiem o zachowanie przydzielonego
numeru w nowej lokalizacji. 

2. Wniosek abonenta powinien byç rozpatrzony
w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania przez us∏u-
godawc´ oraz w przypadku:

1) pozytywnego rozpatrzenia wniosku powinien on
byç zrealizowany, a abonent — pisemnie powia-
domiony o zachowaniu przydzielonego numeru
i terminie jego uruchomienia w nowej lokalizacji; 

2) negatywnego rozpatrzenia wniosku abonent powi-
nien byç pisemnie powiadomiony o odmowie za-
chowania przydzielonego numeru, wraz z poda-
niem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwo-
∏ania si´.

3. Odmowa zachowania przydzielonego numeru
mo˝e byç wydana abonentowi wy∏àcznie:

1) z powodu braku mo˝liwoÊci technicznych, potwier-
dzonego decyzjà Prezesa URTiP;

2) gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje si´ w stre-
fie numeracyjnej innej ni˝ lokalizacja, w której
przydzielono abonentowi numer majàcy powiàza-
nie z danym obszarem;

3) gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje si´ poza
siecià telekomunikacyjnà operatora publicznej sie-
ci telefonicznej obs∏ugujàcego zakoƒczenie sieci
abonenta.

§ 4. 1. W przypadku uprawnienia abonenta stacjo-
narnej publicznej sieci telefonicznej do zachowania
przydzielonego numeru przy zmianie operatora
Êwiadczàcego us∏ugi, o którym mowa w art. 43 ust. 2a
ustawy, abonent wyst´puje z pisemnym wnioskiem
do wybranego nowego us∏ugodawcy o potwierdzenie
mo˝liwoÊci zawarcia umowy o Êwiadczenie us∏ug tele-
komunikacyjnych z zachowaniem przydzielonego nu-
meru. 

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez no-
wego us∏ugodawc´ wniosku abonenta wniosek ten
powinien byç rozpatrzony oraz w przypadku: 

1) pozytywnego rozpatrzenia wniosku abonent powi-
nien byç pisemnie powiadomiony o mo˝liwoÊci
zawarcia umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomuni-
kacyjnych z zachowaniem przydzielonego numeru
i przewidywanym terminie rozpocz´cia Êwiadcze-
nia us∏ug;

2) negatywnego rozpatrzenia wniosku abonent powi-
nien byç pisemnie powiadomiony o braku mo˝li-
woÊci zawarcia umowy o Êwiadczenie us∏ug tele-

komunikacyjnych z zachowaniem przydzielonego
numeru, z podaniem uzasadnienia i pouczeniem
o prawie odwo∏ania si´, z zastrze˝eniem pkt 3;

3) braku mo˝liwoÊci technicznych niepotwierdzone-
go jeszcze decyzjà Prezesa URTiP abonent powi-
nien byç pisemnie powiadomiony o braku mo˝li-
woÊci zrealizowania wniosku i fakcie wystàpienia
o wydanie decyzji Prezesa URTiP.

3. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa URTiP,
o której mowa w ust. 2 pkt 3, potwierdzajàcej brak
mo˝liwoÊci technicznych abonent powinien byç nie-
zw∏ocznie pisemnie powiadomiony o odmowie zmia-
ny przydzielonego numeru, wraz z podaniem uzasad-
nienia i pouczeniem o prawie odwo∏ania si´. W przy-
padku otrzymania decyzji Prezesa URTiP stwierdzajà-
cej istnienie mo˝liwoÊci technicznych wniosek abo-
nenta powinien byç niezw∏ocznie zrealizowany i abo-
nent powinien byç pisemnie powiadomiony o nowym
przydzielonym numerze i terminie jego uruchomienia. 

4. Brak mo˝liwoÊci zawarcia umowy o Êwiadczenie
us∏ug telekomunikacyjnych z zachowaniem przydzie-
lonego numeru mo˝e zostaç stwierdzony jedynie z po-
wodu:

1) braku mo˝liwoÊci technicznych, potwierdzonego
decyzjà Prezesa URTiP;

2) niespe∏nienia przez abonenta ogólnych warunków
zawarcia umowy, o których mowa w art. 34 usta-
wy.

§ 5. 1. Abonent wyst´puje do dotychczasowego
us∏ugodawcy z pisemnym wnioskiem o rozwiàzanie
umowy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych
z zachowaniem przydzielonego numeru. Do wniosku
abonent za∏àcza kopi´ pisemnego powiadomienia,
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1. 

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez do-
tychczasowego us∏ugodawc´ wniosku abonenta
wniosek ten powinien byç rozpatrzony, a abonent —
pisemnie powiadomiony o terminie rozwiàzania umo-
wy o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych z zacho-
waniem przydzielonego numeru, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. Termin rozwiàzania umowy powinien byç okre-
Êlony zgodnie z warunkami umowy o Êwiadczenie
us∏ug telekomunikacyjnych zawartej z abonentem,
z zastrze˝eniem, ˝e nie mo˝e on przypadaç wczeÊniej
ni˝ przewidywany termin rozpocz´cia Êwiadczenia
us∏ug przez nowego us∏ugodawc´.

4. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, abonent zawiera z nowym us∏ugodawcà
umow´ o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych
z zachowaniem przydzielonego numeru, która powin-
na okreÊlaç w szczególnoÊci termin rozpocz´cia
Êwiadczenia us∏ug, zgodny z terminem rozwiàzania
umowy z abonentem przez dotychczasowego us∏ugo-
dawc´.
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Rozdzia∏ 4

Wybór operatora

§ 6. 1. Abonent stacjonarnej publicznej sieci telefo-
nicznej eksploatowanej przez operatora o znaczàcej
pozycji rynkowej w zakresie Êwiadczenia us∏ug telefo-
nicznych Êwiadczonych w tej sieci, zwanego dalej
„operatorem o znaczàcej pozycji rynkowej”, mo˝e wy-
braç operatora publicznego Êwiadczàcego us∏ugi tele-
foniczne lub inne us∏ugi wykorzystujàce techniki ko-
mutacji, zwanego dalej „operatorem realizujàcym
us∏ugi”, poprzez numer dost´pu lub preselekcj´. 

2. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wy-
boru operatora realizujàcego us∏ugi poprzez numer
dost´pu przez wybranie podczas inicjowania po∏àcze-
nia ciàgu cyfr zawierajàcych numer dost´pu do sieci
operatora, zwany dalej „NDS”, zgodnie ze schematem
wybierania okreÊlonym w planie numeracji krajowej.

3. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wy-
boru operatora realizujàcego us∏ugi poprzez preselek-
cj´ przez z∏o˝enie pisemnego zlecenia, zwanego dalej
„zleceniem preselekcji”, kierowania wskazanych ro-
dzajów po∏àczeƒ poprzez sieç wybranego operatora
realizujàcego us∏ugi bez koniecznoÊci wybierania
NDS.

4. W przypadku gdy abonent, o którym mowa
w ust. 1, dla realizacji danego po∏àczenia nie wybierze
operatora realizujàcego us∏ugi poprzez numer dost´-
pu albo preselekcj´, po∏àczenie jest realizowane przez
operatora o znaczàcej pozycji rynkowej.

5. Poprzez numer dost´pu i preselekcj´ mogà byç
realizowane nast´pujàce rodzaje po∏àczeƒ:

1) krajowe, obejmujàce:

a) po∏àczenia miejscowe i strefowe,

b) po∏àczenia mi´dzystrefowe,

c) po∏àczenia z sieci stacjonarnej do sieci komór-
kowej,

d) inne po∏àczenia lub us∏ugi wykorzystujàce tech-
niki komutacji, z wyjàtkiem po∏àczeƒ do nume-
rów skróconych abonenckich us∏ug specjalnych
oraz numerów niemajàcych powiàzania z da-
nym obszarem przydzielonych operatorom
w trybie art. 99 ust. 1 ustawy oraz uj´tych w Ta-
blicy Zagospodarowania Numeracji, o której
mowa w art. 100 ust. 1 ustawy; 

2) mi´dzynarodowe.

6. Wybór przez abonenta operatora realizujàcego
us∏ugi poprzez preselekcj´ nie mo˝e ograniczaç mo˝li-
woÊci wyboru operatora realizujàcego us∏ugi poprzez
numer dost´pu.

7. Wybór przez abonenta operatora realizujàcego
us∏ugi poprzez preselekcj´ mo˝e byç w ka˝dym czasie
przez abonenta zmieniony lub wycofany i z tego tytu-
∏u operatorowi nie przys∏uguje roszczenie w stosunku
do abonenta.

8. Operator o znaczàcej pozycji rynkowej informu-
je pisemnie abonentów, o których mowa w ust. 1,

o sposobie wybierania numeru w po∏àczeniach, o któ-
rych mowa w ust. 5, z zastrze˝eniem, ˝e informacja ta
nie mo˝e sugerowaç wyboru okreÊlonego operatora
realizujàcego us∏ugi. 

§ 7. W przypadku gdy abonent, o którym mowa
w § 6 ust. 1, dla realizacji danego po∏àczenia wybierze
poprzez numer dost´pu operatora realizujàcego us∏u-
gi, którego NDS:

1) nie jest jeszcze uruchomiony przez operatora
o znaczàcej pozycji rynkowej, operator o znaczàcej
pozycji rynkowej przekazuje komunikat s∏owny
o braku numeru; 

2) jest uruchomiony przez operatora o znaczàcej po-
zycji rynkowej, ale wybrany operator realizujàcy
us∏ugi nie realizuje tego po∏àczenia w danej strefie
numeracyjnej, wybrany operator przekazuje odpo-
wiedni komunikat s∏owny.

§ 8. 1. Abonent, o którym mowa w § 6 ust. 1, mo-
˝e wybraç poprzez preselekcj´ jednego operatora re-
alizujàcego us∏ugi w zakresie po∏àczeƒ krajowych,
z uwzgl´dnieniem ust. 2, oraz jednego w zakresie po-
∏àczeƒ mi´dzynarodowych, co nie wyklucza wyboru
tego samego operatora dla po∏àczeƒ krajowych i mi´-
dzynarodowych.

2. Abonent, o którym mowa w § 6 ust. 1, mo˝e wy-
braç poprzez preselekcj´ operatora realizujàcego us∏u-
gi w zakresie oferowanego przez tego operatora zesta-
wu po∏àczeƒ krajowych w danej strefie numeracyjnej. 

3. Abonent, o którym mowa w § 6 ust. 1, sk∏ada pi-
semne zlecenie preselekcji us∏ugodawcy. Zlecenie
preselekcji mo˝e byç z∏o˝one przez operatora realizu-
jàcego us∏ugi, na rzecz którego ma byç ustanowiona
preselekcja.

4. Abonent korzystajàcy z preselekcji mo˝e zmieniç
operatora realizujàcego us∏ugi poprzez ponowne z∏o-
˝enie zlecenia preselekcji oraz mo˝e wycofaç zlecenie
poprzez z∏o˝enie pisemnego wniosku.

5. Zlecenie preselekcji powinno byç rozpatrzone
w terminie 14 dni od jego otrzymania przez us∏ugo-
dawc´ oraz w przypadku: 

1) pozytywnego rozpatrzenia zlecenia powinno byç
ono zrealizowane, a abonent — pisemnie powia-
domiony o terminie jego realizacji;

2) negatywnego rozpatrzenia zlecenia abonent powi-
nien byç pisemnie powiadomiony o odmowie re-
alizacji zlecenia preselekcji, wraz z podaniem uza-
sadnienia i pouczeniem o prawie odwo∏ania si´.

6. Odmowa realizacji zlecenia preselekcji mo˝e byç
wydana abonentowi jedynie z powodu:

1) braku mo˝liwoÊci technicznych, potwierdzonego
decyzjà Prezesa URTiP; 

2) braku punktu styku sieci operatora o znaczàcej po-
zycji rynkowej z siecià, w której realizowane sà
us∏ugi operatora wybranego przez abonenta
w drodze preselekcji; 

3) braku punktu styku, o którym mowa w pkt 2,
w strefie numeracyjnej, w której jest zlokalizowa-
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ne zakoƒczenie sieci abonenta, w przypadku po∏à-
czeƒ, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 lit. a. 

7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
us∏ugodawc´ wniosku abonenta o wycofanie zlecenia
preselekcji wniosek ten powinien byç zrealizowany,
a abonent — pisemnie powiadomiony o terminie jego
realizacji.

Rozdzia∏ 5 

Wniosek o interwencj´

§ 9. 1. Abonent publicznej sieci telefonicznej mo˝e
w ka˝dym czasie wystàpiç do Prezesa Urz´du Regula-
cji Telekomunikacji i Poczty, na podstawie art. 110
ust. 1 pkt 4 ustawy, z wnioskiem o interwencj´ w przy-
padku niezrealizowania jego uprawnienia do zmiany
przydzielonego numeru.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do abo-
nenta stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w za-
kresie uprawnieƒ do zachowania przydzielonego nu-
meru w sieci tego samego operatora i przy zmianie
operatora oraz do abonenta, o którym mowa w § 6
ust. 1, w zakresie wyboru operatora realizujàcego
us∏ugi.

Rozdzia∏ 6 

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 10. 1. Abonent publicznej sieci telefonicznej, któ-
ry skorzysta∏ z prawa wyboru operatora realizujàcego
us∏ugi poprzez preselekcj´ na podstawie przepisów
dotychczasowych, zachowuje posiadane uprawnienie,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku gdy abonent, o którym mowa
w § 6 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia nie wycofa albo nie do-
kona zmiany zlecenia preselekcji dotyczàcego wyboru
operatora realizujàcego po∏àczenia mi´dzystrefowe,
dokonanego na podstawie przepisów dotychczaso-
wych, uznaje si´ wybór dokonany na podstawie tego
zlecenia za wybór operatora realizujàcego us∏ugi w za-
kresie wszystkich po∏àczeƒ krajowych oferowanych
przez tego operatora w danej strefie numeracyjnej. 

3. Operator realizujàcy po∏àczenia mi´dzystrefo-
we, o którym mowa w ust. 2, zobowiàzany jest nie-
zw∏ocznie pisemnie powiadomiç abonenta, o którym
mowa w § 6 ust. 1, o zmianach wynikajàcych z przepi-
sów niniejszego rozporzàdzenia, w szczególnoÊci
o skutkach wynikajàcych z przepisów okreÊlonych
w ust. 2, mo˝liwoÊci dokonania zmiany lub wycofania
zlecenia preselekcji.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisu § 6
ust. 8, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od
dnia og∏oszenia.3)

Minister Infrastruktury: M. Pol
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 29 paêdziernika 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków korzystania z upraw-
nieƒ przez abonentów publicznej sieci telefonicznej (Dz. U.
Nr 188, poz. 1578), które na podstawie art. 10 ust. 1 usta-
wy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo tele-
komunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 113, poz. 1070) traci moc obowiàzujàcà z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 stycznia 2004 r.

w sprawie warunków wykonywania powszechnych us∏ug pocztowych2)

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerw-
ca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130,
poz. 1188) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki wykonywania
powszechnych us∏ug pocztowych, zwanych dalej

„us∏ugami”, przez operatora publicznego, zwanego
dalej „operatorem”, dotyczàce:

1) sposobu Êwiadczenia us∏ug;

2) wymagaƒ w zakresie przyjmowania i dor´czania
przesy∏ek i przekazów pocztowych, w tym:

a) warunków przyjmowania przesy∏ek oraz przeka-
zów pocztowych,

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia
1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewn´trznego us∏ug pocztowych Wspólnoty i poprawy jakoÊci us∏ug
(Dz. Urz. WE L 015 z 21. 01. 1998 r., str. 14 i n.) zmienionej dyrektywà 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
10 czerwca 2002 r. w zakresie dalszego otwarcia na konkurencj´ wspólnotowych us∏ug pocztowych (Dz. Urz. WE L 176
z 05. 07. 2002 r., str. 21 i n.). 


