
Na podstawie art. 47 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres us∏ugi obejmu-
jàcej zapewnienie minimalnego zestawu ∏àczy dzier˝a-
wionych oraz ich parametry techniczne.

§ 2. OkreÊlenia u˝yte w rozporzàdzeniu oznaczajà:

1) analogowe ∏àcza telekomunikacyjne specjalnej ja-
koÊci — ∏àcza telekomunikacyjne, które spe∏niajà
wymagania zawarte w normach przenoszàcych
normy  ETSI EN 300 449 V1.2.1:2002U i ETSI EN
300 452 V1.2.1:2002U;

2) analogowe ∏àcza telekomunikacyjne zwyk∏ej jako-
Êci — ∏àcza telekomunikacyjne, które spe∏niajà wy-
magania zawarte w normach przenoszàcych nor-
my  ETSI EN 300 448 V1.2.1:2002U i ETSI EN 
300 451 V1.2.1:2002U;

3) bitowa stopa b∏´dów — stosunek liczby b∏´dnych
bitów odebranych do liczby wszystkich odebra-
nych bitów;

4) blok — grup´ nast´pujàcych po sobie bitów, przy
czym ka˝dy bit mo˝e nale˝eç tylko do jednego blo-
ku; 

5) blok uszkodzony — blok, w którym którykolwiek
z nale˝àcych do niego bitów jest b∏´dny;

6) maksymalny czas odtwarzania us∏ugi — maksy-
malny czas, w którym funkcje spe∏niane przez
uszkodzone cyfrowe ∏àcze telekomunikacyjne
przej´te zostanà przez inny element sieci teleko-
munikacyjnej lub uszkodzone ∏àcze zostanie na-
prawione;

7) okres niedost´pnoÊci — okres nast´pujàcych po
sobie kolejno co najmniej dziesi´ciu sekund ze
znaczàcym b∏´dem;

8) sekunda z b∏´dem — sekund´, w której wystàpi∏
co najmniej jeden b∏´dny bit;

9) sekunda ze znaczàcym b∏´dem — sekund´, w któ-
rej wartoÊç bitowej stopy b∏´dów przekroczy∏a
10–3 lub co najmniej 30 % bloków jest uszkodzo-
nych;

10) transmisja przeêroczysta — transmisj´, w której
ciàg bitów pojawiajàcy si´ na wyjÊciu jest, w gra-
nicach dopuszczalnej stopy b∏´dów, identyczny
z ciàgiem bitów wprowadzonym na wejÊciu.

§ 3. Minimalny zestaw rodzajów ∏àczy telekomuni-
kacyjnych, dla Êwiadczenia us∏ugi dzier˝awy ∏àczy te-
lekomunikacyjnych, powinien zawieraç:

1) cyfrowe ∏àcza telekomunikacyjne klasy standardo-
wej, o przep∏ywnoÊciach: n × 64 kbit/s (gdzie 
n = 1...31), 34 Mbit/s, 140 Mbit/s lub 155 Mbit/s; 

2) cyfrowe ∏àcze telekomunikacyjne klasy standardo-
wej, o przep∏ywnoÊci 2048 kbit/s, podzielonej na
kana∏y po 64 kbit/s (∏àcza strukturalne 2 Mbit/s);

3) cyfrowe ∏àcze telekomunikacyjne klasy standardo-
wej, o przep∏ywnoÊci 2048 kbit/s, niepodzielonej
na kana∏y (∏àcza niestrukturalne 2 Mbit/s);

4) dwuprzewodowe i czteroprzewodowe analogowe ∏à-
cza telekomunikacyjne dla pasma 300 Hz—3400 Hz
o zwyk∏ej i specjalnej jakoÊci — w przypadku opera-
torów publicznych stacjonarnych sieci telefonicz-
nych.

§ 4. 1. Parametry techniczne dla cyfrowych ∏àczy
telekomunikacyjnych okreÊla si´ przez standardy jako-
Êciowe i wymagania dotyczàce dost´pnoÊci.

2. Cyfrowe ∏àcza telekomunikacyjne powinny za-
pewniç transmisj´ przeêroczystà mi´dzy punktami
koƒcowymi ∏àcza.

§ 5. 1. Standardy jakoÊciowe cyfrowych ∏àczy tele-
komunikacyjnych okreÊla si´ za pomocà:

1) bitowej stopy b∏´dów, zwanej dalej „BER”;

2) sekundy z b∏´dem, zwanej dalej „ES”;

3) sekundy ze znaczàcym b∏´dem, zwanej dalej
„SES”.

2. WartoÊç maksymalna BER dla ∏àcza cyfrowego
wynosi 10–6. 

3. WartoÊci ES i SES pozwalajàce na przekazanie
cyfrowego ∏àcza telekomunikacyjnego do eksploatacji
oraz maksymalne wartoÊci ES i SES w trakcie eksplo-
atacji cyfrowego ∏àcza telekomunikacyjnego okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Dost´pnoÊç cyfrowych ∏àczy dzier˝awio-
nych klasy standardowej w zale˝noÊci od ich d∏ugoÊci
(L) okreÊla si´ przez wyznaczenie maksymalnej d∏ugo-
Êci okresu niedost´pnoÊci i liczby okresów niedost´p-
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1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).



noÊci dla pojedynczego ∏àcza, Êredniej d∏ugoÊci okre-
su niedost´pnoÊci i liczby okresów niedost´pnoÊci
wszystkich ∏àczy tej klasy wydzier˝awianych u˝ytkow-
nikom przez jednego operatora w ramach Êwiadczenia
us∏ugi dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych oraz
przez maksymalny czas odtwarzania us∏ugi.

2. Ustala si´ Êrednià d∏ugoÊç okresu niedost´pno-
Êci wszystkich cyfrowych ∏àczy telekomunikacyjnych
klasy standardowej, wydzier˝awianych u˝ytkownikom
przez jednego operatora w ramach Êwiadczenia us∏u-
gi dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych w roku kalen-
darzowym:
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D∏ugoÊç ∏àcza L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1000 km 1000 km < L

D∏ugoÊç okresu niedost´pnoÊci 20 × 10–4 40 × 10–4 60 × 10–4

D∏ugoÊç ∏àcza L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1000 km 1000 km < L

Liczba okresów niedost´pnoÊci 501 559 617

3. Ustala si´ maksymalnà d∏ugoÊç okresu niedo-
st´pnoÊci w okresie kolejnych 12 miesi´cy dla poje-

dynczego cyfrowego ∏àcza telekomunikacyjnego klasy
standardowej, dzier˝awionego przez u˝ytkownika:

D∏ugoÊç ∏àcza L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1000 km 1000 km < L

D∏ugoÊç okresu niedost´pnoÊci 99 × 10–4 146 × 10–4 193 × 10–4

4. Ustala si´ Êrednià liczb´ okresów niedost´pno-
Êci wszystkich cyfrowych ∏àczy telekomunikacyjnych
klasy standardowej, wydzier˝awianych u˝ytkownikom

przez jednego operatora w ramach Êwiadczenia us∏u-
gi dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych w roku kalen-
darzowym:

D∏ugoÊç ∏àcza L ≤ 500 km 500 km < L ≤ 1000 km 1000 km < L

Liczba okresów niedost´pnoÊci 99 141 183

5. Ustala si´ maksymalnà liczb´ okresów niedo-
st´pnoÊci w okresie kolejnych 12 miesi´cy dla poje-

dynczego cyfrowego ∏àcza telekomunikacyjnego klasy
standardowej, dzier˝awionego przez u˝ytkownika:

6. Maksymalny czas odtwarzania us∏ugi w przy-
padku ∏àcza cyfrowego klasy standardowej wynosi
24 godziny od momentu zg∏oszenia usterki lub awarii.

§ 7. Z zastrze˝eniem § 5 i 6, parametry techniczne
∏àczy dzier˝awionych, wchodzàcych w sk∏ad minimal-
nego zestawu ∏àczy dzier˝awionych, okreÊlajà normy
przenoszàce normy okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie us∏ugi dzier-
˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1234).

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
3 wrzeÊnia 2005 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2005 r. (poz. 1351)

Za∏àcznik nr 1

WARTOÂCI ES I SES POZWALAJÑCE NA PRZEKAZANIE CYFROWEGO ¸ÑCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO
DO EKSPLOATACJI ORAZ MAKSYMALNE WARTOÂCI ES I SES W TRAKCIE EKSPLOATACJI CYFROWEGO

¸ÑCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO
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Za∏àcznik nr 2


