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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie wype∏niania przez przedsi´biorców telekomunikacyjnych zadaƒ i obowiàzków
na rzecz obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania i sposób wype∏niania przez przed-
si´biorc´ telekomunikacyjnego, zwanego dalej



„przedsi´biorcà”, zadaƒ i obowiàzków na rzecz
obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpie-
czeƒstwa i porzàdku publicznego, zwanych dalej
„zadaniami”;

2) warunki, jakie muszà byç spe∏nione do udzielenia
odroczenia wykonywania zadaƒ, termin z∏o˝enia
wniosku oraz maksymalny termin odroczenia;

3) rodzaje dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej niepodle-
gajàce obowiàzkowi wykonywania zadaƒ.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „usta-
wie”, rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

§ 2. 1. Z zastrze˝eniem § 9, przedsi´biorca zapew-
nia techniczne i organizacyjne warunki wykonywania
zadaƒ przez przygotowanie, uruchomienie i utrzyma-
nie gotowoÊci eksploatacyjnej zestawu wspó∏dzia∏ajà-
cych urzàdzeƒ technicznych, zwanego dalej „syste-
mem”, oraz przygotowanie pracowników i zorganizo-
wanie ich pracy, zapewniajàce:

1) dost´p do treÊci komunikatu i innych danych,
o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, przeka-
zywanych w sieci telekomunikacyjnej przedsi´-
biorcy, wysy∏anych lub odbieranych w zakoƒcze-
niach tej sieci wskazanych przez podmioty, o któ-
rych mowa w art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy, zwane
dalej „uprawnionymi podmiotami”; 

2) dost´p do posiadanych lub przetwarzanych przez
przedsi´biorc´ danych:

a) okreÊlonych w art. 159 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy,
dotyczàcych wskazanego przez uprawnione
podmioty zakoƒczenia sieci tego przedsi´bior-
cy,

b) okreÊlajàcych zakoƒczenia sieci, u˝ytkownika
lub abonenta, zwanych dalej „podmiotem kon-
trolowanym”, w przypadku zastosowania Êrod-
ków s∏u˝àcych przekierowywaniu po∏àczeƒ do
sieci innych przedsi´biorców lub innych zakoƒ-
czeƒ sieci,

c) okreÊlonych w art. 159 ust. 1 pkt 4 ustawy, doty-
czàcych wskazanych przez uprawnione podmio-
ty zakoƒczeƒ sieci tego przedsi´biorcy,

d) dotyczàcych rodzajów us∏ug telekomunikacyj-
nych, z których korzysta wskazany przez upraw-
nione podmioty u˝ytkownik lub abonent,

e) okreÊlonych w art. 161 ust. 2 i 3 ustawy lub
zgromadzonych w wykazie, o którym mowa
w art. 179 ust. 9 ustawy, dotyczàcych podmiotu
kontrolowanego;

3) dokonywanie utrwalania przez uprawnione pod-
mioty:

a) treÊci komunikatu i danych, o których mowa
w pkt 1,

b) danych, o których mowa w pkt 2 lit. a i b,

c) danych, o których mowa w pkt 2 lit. c, wraz
z czasem ich zaistnienia.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, zapewnia si´
w sposób umo˝liwiajàcy:

1) rozpocz´cie dost´pu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, lub utrwalania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
niezw∏ocznie po wskazaniu przez uprawnione pod-
mioty zakoƒczeƒ sieci;

2) ca∏odobowy, równoczesny z wysy∏aniem lub od-
biorem komunikatu, dost´p i utrwalanie treÊci ko-
munikatu i danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
a je˝eli dost´p równoczesny nie jest mo˝liwy —
niezw∏oczne dostarczenie treÊci komunikatu lub
danych, które nie mog∏y byç dostarczone;

3) dost´p i utrwalanie treÊci komunikatu lub danych
w sposób pozwalajàcy na ich odtworzenie przy
pomocy standardowych urzàdzeƒ odtwarzajàcych
lub powszechnie stosowanego sprz´tu kompute-
rowego, w postaci:

a) wysy∏anej lub odbieranej we wskazanych za-
koƒczeniach sieci przedsi´biorcy — w przypad-
ku treÊci komunikatu, o którym mowa w ust. 1
pkt 1,

b) wyst´pujàcej w sieci telekomunikacyjnej, jak
równie˝ przetwarzanej przez przedsi´biorc´,
a je˝eli ich nie przetwarza — w postaci, w jakiej
wyst´pujà w sieci telekomunikacyjnej —
w przypadku danych, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2 lit. a—c;

4) dost´p i utrwalanie treÊci komunikatu lub danych,
tak aby na skutek zastosowania systemu jakoÊç
oraz zakres us∏ugi telekomunikacyjnej Êwiadczo-
nej kontrolowanemu abonentowi lub u˝ytkowni-
kowi nie uleg∏y zmianie.

3. SprawnoÊç i niezawodnoÊç systemu nie mo˝e
byç mniejsza od sprawnoÊci i niezawodnoÊci urzàdzeƒ
telekomunikacyjnych wykorzystywanych do Êwiad-
czenia us∏ug telekomunikacyjnych abonentom lub
u˝ytkownikom.

§ 3. 1. Przedsi´biorca w ramach przygotowaƒ i wy-
konywania zadaƒ powinien stosowaç si´ do wymagaƒ
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informa-
cji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z póên. zm.1)).

2. Z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, przedsi´biorca powi-
nien zapewniaç warunki do ochrony informacji nie-
jawnych oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”, potwier-
dzone Êwiadectwem bezpieczeƒstwa przemys∏owego:

1) pierwszego stopnia — je˝eli wykonuje dzia∏alnoÊç
telekomunikacyjnà na terenie wi´cej ni˝ trzech
województw albo eksploatuje sieç telekomunika-
cyjnà obs∏ugujàcà powy˝ej 50 000 zakoƒczeƒ sieci;
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22,
poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110,
poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.
Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r.
Nr 85, poz. 727.



2) co najmniej drugiego stopnia — je˝eli eksploatuje
sieç telekomunikacyjnà obs∏ugujàcà od 5 000 do
50 000 zakoƒczeƒ sieci;

3) co najmniej trzeciego stopnia — je˝eli eksploatuje
sieç telekomunikacyjnà obs∏ugujàcà od 500 do
5 000 zakoƒczeƒ sieci.

3. Przedsi´biorca Êwiadczàcy us∏ugi dost´pu do
sieci Internet za poÊrednictwem sieci telekomunikacyj-
nej powinien zapewniaç warunki do ochrony informa-
cji niejawnych oznaczonych klauzulà „ÊciÊle tajne”,
potwierdzone Êwiadectwem bezpieczeƒstwa przemy-
s∏owego:

1) pierwszego stopnia — je˝eli wykonuje dzia∏alnoÊç
telekomunikacyjnà na terenie wi´cej ni˝ trzech
województw albo eksploatuje sieç telekomunika-
cyjnà obs∏ugujàcà powy˝ej 100 000 zakoƒczeƒ sie-
ci posiadajàcych w∏asny adres IP;

2) co najmniej drugiego stopnia — je˝eli eksploatuje
sieç telekomunikacyjnà obs∏ugujàcà od 5 000 do
100 000 zakoƒczeƒ sieci posiadajàcych w∏asny ad-
res IP; 

3) co najmniej trzeciego stopnia — je˝eli eksploatuje
sieç telekomunikacyjnà obs∏ugujàcà od 500 do 
5 000 zakoƒczeƒ sieci posiadajàcych w∏asny ad-
res IP.

4. Do dost´pu do informacji niejawnych przez
przedsi´biorc´ eksploatujàcego sieç telekomunikacyjnà
obs∏ugujàcà do 500 zakoƒczeƒ sieci lub Êwiadczàcego
us∏ugi dost´pu do sieci Internet za poÊrednictwem sie-
ci telekomunikacyjnej obs∏ugujàcej do 500 zakoƒczeƒ
sieci posiadajàcych w∏asny adres IP, który nie posiada
Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego, majà za-
stosowanie przepisy art. 49 ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

§ 4. 1. Zapewnienie dost´pu do treÊci komunikatu
i danych oraz ich utrwalanie realizuje si´ w miejscach
uzgodnionych w drodze odr´bnych pisemnych poro-
zumieƒ, zawartych przez przedsi´biorc´ z Ministrem
Obrony Narodowej, ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych, Szefem Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego i Szefem Agencji Wywiadu.

2. W przypadku braku uzgodnienia, na wniosek or-
ganu lub przedsi´biorcy, o których mowa w ust. 1,
miejsca wybiera Prezes Urz´du Regulacji Telekomuni-
kacji i Poczty.

§ 5. 1. System przygotowuje si´ w sposób zapew-
niajàcy upowa˝nionemu funkcjonariuszowi, ˝o∏nierzo-
wi lub pracownikowi uprawnionego podmiotu wyko-
nanie w miejscach, o których mowa w § 4, czynnoÊci
powodujàcych rozpocz´cie i zakoƒczenie dost´pu lub
utrwalania.

2. Udzia∏ pracowników przedsi´biorcy w realizo-
waniu zadaƒ powinien byç ograniczony do niezb´dne-
go minimum.

§ 6. W przypadku uszkodzenia systemu lub wystà-
pienia innych okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych dost´p
lub utrwalanie treÊci komunikatu i danych przedsi´-
biorca sk∏ada, na pisemny wniosek uprawnionego
podmiotu, pisemne wyjaÊnienie zawierajàce opis oko-
licznoÊci uniemo˝liwiajàcych realizacj´ zadaƒ. 

§ 7. 1. System przygotowuje si´ w sposób zapew-
niajàcy uprawnionym podmiotom jednoczesny i wza-
jemnie niezale˝ny dost´p lub utrwalanie treÊci komu-
nikatu i danych, o których mowa w § 2 ust. 1. 

2. Maksymalna liczba zakoƒczeƒ sieci, które mogà
byç wskazane przez uprawnione podmioty w celu za-
pewnienia przez system dost´pu lub utrwalania, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest uzgadniana, w drodze odr´b-
nych pisemnych porozumieƒ zawartych przez przed-
si´biorc´ z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, ministrem w∏a-
Êciwym do spraw finansów publicznych, Szefem
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefem
Agencji Wywiadu.

3. W przypadku braku uzgodnienia, liczba zakoƒ-
czeƒ sieci dla ka˝dego z organów, o których mowa
w ust. 2, powinna wynosiç co najmniej:

1) 0,05 % pojemnoÊci ka˝dej centrali wchodzàcej
w sk∏ad sieci przedsi´biorcy lub

2) 0,03 % zakoƒczeƒ sieci przedsi´biorcy, w których
wykonywana jest dzia∏alnoÊç telekomunikacyjna,
podlegajàca obowiàzkowi wykonywania zadaƒ

— z tym ˝e nie mo˝e byç mniejsza ni˝ jeden.

§ 8. 1. Warunkami udzielenia odroczenia, o którym
mowa w art. 179 ust. 6 ustawy, sà:

1) wystàpienie, niezale˝nych od przedsi´biorcy, trud-
noÊci organizacyjnych, technicznych lub finanso-
wych uniemo˝liwiajàcych wykonywanie zadaƒ;

2) z∏o˝enie wraz z pisemnym wnioskiem, o którym
mowa w art. 179 ust. 6 ustawy, harmonogramu
osiàgni´cia przez przedsi´biorc´ pe∏nej zdolnoÊci
do wykonywania zadaƒ. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przed-
si´biorca sk∏ada najpóêniej w terminie 14 dni od dnia
powstania okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1
pkt 1.

3. Z∏o˝enie wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie zwalnia przedsi´biorcy od obowiàzku wykonywa-
nia zadaƒ, w zakresie posiadanych mo˝liwoÊci tech-
nicznych, organizacyjnych i finansowych.

4. Maksymalny termin odroczenia wynosi 6 mie-
si´cy.

§ 9. Obowiàzkowi wykonywania zadaƒ nie podlega
wykonywanie dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej polega-
jàcej na:

1) dostarczaniu udogodnieƒ towarzyszàcych;
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2) rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu progra-
mów radiofonicznych lub telewizyjnych. 

§ 10. 1. Przedsi´biorcy, z zastrze˝eniem ust. 2, do-
stosujà si´ do wymagaƒ wynikajàcych z niniejszego
rozporzàdzenia w terminie 12 miesi´cy od dnia jego
wejÊcia w ˝ycie.

2. W okresie 36 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia system mo˝e byç przygotowany
w sposób umo˝liwiajàcy upowa˝nionemu pracowni-
kowi przedsi´biorcy wykonanie czynnoÊci, o których
mowa w § 5 ust. 1.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie wykonywania przez operatorów zadaƒ na rzecz
obronnoÊci, bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego (Dz. U. Nr 19, poz. 166), któ-
re na podstawie art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. —
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) z dniem
4 wrzeÊnia 2005 r. utraci∏o moc obowiàzujàcà.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Zasady i tryb szkolenia zawodowego

§ 1. 1. W ramach systemu szkolenia zawodowego
w Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, zwanej da-
lej „ABW”, sà organizowane nast´pujàce rodzaje
szkoleƒ zawodowych: 

1) na pierwszy stopieƒ podoficerski,

2) na pierwszy stopieƒ chorà˝ego,

3) na pierwszy stopieƒ oficerski,

4) specjalistyczne,

5) doskonalenia zawodowego,

6) j´zyków obcych

— zwanych dalej „szkoleniami”.

2. W ramach systemu szkolenia, o którym mowa
w ust. 1, funkcjonariusz ABW, zwany dalej „funkcjona-
riuszem”, mo˝e odbywaç w okresie s∏u˝by przygoto-
wawczej sta˝ adaptacyjny, zwany dalej „sta˝em”. 

§ 2. 1. Szkolenia organizuje i prowadzi Centralny
OÊrodek Szkolenia ABW, zwany dalej „COS”.

2. Szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4—6,
mogà byç organizowane i prowadzone przez COS lub
innà jednostk´ organizacyjnà ABW, zwanà dalej „jed-
nostkà organizacyjnà”.

3. Szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4—6,
mogà byç równie˝ organizowane i prowadzone poza
ABW.

4. Szef ABW, w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, mo˝e wyraziç zgod´ na:

1) szkolenie funkcjonariusza, w formie indywidual-
nej, organizowane i prowadzone przez COS lub in-
nà jednostk´ organizacyjnà;

2) szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1—3,
funkcjonariusza wykonujàcego czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawcze organizowane i prowadzone
przez COS lub innà jednostk´ organizacyjnà;

3) szkolenie funkcjonariusza wykonujàcego czynno-
Êci operacyjno-rozpoznawcze organizowane i pro-
wadzone poza ABW.

§ 3. 1. Szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 1—3, sà prowadzone na podstawie rocznego pla-
nu szkoleƒ. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywa-
ny w jednostce organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach
osobowych, w uzgodnieniu z COS oraz innymi jed-
nostkami organizacyjnymi, i zatwierdzany przez Szefa
ABW.

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

z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273,
poz. 2703.


