
4. Kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej mo˝e, nie
póêniej ni˝ w terminie 7 dni po przed∏o˝eniu mu pro-
toko∏u do podpisania, zg∏osiç umotywowane zastrze-
˝enia do treÊci protoko∏u; kontrolujàcy jest obowiàza-
ny w tym wypadku do∏àczyç zastrze˝enia do protoko-
∏u, ustosunkowujàc si´ do nich.

5. Kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej mo˝e od-
mówiç podpisania protoko∏u i z∏o˝yç pisemne wyja-
Ênienie przyczyn tej odmowy, które kontrolujàcy za∏à-
cza do protoko∏u.

6. Kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej otrzymuje
egzemplarz protoko∏u.

§ 19. Podmiot kontrolujàcy przedstawia kierowni-
kowi zak∏adu opieki zdrowotnej protokó∏ kontroli za-

wierajàcy zalecenia pokontrolne wraz z okreÊleniem
terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie
i okresie realizacji zaleceƒ pokontrolnych.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2000 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia, przekszta∏ca-
nia, likwidacji, organizacji, zarzàdzania i kontroli zak∏adów
opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony
Narodowej (Dz. U. Nr 20, poz. 245).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 paêdziernika 2005 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej

Na podstawie art. 5 ust. 1 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:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki:

1) wykonywania dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej
przez:

a) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne
podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowane — dla w∏asnych po-
trzeb,

b) jednostki si∏ zbrojnych obcych paƒstw oraz jed-
nostki organizacyjne innych zagranicznych or-
ganów paƒstwowych, przebywajàce czasowo
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie umów, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà — na czas pobytu;

2) u˝ywania urzàdzeƒ radiowych przez komórki i jed-
nostki, o których mowa w pkt 1. 

§ 2. OkreÊlenia u˝yte w rozporzàdzeniu oznaczajà: 

1) limit — kwot´ wydatków za us∏ugi telekomunika-
cyjne Êwiadczone w ramach wojskowego systemu
telekomunikacyjnego przez operatorów publicz-

nych, finansowanà z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci,
której dysponentem jest Minister Obrony Narodo-
wej;

2) organizator wojskowego systemu telekomunika-
cyjnego — komórk´ organizacyjnà Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwà w zakresie normo-
wania, kierowania, nadzorowania i koordynowa-
nia ca∏okszta∏tu zagadnieƒ zwiàzanych z rozwo-
jem, organizacjà, funkcjonowaniem oraz rozbudo-
wà i modernizacjà wojskowego systemu teleko-
munikacyjnego oraz wykorzystywaniem sieci tele-
komunikacyjnej operatorów publicznych dla po-
trzeb tego systemu;

3) podsystem telekomunikacyjny — dajàcà si´ wyod-
r´bniç cz´Êç sk∏adowà wojskowego systemu tele-
komunikacyjnego, przeznaczonà do przekazywa-
nia informacji za pomocà okreÊlonego rodzaju
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych;

4) punkt styku sieci — fizyczne i logiczne po∏àczenie
publicznych sieci telekomunikacyjnych z siecià te-
lekomunikacyjnà wojskowego systemu telekomu-
nikacyjnego lub sieci telekomunikacyjnych jedno-
stek organizacyjnych, o których mowa w art. 4
pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. —
Prawo telekomunikacyjne, z siecià telekomunika-
cyjnà wojskowego systemu telekomunikacyjnego;

5) urzàdzenie koƒcowe wojskowego systemu teleko-
munikacyjnego — urzàdzenie koƒcowe, zapewnia-
jàce wspó∏prac´ z wojskowym systemem teleko-
munikacyjnym, do∏àczane bezpoÊrednio lub po-
Êrednio do zakoƒczenia tej sieci; 



6) ustawa — ustaw´ z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne;

7) wojskowy system telekomunikacyjny — zbiór
urzàdzeƒ i linii telekomunikacyjnych, metod i pro-
cedur przekazywania informacji dla potrzeb Mini-
sterstwa Obrony Narodowej oraz Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej za pomocà przewodów,
fal radiowych bàdê optycznych lub innych Êrod-
ków wykorzystujàcych energi´ elektromagnetycz-
nà, zarzàdzanych przez organizatora wojskowego
systemu telekomunikacyjnego; 

8) wojskowy w´ze∏ ∏àcznoÊci — wzajemnie ze sobà
powiàzany zespó∏ urzàdzeƒ telekomunikacyjnych
rozmieszczonych w terenie lub w obiekcie, prze-
znaczony do realizacji po∏àczeƒ oraz administro-
wania w ramach wojskowego systemu telekomu-
nikacyjnego siecià telekomunikacyjnà na okreÊlo-
nym obszarze;

9) wydatki scentralizowane — wydatki zwiàzane
z wykonywaniem dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej
ponoszone przez organizatora wojskowego syste-
mu telekomunikacyjnego lub dysponenta Êrod-
ków bud˝etowych realizujàcego jego zlecenia; 

10) wydatki zdecentralizowane — wydatki zwiàzane
z wykonywaniem dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej
ponoszone przez innych ni˝ organizator wojsko-
wego systemu telekomunikacyjnego dysponen-
tów Êrodków finansowych pochodzàcych z bud˝e-
tu paƒstwa, z cz´Êci, której dysponentem jest Mi-
nister Obrony Narodowej;

11) wykonywanie dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej
w wojskowym systemie telekomunikacyjnym —
eksploatacj´ urzàdzeƒ i linii telekomunikacyjnych,
a tak˝e udost´pnianie w wojskowym systemie te-
lekomunikacyjnym us∏ug telekomunikacyjnych
dostarczanych przez przedsi´biorców telekomuni-
kacyjnych oraz zasady rozliczeƒ z tym zwiàzane.

Rozdzia∏ 2

Przeznaczenie wojskowego systemu
telekomunikacyjnego

§ 3. Wojskowy system telekomunikacyjny jest
przeznaczony do przekazywania informacji nast´pujà-
cym u˝ytkownikom: 

1) komórkom organizacyjnym Ministerstwa Obrony
Narodowej;

2) jednostkom organizacyjnym podleg∏ym Ministro-
wi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowa-
nym, b´dàcym jednostkami bud˝etowymi, w tym
równie˝ jednostkom Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej w czasie ich u˝ycia lub pobytu poza
granicami paƒstwa; 

3) gospodarstwom pomocniczym komórek i jedno-
stek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4) ˝o∏nierzom zawodowym i pracownikom wojska,
w ich kwaterach i lokalach mieszkalnych — dla po-
trzeb s∏u˝bowych.

§ 4. 1. Wojskowy system telekomunikacyjny,
w przypadku posiadania mo˝liwoÊci technicznych,
mo˝e byç wykorzystywany przez: 

1) jednostki organizacyjne nadzorowane przez Mini-
stra Obrony Narodowej, dzia∏ajàce na zasadach
samofinansowania; 

2) przedsi´biorstwa paƒstwowe, dla których Minister
Obrony Narodowej jest organem za∏o˝ycielskim
— na ich wniosek; 

3) wojskowe organizacje spo∏eczne i kombatanckie,
wspó∏pracujàce z komórkami organizacyjnymi Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej w zakresie promo-
cji obronnoÊci paƒstwa;

4) instytucje administracji paƒstwowej w celu umo˝-
liwienia wspó∏pracy w zakresie bezpieczeƒstwa
paƒstwa w sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ,
wojny, kryzysów oraz zwalczania kl´sk ˝ywio∏o-
wych;

5) emerytów i rencistów wojskowych.

2. Wojskowy system telekomunikacyjny mo˝e byç
równie˝ wykorzystywany przez jednostki si∏ zbrojnych
obcych paƒstw przebywajàce czasowo na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostki te mogà wyko-
rzystywaç cz´stotliwoÊci b´dàce w dyspozycji Mini-
stra Obrony Narodowej dla potrzeb u˝ywanych przez
nie urzàdzeƒ radiowych — na podstawie dokumen-
tów wymaganych w tym zakresie (stosownych
umów).

§ 5. 1. Wojskowy system telekomunikacyjny za-
pewnia wykonywanie dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej
w sposób ciàg∏y, w tym równie˝ w sytuacjach szcze-
gólnych zagro˝eƒ, o których mowa w art. 176 ust. 1
ustawy, poprzez wykorzystywanie sieci telekomunika-
cyjnych: 

1) w∏asnych; 

2) innych dzia∏ów administracji rzàdowej lub Organi-
zacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego i instytucji
Unii Europejskiej — na podstawie porozumieƒ;

3) przedsi´biorców telekomunikacyjnych na podsta-
wie: 

a) umów, 

b) zasad okreÊlonych w planach dzia∏aƒ, o których
mowa w art. 176 ust. 2 ustawy,

c) decyzji Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunika-
cji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP”,
o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy. 

2. Organizator wojskowego systemu telekomuni-
kacyjnego, w celu zapewnienia ciàg∏oÊci wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej przez wojskowy
system telekomunikacyjny: 

1) wyst´puje do Prezesa URTiP o uzyskanie infor-
macji o stanie zakoƒczeƒ sieci przedsi´biorców
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telekomunikacyjnych, w celu przeprowadzenia
analizy potrzeb, warunków i sposobów Êwiad-
czenia lub udost´pniania us∏ug telekomunikacyj-
nych na rzecz obronnoÊci paƒstwa, w tym reali-
zacji zadaƒ wynikajàcych z obowiàzku paƒstwa
gospodarza;

2) przekazuje Prezesowi URTiP informacje o wykorzy-
stywanej infrastrukturze przedsi´biorców teleko-
munikacyjnych, zaplanowanej do wykorzystania
na potrzeby Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej w sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ, o któ-
rych mowa w art. 176 ust. 1 ustawy.

§ 6. 1. Organizator wojskowego systemu teleko-
munikacyjnego na podstawie wymagaƒ technicznych
i organizacyjnych uprawnionych jednostek organiza-
cyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej,
o których mowa w art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy, zapew-
nia techniczne i organizacyjne warunki:

1) realizacji przez Wojskowe S∏u˝by Informacyjne
czynnoÊci okreÊlonych w art. 24 ust. 2 pkt 3 usta-
wy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach
Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326, z póên.
zm.1));

2) przekazywania Wojskowym S∏u˝bom Informacyj-
nym informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1
ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝-
bach Informacyjnych, i ˚andarmerii Wojskowej,
o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porzàdkowych (Dz. U.
Nr 123, poz. 1353, z póên. zm.2));

3) kontroli i utrwalania treÊci rozmów, o których mo-
wa w art. 237 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.3)).

2. Organizator wojskowego systemu telekomuni-
kacyjnego przygotowuje warunki, o których mowa
w ust. 1, poprzez przygotowanie, uruchomienie i eks-
ploatacj´ systemów technicznych stosownie do przy-
dzielonych Êrodków bud˝etowych oraz zorganizowa-
nie pracy personelu.

Rozdzia∏ 3 

Instalowanie urzàdzeƒ koƒcowych wojskowego
systemu telekomunikacyjnego

§ 7. Instalowanie urzàdzeƒ koƒcowych wojskowe-
go systemu telekomunikacyjnego i przyznawanie
uprawnieƒ do realizacji po∏àczeƒ w sieci przedsi´bior-
ców telekomunikacyjnych, na potrzeby u˝ytkowników
wymienionych w § 3 pkt 3 i § 4 ust. 1, dokonuje si´ na
podstawie umowy zawartej przez nich z szefem w∏a-
Êciwego terytorialnie w´z∏a ∏àcznoÊci. 

§ 8. Szef w∏aÊciwego terytorialnie w´z∏a ∏àcznoÊci
instaluje urzàdzenia koƒcowe wojskowego systemu
telekomunikacyjnego i przyznaje uprawnienia do po-
∏àczeƒ w sieci przedsi´biorców telekomunikacyjnych
w kwaterach i lokalach mieszkalnych ˝o∏nierzy zawo-
dowych i pracowników wojska, je˝eli uzasadniajà to
zadania s∏u˝bowe wykonywane przez te osoby na zaj-
mowanych stanowiskach s∏u˝bowych. 

Rozdzia∏ 4

Wspó∏praca wojskowego systemu
telekomunikacyjnego z sieciami przedsi´biorców

telekomunikacyjnych oraz jednostkami
organizacyjnymi administracji paƒstwowej

prowadzàcymi dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà
na potrzeby w∏asne z wykorzystaniem posiadanej

infrastruktury telekomunikacyjnej

§ 9. 1. Organizator wojskowego systemu teleko-
munikacyjnego prowadzi negocjacje i zawiera: 

1) umowy ramowe i szczegó∏owe z przedsi´biorcami
telekomunikacyjnymi wskazanymi w za∏àczniku
do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierp-
nia 2004 r. w sprawie wykazu przedsi´biorców
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
(Dz. U. Nr 192, poz. 1965) w sprawach: 

a) po∏àczeƒ sieci (budowy punktów styku sieci), 

b) udost´pniania ∏àczy, traktów analogowych i ka-
na∏ów cyfrowych w telekomunikacyjnej sieci
u˝ytku publicznego do budowy elementów woj-
skowego systemu telekomunikacyjnego i jego
rozbudowy, 

c) wspó∏pracy s∏u˝b technicznych w zakresie eks-
ploatacji urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz
przep∏ywu informacji w celu zapobiegania i mi-
nimalizacji skutków awarii;

2) porozumienia z jednostkami organizacyjnymi,
o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy,
w sprawach: 

a) wymienionych w pkt 1,

b) udost´pniania wojskowej infrastruktury teleko-
munikacyjnej, jak równie˝ zasad wzajemnego
przekazywania materia∏ów i urzàdzeƒ teleko-
munikacyjnych,

c) podejmowania wspólnych przedsi´wzi´ç w za-
kresie budowy, rozbudowy i modernizacji sieci
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139,
poz. 1326 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680,
Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203,
Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479.



telekomunikacyjnych, niezb´dnych dla obron-
noÊci paƒstwa; 

3) umowy o napraw´ i konserwacj´ oraz utrzymywa-
nie w sta∏ej gotowoÊci technicznej urzàdzeƒ i linii
telekomunikacyjnych.

2. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
precyzujà:

1) sytuacje, w których realizowane b´dà przedsi´-
wzi´cia zwiàzane z udost´pnianiem zasobów in-
frastruktury telekomunikacyjnej;

2) procedury opisujàce zasady udost´pniania przed-
miotowej infrastruktury;

3) wzory dokumentów zwiàzanych z realizacjà po-
wy˝szych przedsi´wzi´ç.

§ 10. Organizator wojskowego systemu telekomu-
nikacyjnego mo˝e wyraziç zgod´ na nieodp∏atne wy-
korzystanie elementów wojskowej infrastruktury tele-
komunikacyjnej niezb´dnej do realizacji punktów sty-
ku sieci z jednostkami organizacyjnymi, o których mo-
wa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy, oraz przedsi´-
biorcami telekomunikacyjnymi. 

§ 11. 1. Szefowie w´z∏ów ∏àcznoÊci stosownie do
ich w∏aÊciwoÊci terytorialnej mogà: 

1) zawieraç umowy szczegó∏owe wy∏àcznie z przed-
si´biorcami telekomunikacyjnymi, z którymi orga-
nizator wojskowego systemu telekomunikacyjne-
go zawar∏ umowy ramowe; 

2) w uzgodnieniu z organizatorem wojskowego sys-
temu telekomunikacyjnego w ramach porozu-
mieƒ, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, zawieraç
z jednostkami organizacyjnymi, o których mowa
w art. 4 pkt 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy, umowy dotyczàce
wspó∏pracy lokalnej; 

3) w uzgodnieniu z w∏aÊciwym dysponentem Êrod-
ków bud˝etowych, przyznawaç uprawnienia do
po∏àczeƒ w sieci przedsi´biorców telekomunika-
cyjnych: 

a) finansowanych z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci, któ-
rej dysponentem jest Minister Obrony Narodo-
wej — obejmujàce po∏àczenia s∏u˝bowe u˝yt-
kowników wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 — sto-
sownie do przyznanych limitów, 

b) za zwrotem poniesionych wydatków telekomu-
nikacyjnych: 
— w razie przekroczenia przydzielonego limitu

dla urzàdzeƒ koƒcowych zainstalowanych
w kwaterach i lokalach mieszkalnych upraw-
nionych ˝o∏nierzy zawodowych i pracowni-
ków wojska, 

— na potrzeby jednostek wojskowych si∏ zbroj-
nych obcych paƒstw przebywajàcych czaso-
wo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) finansowanych w ramach sum na zlecenie ze
Êrodków uzyskanych od u˝ytkowników wymie-
nionych w § 3 pkt 3 i § 4 ust. 1; 

4) przyznawaç uprawnienia do po∏àczeƒ w sieciach
operatorów publicznych wojskowym stacjom tele-
fonicznym w kwaterach i lokalach mieszkalnych
˝o∏nierzy zawodowych i pracowników wojska —
na podstawie zawieranych z nimi umów — bez
przydzielania limitów finansowych.

2. Umowy szczegó∏owe, o których mowa w ust. 1
pkt 1, zawierane sà na okres nie d∏u˝szy ni˝ 1 rok,
z mo˝liwoÊcià przed∏u˝ania poprzez sporzàdzenie pi-
semnego aneksu, i zawierajà:

1) zasady budowy i uruchamiania oraz warunki tech-
niczne styku sieci;

2) zasady Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych
oraz ich zakres;

3) zasady finansowania i rozliczeƒ dostarczanych
us∏ug;

4) zasady wspó∏dzia∏ania s∏u˝b technicznych w za-
kresie usuwania awarii w zasobach stron.

3. W przypadkach podyktowanych potrzebami Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadaniami
wynikajàcymi z art. 176 ust. 1 ustawy nale˝y dà˝yç do
organizacji punktów styku sieci na terenie wojsko-
wych w´z∏ów ∏àcznoÊci. Dokumentacja zwiàzana z re-
alizacjà przedmiotowego przedsi´wzi´cia ka˝dorazo-
wo podlega zatwierdzeniu przez organizatora wojsko-
wego systemu telekomunikacyjnego.

4. Szefowie w´z∏ów ∏àcznoÊci uzgadniajà z dyspo-
nentami bud˝etowymi trzeciego stopnia — w zakresie
finansowania — oraz z organizatorem wojskowego
systemu telekomunikacyjnego zamierzenia zwiàzane
z inwestycjami, zakupami, nawiàzywaniem wspó∏pra-
cy z przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi. 

Rozdzia∏ 5

U˝ywanie urzàdzeƒ radiowych przez komórki
organizacyjne i jednostki organizacyjne podleg∏e
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego

nadzorowane oraz jednostki si∏ zbrojnych obcych
paƒstw przebywajàce czasowo na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

§ 12. Podczas u˝ywania urzàdzeƒ radiowych ko-
mórki i jednostki organizacyjne: 

1) wykorzystujà cz´stotliwoÊci lub zakresy cz´stotli-
woÊci uzgodnione i przydzielone przez jednostk´
organizacyjnà podleg∏à Ministrowi Obrony Naro-
dowej w∏aÊciwà w sprawach zarzàdzania cz´stotli-
woÊciami; 

2) stosujà si´ do wymagaƒ eksploatacyjnych urzà-
dzeƒ lub systemu, w którym dzia∏ajà urzàdzenia. 

§ 13. Je˝eli komórki i jednostki organizacyjne u˝y-
wajà urzàdzeƒ radiowych wykorzystujàcych cz´stotli-
woÊci lub zakresy cz´stotliwoÊci wspó∏u˝ytkowane
z innymi u˝ytkownikami widma cz´stotliwoÊci radio-
wych, jednostka organizacyjna podleg∏a Ministrowi
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Obrony Narodowej w∏aÊciwa w sprawach zarzàdzania
cz´stotliwoÊciami dokonuje uzgodnieƒ koordynacyj-
nych z Prezesem URTiP. 

§ 14. Przepis § 12 stosuje si´ odpowiednio do u˝y-
wania urzàdzeƒ radiowych przez jednostki si∏ zbroj-
nych obcych paƒstw, przebywajàce czasowo na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 15. Szczegó∏owe zasady gospodarowania zaso-
bami cz´stotliwoÊci fal radiowych i zapewniania kom-
patybilnoÊci elektromagnetycznej urzàdzeƒ radiowych
u˝ywanych w komórkach i jednostkach organizacyj-
nych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowanych okreÊlajà przepisy doty-
czàce gospodarowania cz´stotliwoÊciami.

Rozdzia∏ 6

Rozliczenia wydatków telekomunikacyjnych

§ 16. Dysponenci Êrodków bud˝etowych, o któ-
rych mowa w § 2 pkt 10, na wydatki zwiàzane z wyko-
rzystywaniem urzàdzeƒ koƒcowych wojskowego sys-
temu telekomunikacyjnego, ustalone przez organiza-
tora wojskowego systemu telekomunikacyjnego
w odr´bnym trybie, przyznajà limity finansowe dla
komórek i jednostek organizacyjnych przez nich fi-
nansowanych oraz dla ˝o∏nierzy zawodowych i pra-
cowników wojska, o których mowa w § 3 pkt 4, pe∏-
niàcych s∏u˝b´ lub zatrudnionych w tych komórkach
i jednostkach.

§ 17. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci)
komórek i jednostek organizacyjnych podleg∏ych Mi-
nistrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzoro-
wanych dokonujà podzia∏u przyznanego limitu na po-
szczególnych u˝ytkowników urzàdzeƒ koƒcowych
wojskowego systemu telekomunikacyjnego wed∏ug
potrzeb wynikajàcych z realizowanych zadaƒ s∏u˝bo-
wych. 

§ 18. 1. U˝ytkownicy urzàdzeƒ koƒcowych wojsko-
wego systemu telekomunikacyjnego za zrealizowane
po∏àczenia w sieci przedsi´biorców telekomunikacyj-
nych przekraczajàce przyznany limit ponoszà op∏aty
wed∏ug cennika us∏ug telekomunikacyjnych danego
przedsi´biorcy telekomunikacyjnego — do wysokoÊci
równowartoÊci przekroczonego limitu. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególnoÊci
w razie na∏o˝enia na u˝ytkownika urzàdzenia koƒco-
wego wojskowego systemu telekomunikacyjnego do-
datkowych, wczeÊniej nieplanowanych zadaƒ s∏u˝bo-
wych, przekroczenie limitu finansowane jest z bud˝etu
paƒstwa, z cz´Êci, której dysponentem jest Minister
Obrony Narodowej — na wniosek uprawnionej osoby
funkcyjnej okreÊlonej w § 17. 

§ 19. Rozliczenia wydatków telekomunikacyjnych
na rzecz przedsi´biorców telekomunikacyjnych wska-
zanych w za∏àczniku do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu
przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu gospodar-

czo-obronnym i jednostek organizacyjnych, o których
mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy, dokonuje si´
wed∏ug nast´pujàcych zasad: 

1) za dzier˝aw´ ∏àczy telekomunikacyjnych — w ra-
mach wydatków scentralizowanych; 

2) za s∏u˝bowe po∏àczenia telefoniczne realizowane
w sieciach przedsi´biorców telekomunikacyjnych
i finansowane z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci, której
dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, na
podstawie cenników us∏ug telekomunikacyjnych
przewidzianych umowami szczegó∏owymi zawar-
tymi z przedsi´biorcami telekomunikacyjnymi —
w ramach wydatków zdecentralizowanych; 

3) za po∏àczenia telefoniczne u˝ytkowników wymie-
nionych w § 3 pkt 3 i § 4 ust. 1, realizowane za od-
p∏atnoÊcià, na podstawie cenników us∏ug teleko-
munikacyjnych, o których mowa w pkt 2: 

a) ze Êrodków zleceniodawcy w ramach sum na
zlecenie, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3
lit. c, 

b) bezpoÊrednio, na podstawie odr´bnego ra-
chunku; 

4) za po∏àczenia telefoniczne na potrzeby u˝ytkowni-
ków wymienionych w § 3 pkt 4, przekraczajàce
przyznany limit, zgodnie z cennikiem us∏ug teleko-
munikacyjnych, o których mowa w pkt 2 — w ra-
mach wydatków zdecentralizowanych, z zaracho-
waniem uzyskanych zwrotów na zmniejszenie wy-
datków telekomunikacyjnych poniesionych w da-
nym roku przez jednostk´ bud˝etowà. 

§ 20. Rozliczenia wydatków telekomunikacyjnych
z dowództwami oraz agencjami Organizacji Traktatu
Pó∏nocnoatlantyckiego i instytucji Unii Europejskiej za
∏àcza krajowe i mi´dzynarodowe dokonuje si´ na pod-
stawie otrzymanych zamówieƒ — w ramach wydat-
ków scentralizowanych, z zarachowaniem uzyskanych
zwrotów na zmniejszenie wydatków telekomunikacyj-
nych poniesionych w danym roku przez jednostk´ bu-
d˝etowà. 

§ 21. Rozliczenia wydatków telekomunikacyjnych
z jednostkami si∏ zbrojnych obcych paƒstw przebywa-
jàcymi czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej dokonuje si´ wed∏ug nast´pujàcych zasad: 

1) za ∏àcza w relacjach krajowych i mi´dzynarodo-
wych na podstawie otrzymanych zamówieƒ —
w ramach wydatków scentralizowanych; 

2) za po∏àczenia z sieci wojskowego systemu teleko-
munikacyjnego do sieci przedsi´biorców teleko-
munikacyjnych — w ramach wydatków zdecentra-
lizowanych — z zarachowaniem uzyskanych zwro-
tów na zmniejszenie wydatków telekomunikacyj-
nych poniesionych w danym roku przez jednostk´
bud˝etowà;

3) w przypadku wystàpienia potrzeby udost´pnienia
jednostkom si∏ zbrojnych paƒstw obcych urzàdzeƒ
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Na podstawie art. 8 ust. 5 i art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U.
z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wych sposobów post´powania przy zwalczaniu i zapo-
bieganiu rozprzestrzeniania si´ grzyba Synchytrium
endobioticum (Dz. U. Nr 183, poz. 1891 oraz z 2005 r.
Nr 27, poz. 226) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odmiana odporna — odmian´, która w bada-
niach przeprowadzonych zgodnie ze Standar-
dami w zakresie Ârodków Fitosanitarnych wy-
dawanymi przez Europejskà i Âródziemnomor-
skà Organizacj´ Ochrony RoÊlin3) reaguje
w ka˝dych warunkach na pora˝enie czynni-
kiem patogenicznym w taki sposób, ˝e nie ist-
nieje mo˝liwoÊç wtórnego pora˝enia, wykazu-
jàc pe∏nà odpornoÊç laboratoryjnà i polowà na
okreÊlone patotypy grzyba Synchytrium endo-
bioticum;”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli w strefie pora˝enia, wyznaczonej na
gruntach, o których mowa w § 3 pkt 3, w wyni-
ku badania gleby, przeprowadzonego zgodnie
ze Standardami w zakresie Ârodków Fitosani-
tarnych wydawanymi przez Europejskà i Âród-
ziemnomorskà Organizacj´ Ochrony RoÊlin3),
stwierdzono mniej ni˝ 5 ˝ywych zarodni prze-
trwalnikowych grzyba Synchytrium endobioti-
cum na 1 g gleby oraz w wyniku przeprowa-
dzonych testów biologicznych nie stwierdzono
objawów chorobowych raka ziemniaka, w stre-
fie tej dopuszcza si´ upraw´ ziemniaków od-
mian odpornych na wyst´pujàcy patotyp grzy-
ba Synchytrium endobioticum, je˝eli ziemniaki
te zostanà przeznaczone do przerobu przemy-
s∏owego lub na konsumpcj´, lub na pasz´,
w sposób okreÊlony w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b i c,
z zastrze˝eniem § 15.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Je˝eli na podstawie urz´dowej kontroli, prze-
prowadzonej zgodnie ze Standardami w za-
kresie Ârodków Fitosanitarnych wydawany-
mi przez Europejskà i Âródziemnomorskà
Organizacj´ Ochrony RoÊlin3), wojewódzki

Dziennik Ustaw Nr 207 — 13754 — Poz. 1736 i 1737

koƒcowych przedsi´biorców telekomunikacyjnych
uprawnionym do zawarcia stosownych umów
z przedsi´biorcà telekomunikacyjnym jest w∏aÊci-
wy terytorialnie uprawniony szef w´z∏a ∏àcznoÊci.
Rozliczeƒ dokonuje si´ wed∏ug zasad okreÊlonych
w pkt 2.

§ 22. Nie pobiera si´ abonamentu za korzystanie
z telefonicznego podsystemu telekomunikacyjnego
oraz nale˝noÊci za rozmowy wewn´trzne i instalacje
urzàdzeƒ koƒcowych.

§ 23. Zasady rozliczeƒ za:

1) wykorzystywanie w wojskowym systemie teleko-
munikacyjnym zasobów numeracji okreÊla art. 184
ustawy;

2) prawo do dysponowania cz´stotliwoÊciami radio-
wymi okreÊla art. 185 ustawy. 

Rozdzia∏ 7

Przepis koƒcowy

§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.4)

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków wykonywania dzia-
∏alnoÊci telekomunikacyjnej i u˝ywania urzàdzeƒ radio-
wych przez komórki i jednostki organizacyjne resortu obro-
ny narodowej oraz przez jednostki si∏ zbrojnych obcych
paƒstw, przebywajàce czasowo na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 98, poz. 886), które utraci∏o moc
dnia 4 wrzeÊnia 2005 r. 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).

1737

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 paêdziernika 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych sposobów post´powania przy zwalczaniu 
i zapobieganiu rozprzestrzeniania si´ grzyba Synchytrium endobioticum

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

———————
3) Standardy w zakresie Ârodków Fitosanitarnych wydawane

przez Europejskà i Âródziemnomorskà Organizacj´ Ochro-
ny RoÊlin na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia
Europejskiej i Âródziemnomorskiej Organizacji Ochrony
RoÊlin, podpisanej w Pary˝u dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz.
U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191 oraz z 1963 r. Nr 38, poz. 219).
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