
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Zarzàdza si´ zaniechanie poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodo-
wego od osób prawnych od dochodów uzyskanych
przez podatników majàcych miejsce zamieszkania,
siedzib´ lub zarzàd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z tytu∏u nieodp∏atnego nabycia:

1) Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dzie-
dzinie przemys∏owej, handlowej lub naukowej
(know-how),

2) prawa do u˝ywania Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci
niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych in-
formacji w dziedzinie przemys∏owej, handlowej
lub naukowej (know-how), na podstawie umowy
u˝yczenia lub umowy o podobnym charakterze,

3) us∏ug szkoleniowych

— w nast´pstwie wykonania: umowy offsetowej
z dnia 21 grudnia 2001 r. zawartej pomi´dzy Skarbem
Paƒstwa Rzeczypospolitej Polskiej a Thales Neder-
land B.V zwiàzanej z dostawà Modu∏owych Syste-
mów Bojowych, Systemów ¸àcznoÊci, Nawigacji, Là-
dowego Systemu Programowania i Szkolenia, Ob-
s∏ugi Technicznej oraz Integracji Systemów Bojo-
wych w celu modernizacji okr´tów klasy ORKAN;
umowy offsetowej z dnia 18 kwietnia 2003 r. zawartej

pomi´dzy Skarbem Paƒstwa Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Lockheed Martin Corporation zwiàzanej
z umowà na dostaw´ samolotów wielozadaniowych
dla Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; umów
offsetowych z dnia 1 lipca 2003 r. zawartych pomi´-
dzy Skarbem Paƒstwa Rzeczypospolitej Polskiej a Pa-
tria Vehicles Oy i OTO Melara S.p.A. zwiàzanych
z programem wyposa˝ania Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ko∏owe transportery opancerzone
oraz umowy offsetowej z dnia 17 lutego 2004 r. za-
wartej pomi´dzy Skarbem Paƒstwa Rzeczypospolitej
Polskiej a Rafael Armament Development Authority
w zwiàzku z dostawà przeciwpancernych pocisków
kierowanych SPIKE.

2. Zaniechanie dotyczy równie˝ podatników majà-
cych miejsce zamieszkania, siedzib´ lub zarzàd na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku nie-
odp∏atnego nabycia wartoÊci lub praw okreÊlonych
w ust. 1 od podatników, o których mowa w tym prze-
pisie, lub za ich poÊrednictwem.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zasto-
sowanie do dochodów uzyskanych w nast´pstwie nie-
odp∏atnego nabycia wartoÊci lub praw, o których mo-
wa w tym przepisie, pozostajàcych w zwiàzku z pro-
dukcjà lub handlem bronià, amunicjà lub materia∏ami
wojennymi, pod warunkiem, ˝e produkty te przezna-
czone zostanà wy∏àcznie na cele wojskowe.

§ 3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zasto-
sowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia
2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

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

Minister Finansów: w z. J. Neneman

Dziennik Ustaw Nr 68 — 4591 — Poz. 590 i 591

590
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
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z dnia 19 kwietnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝etowych oraz okreÊlenia ich dysponentów

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.

Nr 15, poz. 148, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,

Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123,
poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.



Na podstawie art. 81 ust. 6 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. 1. Ustala si´ nast´pujàce wskaêniki dost´pno-
Êci i jakoÊci us∏ugi powszechnej:

1) czas oczekiwania na przy∏àczenie do sieci — czas
od dnia z∏o˝enia wniosku o zawarcie umowy do
dnia rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ug;

2) liczba uszkodzeƒ przypadajàcych na 100 ∏àczy
abonenckich — liczba zg∏oszonych przez abonen-
tów w ciàgu roku przypadków braku Êwiadczenia
us∏ug lub przypadków Êwiadczenia ich niew∏aÊci-
wie przypadajàca na ka˝de 100 ∏àczy abonenckich,
które powsta∏y z przyczyn le˝àcych po stronie
przedsi´biorcy wyznaczonego; 

3) czas usuni´cia uszkodzenia — czas oczekiwania
abonenta na przywrócenie mo˝liwoÊci korzysta-
nia z us∏ug, liczony od momentu zg∏oszenia
uszkodzenia; wskaênik nie obejmuje przypadków,
w których uszkodzenie nastàpi∏o na skutek si∏y
wy˝szej; 

4) stopa nieskutecznych wywo∏aƒ — procentowy
udzia∏ wywo∏aƒ, które nie spowodowa∏y zestawie-
nia ˝àdanego po∏àczenia w ogólnej liczbie wywo-
∏aƒ w okreÊlonym przedziale czasu; wskaênik ten
oblicza si´ oddzielnie dla po∏àczeƒ krajowych oraz
mi´dzynarodowych; 

5) czas zestawienia po∏àczenia — czas od momentu
otrzymania przez sieç informacji adresowej nie-
zb´dnej do zestawienia po∏àczenia do momentu
otrzymania przez wywo∏ujàcego u˝ytkownika koƒ-
cowego zwrotnego sygna∏u wywo∏ania, sygna∏u
zaj´toÊci lub innego sygna∏u odpowiedzi;

6) czas oczekiwania na uzyskanie po∏àczenia z nume-
rami us∏ug Êwiadczonych z udzia∏em personelu —
czas od momentu otrzymania przez sieç informa-
cji adresowej wymaganej do zestawienia po∏àcze-
nia do momentu zg∏oszenia si´ personelu w celu
Êwiadczenia us∏ugi ˝àdanej przez wywo∏ujàcego
u˝ytkownika koƒcowego; wskaênik nie obejmuje
us∏ug realizowanych w sposób ca∏kowicie auto-
matyczny;

7) czas oczekiwania na zg∏oszenie si´ informacji
o numerach telefonicznych — czas od momentu
otrzymania przez sieç informacji adresowej wy-
maganej do zestawienia po∏àczenia do momentu
zg∏oszenia si´ personelu lub automatycznego sys-
temu odpowiedzi w celu udzielenia wywo∏ujàce-
mu u˝ytkownikowi koƒcowemu informacji na te-
mat ˝àdanego numeru; 

8) wskaênik sprawnych aparatów publicznych — od-
setek aparatów publicznych w pe∏ni sprawnych, to
jest umo˝liwiajàcych u˝ytkownikowi koƒcowemu
skorzystanie z us∏ug okreÊlonych jako dost´pne; 

9) wskaênik reklamacji faktur — odsetek zakwestio-
nowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku
do wszystkich wystawionych faktur;

10) wskaênik jakoÊci transmisji danych w paÊmie fo-
nicznym za pomocà modemów — przep∏ywnoÊç
∏àcza pomi´dzy zakoƒczeniem stacjonarnej pu-
blicznej sieci telefonicznej u u˝ytkownika koƒco-
wego i dostawcy us∏ug internetowych.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych Êwiadczenia us∏ugi powszechnej oraz wymagaƒ
dotyczàcych Êwiadczenia us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu dla jednostek uprawnionych

———————
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 In-
frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
23 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji cz´Êci bu-
d˝etowych oraz okreÊlenia ich dysponentów (Dz. U.
Nr 78, poz. 880, z póên. zm.2)) w § 1:

1) skreÊla si´ cz´Êç 55 w brzmieniu:

„55. Urzàd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast”;

2) skreÊla si´ cz´Êç 74 w brzmieniu:

„74. G∏ówny Urzàd Administracji Publicznej”.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032,
z 2002 r. Nr 32, poz. 307 i Nr 93, poz. 835, z 2003 r. Nr 108,
poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306, z 2004 r. Nr 118, poz. 1232
oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 280.


