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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie warunków korzystania z uprawnieƒ w publicznych sieciach telefonicznych

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
— Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki korzysta-
nia:

1) przez abonenta:

a) publicznej sieci telefonicznej z uprawnienia do
zmiany przydzielonego numeru,

b) b´dàcego stronà umowy z dostawcà us∏ug za-
pewniajàcym przy∏àczenie do publicznej sieci
telefonicznej operatora z uprawnienia do prze-
niesienia przydzielonego numeru:

— w ramach istniejàcej sieci tego samego ope-
ratora,

— do istniejàcej sieci innego operatora,

c) b´dàcego stronà umowy z dostawcà us∏ug za-
pewniajàcym przy∏àczenie do stacjonarnej pu-
blicznej sieci telefonicznej operatora o znaczà-
cej pozycji rynkowej z uprawnienia do wyboru
dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug telefo-
nicznych, którego us∏ugi sà dost´pne w po∏à-
czonych sieciach,

———————
1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U.
Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66.

wej w roku poprzednim, og∏aszanego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z póên. zm.2)), zwanego dalej
„przeci´tnym wynagrodzeniem miesi´cznym”, ko-
mornik pobiera za ka˝dà rozpocz´tà godzin´ nast´pu-
jàcych czynnoÊci:

1) licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zasta-
wu rejestrowego;

2) sprawowania, na wniosek organizatora licytacji,
urz´dowego nadzoru nad dobrowolnymi publicz-
nymi licytacjami, z przybiciem najni˝szej lub naj-
wy˝szej oferty.

2. Za czynnoÊci wymienione w ust. 1 kontynuowa-
ne w drugim i kolejnych dniach komornik pobiera
op∏at´ w wysokoÊci 50 % stawki okreÊlonej w ust. 1.

§ 4. Op∏at´ sta∏à w wysokoÊci 25 % przeci´tnego
wynagrodzenia miesi´cznego komornik pobiera za
wprowadzenie syndyka masy upad∏oÊci lub zarzàdcy
w posiadanie majàtku upad∏ego.

§ 5. Op∏at´ sta∏à w wysokoÊci 1 % przeci´tnego
wynagrodzenia miesi´cznego komornik pobiera za
dokonanie dor´czeƒ, o których mowa w art. 2 ust. 4
pkt 1 ustawy.

§ 6. Op∏at´ sta∏à w wysokoÊci 3 % przeci´tnego
wynagrodzenia miesi´cznego za ka˝dà rozpocz´tà go-
dzin´ czynnoÊci komornik pobiera za sporzàdzenie
protoko∏u stanu faktycznego, o którym mowa w art. 2
ust. 3 pkt 3 ustawy.

§ 7. Op∏at´ sta∏à w wysokoÊci 3 % przeci´tnego
wynagrodzenia miesi´cznego za ka˝dà rozpocz´tà
godzin´ czynnoÊci komornik pobiera za dokonanie
innych czynnoÊci nieb´dàcych czynnoÊciami egzeku-
cyjnymi, przewidzianych przez obowiàzujàce przepi-
sy prawa i niewymienionych w niniejszym rozporzà-
dzeniu.

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

Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139,
poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113,
poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213,
poz. 2081 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.



d) b´dàcego stronà umowy z dostawcà us∏ug za-
pewniajàcym przy∏àczenie do ruchomej publicz-
nej sieci telefonicznej operatora o znaczàcej po-
zycji rynkowej z uprawnienia do wyboru do-
stawcy publicznie dost´pnych us∏ug telefonicz-
nych, którego us∏ugi sà dost´pne w po∏àczo-
nych sieciach, w przypadku gdy Prezes Urz´du
Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Preze-
sem UKE”, na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunika-
cyjne na∏o˝y obowiàzek realizacji uprawnienia
na wyznaczonego operatora o znaczàcej pozycji
na tym rynku;

2) przez u˝ytkownika koƒcowego us∏ugi przedp∏aco-
nej Êwiadczonej w ruchomej publicznej sieci tele-
fonicznej z uprawnienia do przeniesienia przydzie-
lonego numeru przy zmianie operatora.

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

Rozdzia∏ 2

Zmiana przydzielonego numeru

§ 2. 1. Abonent publicznej sieci telefonicznej mo˝e
wystàpiç z wnioskiem w formie pisemnej do dostaw-
cy us∏ug zapewniajàcego mu przy∏àczenie do publicz-
nej sieci telefonicznej o zmian´ przydzielonego nume-
ru, je˝eli korzystanie z przydzielonego numeru jest dla
abonenta ucià˝liwe.

2. We wniosku abonent wykazuje, ˝e korzystanie
z przydzielonego numeru jest ucià˝liwe, w szczególno-
Êci opisuje i wyjaÊnia, na czym polega ucià˝liwoÊç. Je-
˝eli ucià˝liwoÊç polega na wyst´powaniu ucià˝liwych
po∏àczeƒ, to wówczas abonent podaje ich przybli˝one
daty i godziny.

3. Wniosek abonenta spe∏niajàcy wymogi, o któ-
rych mowa w ust. 2, podlega rozpatrzeniu i zrealizo-
waniu w terminie 21 dni od dnia jego z∏o˝enia, z za-
strze˝eniem § 3.

4. Zrealizowanie wniosku abonenta polega na
przydzieleniu, zamiast dotychczasowego, nowego nu-
meru i jego uruchomieniu.

5. Przed uruchomieniem nowego numeru dostaw-
ca us∏ug, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia w for-
mie pisemnej abonenta o przydzieleniu i o terminie
uruchomienia nowego numeru.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, po-
winno byç dor´czone abonentowi w terminie 14 dni
od dnia z∏o˝enia wniosku.

§ 3. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
wniosku dostawca us∏ug, o którym mowa w § 2
ust. 1, w terminie 21 dni od dnia jego z∏o˝enia, zawia-
damia w formie pisemnej abonenta o odmowie zmia-
ny przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasad-
nienia.

2. Odmowa zmiany przydzielonego numeru z po-
wodu braku mo˝liwoÊci technicznych mo˝e byç udzie-
lona abonentowi w przypadku wydania przez Prezesa
UKE decyzji, o której mowa w art. 74 ust. 2 ustawy,
zwanej dalej „decyzjà Prezesa UKE”, w przedmiocie
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 69
ustawy.

3. Je˝eli w dniu z∏o˝enia wniosku abonenta toczy
si´ albo w okresie 21 dni od dnia z∏o˝enia wniosku zo-
sta∏o wszcz´te post´powanie w celu wydania decyzji
Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia uprawnienia,
o którym mowa w art. 69 ustawy, dostawca us∏ug,
o którym mowa w § 2 ust. 1, niezw∏ocznie zawiadamia
w formie pisemnej abonenta o powy˝szej okoliczno-
Êci.

4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku
post´powania, o którym mowa w ust. 3, dostawca
us∏ug, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiadamia w for-
mie pisemnej abonenta, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania tej decyzji, o odmowie zmiany przydzielo-
nego numeru wraz z podaniem uzasadnienia. Zawia-
domienie o odmowie powinno okreÊlaç wynikajàcy
z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia
abonenta do zmiany przydzielonego numeru.

5. Je˝eli Prezes UKE w wyniku post´powania,
o którym mowa w ust. 3, wyda decyzj´ odmawiajàcà
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 69
ustawy, wniosek abonenta zostaje zrealizowany w ter-
minie 14 dni od dnia dor´czenia dostawcy us∏ug lub
operatorowi tej decyzji. Dostawca us∏ug zawiadamia
abonenta, w formie pisemnej, w tym terminie o no-
wym przydzielonym numerze i o terminie jego uru-
chomienia.

Rozdzia∏ 3

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie
lokalizacji

§ 4. 1. Abonent stacjonarnej publicznej sieci telefo-
nicznej w przypadku zmiany miejsca zamieszkania,
siedziby lub miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci, zwa-
nych dalej „lokalizacjà”, mo˝e wystàpiç z wnioskiem
w formie pisemnej do dostawcy us∏ug zapewniajàce-
go mu przy∏àczenie do stacjonarnej publicznej sieci te-
lefonicznej operatora o przeniesienie przydzielonego
numeru do nowej lokalizacji w ramach istniejàcej sie-
ci tego samego operatora.

2. Wniosek abonenta podlega rozpatrzeniu i zreali-
zowaniu w terminie 21 dni od dnia jego z∏o˝enia, z za-
strze˝eniem § 5.

3. Zrealizowanie wniosku abonenta polega na
przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej lokali-
zacji i jego uruchomieniu.

4. Przed uruchomieniem przydzielonego numeru
w nowej lokalizacji dostawca us∏ug, o którym mowa
w ust. 1, zawiadamia w formie pisemnej abonenta
o przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej lo-
kalizacji i o terminie jego uruchomienia.
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5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, po-
winno byç dor´czone abonentowi w terminie 14 dni
od dnia z∏o˝enia wniosku.

§ 5. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
wniosku dostawca us∏ug, o którym mowa w § 4 ust. 1,
w terminie 21 dni od dnia z∏o˝enia tego wniosku za-
wiadamia, w formie pisemnej, abonenta o odmowie
przeniesienia przydzielonego numeru do nowej lokali-
zacji wraz z podaniem uzasadnienia.

2. Odmowa przeniesienia przydzielonego numeru
mo˝e byç udzielona abonentowi stacjonarnej publicz-
nej sieci telefonicznej wy∏àcznie w przypadku:

1) braku mo˝liwoÊci technicznych, stwierdzonego
decyzjà Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia
uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ustawy;

2) gdy nowa lokalizacja abonenta znajduje si´:

a) poza obszarem sieci telekomunikacyjnej opera-
tora obs∏ugujàcego zakoƒczenie sieci abonenta,

b) w strefie numeracyjnej innej ni˝ lokalizacja,
w której przydzielono abonentowi numer geo-
graficzny.

3. Je˝eli w dniu z∏o˝enia wniosku abonenta toczy
si´ albo w okresie 21 dni od dnia z∏o˝enia wniosku zo-
sta∏o wszcz´te post´powanie w celu wydania decyzji
Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia uprawnienia,
o którym mowa w art. 70 ustawy, dostawca us∏ug,
o którym mowa w § 4 ust. 1, niezw∏ocznie zawiadamia
w formie pisemnej abonenta o powy˝szej okoliczno-
Êci.

4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku po-
st´powania, o którym mowa w ust. 3, dostawca us∏ug,
o którym mowa w § 4 ust. 1, zawiadamia w formie pi-
semnej abonenta, w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia tej decyzji, o odmowie przeniesienia przydzielone-
go numeru wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiado-
mienie o odmowie powinno okreÊlaç wynikajàcy z de-
cyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abo-
nenta do przeniesienia przydzielonego numeru.

5. Je˝eli Prezes UKE w wyniku post´powania,
o którym mowa w ust. 3, wyda decyzj´ odmawiajàcà
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 70
ustawy, wniosek abonenta zostaje zrealizowany w ter-
minie 14 dni od dnia dor´czenia dostawcy lub operato-
rowi tej decyzji. Dostawca us∏ug zawiadamia abonen-
ta, w formie pisemnej, w tym terminie o nowym przy-
dzielonym numerze i o terminie jego uruchomienia.

Rozdzia∏ 4

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie
operatora

§ 6. 1. Abonent b´dàcy stronà umowy z dostawcà
us∏ug zapewniajàcym przy∏àczenie do publicznej sieci
telefonicznej operatora, w celu realizacji uprawnienia,
o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, wyst´puje
z wnioskiem w formie pisemnej o potwierdzenie mo˝-

liwoÊci zawarcia umowy o Êwiadczenie publicznie do-
st´pnych us∏ug telekomunikacyjnych z przeniesieniem
przydzielonego numeru do nowego dostawcy us∏ug
zapewniajàcego przy∏àczenie do publicznej sieci tele-
fonicznej nowego operatora, zwanego dalej „nowym
dostawcà”. Wniosek powinien zawieraç imi´, nazwi-
sko, adres korespondencyjny abonenta oraz wskazy-
waç przydzielony numer, o przeniesienie którego
wnioskuje abonent.

2. Wniosek abonenta podlega rozpatrzeniu przez
nowego dostawc´ w terminie 7 dni od dnia jego z∏o-
˝enia, a abonent zostaje niezw∏ocznie zawiadomiony
w formie pisemnej o mo˝liwoÊci zawarcia umowy
o Êwiadczenie publicznie dost´pnych us∏ug telekomu-
nikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru
oraz o przewidywanym terminie rozpocz´cia Êwiad-
czenia tych us∏ug, z zastrze˝eniem § 7.

§ 7. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
wniosku nowy dostawca w terminie 7 dni od dnia z∏o-
˝enia tego wniosku zawiadamia w formie pisemnej
abonenta o braku mo˝liwoÊci zawarcia umowy
o Êwiadczenie publicznie dost´pnych us∏ug telekomu-
nikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru
wraz z podaniem uzasadnienia.

2. Odmowa zawarcia umowy o Êwiadczenie pu-
blicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych
z przeniesieniem przydzielonego numeru mo˝e byç
udzielona abonentowi wy∏àcznie w przypadku:

1) braku mo˝liwoÊci technicznych, stwierdzonego
decyzjà Prezesa UKE, w przedmiocie zawieszenia
uprawnienia, o którym mowa w art. 71 ustawy;

2) gdy lokalizacja abonenta znajduje si´:

a) poza obszarem sieci telekomunikacyjnej opera-
tora, do którego zapewnia przy∏àczenie nowy
dostawca,

b) w strefie numeracyjnej innej ni˝ lokalizacja,
w której przydzielono abonentowi numer geo-
graficzny.

3. Je˝eli w dniu z∏o˝enia wniosku abonenta toczy
si´ albo w okresie 7 dni od dnia z∏o˝enia tego wniosku
zosta∏o wszcz´te post´powanie w celu wydania decy-
zji Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia uprawnie-
nia, o którym mowa w art. 71 ustawy, nowy dostawca
niezw∏ocznie zawiadamia w formie pisemnej abonen-
ta o powy˝szej okolicznoÊci.

4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku
post´powania, o którym mowa w ust. 3, nowy do-
stawca zawiadamia w formie pisemnej abonenta,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o od-
mowie przeniesienia przydzielonego numeru wraz
z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie
powinno okreÊlaç wynikajàcy z decyzji Prezesa UKE
termin realizacji uprawnienia abonenta do przeniesie-
nia przydzielonego numeru.

5. Je˝eli Prezes UKE w wyniku post´powania,
o którym mowa w ust. 3, wyda decyzj´ odmawiajàcà

Dziennik Ustaw Nr 42 — 1909 — Poz. 290



zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 71
ustawy, wniosek abonenta zostaje zrealizowany w ter-
minie 7 dni od dnia dor´czenia nowemu dostawcy lub
operatorowi tej decyzji. Dostawca us∏ug zawiadamia
abonenta, w formie pisemnej, w tym terminie o mo˝-
liwoÊci zawarcia umowy o Êwiadczenie publicznie do-
st´pnych us∏ug telekomunikacyjnych z przeniesieniem
przydzielonego numeru oraz o przewidywanym termi-
nie rozpocz´cia Êwiadczenia tych us∏ug.

§ 8. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym
mowa w § 6 ust. 2 albo w § 7 ust. 5, abonent sk∏ada
wniosek, w formie pisemnej, do dotychczasowego do-
stawcy o rozwiàzanie umowy o Êwiadczenie publicz-
nie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych z przenie-
sieniem przydzielonego numeru. Do wniosku abonent
za∏àcza kopi´ tego zawiadomienia.

2. W terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku abo-
nent zostaje zawiadomiony w formie pisemnej o ter-
minie i warunkach rozwiàzania umowy o Êwiadczenie
publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyjnych
z przeniesieniem przydzielonego numeru, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

3. Termin i warunki rozwiàzania umowy powinny
byç okreÊlone zgodnie z warunkami umowy o Êwiad-
czenie publicznie dost´pnych us∏ug telekomunikacyj-
nych zawartej z abonentem, przy czym nie mo˝e on
przypadaç wczeÊniej ni˝ przewidywany termin rozpo-
cz´cia Êwiadczenia us∏ug przez nowego dostawc´.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, abonent zawiera z nowym dostawcà umow´
o Êwiadczenie publicznie dost´pnych us∏ug telekomu-
nikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru,
która powinna okreÊlaç w szczególnoÊci termin rozpo-
cz´cia Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych, zgod-
ny z terminem rozwiàzania umowy z abonentem przez
dotychczasowego dostawc´ us∏ug, chyba ˝e abonent
wnioskowa∏ o zawarcie umowy w póêniejszym termi-
nie.

5. Przeniesienie przydzielonego numeru nie mo˝e
powodowaç przerwy w Êwiadczeniu us∏ug telekomu-
nikacyjnych d∏u˝szej ni˝ 24 godziny, liczonej od okre-
Êlonego w umowie, o której mowa w ust. 4, dnia roz-
pocz´cia Êwiadczenia tych us∏ug, chyba ˝e abonent
wyrazi∏ w tej umowie zgod´ na d∏u˝szà przerw´.

§ 9. 1. U˝ytkownik koƒcowy us∏ugi przedp∏aconej
Êwiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa
w art. 71 ust. 1 ustawy, wyst´puje z wnioskiem w for-
mie pisemnej o przeniesienie przydzielonego numeru
do nowego dostawcy. Wniosek powinien zawieraç da-
ne, o których mowa w art. 161 ust. 2 pkt 1—6 ustawy,
oraz za∏àcznik w postaci pe∏nomocnictwa udzielonego
przez u˝ytkownika nowemu dostawcy us∏ug do prze-
prowadzenia czynnoÊci zwiàzanych z przeniesieniem
numeru u˝ytkownika.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega roz-
patrzeniu przez nowego dostawc´ w terminie 2 dni od
dnia jego z∏o˝enia, a u˝ytkownik zostaje niezw∏ocznie

zawiadomiony, w uzgodnionej z nim formie, o mo˝li-
woÊci przeniesienia przydzielonego numeru oraz
o terminie rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ug, nie d∏u˝-
szym ni˝ 7 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

3. Nowy dostawca, na podstawie udzielonego pe∏-
nomocnictwa, realizuje wszelkie czynnoÊci zwiàzane
z przeniesieniem przydzielonego temu u˝ytkownikowi
numeru.

4. Przeniesienie przydzielonego numeru nie mo˝e
powodowaç przerwy w Êwiadczeniu us∏ug telekomu-
nikacyjnych d∏u˝szej ni˝ 24 godziny, chyba ˝e u˝ytkow-
nik wyrazi∏ we wniosku zgod´ na d∏u˝szà przerw´.

5. W przypadku braku mo˝liwoÊci technicznych,
stwierdzonego decyzjà Prezesa UKE w przedmiocie
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 71
ustawy, nowy dostawca zawiadamia niezw∏ocznie
u˝ytkownika, w formie pisemnej, o odmowie przenie-
sienia przydzielonego numeru wraz z podaniem uza-
sadnienia.

6. Je˝eli w dniu z∏o˝enia wniosku u˝ytkownika to-
czy si´ albo w okresie 2 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
zosta∏o wszcz´te post´powanie w celu wydania decy-
zji Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia uprawnie-
nia, o którym mowa w art. 71 ustawy, nowy dostawca
niezw∏ocznie zawiadamia w formie pisemnej u˝ytkow-
nika o powy˝szej okolicznoÊci.

7. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku
post´powania, o którym mowa w ust. 6, nowy do-
stawca zawiadamia w formie pisemnej u˝ytkownika,
w terminie 2 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o od-
mowie przeniesienia przydzielonego numeru wraz
z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie
powinno okreÊlaç wynikajàcy z decyzji Prezesa UKE
termin realizacji uprawnienia u˝ytkownika do przenie-
sienia przydzielonego numeru.

8. Je˝eli Prezes UKE w wyniku post´powania,
o którym mowa w ust. 6, wyda decyzj´ odmawiajàcà
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 71
ustawy, wniosek u˝ytkownika zostaje zrealizowany
w terminie 2 dni od dnia dor´czenia nowemu dostaw-
cy lub operatorowi tej decyzji. Dostawca us∏ug zawia-
damia u˝ytkownika, w formie pisemnej, w tym termi-
nie o przewidywanym terminie przeniesienia przydzie-
lonego numeru.

Rozdzia∏ 5

Wybór dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug
telefonicznych

§ 10. 1. Abonent b´dàcy stronà umowy z dostaw-
cà us∏ug zapewniajàcym przy∏àczenie do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczàcej
pozycji rynkowej mo˝e wybraç dostawc´ publicznie
dost´pnych us∏ug telefonicznych przez numer dost´-
pu lub preselekcj´.

2. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wy-
boru dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug telefo-
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nicznych przez numer dost´pu, przez wybranie pod-
czas inicjowania po∏àczenia ciàgu cyfr zawierajàcego
numer dost´pu dostawcy us∏ug, zwany dalej „NDS”,
zgodnego ze schematem wybierania okreÊlonym
w planie numeracji krajowej.

3. Abonent, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wy-
boru dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug telefo-
nicznych przez preselekcj´, przez z∏o˝enie zlecenia
w formie pisemnej kierowania wskazanych rodzajów
po∏àczeƒ do wybranego dostawcy publicznie dost´p-
nych us∏ug telefonicznych bez koniecznoÊci wybiera-
nia NDS, zwanego dalej „zleceniem preselekcji”.

4. W przypadku gdy abonent, o którym mowa
w ust. 1, w celu realizacji danego po∏àczenia nie wy-
bierze ciàgu cyfr zgodnego ze schematem wybierania
okreÊlonym w planie numeracji krajowej, dostawca
us∏ug zapewniajàcy przy∏àczenie do stacjonarnej pu-
blicznej sieci telefonicznej operatora o znaczàcej pozy-
cji rynkowej przekazuje informacj´ s∏ownà o braku
mo˝liwoÊci realizacji danego po∏àczenia, wraz z poda-
niem prawid∏owego schematu wybierania.

5. Przez NDS i zlecenie preselekcji mogà byç reali-
zowane nast´pujàce rodzaje po∏àczeƒ telefonicznych:

1) krajowe obejmujàce:

a) po∏àczenia miejscowe i strefowe,

b) po∏àczenia mi´dzystrefowe,

c) po∏àczenia z sieci stacjonarnej do sieci rucho-
mej,

d) inne po∏àczenia lub us∏ugi wykorzystujàce tech-
niki komutacji, z wyjàtkiem po∏àczeƒ do nume-
rów alarmowych;

2) mi´dzynarodowe.

6. W przypadku gdy abonent, o którym mowa
w ust. 1, w celu realizacji danego po∏àczenia nie wy-
bierze dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug telefo-
nicznych przez NDS albo zlecenie preselekcji, po∏àcze-
nie jest realizowane przez dostawc´ us∏ug zapewniajà-
cego przy∏àczenie do stacjonarnej publicznej sieci te-
lefonicznej operatora o znaczàcej pozycji rynkowej.

7. Wybór przez abonenta dostawcy publicznie do-
st´pnych us∏ug telefonicznych przez zlecenie preselek-
cji nie mo˝e ograniczaç mo˝liwoÊci wyboru dowolne-
go dostawcy tych us∏ug przez NDS.

8. Wybór przez abonenta dostawcy publicznie do-
st´pnych us∏ug telefonicznych przez zlecenie preselek-
cji mo˝e byç w ka˝dym czasie przez abonenta zmienio-
ny lub wycofany.

§ 11. Je˝eli abonent, o którym mowa w § 10 ust. 1,
dla realizacji danego po∏àczenia wybierze przez numer
dost´pu dostawc´ publicznie dost´pnych us∏ug tele-
fonicznych, którego NDS:

1) nie jest jeszcze uruchomiony przez operatora
o znaczàcej pozycji rynkowej, operator ten przeka-

zuje informacj´ s∏ownà o braku mo˝liwoÊci reali-
zacji danego rodzaju po∏àczenia telefonicznego;

2) jest uruchomiony przez operatora o znaczàcej po-
zycji rynkowej, ale wybrany dostawca nie realizu-
je tego rodzaju po∏àczeƒ w danej strefie numera-
cyjnej, operator o znaczàcej pozycji rynkowej prze-
kazuje informacj´ s∏ownà o braku mo˝liwoÊci re-
alizacji danego rodzaju po∏àczenia telefonicznego.

§ 12. 1. Abonent, o którym mowa w § 10 ust. 1,
mo˝e wybraç przez zlecenie preselekcji jednego do-
stawc´ publicznie dost´pnych us∏ug telefonicznych
w zakresie po∏àczeƒ krajowych, z uwzgl´dnieniem
ust. 2, oraz jednego w zakresie po∏àczeƒ mi´dzynaro-
dowych, co nie wyklucza wyboru tego samego do-
stawcy us∏ug dla po∏àczeƒ krajowych i mi´dzynarodo-
wych.

2. Zlecenie preselekcji dotyczàce krajowych po∏à-
czeƒ telefonicznych obejmuje wszystkie po∏àczenia te-
lefoniczne oferowane przez wybranego dostawc´ pu-
blicznie dost´pnych us∏ug telefonicznych w danej
strefie numeracyjnej.

3. Abonent, o którym mowa w § 10 ust. 1, sk∏ada
w formie pisemnej zlecenie preselekcji do dostawcy
us∏ug zapewniajàcego przy∏àczenie do stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczàcej
pozycji rynkowej. Zlecenie preselekcji mo˝e byç dor´-
czone przez dostawc´ publicznie dost´pnych us∏ug te-
lefonicznych, na rzecz którego ma byç ustanowiona
preselekcja.

4. Zlecenie preselekcji podlega rozpatrzeniu i zre-
alizowaniu w terminie 14 dni od dnia jego z∏o˝enia do
dostawcy us∏ug zapewniajàcego przy∏àczenie do sta-
cjonarnej publicznej sieci telefonicznej operatora
o znaczàcej pozycji rynkowej, z zastrze˝eniem § 13.

5. Przed zrealizowaniem zlecenia preselekcji do-
stawca us∏ug zapewniajàcy przy∏àczenie do stacjonar-
nej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczàcej
pozycji rynkowej zawiadamia w formie pisemnej abo-
nenta oraz wybranego dostawc´ us∏ug o terminie roz-
pocz´cia kierowania wskazanych rodzajów po∏àczeƒ
telefonicznych do wybranego dostawcy publicznie do-
st´pnych us∏ug telefonicznych.

§ 13. 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
zlecenia preselekcji dostawca us∏ug zapewniajàcy
przy∏àczenie do stacjonarnej publicznej sieci telefo-
nicznej operatora o znaczàcej pozycji rynkowej, w ter-
minie 14 dni od dnia z∏o˝enia tego zlecenia, zawiada-
mia w formie pisemnej:

1) abonenta o odmowie realizacji zlecenia preselek-
cji wraz z podaniem uzasadnienia;

2) wybranego przez abonenta dostawc´ publicznie
dost´pnych us∏ug telefonicznych o odmowie reali-
zacji zlecenia preselekcji wraz z podaniem uzasad-
nienia.

2. Odmowa realizacji zlecenia preselekcji mo˝e byç
udzielona abonentowi wy∏àcznie w przypadku:
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1) braku mo˝liwoÊci technicznych, stwierdzonego de-
cyzjà Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia
uprawnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 usta-
wy;

2) braku punktu styku sieci operatora, o którym mo-
wa w § 10 ust. 1, z siecià, w której realizowane sà
us∏ugi dostawcy wybranego przez abonenta
w drodze zlecenia preselekcji.

3. Je˝eli w dniu z∏o˝enia zlecenia preselekcji toczy
si´ albo w okresie 14 dni od dnia z∏o˝enia tego zlece-
nia zosta∏o wszcz´te post´powanie w celu wydania
decyzji Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia
uprawnienia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy,
dostawca us∏ug, o którym mowa w § 10 ust. 1, nie-
zw∏ocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta
o powy˝szej okolicznoÊci.

4. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku
post´powania, o którym mowa w ust. 3, dostawca
us∏ug, o którym mowa w § 10 ust. 1, zawiadamia
w formie pisemnej abonenta, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie realizacji zle-
cenia preselekcji wraz z podaniem uzasadnienia. Za-
wiadomienie o odmowie powinno okreÊlaç wynikajà-
cy z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia
abonenta do wyboru dowolnego dostawcy publicznie
dost´pnych us∏ug telefonicznych.

5. Je˝eli Prezes UKE, w wyniku post´powania,
o którym mowa w ust. 3, wyda decyzj´ odmawiajàcà
zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w art. 72
ust. 1 ustawy, zlecenie preselekcji z∏o˝one przez abo-
nenta zostaje zrealizowane w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia dostawcy lub operatorowi tej decyzji. Do-
stawca us∏ug zawiadamia abonenta oraz wybranego
przez niego dostawc´ us∏ug, w formie pisemnej,
w tym terminie o terminie rozpocz´cia kierowania
wskazanych rodzajów po∏àczeƒ telefonicznych do te-
go wybranego dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug
telefonicznych.

§ 14. 1. Wniosek abonenta o wycofanie zlecenia
preselekcji podlega realizacji w terminie 14 dni od
dnia jego z∏o˝enia do dostawcy us∏ug zapewniajàce-
go przy∏àczenie do stacjonarnej publicznej sieci tele-
fonicznej operatora o znaczàcej pozycji rynkowej.
Wniosek o wycofanie zlecenia preselekcji mo˝e byç
dor´czony przez dostawc´ publicznie dost´pnych
us∏ug telefonicznych, z us∏ug którego abonent rezy-
gnuje.

2. Przed zrealizowaniem wniosku, o którym mowa
w ust. 1, dostawca us∏ug zapewniajàcy przy∏àczenie
do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operato-
ra o znaczàcej pozycji rynkowej zawiadamia w formie
pisemnej abonenta o terminie realizacji wniosku.

§ 15. 1. W przypadku rozszerzenia zakresu ofero-
wanych krajowych po∏àczeƒ telefonicznych wybrany
przez zlecenie preselekcji dostawca publicznie dost´p-
nych us∏ug telefonicznych zawiadamia o tym abonen-
ta, wraz z podaniem cennika us∏ug, oraz dostawc´
us∏ug zapewniajàcego temu abonentowi przy∏àczenie

do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej operato-
ra o znaczàcej pozycji rynkowej.

2. Preselekcja dla po∏àczeƒ telefonicznych nowo
oferowanych przez wybranego przez zlecenie prese-
lekcji dostawc´ us∏ug jest realizowana w terminie
7 dni od daty dor´czenia zawiadomienia, chyba ˝e
abonent z∏o˝y w tym terminie wniosek o wycofanie
zlecenia preselekcji do dostawcy us∏ug zapewniajàce-
go temu abonentowi przy∏àczenie do stacjonarnej pu-
blicznej sieci telefonicznej operatora o znaczàcej pozy-
cji rynkowej.

§ 16. W przypadku wydania przez Prezesa UKE de-
cyzji, o której mowa w art. 72 ust. 3 ustawy, do wybo-
ru dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug telefonicz-
nych przez abonenta b´dàcego stronà umowy z do-
stawcà us∏ug zapewniajàcym przy∏àczenie do rucho-
mej publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczà-
cej pozycji rynkowej stosuje si´ odpowiednio przepisy
§ 10—15.

Rozdzia∏ 6

Wniosek o interwencj´

§ 17. 1. Abonent publicznej sieci telefonicznej mo-
˝e w ka˝dym czasie wystàpiç do Prezesa UKE, na pod-
stawie art. 192 ust. 1 pkt 5 ustawy, z wnioskiem o in-
terwencj´ w przypadku niezrealizowania albo realizo-
wania jego uprawnienia do zmiany przydzielonego
numeru niezgodnie z przepisami ustawy, rozporzàdze-
nia lub wnioskiem abonenta.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do abo-
nenta publicznej sieci telefonicznej w zakresie upraw-
nienia do przeniesienia przydzielonego numeru w sie-
ci tego samego operatora i przy zmianie operatora, do
u˝ytkownika koƒcowego us∏ugi przedp∏aconej Êwiad-
czonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
o którym mowa w § 9 ust. 1, w zakresie uprawnienia
do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie
operatora oraz do abonenta, o którym mowa w § 10
ust. 1, w zakresie wyboru dostawcy publicznie dost´p-
nych us∏ug telefonicznych.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 18. Abonent publicznej sieci telefonicznej, który
skorzysta∏ z prawa wyboru operatora realizujàcego
us∏ugi przez zlecenie preselekcji na podstawie przepi-
sów dotychczasowych, zachowuje posiadane upraw-
nienia.

§ 19. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków korzy-
stania z uprawnieƒ przez abonentów publicznej sieci
telefonicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 438). 

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

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek
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