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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 19 wrzeÊnia 2007 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania post´powania kontrolnego i pokontrolnego
przez Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej

wobec jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej

Na podstawie art. 205 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposoby przeprowa-
dzania przez Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicz-
nej, zwanego dalej „Prezesem”, post´powania kontrol-
nego i pokontrolnego w zakresie przestrzegania przez
jednostki organizacyjne S∏u˝by Wi´ziennej przepisów,
decyzji oraz postanowieƒ z zakresu telekomunikacji,
gospodarki cz´stotliwoÊciami lub spe∏niania wyma-
gaƒ dotyczàcych kompatybilnoÊci elektromagnetycz-
nej. 

§ 2. 1. Prezes, przeprowadzajàc post´powanie kon-
trolne, o którym mowa w § 1, w terminie 7 dni przed
przystàpieniem do czynnoÊci kontrolnych, zawiada-
mia na piÊmie kierownika jednostki organizacyjnej
S∏u˝by Wi´ziennej, zwanej dalej „jednostkà kontrolo-
wanà”, o terminie, przedmiocie i zakresie kontroli.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ter-
min, o którym mowa w ust. 1, mo˝e zostaç skrócony,
nie mniej jednak ni˝ do 24 godzin.

§ 3. W przypadku wystàpienia zagro˝enia bezpie-
czeƒstwa i porzàdku w jednostce kontrolowanej, unie-
mo˝liwiajàcego przeprowadzenie czynnoÊci kontrol-
nych w terminie okreÊlonym w zawiadomieniu, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 1, Prezes, na wniosek kierowni-
ka jednostki kontrolowanej, wyznacza nowy termin
kontroli. Przepisy § 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 4. 1. W przypadku niezapewnienia przez kierow-
nika jednostki kontrolowanej warunków do sprawne-
go przeprowadzenia kontroli Prezes zawiadamia
o tym fakcie na piÊmie kierownika jednostki organiza-
cyjnej S∏u˝by Wi´ziennej sprawujàcego nadzór nad
jednostkà kontrolowanà, zwanego dalej „kierowni-
kiem jednostki nadzoru”.

2. Kierownik jednostki nadzoru, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia, informuje na piÊ-
mie Prezesa o usuni´ciu przyczyn uniemo˝liwiajàcych
sprawne przeprowadzenie kontroli.

§ 5. 1. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´ w obec-
noÊci kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby
przez niego upowa˝nionej.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
czynnoÊci kontrolnych przeprowadzanych w sposób
zdalny.

§ 6. Decyzje, o których mowa w art. 201—204 usta-
wy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne,
zwanej dalej „ustawà”, niezw∏ocznie po ich wydaniu,
dor´cza si´ kierownikowi jednostki kontrolowanej,
której decyzje te dotyczà, oraz kierownikowi jednostki
nadzoru.

———————
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Transportu
(Dz. U. Nr 131, poz. 923).

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, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.



§ 7. 1. Zabezpieczenia urzàdzenia radiowego przed
dalszym u˝ywaniem lub obs∏ugà, o którym mowa
w art. 203 ust. 2 ustawy, dokonuje si´ przez za∏o˝enie
na nim blokady uniemo˝liwiajàcej jego uruchomienie.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, nie
mo˝e powodowaç utraty przez jednostk´ kontrolowa-
nà uprawnieƒ z tytu∏u gwarancji jakoÊci lub r´kojmi za
wady urzàdzenia.

§ 8. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 204
ust. 1 pkt 4 ustawy, badanie techniczne czasowo zaj´-
tego urzàdzenia prowadzi si´ w siedzibie komórki or-
ganizacyjnej Urz´du Komunikacji Elektronicznej, zwa-
nego dalej „UKE”, spe∏niajàcej warunki techniczne do
przeprowadzenia tego badania.

2. Je˝eli przeprowadzenie badania, o którym mo-
wa w ust. 1, jest mo˝liwe w miejscu zainstalowania
urzàdzenia, urzàdzenie to podlega zabezpieczeniu.
Przepisy § 7 stosuje si´ odpowiednio.

§ 9. 1. Z czynnoÊci zaj´cia urzàdzenia pracownik
UKE sporzàdza protokó∏ czasowego zaj´cia urzàdze-
nia, zwany dalej „protoko∏em”.

2. W protokole zamieszcza si´ w szczególnoÊci:

1) oznaczenie, adres, siedzib´ jednostki kontrolowa-
nej u˝ytkujàcej czasowo zaj´te urzàdzenie, zwanej
dalej „jednostkà u˝ytkujàcà urzàdzenie”, oraz imi´
i nazwisko kierownika tej jednostki;

2) imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe pra-
cownika UKE upowa˝nionego do czasowego zaj´-
cia urzàdzenia;

3) okreÊlenie decyzji, na podstawie której dokonywa-
ne jest czasowe zaj´cie urzàdzenia;

4) dat´ dokonania czasowego zaj´cia urzàdzenia;

5) oznaczenie, adres i siedzib´ komórki organizacyj-
nej UKE, w której przeprowadza si´ badanie, o któ-

rym mowa w § 8 ust. 1, lub wzmiank´ o zabezpie-
czeniu czasowo zaj´tego urzàdzenia;

6) omówienie dokonanych w protokole poprawek,
skreÊleƒ i uzupe∏nieƒ;

7) podpisy pracownika UKE i kierownika jednostki
u˝ytkujàcej urzàdzenie oraz miejsce i dat´ podpi-
sania protoko∏u;

8) parafy pracownika UKE i kierownika jednostki
u˝ytkujàcej urzàdzenie na ka˝dej stronie protoko∏u;

9) wzmiank´ o dor´czeniu egzemplarza protoko∏u
kierownikowi jednostki u˝ytkujàcej urzàdzenie.

3. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach,
z których jeden przeznaczony jest dla jednostki u˝ytku-
jàcej urzàdzenie, a drugi dla komórki organizacyjnej
UKE, której pracownik dokona∏ czasowego zaj´cia
urzàdzenia.

§ 10. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)

Minister Transportu: J. Polaczek
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———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2005 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania post´powania kon-
trolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty wobec jednostek organizacyj-
nych S∏u˝by Wi´ziennej (Dz. U. Nr 34, poz. 310), które
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kom-
patybilnoÊci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556)
traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia.


