
Na podstawie art. 126 ust. 13 ustawy z dnia 16 lip-
ca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ szczegó∏owe wymagania doty-
czàce zasad adresowania dla w∏aÊciwego kierowa-

nia po∏àczeƒ, stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdze-
nia. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych zasad adresowania
dla w∏aÊciwego kierowania po∏àczeƒ

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

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.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 9 stycznia 2008 r. (poz. 84)

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE ZASAD ADRESOWANIA
DLA W¸AÂCIWEGO KIEROWANIA PO¸ÑCZE¡

§ 1. Informacja adresowa o numerze abonenta
i u˝ytkownika wywo∏ujàcego powinna byç niezmienna
na ca∏ej drodze po∏àczeniowej, z zastrze˝eniem § 2.

§ 2. Numer zast´pujàcy numer abonenta i u˝yt-
kownika (numer techniczny) powinien byç wykorzy-
stywany przy:
1) realizowaniu po∏àczenia na numery alarmowe

z urzàdzenia koƒcowego (terminala) bez u˝ycia
przez abonenta wielofunkcyjnej, inteligentnej kar-
ty identyfikacyjnej (Subscriber Identity Module),
zwanej dalej „kartà SIM”, lub

2) u˝ywaniu przez abonenta, w przypadku braku za-
si´gu, w po∏àczeniu na numery alarmowe, karty
SIM zalogowanej w sieci operatora innego ni˝ ope-
rator, z którym abonent wywo∏ujàcy zawar∏ umow´
o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych.

§ 3. Dla numeracji s∏u˝àcej realizacji uprawnieƒ
abonentów i u˝ytkowników do przenoszenia przydzie-
lonego numeru pomi´dzy operatorami ustala si´:
1) nast´pujàce zasady adresowania dla w∏aÊciwego

kierowania po∏àczeƒ w zakresie numeracji s∏u˝àcej
realizacji uprawnieƒ abonenta i u˝ytkownika do
przenoszenia przydzielonego numeru pomi´dzy
operatorami:
a) numer rutingowy (NR NP) zamieszcza si´ w pa-

rametrze Called Party Number1) wiadomoÊci
IAM (Initial Address Message)2) przed numerem
abonenta B (tryb po∏àczony „concatenated”),

b) parametr NoA (Nature of Address)3) przyjmuje
wartoÊç 3,

c) adresowanie metodà „en-bloc”4),
d) numer rutingowy (NR NP) do∏àcza si´ po odpyta-

niu bazy dla numerów przeniesionych; dopuszcza
si´ do∏àczenie numeru rutingowego (NR NP) po
odpytaniu bazy dla numerów nieprzeniesionych;

2) nast´pujàcy format numeru rutingowego (NR NP)
dla numerów geograficznych i niegeograficznych:

NR NP (5 cyfr) = „C hex”5) + XYZT, 
gdzie:
XY = AB = wskaênik strefy numeracyjnej (X=1–9), 
ZT6) = numer HOST (HOST – ID)7) w danej SN (dla

danego AB)
lub
XYZT — numer operatora (X=0).

§ 4. Dla numeracji s∏u˝àcej realizacji wywo∏aƒ
do numerów alarmowych s∏u˝b ustawowo powo∏a-
nych do niesienia pomocy i numeru alarmowego 112
ustala si´:

1) nast´pujàce zasady kierowania ruchu:
a) po∏àczenia do numerów alarmowych s∏u˝b usta-

wowo powo∏anych do niesienia pomocy oraz
numeru alarmowego 112 mogà byç realizowane
po odebraniu numeru tylko w formatach:
— XYZ (3 cyfry) — z ∏àcza abonenckiego,
— WSNd (2 cyfry) +„C hex”5) + IDL (3 cyfry) +

XYZ (3 cyfry) — z ∏àcza mi´dzycentralowego,
w tym ∏àcza mi´dzyoperatorskiego,

b) numer kierowania alarmowego (NKA), zwià-
zany z po∏o˝eniem abonenta w obszarze gmi-
ny, jest wprowadzany w centrali obs∏ugujàcej
zakoƒczenie sieci, z którego nastàpi∏o wywo-
∏anie,

c) w centrali obs∏ugujàcej zakoƒczenie sieci, z któ-
rego nastàpi∏o wywo∏anie, nast´puje konwersja
z numeru alarmowego s∏u˝by ustawowo powo-
∏anej do niesienia pomocy i numeru alarmowe-
go 112 odebranego od abonenta na numer
w formacie WSNd + „C hex”5) + IDL + XYZ,

d) NKA powinien byç niezmienny na ca∏ej drodze
po∏àczeniowej,

e) zamiana NKA na numer podk∏adowy (KNA) nast´-
puje w centrali bezpoÊrednio obs∏ugujàcej s∏u˝b´
ustawowo powo∏anà do niesienia pomocy;

2) nast´pujàcy format NKA:

NKA = WSNd (2 cyfry) + „C hex”5) + IDL (3 cyfry) +
XYZ (3 cyfry),

gdzie:

WSNd (Wskaênik Strefy Numeracyjnej docelowej)
— oznacza stref´ numeracyjnà, w jakiej znajduje
si´ s∏u˝ba ustawowo powo∏ana do niesienia po-
mocy, do której kierowane jest wywo∏anie,

IDL (Identyfikator Docelowej Lokalizacji) — wska-
zuje s∏u˝b´ ustawowo powo∏anà do niesienia po-
mocy wyst´pujàcà w danej lokalizacji w danej
strefie numeracyjnej, 

XYZ — oznacza numer AUS (3 cyfry) s∏u˝by usta-
wowo powo∏anej do niesienia pomocy i numer
alarmowy 112.

ObjaÊnienia:
1) Parametr Called Party Number — parametr stosowany w Systemie Sygnalizacji ITU-T nr 7 (SS7), zawarty w wiadomoÊci

IAM, zawierajàcy w szczególnoÊci zakodowany numer abonenta wywo∏ywanego.
2) WiadomoÊç IAM (Initial Address Message) — wiadomoÊç zawarta w protokole ISUP (ISDN User Part), przesy∏ana w pro-

cesie zestawiania po∏àczenia.
3) Parametr NoA (Nature of Address) — wskaênik okreÊlajàcy typ adresu.
4) Adresowanie metodà „en-bloc” — sposób adresowania polegajàcy na równoczesnym przekazywaniu wszystkich cyfr nu-

meru abonenta, przez umieszczenie ich w jednym bloku wiadomoÊci przesy∏anych w procesie zestawiania po∏àczenia.
5) „C hex” — zapis liczby za pomocà systemu szesnastkowego.
6) ZT — po dojÊciu ZT do wartoÊci 99 ustala si´ inny wolny AB dla danej SN.
7) HOST (HOST – ID) — numer centrali telefonicznej obs∏ugujàcej nowà lokalizacj´ abonenta z przeniesionym numerem.


