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ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 13 października 1997 r. 

w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych. 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 23 listo
pada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 
564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 
272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675 i Nr 121, poz. 770) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Organami właściwymi do prowadzenia ewi
dencji na podstawie zbiorczych danych przekazywa
nych przez operatorów są: 

1) Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Poczto
wa, zwana dalej "PITiP" , w zakresie przewodowych 
sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych, z wyłą
czeniem sieci służących do rozprowadzania lub 
rozpowszechniania programów radiofonicznych 
i telewizyjnych, 

2) Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, zwana 
dalej "PAW', w zakresie sieci, linii i urządzeń radio
komunikacyjnych oraz sieci telekomunikacyjnych 
służących do rozprowadzania lub rozpowszechnia
nia programów radiofonicznych i telewizyjnych. 

§ 2. Zakres i sposób prowadzenia ewidencji oraz 
opracowywania i przekazywania zbiorczych danych do 
ewidencji określa "Instrukcja Ewidencyjna" stanowią
ca załącznik do niniejszego zarządzenia*). 

§ 3. 1. Dane zbiorcze do ewidencji operatorzy opra
cowują na podstawie własnej dokumentacji źródłowej 
zgodnie z instrukcją, o której mowa w § 2. 

2. Obowiązek prowadzenia dokumentacji źródło
wej i dostarczania zbiorczych danych do ewidencji po
wstaje z chwilą rozpoczęcia działalności przez operato
ra. 

3. Dla operatorów prowadzących działalność na 
podstawie koncesji lub zezwolenia za termin rozpoczę
cia działalności przyjmuje się datę wydania koncesji 
lub zezwolenia. 

§ 4. 1. Dane zbiorcze do ewidencji według stanu na 
dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego opera
torzy przekazują w terminie do 31 stycznia roku następ
nego. 

2. Operatorzy przekazujący dane zbiorcze do ewi
dencji po raz pierwszy dostarczają je w terminie trzech 
miesięcy od daty otrzymania koncesji lub zezwolenia. 

§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Łączności z dnia 
25 maja 1993 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urzą
dzeń telekomunikacyjnych (Monitor Polski Nr 29, 
poz. 315). 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Łączności: A. Zieliński 

*) Instrukcja Ewidencyjna stanowi odrębne wydawnictwo i jest do 
nabycia w Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej 
02-691 Warszawa, ul. Obrzeżna 7, tel. 857-97-95, fax 857-91-01 . 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ 

z dnia 16 października 1997 r. 

w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycie
li szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycz
nia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, 
poz. 357) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy zarządzenia stosuje się do nauczycieli 
szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej, dla któ
rych ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego z powodu odbywania praktyk 
zawodowych przez uczniów lub wcześniejszego zakoń
czenia zajęć w ostatnich klasach. 

§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze 
zajęć, dla których plan zajęć wynikający z programów 
nauczania lub organizacji pracy szkoły w pewnych 
okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązują
cego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydak
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekra
cza ten wymiar, obowiązani są do realizowania w in
nych okresach trwania roku szkolnego takiego wymia
ru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub 
zmniejszonego), aby średni tygodniowy wymiar zajęć 


