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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 11 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ technicznych i eksploatacyjnych dla ruchomych publicznych sieci telefo-
nicznych o strukturze komórkowej NMT-450.

Na podstawie art. 88 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 73, poz. 852) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie ustala szczegó∏owe wyma-
gania techniczne i eksploatacyjne dla ruchomych pu-
blicznych sieci telefonicznych, przeznaczonych
w szczególnoÊci do Êwiadczenia us∏ug telekomunika-
cyjnych zgodnie z zasadami analogowego systemu ra-
diokomunikacji ruchomej làdowej o strukturze komór-
kowej NMT-450i, wykorzystujàcego zakres cz´stotli-
woÊci 450 MHz, zwanych dalej „sieciami komórkowy-
mi NMT-450”, eksploatowanych na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w tym wymagania techniczne
i eksploatacyjne, dotyczàce wspó∏pracy sieci komór-
kowych NMT-450 z publicznymi sieciami telefoniczny-
mi, eksploatowanymi na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Ogólne wymagania dla analogowego systemu
radiokomunikacji ruchomej làdowej o strukturze ko-
mórkowej NMT-450i oraz dla stacji ruchomych i stacji
bazowych okreÊlajà przepisy odr´bne.

3. Szczegó∏owe wymagania techniczne i eksploata-
cyjne, o których mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

4. Szczegó∏owe wymagania techniczne i eksploata-
cyjne dla sieci komórkowych NMT-450 mogà byç sto-
sowane do oceny zgodnoÊci urzàdzeƒ telekomunika-
cyjnych u˝ywanych w tych sieciach z wymaganiami za-
sadniczymi oraz wymaganiami systemu NMT-450i.

§ 2. W rozporzàdzeniu Ministra ¸àcznoÊci z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie wymagaƒ technicznych
i eksploatacyjnych dla urzàdzeƒ, linii i sieci telekomu-
nikacyjnych zak∏adanych i u˝ywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 109, poz. 709
i Nr 134, poz. 887) w za∏àczniku nr 1 po wyrazach „Za-
∏àcznik nr 15 — Wymagania techniczne i eksploatacyj-
ne dla sieci radiokomunikacji ruchomej làdowej
o strukturze komórkowej, zak∏adanej i eksploatowanej
w paÊmie cz´stotliwoÊci 450 MHz, oraz warunki jej
wspó∏pracy z siecià telekomunikacyjnà u˝ytku publicz-
nego” skreÊla si´ wyrazy „Cz´Êç 1 — Wymagania pod-
stawowe.”

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 11 wrzeÊnia 2001 r.
(poz. 1218)

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA SIECI KOMÓRKOWYCH NMT-450

I. Postanowienia ogólne

§ 1. OkreÊlenia u˝yte w za∏àczniku oznaczajà:

1) ACR — automatycznà central´ radiotelefonicznà
sieci komórkowej NMT-450, sterujàcà pracà tej sie-

ci w poszczególnych regionach i w ca∏ym kraju, re-
alizujàcà funkcje zaliczania za po∏àczenia zestawia-
ne w sieci komórkowej NMT-450 i zapewniajàcà
wspó∏prac´ tej sieci komórkowej z PSTN,
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2) aparat publiczny — publicznie dost´pny aparat te-
lefoniczny, w którym po∏àczenie jest op∏acane au-
tomatycznie, w szczególnoÊci za pomocà monety,
karty telefonicznej albo karty p∏atniczej,

3) ETSI — Europejski Instytut Norm Telekomunikacyj-
nych,

4) ITU — Mi´dzynarodowy Zwiàzek Telekomunikacyjny,

5) POU — podsystem obs∏ugi i utrzymania sieci ko-
mórkowej NMT-450, umo˝liwiajàcy uzyskiwanie
podstawowych danych o konfiguracji tej sieci, gro-
madzenie danych o ruchu w tej sieci i jakoÊci jego
obs∏ugi oraz zg∏aszanie alarmów systemowych do
centrum obs∏ugi i utrzymania sieci,

6) PSTN — stacjonarnà publicznà sieç telefonicznà
eksploatowanà na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

7) SAR — stacj´ abonenckà zapewniajàcà u˝ytkowni-
kowi korzystanie z sieci komórkowej NMT-450
w ka˝dym punkcie obszaru obj´tego zasi´giem tej
sieci,

8) SAS — stacj´ abonenckà umo˝liwiajàcà u˝ytkowni-
kowi korzystanie z us∏ug telekomunikacyjnych wy-
∏àcznie w punkcie zainstalowania, jako:
a) urzàdzenie koƒcowe sieci komórkowej NMT-450,
b) urzàdzenie koƒcowe PSTN,
c) aparat publiczny sieci komórkowej NMT-450 lub

PSTN,

9) SB — stacj´ bazowà sieci komórkowej NMT-450,
którà tworzy zestaw urzàdzeƒ radiowych nadaw-
czych, odbiorczych lub nadawczo-odbiorczych
oraz urzàdzeƒ sterujàcych i zarzàdzajàcych wyko-
rzystaniem kana∏ów radiowych stacji, przeznaczo-
nà do obs∏ugi ∏àcznoÊci radiowej stacji abonenc-
kich i wspó∏pracujàcà z ACR w procesach identyfi-
kacji i lokalizacji stacji abonenckich oraz prze∏àcza-
niu po∏àczeƒ b´dàcych w stadium realizacji,

10) WTE — wymagania techniczne i eksploatacyjne.

II. Szczegó∏owe WTE dla sieci komórkowych 
NMT-450

§ 2. 1. Sieç komórkowa NMT-450 jest przeznaczona
do Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych zgodnie
z zasadami analogowego systemu radiokomunikacji
ruchomej làdowej o strukturze komórkowej NMT-450i.

2. Podstawowe wymagania dla analogowego sys-
temu radiokomunikacji ruchomej làdowej o strukturze
komórkowej NMT-450i okreÊla za∏àcznik nr 15 —
cz´Êç 2 do rozporzàdzenia Ministra ¸àcznoÊci z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie wymagaƒ technicznych
i eksploatacyjnych dla urzàdzeƒ, linii i sieci telekomu-
nikacyjnych zak∏adanych i u˝ywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 109, poz. 709
i Nr 134, poz. 887), zwanego dalej „rozporzàdzeniem”.

§ 3. Sieç komórkowa NMT-450 wykorzystuje
w szczególnoÊci:

1) zakresy cz´stotliwoÊci dla urzàdzeƒ radiowych:
a) nadawczych SB: 452,5—457,0 MHz,

b) odbiorczych SB: 462,5—467,0 MHz,

2) odst´p mi´dzykana∏owy: 25 kHz albo 12,5 kHz,

3) udoskonalony system automatyki, w tym sygna∏
potwierdzenia identyfikacji stacji abonenckich,
zgodny z wymaganiami systemu NMT-900,

4) kompresj´ i dekompresj´ sygna∏u w torach aku-
stycznych.

§ 4. 1. Sieç komórkowa NMT-450 powinna zapew-
niaç:

1) realizacj´ po∏àczeƒ:
a) pomi´dzy dwiema dowolnymi stacjami abo-

nenckimi tej sieci,
b) zarówno krajowych, jak i mi´dzynarodowych:

— wychodzàcych z sieci komórkowej NMT-450
do innych publicznych sieci telefonicznych,

— przychodzàcych do sieci komórkowej NMT-
-450 z innych publicznych sieci telefonicz-
nych,

2) mo˝liwoÊç utrzymania ciàg∏oÊci wszystkich okre-
Êlonych w pkt 1 rodzajów po∏àczeƒ w przypadku
przemieszczania SAR mi´dzy obszarami obs∏ugi-
wanymi przez ró˝ne ACR tej sieci.

2. Operator eksploatujàcy sieç komórkowà NMT-
-450 mo˝e zastosowaç odpowiednie Êrodki techniczne,
uniemo˝liwiajàce obs∏ug´ SAS zarejestrowanej w da-
nej SB poza obszarem jej zasi´gu.

§ 5. Sieç komórkowa NMT-450 powinna w szcze-
gólnoÊci umo˝liwiaç:

1) Êwiadczenie us∏ugi telefonicznej w zakresie cz´sto-
tliwoÊci sygna∏u akustycznego: 0,3÷3,4 kHz,

2) wykonywanie po∏àczeƒ do automatycznych us∏ug
specjalnych, zwanych dalej „AUS”.

III. Szczegó∏owe WTE dla urzàdzeƒ telekomunikacyj-
nych u˝ywanych w sieciach komórkowych NMT-450

§ 6. 1. ACR sieci komórkowej NMT-450 powinny:

1) byç dostosowane do nadawania numeracji o d∏u-
goÊci wymaganej w po∏àczeniach z abonentami
krajowych sieci PSTN i ruchomych publicznych
sieci telefonicznych, w tym w po∏àczeniach mi´-
dzynarodowych oraz w dost´pie do AUS,

2) umo˝liwiaç indywidualne zaliczanie po∏àczeƒ.

2. ACR, SB i POU sieci komórkowej NMT-450 po-
winny wspó∏pracowaç ze sobà za pomocà cyfrowych
linii transmisyjnych, w szczególnoÊci realizowanych za
pomocà: kabli miedzianych, Êwiat∏owodów lub mikro-
falowych linii radiowych, zgodnie z odpowiednimi wy-
maganiami obowiàzujàcymi na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

§ 7. 1. WTE dotyczàce SB stosowanych w sieciach
komórkowych NMT-450 okreÊla za∏àcznik nr 15a do
rozporzàdzenia — cz´Êç 4.

2. SB sieci komórkowej NMT-450 powinna wyko-
rzystywaç:
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1) jeden kana∏ cz´stotliwoÊci jako kana∏ sygnalizacyj-
ny,

2) co najmniej jeden kana∏ cz´stotliwoÊci do obs∏ugi
po∏àczeƒ telefonicznych.

3. Na obszarze obs∏ugiwanym przez jednà SB sieci
komórkowej NMT-450, przenoszàcà maksymalny ruch
10,6 Erlanga, sumaryczny czas zaj´toÊci wszystkich
wykorzystywanych przez danà SB kana∏ów cz´stotli-
woÊci (przeznaczonych do sygnalizacji lub obs∏ugi po-
∏àczeƒ telefonicznych) nie mo˝e przekraczaç 3 minut
w ciàgu godziny najwi´kszego ruchu.

§ 8. Z zastrze˝eniem § 9 i § 12, WTE dotyczàce sta-
cji abonenckich stosowanych w sieciach komórko-
wych NMT-450 okreÊla za∏àcznik nr 15a do rozporzà-
dzenia — cz´Êç 3.

§ 9. 1. SAS powinna mieç mo˝liwoÊç wykorzysta-
nia wszystkich kana∏ów cz´stotliwoÊci przewidzianych
dla sieci komórkowej NMT-450.

2. SAS mo˝e byç wykonana jako:

1) urzàdzenie koƒcowe sieci komórkowej NMT-450,
sk∏adajàce si´ z urzàdzenia radiowego nadawczo-
-odbiorczego wraz z antenà i zasilaczem oraz uk∏a-
du lub uk∏adów wspó∏pracy u˝ytkownika z klawia-
turà do wybierania numeru, wyÊwietlaczem i mi-
krotelefonem,

2) urzàdzenie radiowe nadawczo-odbiorcze wraz z an-
tenà i zasilaczem wyposa˝one w uk∏ad wspó∏pracy,
spe∏niajàcy WTE okreÊlone w za∏àcznikach nr 5, 17
i 18 do rozporzàdzenia, przeznaczone do przy∏àcza-
nia telekomunikacyjnego urzàdzenia koƒcowego,
w szczególnoÊci:
a) aparatu telefonicznego powszechnego u˝ytku,

spe∏niajàcego WTE okreÊlone w za∏àczniku nr 18
do rozporzàdzenia oraz w normie PN-T-
-83001:1999,

b) aparatu faksowego, spe∏niajàcego WTE okreÊlo-
ne w za∏àczniku nr 16 do rozporzàdzenia,

c) modemu o przep∏ywnoÊci do 4800 bit/s,
d) aparatu publicznego, spe∏niajàcego WTE okre-

Êlone w za∏àczniku nr 20 do rozporzàdzenia,

3) urzàdzenie koƒcowe sieci komórkowej NMT-450
okreÊlone w pkt 1, wyposa˝one w uk∏ad wspó∏pra-
cy, o którym mowa w pkt 2.

3. Wyposa˝enie liniowe SAS przeznaczone do
wspó∏pracy z analogowym urzàdzeniem koƒcowym
powinno spe∏niaç WTE okreÊlone w za∏àczniku nr 17 do
rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem, i˝ dopuszcza si´, aby
wymagana wartoÊç pràdu w p´tli abonenckiej by∏a
uzyskiwana przy zasilaniu linii napi´ciem ni˝szym ni˝
wymagane w WTE okreÊlonych w za∏àczniku nr 5 do
rozporzàdzenia, je˝eli d∏ugoÊç lub rezystancja  linii
abonenckiej do∏àczonej do SAS jest zbli˝ona do mak-
symalnej, dopuszczanej przez producenta SAS.

4. Podstawowym êród∏em zasilania SAS powinna
byç sieç pràdu przemiennego. Zanik i powrót zasilania
nie powinny przerywaç lub zak∏ócaç realizowanych po-
∏àczeƒ.

5. Do awaryjnego zasilania SAS w przypadkach za-
niku napi´cia sieci pràdu przemiennego zaleca si´ sto-
sowanie gazoszczelnej baterii akumulatorów monto-
wanej wewnàtrz obudowy stacji, przy czym w czasie
normalnej eksploatacji bateria ta nie powinna wyma-
gaç ˝adnych czynnoÊci obs∏ugowych. Przy Êrednim ru-
chu nieprzekraczajàcym 0,1 Erlanga czas pracy stacji
z baterii zasilania rezerwowego nie powinien byç krót-
szy ni˝ 8 godzin.

6. Zewn´trzne zasilacze sieciowe dla SAS, niesta-
nowiàce wraz z nià mechanicznej ca∏oÊci, podlegajà
obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z wymaganiami za-
sadniczymi dla urzàdzeƒ telekomunikacyjnych.
W szczególnoÊci powinny one spe∏niaç wymagania
normy PN-EN 60950:2000.

IV. Szczegó∏owe WTE, dotyczàce wspó∏pracy sieci ko-
mórkowej NMT-450 z innymi publicznymi sieciami 

telefonicznymi

§ 10. 1. Dost´p do sieci komórkowej NMT-450 z do-
wolnej PSTN, jak równie˝ dost´p z sieci komórkowej
NMT-450 do dowolnej PSTN, powinien byç realizowa-
ny za poÊrednictwem ACR za pomocà cyfrowych linii
transmisyjnych.

2. Numeracja stosowana w sieci komórkowej NMT-
-450 oraz schematy wybierania powinny byç zgodne
z okreÊlonymi dla tej sieci w planie numeracji krajowej
dla publicznych sieci telefonicznych.

§ 11. ACR sieci komórkowej NMT-450 wspó∏pracu-
jàce z centralami PSTN powinny:

1) stosowaç sygnalizacj´ SS7 ISUP 1 (Integrated Sys-
tem User Part — Warstwa U˝ytkownika Telefonicz-
nego) zgodnà z WTE okreÊlonymi w za∏àczniku nr 5
do rozporzàdzenia oraz w normie PN-T-05112:1996,

2) przesy∏aç do PSTN sygna∏y tonowe i zapowiedzi
zgodne z WTE, o których mowa w pkt 1,

3) umo˝liwiaç do∏àczanie cyfrowych linii transmisyj-
nych o przepustowoÊci n x 2048 kbit/s poprzez stan-
dardowe z∏àcze PCM 30, przy czym zaleca si´, aby:
a) parametry sygna∏ów przekazywanych w tych li-

niach by∏y zgodne z WTE okreÊlonymi dla par
symetrycznych o rezystancji 120 omów i kodów
liniowych HDB 3 w dokumencie ETSI-TBR13, do-
tyczàcymi cyfrowych linii dzier˝awionych
2048 kbit/s, oraz w zaleceniu ITU-T G.703, doty-
czàcym charakterystyk hierarchicznych cyfro-
wych systemów komutacyjnych,

b) struktura ramki sygna∏ów przekazywanych
w tych liniach by∏a zgodna z WTE okreÊlonymi
w zaleceniu ITU-T G.704, dotyczàcym struktury
synchronicznej sieci szkieletowej,

c) kana∏y radiowe PCM o przepustowoÊci 64 kbit/s
by∏y zgodne z WTE okreÊlonymi dla „A-Law”
w zaleceniu ITU-T G.711, dotyczàcym modulacji
impulsowo-kodowej cz´stotliwoÊci pasma g∏o-
sowego.

§ 12. 1. SAS sieci komórkowej NMT-450 mo˝e byç
u˝ywana jako urzàdzenie koƒcowe PSTN, z zastrze˝e-
niem ust. 2 pkt 3.
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2. W przypadku u˝ywania SAS w sposób opisany
w ust. 1:

1) SAS powinna:
a) posiadaç numer abonencki sieci PSTN, przy

czym numer stacji oraz schematy wybierania
numerów przez SAS powinny byç zgodne
z okreÊlonymi dla abonentów PSTN w planie nu-
meracji krajowej dla publicznych sieci telefo-
nicznych,

b) umo˝liwiaç w szczególnoÊci:
— wykonywanie us∏ug i po∏àczeƒ okreÊlonych

w § 5,

— transmisj´ danych w paÊmie fonicznym za
pomocà modemów z szybkoÊcià transmisji
do 4800 bit/s,

— transmisj´ faksów grupy 3,
— do∏àczenie aparatu publicznego,

2) nie powinny byç realizowane po∏àczenia telefonicz-
ne abonentów publicznych sieci telefonicznych
z numerem przypisanym SAS w sieci komórkowej
NMT-450,

3) stacja SAS nie powinna byç lokalizowana na obsza-
rach aglomeracji miejskich o liczbie mieszkaƒców
przekraczajàcej 100 tysi´cy.


