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2. Jeżel i sieć operatora wykracza poza granice strefy 
numeracyjnej krajowej sieci telekomunikacyjnej, to opłaty, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, ulegają zwiększeniu o 50% . 
Jeżeli w sieci stosowane są centrale z analogowym polem 
komutacyjnym, to opłaty ulegają również zwiększeniu o taki 
procent, jaki stanowi pojemność tych central w pełnej 
pojemności sieci operatora. 

3) przeciwdziałania zagrożeniom środowiska naturalnego 

3. Opłaty, ' o których mowa w ust. 1 pkt 1, ulegają 
obniżeniu o taki procent, jaki stanowi udz iał abonentów 
wiejskich wsieci operatora, z tym że obniżenie opłat nie może 
przekroczyć 50% . 

§ 2. 1. Podstawą do określenia wysokości opłat, o któ
rych mowa w § 1, są dane o stanie ewidencyjnym sieci, linii 
i urządzeń podawane przez operatora do Państwowej In 
spekcji Telekomunikacyjnej na podstawie zarządzenia Minis
tra Łączności w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszczane są 
w ratach kwartalnych do końca danego kwartału na pod
stawie danych ewidencyjnych na dzień 31 grudnia roku 
poprzed niego. 

§ 3. 1. Podmiot, który uzyskał zezwolenie na używanie 
urządzeń radiokomunikacyjnych, uiszcza opłaty roczne 
w wysokości określonej w załączn i ku do rozporządzen ia . 
Urządzenia radiokomunikacyjne wchodzące w skład sieci 
telekomunikacyjnych, za które uiszczane są opłaty zgodnie 
z § 1, uważane są za części składowe tych sieci. 

2. Podmiot, który uzyskał zezwolenie na używanie urzą
dzeń i sieci kablowej odbioru zbiorowego programów radio 
fonicznych i telewizyjnych, uiszcza opłaty roczne uzależ
nione od wielkości sieci, określone liczbą gniazd abonenc
kich przyłączonych do sieci przy opłacie rocznej od jednego 
gniazda abonenckiego 1,50 zł. 

3. W razie wykorzystywania urządzenia radiokomunika
cyjnego wyłączn ie do: 

1) ratowania życia ludzkiego, 

2) przeciwdziałania klęskom żywiołowym i usuwania ich 
skutków, 

(w tym monitoringu środowiska) 
przez jednostkę powołaną wyłącznie do realizacji wymie
nionych wyżej zadań, uiszcza się opłaty roczne w wysokości 
10% opłat określonych w załączniku do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Podstawę do ustalania wysokości opłat, o któ
rych mowa w § 3 ust. 1, stanowią parametry techniczne 
danego urządzenia, określone w świadectwie homologacji 
i w zezwoleniu telekomunikacyjnym. 

2. Podstawą do określenia wysokości opłat, o których 
mowa w § 3 ust. 2, są dane o stanie ewidencyjnym urządzeń 
i sieci kablowej odbioru zbiorowego programów radiofonicz
nych i telewizyjnych podawane przez operatora do Państ
wowej Agencji Radiokomunikacyjnej na podstawie zarzą
dzenia Ministra Łączności w sprawie ewidencji sieci, linii 
i urządzeń telekomunikacyjnych. 

3. Jeżeli z zezwolenia wynika, że opłaty roczne, o któ
rych mowa w § 3 ust. 1, należą się za okres krótszy, dzieli się je 
przez 12 i mnoży przez liczbę miesięcy objętych zezwoleniem. 

4. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 2, uiszczane są 
w sposób określony w § 2 ust. 2. v 

5. Opłaty określone w § 3 ust. 1 uiszcza się jednorazowo 
do końca stycznia. Jeżeli opłaty należą się za okres krótszy niż 
jeden rok, uiszcza się je w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
zezwolenia. Dopuszcza się uiszczanie opłat w równych 
ratach półrocznych , jeżeli ich łączna wysokość przekracza 
kwotę 1 00 zł: 

1) pierwsza rata do końca stycznia, 

2) druga rata do końca lipca. 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 
27 września 1991 r. w sprawie wysokości i sposobu uisz
czania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomuni
kacyjnej (Dz. U. Nr 97, poz. 429). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 

Minister Łączności: A. Zieliński 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Łą
czności z dnia 21 listopada 1994 r. (poz. 
677) 

OPŁATY ROCZNE ZA UŻYWANIE URZĄDZEŃ RADIOKOMUNIKACYJNYCH 

Poz. 

2 

Określenie urządzenia 

2 

A. Radiokomun i kacja ruchoma lądowa 
Stacja stała o mocy wyjściowej nadajnika: 
1) do 10 W: a) pracująca w systemie simpleks 

b) pracująca w systemie dupleks 
2) powyżej 10 W: a) pracująca w systemie simpleks 

b) pracująca w systemie dupleks 
Stacja przewoźna o mocy wyjściowej nadajnika: 
1) do 10 W: a) pracująca w systemie simpleks . 

b) pracująca w systemie dupleks 
2) powyżej 10 W: a) pracująca w systemie simpleks 

b) pracująca w systemie dupleks 

Kwota w zł 

3 

12,00 
18,00 
24,00 
36,00 

3,60 
5,40 

12,00 
18,00 

.<., 
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Stacja przenośna lub noszona o mocy wyjściowej nadajnika: 
1) do 2 W: a) pracująca w systemie simpleks . 

b) pracująca w systemie dupleks . 

2) powyżej 2 W: a) pracująca w systemie simpleks . 
b) pracująca w systemie dupleks. 

Urządzenie RSŁA (Radiofoniczne Stacjonarne Łącze Abonenckie) : 
1) stacja centralowa 
2) stacja abonencka 
Stacja przewoźna satelitarna 

B. R a d i okom u n i kacja stała 

Stacja linii radiowej (wchodząca w skład wyposażenia 1 przęsła linii radiowej) 
Stacja stała pracująca w zakresie częstotliwości do 30 MHz, w relacjach: 
1) krajowych 
2) zagranicznych 

. Stacja stała satelitarna . 

C. Radiokomunikacja morska i żeglugi śródlądowej 

Stacja stała wykorzystywana do łączności w relacji "brzeg-statek" pracująca w zakresie 
częstotliwości: 

1) do 30 MHz 
2) powyżej 30 MHz 
Stacja pokładowa wykorzystywana do łączności w relacji "statek-brzeg" lub "statek-statek" 
pracująca w zakresie częstotliwości: 
1) do 30 MHz 
2) powyżej 30 MHz 
Stacja pokładowa wykorzystywana do łączności na statku . 
Stacja satelitarna: 
1) stała 
2) pokładowa 
Urządzenie nadawcze, nadawczo-odbiorcze wykorzystywane do nawigacji i instalowane na: 
1) lądzie 

2) statku 
3) morzu 

D. Radiokomunikacja lotnicza 
Stacja stała wykorzystywana do łączności w relacji "ziemia-statek powietrzny" pracująca 
w zakresie częstotliwości przydzielonym: 
1) służbie lotniczej ·. 
2) służbie ruchomej lądowej 

Stacja pokładowa wykorzystywana do łączności w relacji "statek powietrzny-ziemia" lub 
"statek powietrzny-statek powietrzny" pracująca w zakresie częstotliwości przydzielonym: 
1) służbie lotniczej . 
2) służbie ruchomej lądowej 

Urządzenie nadawcze, nadawczo-odbiorcze wykorzystywane do nawigacji i instalowane: 
1) na lądzie . 
2) na statku morskim lub powietrznym . 

E. R a d i o d y f u z ja 
Stacja radiofoniczna pracująca w zakresach częstotliwości: 
1) fal długich. 
2) fal średnich o mocy nadajnika: 

a) do 1 kW 
b) powyżej 1 kW do 50 kW . 
c) powyżej 50 kW . 

3) fal krótkich 
4) fal ultrakrótkich o mocy wyjściowej nadajnika: 

a) do 1 kW. 
b) powyżej 1 kW 

Poz. 677 

3 

1,20 
1,80 

2,40 
3,60 

wg poz. 1 
wg poz. 3 

12,00 

30,00 

24,00 
48,00 

120,00 

30,00 
24,00 

6,00 
3,60 
1,80 

wg poz. 8 
wg poz. 5 

12,00 
3,60 
1,20 

30,00 
wg poz. 1 

6,00 
wg poz. 2 

12,00 
3,60 

60,00 

6,00 
12,00 
24,00 
12,00 

12,00 
24,00 
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18 Stacja telewizyjna o mocy wyjściowej nadajnika: 
1) do 50 W 
2) powyżej 50 W do 1 kW . 
3) powyżej 1 kW 

F. Radiokomunikacja amatorska 

3 

3,00 
12,00 
24,00 

19 Urządzenia objęte zezwoleniem dla radiooperatorów z: 
1) kategorią I . 
2) kategorią II 

6,00 
3,60 

20 

G. Łączność w paśmie nie chronionym 27,12 MHz 

Urządzenie stacjonarne o mocy wyjściowej nadajnika powyżej 150 mW: 
1) do 4 W . . ' 
2) powyżej 4 W . 

6,00 
18,00 

21 Urządzenie przewoźne o mocy wyjściowej nadajnika powyżej 150 mW: 
1) do 4 W . 
2) powyżej 4 W . 

3,60 
12,00 

22 Urządzenie przenośne lub noszone o mocy wyjściowej nadajnika powyżej 150 mW: 
1) do 1 W . 
2) powyżej 1 W . 

1,80 
6,00 

678 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dn ia 6 grudnia 1994 r. 

w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracow
ników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, 
poz. 163, Nr 80, poz. 368 i Nr 90, poz. 419) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwa
ny dalej "funduszem", tworzy się dla pracowników cywil 
nych wojska w zakładach pracy na zasadach określonych 
wart. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163, Nr 
80, poz. 368 i Nr 90, poz. 419). 

2. Fundusz zwiększa się o środki wymienione wart. 
7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1. 

§ 2. Zakład pracy coroczn ie - w terminie do dnia 31 
marca - przekazuje środki funduszu w wysokości 1/3 
naliczonego odpisu podstawowego na odrębny rachunek 
bankowy właściwego oddziału finansów dowództwa okręgu 
wojskowego, rodzaju sił zbrojnych i Zgrupowania Jednostek 
Zabezpieczenia Ministerstwa Obrony Narodowej, z prze
znaczeniem na udzielanie pomocy finansowej pracownikom 
na cele mieszkaniowe. 

§ 3. 1. Naliczenia funduszu oraz przekazania środków 
wymienionych w § 2 za 1994 r. zakłady pracy dokonają 
w ciągu 7 dni od dnia wejśc ia w życie rozporządzenia. 

2. Szefostwa służby zakwaterowania i budownictwa 
okręgów wojskowych (garn izonu stołecznego): 

1) przekażą dokumentację dotyczącą nie spłaconych poży
czek udzielonych z zakładowego funduszu mieszkanio
wego - właściwym oddziałom finansów, o których 
mowa w § 2, 

2) dokonają rozliczenia zakładowego funduszu mieszka
niowego i przekażą pozostałość środków na rachunek 
bankowy, o którym mowa w § 2. 

3. Pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego 
udzielone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 

podlegają spłacie na rachunek bankowy, o którym mowa 
w § 2. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie również do funduszu za 1994 r. 

Minister Obrony Narodowej : p. o. J. Milewski 


