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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 26 lutego 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw 
uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa. 

Na podstawie art. 27 ust. 1 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, z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, 
poz. 770 i Nr 137, poz. 926) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 
31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków 
i trybu wydawania świadectw uprawniających do ob
sługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości 
opłat za te świadectwa (Dz. U. Nr 18, poz. 86 i z 1997 r. 
Nr 42, poz. 268) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Świadectwa, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 
1-5 oraz w ust. 3 pkt 1-4, wydaje się na 
czas określony z ważnością na 5 lat, nato
miast świadectwa, o których mowa w § 8 ust. 
2 pkt 6 oraz w ust. 3 pkt 5, wydaje się na czas 
nieokreślony." , 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Dopuszcza się przedłużenie terminu ważno
ści świadectwa lub jego wymianę, po upły
wie terminu jego ważności, w przypadku 
udokumentowania przez posiadacza świa
dectwa pobytu za granicą w okresie upływu 
terminu ważności świadectwa oraz wykony
wania w trakcie tego pobytu czynności radio
operatora lub operatora, pod warunkiem że 
zgłoszenie przedłużenia terminu ważności 
świadectwa lub jego wymiany nastąpiło nie 
później niż w okresie 3 miesięcy od powrotu 
do kraju, a okres utraty ważności świadectwa 
nie przekroczył 12 miesięcy."; 

2) w § 14 w ust. 3 wyrazy ,,30 czerwca 1997 r." zastę
puje się wyrazami ,,31 grudnia 1998 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 lipca 1997 r. 

Minister Łączności: M. Zdrojewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 9 marca 1998 r. 

w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwiet
nia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283, 
Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, 
poz. 554 i Nr 133, poz. 883) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się uposażenie zasadnicze dla typowych 
stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wię-

ziennej, określone w tabeli stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 9 marca 1998 r. (poz. 183) 

TABELA UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA TYPOWYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY 
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

Lp. Typowe stanowisko służbowe Uposażenie miesięczne w złotych 

1 2 3 

1 Dyrektor Generalny Służby Więziennej 4 313 

2 Dyrektor okręgowy Służby Więziennej 2 709 


