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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, 
które mogà byç u˝ywane bez pozwolenia.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800
i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Nie wymaga pozwolenia radiowego u˝ywa-
nie nast´pujàcych urzàdzeƒ radiowych nadawczych
i nadawczo-odbiorczych:

1) koƒcowych, do∏àczanych do zakoƒczeƒ ruchomych
sieci:

a) naziemnych telefonicznych, 

b) naziemnych dyspozytorskich, w tym sieci typu
trankingowego, 

c) systemów radiokomunikacji satelitarnej: 

— EUTELSAT (EUTELTRACKS), 

— INMARSAT, 

— THURAYA,

— GLOBALSTAR;

2) dyspozytorskich typu PRIVATE MOBILE RADIO —
PMR 446;

3) Radia Obywatelskiego CB typu PUBLIC RADIO —
PR 27; 

4) bliskiego zasi´gu, okreÊlonych w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia,

wykorzystujàcych uzgodnione przez organizacje mi´-
dzynarodowe zakresy cz´stotliwoÊci i dopuszczonych
do u˝ywania przez w∏aÊciwy do tego organ.

2. Urzàdzenia radiowe nadawcze i nadawczo-od-
biorcze, o których mowa w ust. 1, nie mogà powodo-
waç zak∏óceƒ w pracy urzàdzeƒ innych s∏u˝b ani ˝àdaç
ochrony przed zak∏óceniami ze strony innych urzà-
dzeƒ.

§ 2. U˝ywanie urzàdzeƒ radiowych nadawczych
i nadawczo-odbiorczych, wykorzystujàcych uzgodnio-
ne przez organizacje mi´dzynarodowe zakresy cz´sto-
tliwoÊci, pracujàcych z zast´pczà mocà promieniowa-
nia (e.r.p.) nadajnika nieprzekraczajàcà:

1) 150 mW — w przypadku urzàdzeƒ wykorzystujà-
cych cz´stotliwoÊci z zakresu 26,96—27,41 MHz;

2) 20 mW — w przypadku urzàdzeƒ wykorzystujàcych
inne ni˝ wymienione w pkt 1 cz´stotliwoÊci z zakre-
su cz´stotliwoÊci do 800 MHz,

dla których przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia zosta∏y wydane Êwiadectwa homologacji na pod-
stawie ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o ∏àcznoÊci
(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,
z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r.
Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73,
poz. 852 i Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 67, poz. 678
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), nie wymaga pozwole-
nia radiowego do czasu up∏ywu terminu wa˝noÊci
tych Êwiadectw.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 sierpnia 2002 r. (poz. 1162)

1. Ustala si´ nast´pujàce rodzaje urzàdzeƒ radiowych
bliskiego zasi´gu, których u˝ywanie nie wymaga
pozwolenia radiowego:

1) urzàdzenia przeznaczone do ogólnego stosowa-
nia, obejmujàce w szczególnoÊci urzàdzenia wy-
korzystywane w telemetrii, zdalnym sterowaniu,
alarmach, transmisji danych oraz w zakresie po-

wy˝ej 2,4 GHz do przesy∏ania sygna∏ów wizyj-
nych — których zakresy cz´stotliwoÊci i parame-
try techniczne okreÊla aneks nr 1; 

2) urzàdzenia przeznaczone wy∏àcznie do wykry-
wania ofiar lawin, emitujàce tylko fal´ noÊnà
(bez modulacji) — których zakresy cz´stotliwo-
Êci i parametry techniczne okreÊla aneks nr 2;
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3) urzàdzenia przeznaczone dla:

a) lokalnych radiowych sieci komputerowych
(RLAN),

b) lokalnych radiowych sieci komputerowych
o du˝ej przep∏ywnoÊci (HIPERLAN)

— których zakresy cz´stotliwoÊci i parametry
techniczne okreÊla aneks nr 3; 

4) urzàdzenia przeznaczone do zastosowania
w transporcie kolejowym, wykorzystywane
w systemach telekomunikacyjnych do obs∏ugi
transportu i ruchu kolejowego (∏àcznoÊç pomi´-
dzy pojazdami oraz pomi´dzy pojazdami i infra-
strukturà przydro˝nà):
a) do automatycznej identyfikacji pojazdów

w transporcie kolejowym (AVI),

b) w systemie Eurobalise,

c) w systemie Euroloop

— których zakresy cz´stotliwoÊci i parametry
techniczne okreÊla aneks nr 4; 

5) urzàdzenia przeznaczone do stosowania w tele-
matyce transportu drogowego (RTTT), wykorzy-
stywane w systemach telekomunikacyjnych do
obs∏ugi transportu i ruchu drogowego — któ-
rych zakresy cz´stotliwoÊci i parametry technicz-
ne okreÊla aneks nr 5;

6) urzàdzenia przeznaczone do wykrywania ruchu
lub ostrzegania o ruchu — których zakresy cz´-
stotliwoÊci i parametry techniczne okreÊla aneks
nr 6;

7) urzàdzenia przeznaczone do realizacji:
a) alarmów, wykorzystujàcych sygna∏y radiowe

do wykrywania lub wskazywania stanu alar-
mowego, w tym: alarmy pojazdowe, systemy
ostrzegania o zagro˝eniu wykorzystywane
mi´dzy innymi przez administracj´ rzàdowà
i jednostki samorzàdu terytorialnego,

b) systemów alarmowych pomocy socjalnej,
wykorzystujàcych sygna∏y radiowe do wykry-
wania lub wskazywania stanu alarmowego,
w tym w szczególnoÊci: alarmy pojazdowe
i systemy alarmowe pomocy socjalnej —
umo˝liwiajàce osobom starszym, chorym lub
niepe∏nosprawnym zg∏oszenie stanu zagro˝e-
nia, a tak˝e systemy ostrzegania o zagro˝eniu,
wykorzystywane mi´dzy innymi przez admi-
nistracj´ rzàdowà i jednostki samorzàdu tery-
torialnego

— których zakresy cz´stotliwoÊci oraz parame-
try techniczne okreÊla aneks nr 7;

8) urzàdzenia przeznaczone do zdalnego sterowa-
nia modeli: latajàcych, làdowych, nawodnych
i podwodnych — których zakresy cz´stotliwoÊci
oraz parametry techniczne okreÊla aneks nr 8;

9) urzàdzenia przeznaczone do zastosowaƒ induk-
cyjnych, wykorzystywane w szczególnoÊci: jako
immobilizery samochodowe, do identyfikowa-
nia zwierzàt, jako bezprzewodowe ∏àcza do
transmisji g∏osu, do sterowania dost´pem, wy-

krywania po∏o˝enia kabli, jako systemy zabez-
pieczajàce przed kradzie˝à, do automatycznej
identyfikacji towarów, automatycznego nalicza-
nia op∏at drogowych lub transmisji danych do
urzàdzeƒ r´cznych:

a) pracujàce w zakresie fal d∏ugich, 

b) pracujàce w zakresach cz´stotliwoÊci wy˝-
szych ni˝ zakres fal d∏ugich

— których zakresy cz´stotliwoÊci oraz parametry
techniczne okreÊla aneks nr 9;

10) urzàdzenia stosowane jako mikrofony bezprze-
wodowe:

a) ogólnego stosowania,

b) urzàdzenia profesjonalne

— których zakresy cz´stotliwoÊci i parametry
techniczne okreÊla aneks nr 10;

11) urzàdzenia przeznaczone do kontroli i Êledzenia
(RFID), wykorzystywane do kontroli i Êledzenia
dóbr i wyrobów, w szczególnoÊci w: zak∏adach
produkcyjnych, sieciach spedycyjnych, handlu
detalicznym i hurtowym, charakteryzujàce si´
niewielkimi rozmiarami (znane pod nazwà han-
dlowà „tag”), które sà przyczepiane (mocowa-
ne) do tych przedmiotów — których zakresy cz´-
stotliwoÊci i parametry techniczne okreÊla aneks
nr 11;

12) urzàdzenia stosowane w aktywnych implantach
medycznych, wprowadzone w sposób trwa∏y do
cia∏a ludzkiego w celu kontroli lub sterowania
funkcjami ˝yciowymi pacjenta — których zakre-
sy cz´stotliwoÊci i parametry techniczne okreÊla
aneks nr 12;

13) urzàdzenia przeznaczone do transmisji radiowej
sygna∏ów akustycznych, w tym w szczególnoÊci:
s∏uchawki bezprzewodowe, g∏oÊniki bezprzewo-
dowe, bezprzewodowe ∏àcza do transmisji g∏o-
su, mikrofony bezprzewodowe w∏àczane przyci-
skiem — których zakresy cz´stotliwoÊci i para-
metry techniczne okreÊla aneks nr 13.

2. U˝ywane w za∏àczniku do rozporzàdzenia skróty
oznaczajà:

1) „e.r.p.” — zast´pczà moc promieniowania;

2) „e.i.r.p.” — zast´pczà izotropowà moc promie-
niowania;

3) „I” — anten´ zintegrowanà z urzàdzeniem — ro-
zumie si´ przez to anten´ zaprojektowanà jako
niezb´dnà, integralnà cz´Êç urzàdzenia;

4) „D” — anten´ do∏àczanà — rozumie si´ przez to
anten´ przeznaczonà do stosowania z danym
urzàdzeniem z mo˝liwoÊcià jej od∏àczania, ale
zaprojektowanà jako niezb´dnà cz´Êç urzàdze-
nia;

5) „Z” — anten´ zewn´trznà — rozumie si´ przez to
anten´ do∏àczanà do urzàdzenia za pomocà z∏à-
cza, w które wyposa˝one jest urzàdzenie.
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3. AktywnoÊç nadajnika okreÊla si´ wspó∏czynni-
kiem aktywnoÊci nadajnika — rozumie si´ przez
to procentowy stosunek czasu nadawania w jed-
nej lub wielu cz´stotliwoÊciach noÊnych do czasu
dzia∏ania urzàdzenia w okresie 1 godziny, gdzie:

1) bardzo ma∏a aktywnoÊç nadawania jest to ak-
tywnoÊç, dla której:

a) wspó∏czynnik efektywnoÊci nadawania jest
mniejszy od 0,1%,

b) maksymalny czas w∏àczenia nadajnika jest
równy 0,72 s,

c) minimalny czas wy∏àczenia nadajnika jest
równy 0,72 s;

2) ma∏a aktywnoÊç nadawania jest to aktywnoÊç,
dla której:

a) wspó∏czynnik efektywnoÊci nadawania jest
wi´kszy od 0,1% i mniejszy od 1%,

b) maksymalny czas w∏àczenia nadajnika jest
równy 3,6 s,

c) minimalny czas wy∏àczenia nadajnika jest
równy 1,8 s;

3) du˝a aktywnoÊç nadawania jest to aktywnoÊç,
dla której:

a) wspó∏czynnik efektywnoÊci nadawania jest
wi´kszy od 1% i mniejszy od 10%,

b) maksymalny czas w∏àczenia nadajnika jest
równy 36 s,

c) minimalny czas wy∏àczenia nadajnika jest
równy 3,6 s;

4) bardzo du˝a aktywnoÊç nadawania jest to aktyw-
noÊç, dla której wspó∏czynnik efektywnoÊci
nadawania jest wi´kszy od 10%.
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