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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie op∏at za prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci przez komórki i jednostki organizacyjne dla
potrzeb s∏u˝b rzàdowych.

Na podstawie art. 31 ust. 3 pkt  2 lit. a 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, Nr 74,
poz. 676 i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç, terminy
i sposób uiszczania op∏at za prawo do wykorzystywa-
nia cz´stotliwoÊci przez:

1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne
nadzorowane lub podporzàdkowane Ministrowi
Obrony Narodowej,

2) jednostki organizacyjne nadzorowane lub podleg∏e
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,

3) jednostki si∏ zbrojnych obcych paƒstw, przebywajà-
cych czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita
Polska jest stronà — na czas pobytu,

4) jednostki organizacyjne innych zagranicznych or-

ganów paƒstwowych, przebywajàcych czasowo na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
umów, których Rzeczpospolita Polska jest stronà —
na czas pobytu,

zwane dalej „podmiotami”.

§ 2. 1. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa
w § 1 pkt 1 i 3, rocznà op∏at´ za prawo do wykorzysty-
wania cz´stotliwoÊci w wysokoÊci —  300 000 z∏.

2. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa w § 1
pkt 2, rocznà op∏at´ za prawo do wykorzystywania cz´-
stotliwoÊci w wysokoÊci:

1) w zakresie cz´stotliwoÊci poni˝ej 30 MHz — w kwo-
cie zrycza∏towanej 12 000 z∏;

2) w zakresie cz´stotliwoÊci 30 MHz — 1 000 MHz za
ka˝de 25 kHz widma radiowego — 200 z∏;

3) w zakresie cz´stotliwoÊci powy˝ej 1 000 MHz za
1 kana∏ niezale˝nie od d∏ugoÊci relacji, liczby prz´-
se∏ i zakresu cz´stotliwoÊci — 1 500 z∏.

3. Ustala si´ dla podmiotów, o których mowa w § 1
pkt 4, roczne op∏aty za prawo do wykorzystywania cz´-
stotliwoÊci  w wysokoÊci okreÊlonej:

1) dla radiokomunikacji ruchomej làdowej — w ust. 2
pkt 2;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302).



2) dla radiokomunikacji sta∏ej làdowej oraz radioko-
munikacji satelitarnej — w ust. 2 pkt 3;

3) dla radiokomunikacji lotniczej oraz radiokomunika-
cji morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej — w za∏àczniku
do rozporzàdzenia.

4. W przypadku gdy kana∏ radiowy wykorzystuje na
tym samym obszarze wi´cej ni˝ jeden podmiot posia-
dajàcy prawo do wykorzystywania (wspó∏u˝ytkowa-
nia) cz´stotliwoÊci, ka˝dy z tych podmiotów wnosi
op∏at´ za prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci
w wysokoÊci 50 % op∏aty rocznej. 

5. Za prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci
w celu przeprowadzenia badaƒ, eksperymentów oraz
dla zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji
ustala si´ op∏at´ w wysokoÊci 50 % kwoty równej ilo-
czynowi liczby miesi´cy w okresie obj´tym prawem do
wykorzystywania cz´stotliwoÊci i 1/12 op∏aty rocznej.

§ 3. 1. Op∏at´ rocznà za prawo do wykorzystywania
cz´stotliwoÊci uiszcza si´ w ratach kwartalnych w wy-
sokoÊci równej 1/4 op∏aty rocznej do koƒca stycznia,
kwietnia, lipca i paêdziernika danego roku. Podmiot
mo˝e uiszczaç op∏at´ rocznà jednorazowo za ca∏y rok
do koƒca lutego danego roku albo w ratach pó∏rocz-
nych w wysokoÊci równej 1/2 op∏aty rocznej do koƒca
lutego i sierpnia danego roku.

2. W przypadku gdy decyzja ustalajàca prawo do
wykorzystywania cz´stotliwoÊci zosta∏a wydana w trak-

cie kwarta∏u, op∏at´ za ten kwarta∏ uiszcza si´ w kwocie
równej iloczynowi liczby miesi´cy obj´tych w danym
kwartale decyzjà o prawie do wykorzystywania cz´sto-
tliwoÊci i 1/12 op∏aty rocznej.

3. Za okresowe, krótsze ni˝ kwarta∏, prawo do wy-
korzystywania cz´stotliwoÊci op∏at´ uiszcza si´ jedno-
razowo w kwocie równej iloczynowi liczby miesi´cy
wyst´pujàcych w okresie obj´tym prawem do wyko-
rzystywania cz´stotliwoÊci i 1/12 op∏aty rocznej. Mini-
malna op∏ata za okresowe prawo do wykorzystywania
cz´stotliwoÊci wynosi 1/12 op∏aty rocznej.

4. Op∏aty, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz § 2
ust. 5, uiszcza si´ w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
decyzji ustalajàcej prawo do wykorzystywania cz´sto-
tliwoÊci.

§ 4. Op∏aty wnosi si´ na rachunek Urz´du Regula-
cji Telekomunikacji i Poczty.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.2)

Minister Infrastruktury: M. Pol
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———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra ¸àcznoÊci z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie
wysokoÊci, terminów i sposobu uiszczania op∏at za u˝ywa-
nie cz´stotliwoÊci (Dz. U. Nr 42, poz. 245 oraz z 1999 r. Nr 5,
poz. 36), które, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne, traci moc z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2002 r. (poz. 2009)

OP¸ATY ROCZNE ZA PRAWO WYKORZYSTYWANIA CZ¢STOTLIWOÂCI W RADIOKOMUNIKACJI MORSKIEJ
I ˚EGLUGI ÂRÓDLÑDOWEJ ORAZ W RADIOKOMUNIKACJI LOTNICZEJ

1. Op∏aty za prawo do wykorzystywania jednego kana∏u radiowego w radiokomunikacji lotniczej, w zakresie cz´sto-
tliwoÊci 117,975 — 137,000 MHz przez jednà stacj´ lotniskowà, w relacji „ziemia—statek powietrzny” wynoszà: 

1.1. dla kana∏u radiowego o szerokoÊci 25 kHz ................................................................................................ 150 z∏,

1.2. dla kana∏u radiowego o szerokoÊci 8,33 kHz ............................................................................................... 50 z∏.

2. Op∏ata za prawo do wykorzystywania jednej cz´stotliwoÊci w systemach radionawigacji i radiolokacji morskiej
i lotniczej wynosi .............................................................................................................................................. 150 z∏.

3. WysokoÊç op∏aty za prawo do wykorzystywania cz´stotliwoÊci w radiokomunikacji morskiej i ˝eglugi Êródlà-
dowej przez ka˝dà stacj´ nadbrze˝nà w relacji „brzeg—statek” okreÊla tablica 1.

Tablica 1

Zakres cz´stotliwoÊci SzerokoÊç kana∏u [kHz] Op∏ata

1 2 3

Pasmo morskie VHF
12,5 200 z∏ za jeden kana∏

25 400 z∏ za jeden kana∏

Pozosta∏e pasma przewidziane
dla s∏u˝by radiokomunikacyjnej
morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej

zgodnie z Regulaminem
radiokomunikacyjnym 2 400 z∏ za jedno pasmo



Na podstawie art. 52 ust. 2 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, Nr 74, poz. 676
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Operator Êwiadczàcy us∏ugi powszechne:

1) oferuje osobie niepe∏nosprawnej, przy zawieraniu
umowy o Êwiadczenie us∏ug powszechnych oraz
na ka˝de ˝àdanie tej osoby:

a) wideotelefon,

b) tekstofon,

c) i inne urzàdzenie koƒcowe przystosowane, w za-
kresie okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozpo-
rzàdzenia, do u˝ywania przez osoby niepe∏no-
sprawne

— niezb´dne do zapewnienia tej osobie dost´pu do
us∏ug powszechnych; 

2) zak∏ada aparaty publiczne przystosowane, w za-
kresie okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do rozporzà-

dzenia, do u˝ywania przez osoby niepe∏nospraw-
ne;

3) umieszcza aparaty publiczne, o których mowa
w pkt 2, w sposób i w miejscu umo˝liwiajàcym ko-
rzystanie z nich przez osoby niepe∏nosprawne, po-
ruszajàce si´ na wózku inwalidzkim lub korzystajà-
ce z aparatu s∏uchowego; 

4) znakuje aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2,
w sposób umo˝liwiajàcy korzystanie z nich przez
osoby s∏abowidzàce,  poprzez:

a) stosowanie kontrastowych kolorów do najwa˝-
niejszych elementów funkcjonalnych tych apa-
ratów,

b) umieszczanie napisów prostà czcionkà w kolo-
rze wyraênie ró˝niàcym si´ od koloru t∏a;

5) oznacza aparaty publiczne, o których mowa
w pkt 2, znakiem, którego wzór stanowi za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia;

6) znakuje karty telefoniczne w sposób pozwalajàcy
na samodzielne i prawid∏owe pos∏ugiwanie si´ ni-
mi przez osoby niewidome oraz s∏abowidzàce.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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4. WysokoÊç op∏aty za prawo do wykorzystywania jednego kana∏u radiowego w radiokomunikacji morskiej i ˝e-
glugi Êródlàdowej, w zakresie cz´stotliwoÊci VHF przez ka˝dà stacj´ przewoênà lub przenoÊnà, w relacji
„brzeg-statek”, niepracujàcà na podstawie pozwolenia statkowego okreÊla tablica 2.

Tablica 2

Lokalizacja stacji SzerokoÊç kana∏u [kHz] Op∏ata w z∏otych

1 2 3

W zasi´gu stacji nadbrze˝nej
12,5 150

25 300

Poza zasi´giem stacji nadbrze˝-
nej lub przy jej braku

12,5 200

25 400

2010

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu realizacji obowiàzku zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym dost´pu do
us∏ug powszechnych. 

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. Nr 32, poz. 302).


