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Na podstawie art. 122 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. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe sposoby
post´powania w przypadku stwierdzenia, ˝e aparatura
wytwarzajàca pole elektromagnetyczne, zwana dalej
„aparaturà”, u˝ywana 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-
ce 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, przebywajàce czasowo na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
umów, których Rzeczpospolita Polska jest stronà —
na czas pobytu,

5) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego,

6) jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu,
7) jednostki organizacyjne podleg∏e ministrowi w∏a-

Êciwemu do spraw zagranicznych,
8) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz´dy konsu-

larne, zagraniczne misje specjalne oraz przedstawi-
cielstwa organizacji mi´dzynarodowych, korzysta-
jàce z przywilejów i immunitetów na podstawie
ustaw, umów i zwyczajów mi´dzynarodowych,
majàce swe siedziby na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej

— zwane dalej „podmiotami”, powoduje zak∏ócenie
pracy innej aparatury, spe∏niajàcej wymagania doty-
czàce kompatybilnoÊci elektromagnetycznej. 

§ 2. W celu eliminacji zak∏óceƒ powodowanych
przez aparatur´:
1) Minister Obrony Narodowej w stosunku do pod-

miotów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3,
2) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w sto-

sunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 2,
3) minister koordynujàcy na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej pobyt podmiotów, o których mowa
w § 1 pkt 4,

4) Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, zwa-
ny dalej „Szefem ABW”, w stosunku do podmio-
tów, o których mowa w § 1 pkt 5,

5) Szef Agencji Wywiadu, zwany dalej „Szefem AW”,
w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1
pkt 6,

6) minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych
w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1
pkt 7 i 8,

oraz Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Pocz-
ty, zwany dalej „Prezesem URTiP”, dzia∏ajà przy po-
mocy wyznaczonych, podleg∏ych im komórek organi-
zacyjnych, zwanych dalej „komórkami”.

§ 3. 1. W przypadku stwierdzenia przez Urzàd Regu-
lacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „URTiP”, ˝e
aparatura u˝ywana przez jeden z podmiotów powodu-
je zak∏ócenia pracy innej aparatury spe∏niajàcej wyma-
gania dotyczàce kompatybilnoÊci elektromagnetycz-
nej, kierownik komórki URTiP wyst´puje do kierownika
komórki wyznaczonej przez w∏aÊciwego ministra, Sze-
fa ABW albo Szefa AW o podj´cie dzia∏aƒ w celu elimi-
nacji zak∏óceƒ.

2. W wystàpieniu, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
si´ dane charakteryzujàce zak∏ócenia, a w szczególnoÊci:

1) nazw´ u˝ytkownika, którego aparatura jest zak∏ó-
cana,

2) cz´stotliwoÊç pracy, wspó∏rz´dne geograficzne
i ukierunkowanie anten zak∏ócanej aparatury,

3) dat´, czas trwania, cz´stoÊç wyst´powania oraz ob-
jawy techniczne zak∏ócenia,

4) mo˝liwe do okreÊlenia dane o êródle zak∏ócenia,
a w tym charakterystyczne znaki, rodzaj modulacji,
cz´stotliwoÊç i czas wyst´powania zak∏óceƒ

oraz wyznacza si´ termin usuni´cia ich przyczyny, któ-
ry nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 30 dni.

3. W przypadku braku mo˝liwoÊci eliminacji zak∏ó-
ceƒ w terminie, o którym mowa w ust. 2, kierownik ko-
mórki wyznaczonej przez w∏aÊciwego ministra, Szefa
ABW albo Szefa AW wyst´puje do kierownika komórki
URTiP z uzasadnionym wnioskiem o zmian´ terminu.

4. Je˝eli w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3,
zak∏ócenia nie zostanà wyeliminowane, Prezes URTiP
wyst´puje do w∏aÊciwego ministra, Szefa ABW albo
Szefa AW o podj´cie niezw∏ocznych dzia∏aƒ w celu usu-
ni´cia przyczyny zak∏óceƒ.

§ 4. Prezes URTiP na wniosek w∏aÊciwego ministra,
Szefa ABW albo Szefa AW udziela podmiotom nie-
zb´dnej pomocy technicznej w okreÊleniu êród∏a zak∏ó-
ceƒ oraz sposobu eliminacji zak∏óceƒ powodowanych
przez ich aparatur´.

§ 5. 1. W przypadku wystàpienia rozbie˝noÊci mi´-
dzy komórkà URTiP a komórkà wyznaczonà przez w∏a-
Êciwego ministra, Szefa ABW albo Szefa AW, dotyczà-
cych okreÊlenia êród∏a zak∏óceƒ lub sposobu ich elimi-
nacji, Prezes URTiP wyst´puje do w∏aÊciwego ministra,
Szefa ABW albo Szefa AW z wnioskiem o powo∏anie
komisji wspólnej w celu ustalenia êród∏a zak∏óceƒ lub
sposobu ich eliminacji.
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w sprawie sposobów post´powania w przypadku stwierdzenia, ˝e aparatura wytwarzajàca 
pole elektromagnetyczne powoduje zak∏ócenia pracy innej aparatury. 
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2. W sk∏ad komisji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzà kierownik komórki URTiP pe∏niàcy funkcj´ prze-
wodniczàcego komisji, kierownik komórki wyznaczo-
nej przez w∏aÊciwego ministra, Szefa ABW albo Szefa
AW oraz kierownik podmiotu, w stosunku do którego
istnieje przypuszczenie, ˝e u˝ywana przez ten podmiot
aparatura powoduje zak∏ócenia, oraz wyznaczeni przez
nich przedstawiciele.

3. Kierownik komórki wyznaczonej przez w∏aÊciwe-
go ministra, Szefa ABW albo Szefa AW udziela cz∏on-
kom komisji wszelkich potrzebnych informacji oraz za-
pewnia:
1) warunki do przeprowadzenia czynnoÊci pomiaro-

wych;
2) dost´p do danych technicznych aparatury oraz do

obiektów i pomieszczeƒ, w których aparatura ta si´
znajduje, o ile nie narusza to przepisów o ochronie
informacji niejawnych.

4. Komisja sporzàdza protokó∏ ze swoich czynnoÊci
podpisany przez cz∏onków komisji i przekazuje go Pre-
zesowi URTiP.

§ 6. 1. Kierownik komórki URTiP niezw∏ocznie infor-
muje u˝ytkownika, którego aparatura jest zak∏ócana,
o podj´tych dzia∏aniach i spodziewanym terminie eli-
minacji zak∏óceƒ.

2. Kierownik komórki URTiP, na wniosek u˝ytkowni-
ka, którego aparatura jest zak∏ócana, informuje go
o post´pie prac w zakresie eliminacji zak∏óceƒ.

3. Kierownik komórki wyznaczonej przez w∏aÊciwe-
go ministra, Szefa ABW albo Szefa AW niezw∏ocznie
zawiadamia kierownika komórki URTiP o wyelimino-
waniu zak∏óceƒ.

4. Kierownik komórki URTiP przekazuje informacj´,
o której mowa w ust. 3, u˝ytkownikowi, którego apara-
tura by∏a zak∏ócana.

§ 7. 1. W∏aÊciwi ministrowie, Szef ABW, Szef AW
oraz Prezes URTiP wyznaczà komórki do bezpoÊredniej
wspó∏pracy przy eliminacji zak∏óceƒ.

2. O wyznaczeniu komórki w∏aÊciwi ministrowie,
Szef ABW oraz Szef AW poinformujà niezw∏ocznie Pre-
zesa URTiP.

3. O wyznaczeniu komórki w URTiP Prezes URTiP
poinformuje niezw∏ocznie w∏aÊciwych ministrów, Sze-
fa ABW oraz Szefa AW.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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w sprawie okreÊlenia stanowisk oraz mno˝ników do ustalenia sk∏adników wynagrodzenia 
w s∏u˝bie zagranicznej.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) stanowiska personelu dyplomatyczno-konsularne-

go, stanowiska personelu pomocniczego i stano-
wiska personelu obs∏ugi, a tak˝e stanowiska kie-
rownicze w s∏u˝bie zagranicznej — okreÊlone w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) stanowiska kierownicze w s∏u˝bie zagranicznej ob-
sadzane w drodze konkursu;

3) mno˝niki kwoty bazowej s∏u˝àce do ustalenia wy-
nagrodzenia zasadniczego cz∏onków korpusu s∏u˝-
by zagranicznej — okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia;

4) mno˝niki kwoty bazowej s∏u˝àce do ustalenia wy-
sokoÊci dodatku s∏u˝by zagranicznej — okreÊlone
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia;

5) mno˝niki kwoty bazowej s∏u˝àce do ustalenia wy-
sokoÊci dodatku z tytu∏u zajmowania stanowiska
kierowniczego w ramach personelu dyplomatycz-
no-konsularnego — okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do
rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Stanowiskami kierowniczymi w s∏u˝bie za-
granicznej sà stanowiska:

1) dyrektora generalnego s∏u˝by zagranicznej;
2) dyrektora departamentu (komórki równorz´dnej);
3) zast´pcy dyrektora departamentu (komórki równo-

rz´dnej);
4) kierownika placówki zagranicznej;
5) zast´pcy kierownika placówki zagranicznej;
6) kierownika wydzia∏u ekonomiczno-handlowego

placówki zagranicznej;
7) kierownika wydzia∏u konsularnego przedstawiciel-

stwa dyplomatycznego;
8) kierownika administracyjno-finansowego placówki

zagranicznej.

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
oraz stanowisko kierownika placówki zagranicznej —
Instytutu Polskiego sà obsadzane w drodze konkursu.

§ 3. Do dnia 31 grudnia 2003 r. cz∏onkowie persone-
lu dyplomatyczno-konsularnego otrzymujà dodatek
s∏u˝by zagranicznej, obliczony przy zastosowaniu
mno˝nika kwoty bazowej s∏u˝àcego do ustalenia wy-
sokoÊci dodatku s∏u˝by zagranicznej, w wysokoÊci 0,1.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


