
Dz.U.02.138.1162  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 6 sierpnia 2002 r. 
w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez 
pozwolenia. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)  
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) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 
1. Nie wymaga pozwolenia radiowego używanie następujących urządzeń radiowych nadawczych i 
nadawczo-odbiorczych: 
    1) końcowych, dołączanych do zakończeń 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 zasięgu, określonych w załączniku do rozporządzenia, wykorzystujących uzgodnione przez 
organizacje międzynarodowe zakresy częstotliwości i dopuszczonych do używania przez właściwy do 
tego organ. 
2. Urządzenia radiowe nadawcze i nadawczo-odbiorcze, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować 
zakłóceń w pracy urządzeń innych służb ani żądać ochrony przed zakłóceniami ze strony innych 
urządzeń. 

§ 2. 
Używanie urządzeń radiowych nadawczych i nadawczo-odbiorczych, wykorzystujących uzgodnione przez 
organizacje międzynarodowe zakresy częstotliwości, pracujących z zastępczą mocą promieniowania 
(e.r.p.) nadajnika nieprzekraczającą: 
    1) 150 mW - w przypadku urządzeń wykorzystujących częstotliwości z zakresu  26,96-27,41 MHz; 
    2) 20 mW - w przypadku urządzeń wykorzystujących inne niż wymienione w pkt. 1 częstotliwości z 
zakresu częstotliwości do 800 MHz,  
dla których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostały wydane świadectwa homologacji na 
podstawie ustawy z dnia 23 listopada 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, 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 pozwolenia radiowego do czasu upływu terminu ważności tych świadectw.  
 

§ 3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


