Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
)
1

zdnia

2012r.

w sprawie pozwoleń dla slużby radiokomunikacyjnej amatorskiej

Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.

-

Prawo telekomunikacyjne

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.
) zarządza się, co następuje:
2
1.

Rozporządzenie

określa,

zgodnie

z

Regulaminem Radiokomunikacyjnym,

stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego
Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z
2003 r. Nr 10, poz. 111 i 112), a także z zaleceniem T/R 61-01 Europejskiej Konferencji
Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, zwanej dalej „CEPT” oraz zalecenie
ECC/REC/(05)06 Komitetu Łączności Elektronicznej CEPT:
1)

rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń
radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej „pozwoleniami”;

2)

wymagania niezbędne do uzyskania pozwoleń;

3)

okresy ważności pozwoleń;

4)

sposób identyfikacji stacji.
2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)

radiostacja amatorska

-

urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz

z systemem antenowym używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;
2)

radiostacja amatorska bezobsługowa automatyczną radiostację amatorsk
-

Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej łączność, na podstawie 1 ust. 2
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Administracji i Cyfiyzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).
2)
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220,
poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz.
556,z2008r.Nr17,poz. 101 iNr227,poz. 1505,z2009r.Nrll,poz.59,Nr18,poz.97iNr85,poz.716,
z2OlOr. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229,
poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 102 poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr
171,poz. 1016 iNr234,poz. l39Oorazz2Ol2r.poz. 908,poz. 1445 i 1529.
-
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3)

sufiks

-

indywidualną dla każdego posiadacza pozwolenia, niepowtarzalną dla każdego

prefiksu państwowego, część znaku wywoławczego przyznaną przez Prezesa Urzędu
Komunikacji

Elektronicznej

z dostępnych zasobów,

przeznaczoną dla

stałej

i

niezmiennej identyfikacji radiostacji w okresie ważności pozwolenia radiowego;
4)

świadectwo

-

odpowiedniej klasy świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie

radiokomunikacyjnej

amatorskiej

wydane

zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń
radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290);
5)

świadectwo równoważne

-

świadectwo zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02

(HAREC) wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny;
6)

znak wywoławczy

-

unikalny ciąg znaków (liter i cyfr) identyfikujący radiostację

amatorską.
3. Radiostację amatorską identyfikuje się za pomocą znaku wywoławczego, który
zawiera:
1)

dwuznakowy

prefiks

państwowy

przyznany

przez

Międzynarodowy

Związek

Telekomunikacyjny;
2)

cyfrę określającą obszar, w którym znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania
uprawnionego podmiotu, gdzie poszczególne cyfry oznaczają:

3)

a)

1

b)

2 województwo kujawsko-pomorskie lub pomorskie,

c)

3 województwo lubuskie lub wielkopolskie,

d)

4 województwo podlaskie lub warmińsko-mazurskie,

e)

5 województwo mazowieckie,

f)

6 województwo dolnośląskie lub opolskie,

g)

7 województwo łódzkie lub świętokrzyskie,

h)

8 województwo lubelskie lub podkarpackie,

i)

9 województwo małopolskie lub śląskie;

-

województwo zachodniopomorskie,

-

-

-

-

-

-

-

-

sufiks.
4. 1. Ustala się następujące rodzaje pozwoleń:

1)

pozwolenie kategorii 1

-

pozwolenie zawierające znak wywoławczy z prefiksem

państwowym SP lub SQ i sufiksem, uprawniające do używania radiostacji amatorskich
pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W we wszystkich zakresach
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częstotliwości

—

przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej

amatorskiej

na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)

pozwolenie kategorii 3

-

pozwolenie zawierające znak wywoławczy z prefiksem

państwowym SO i sufiksem, uprawniające do używania radiostacji amatorskich
pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W w zakresach częstotliwości
18 10-2000 kHz, 35 10-3775 kHz, 7000-7200 kHz, 2 1000-21450 kHz, 28000-29700 kHz,
144-146 MHz,

430-440

MHz i

10,0-10,5

GHz przeznaczonych

dla służby

radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)

pozwolenie

na używanie radiostacji

amatorskiej

bezobsługowej

-

pozwolenie

zawierające znak wywoławczy z prefiksem państwowym SR i sufiksem, uprawniające
do używania radiostacji amatorskiej bezobsługowej pracującej:
a)

z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla określonej częstotliwości
poniżej 30 MHz,

b)

z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W dla określonej częstotliwości
powyżej 30 MHz

-

we wszystkich zakresach przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)

pozwolenie dodatkowe

-

pozwolenie zawierające znak wywoławczy z jednym

z prefiksów państwowych: 3Z, HF, SN, SP, SO lub SQ, zbudowany z wyłączeniem
zasobów wykorzystywanych przy budowie znaków wywoławczych przyznawanych
w pozwoleniach kategorii 1 i 3 i sufiksem, uprawniające do używania radiostacji
amatorskich pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla
służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy
czym maksymalna moc wyjściowa nadajnika określana jest każdorazowo w pozwoleniu
i nie może przekroczyć 1500 W.
2. W przypadku pozwolenia:
1)

kategorii 1 i pozwolenia na używanie radiostacji amatorskiej bezobsługowej

-

sufiks

może być złożony zjednej, dwóch lub trzech liter;
2)

kategorii 3

3)

dodatkowego sufiks może być kombinacją liter i cyfr, z których ostatnia jest literą.

-

sufiks może być trójliterową kombinacją liter od AAA do KZZ;
-

5. 1. Pozwolenie kategorii 1 wydaje się osobie fizycznej, która posiada:
1)

świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne
albo
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2)

pozwolenie wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny nadające jej co
najmniej uprawnienia określone w

4 ust. 1 pkt 1, z mocą nie większą niż 500 W

-

jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego
członkiem CEPT.
2. Pozwolenie kategorii 3 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy
C lub D operatora urządzeń radiowych.
3. Pozwolenie na używanie radiostacji amatorskiej bezobsługowej wydaje się osobie
fizycznej, która posiada świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych i ukończyła 18
lat. Przepisu

9 nie stosuje się.

4. Pozwolenie dodatkowe

wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie

kategorii 1.
6. 1. Pozwolenie kategorii 1 lub pozwolenie na używanie radiostacji amatorskiej
bezobsługowej wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej
stowarzyszenia posiadającej osobowość prawną, a także stowarzyszeniu zwykłemu w
rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr
-

79, poz. 855, późn. zm.
), która przedłoży zgodę osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji:
3
1)

dla pozwolenia kategorii 1

2)

dla pozwolenia na używanie radiostacji amatorskiej bezobsługowej

-

zgodę trzech osób posiadających pozwolenia kategorii 1;
-

zgodę osoby

posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 3.
2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy dołączyć
zgodę jednej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na pełnienie funkcji kierownika
radiostacji.
3. Pozwolenie dodatkowe wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce
organizacyjnej stowarzyszenia posiadaj ącej osobowość prawn a także stowarzyszeniu
zwykłemu, w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

-

Prawo o stowarzyszeniach, które

posiada pozwolenie kategorii 1 oraz przedłoży zgodę trzech osób odpowiedzialnych za pracę
radiostacji, posiadających pozwolenia kategorii 1.
7. 1. Osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym terenowa jednostka organizacyjna
stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną a także stowarzyszenie zwykłe w rozumieniu
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

-

Prawo o stowarzyszeniach może posiadać jedno

pozwolenie kategorii 1.

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055,z2007r.Nr 112,poz. 766 orazz20ll r.Nr 112,poz. 654.
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2. Osoba fizyczna może posiadać jedno pozwolenie kategorii 3.
8. Pozwolenia wydaje się:
1)

na okres nieprzekraczający 10 lat w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3,

2)

na okres nieprzekraczający 5 lat w przypadku:

-

-

a)

pozwoleń na używanie radiostacji amatorskiej bezobsługowej,

b)

pozwoleń kategorii 1
organizacyjnych

-

dla osób prawnych, w tym terenowych jednostek

stowarzyszeń posiadających

osobowość

prawną,

stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

a także
-

Prawo o

stowarzyszeniach,
3)

na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w przypadku pozwolenia dodatkowego.
-

9. Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga
uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.
10. Pozwolenia wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują
ważność przez okres, na który zostały wydane.
11. Do wniosków

o wydanie pozwoleń złożonych przed dniem wejścia w życie

niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia, przy czym osobom,
które złożyły wnioski o wydanie pozwoleń kategorii 5 albo pozwoleń tymczasowych
określonych w przepisach dotychczasowych, wydaje się odpowiednio pozwolenia na
używanie radiostacji amatorskiej bezobsługowej albo pozwolenia dodatkowe określone w
niniejszym rozporządzeniu.
12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
.
4

MINISTER ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

„

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r.
w sprawie pozwolei dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 223, poz. 1472), które na
podstawie art. 25 ust. I ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz
niektórych irmych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445) utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej wykonuje upoważnienie zawarte w art. 148 ust. 4 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
Konieczność wydania nowego rozporządzenia, zastępującego obowiązujące rozporządzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U.
Nr 223 poz. 1472) wynika ze zmiany art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne.
—

—

Celem wydania rozporządzenia jest ponadto niezbędne, na podstawie doświadczeń
dotychczasowej praktyki, doprecyzowanie przepisów prawa oraz ujednolicenie, racjonalizacja i
optymalizacja sposobu przydzielania znaków wywoławczych, stanowiących istotną i integralną
część pozwolenia i służących do identyfikacji posiadacza pozwolenia. Zaproponowana
przejrzysta regulacja w zakresie znaków wywoławczych w ramach pozwoleń dla służby radiowej
amatorskiej umożliwi organowi regulacyjnemu optymalizację zarówno procesu kontroli
przestrzegania ich warunków, jak i procesu udzielania pozwoleń, co wpłynie korzystnie na
sprawność działania urzędu i lepszą kontrolę kosztów obsługi administracyjnej, ponoszonych w
tej sferze.
W stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r.
w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej projekt zawiera następujące
zmiany:
W
1 przywołano dodatkowo zalecenie Komitetu Łączności Elektronicznej ECC(05)06
„Pozwolenie radiowe CEPT dla początkujących”, zgodnie z którym wydawane są pozwolenia
kategorii 3 przeznaczone dla początkujących radioamatorów. Pozwolenia kategorii 3 nie są
uwzględnione w procedurach Zalecenia T/R 61-01.
W 2 wprowadzono pkt 5 i 6, w których określono definicje znaku wywoławczego oraz sufiksu,
dla usunięcia wątpliwości interpretacyjnych.
Wprowadzono nowy
3, w treści którego określono sposób identyfikacji stacji poprzez
szczegółowe wskazanie warunków budowy znaku wywoławczego, stanowiącego integralną i
istotną część pozwolenia dla służby radiowej amatorskiej.
Wprowadzono nowy 4, w treści którego doprecyzowano i uporządkowano rodzaje pozwoleń
dla służby radiowej amatorskiej:
W 4 ust. 1 pkt 1 definiującym pozwolenie kategorii I wprowadzono zmianę polegającą na
wyznaczeniu jednej maksymalnej mocy wyjściowej nadajnika wynoszącej 500 W,
zamiast dotychczasowego podziału pozwoleń na dwie grupy: umożliwiającej pracę z
maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W lub z maksymalną mocą nadajnika 500
W. Ponadto do pozwoleń kategorii 1 przypisano znaki wywoławcze zawierające
wyłącznie prefiksy SP lub SQ. Pozwoli to na bezpośrednią identyfikację radioamatora na
podstawie nasłuchu prowadzonych przez niego łączności, co przyczyni się do
zwiększenia możliwości kontroli wykorzystywania pasm radiowych przez posiadaczy
różnych kategorii pozwoleń radiowych.

•

W
4 ust. 1 pkt 2 ograniczono pasmo 3500-3800 kHz do pasma 3510-3775 kHz z
powodu intensywnego wykorzystywania skrajnych częstotliwości pasma przez
posiadaczy pozwoleń kategorii 1 do łączności dalekosiężnych. Równocześnie zapewniono
posiadaczom pozwoleń kategorii 3 możliwość wykonywania takich łączności w
dodatkowo przyznanym paśmie 7000-7200 kHz.

•

Zmiana

•

Projektowana zmiana dotycząca 4 ust. 1 pkt 4 polega na zastąpieniu dotychczasowego
pozwolenia tymczasowego pozwoleniem dodatkowym. Oznacza to możliwość uzyskania
przez użytkownika radiowej służby amatorskiej posiadającego pozwolenie kategorii 1,
jednego lub większej ilości pozwoleń dodatkowych niezależnie od posiadanego w tym
samym czasie podstawowego pozwolenia kategorii 1. Zmiana ta uzasadniona jest z jednej
strony likwidacją zbędnych barier administracyjnych wobec użytkowników radiowej
służby amatorskiej, a z drugiej możliwością samoregulacji środowiska tych
użytkowników, gdyż opłata skarbowa wiążąca się z każdorazowym uzyskaniem
pozwolenia dodatkowego, wydawanego na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, powinna
spowodować ograniczenie liczby wniosków o wydanie pozwolenia dodatkowego. W
konsekwencji zapewni to racjonalną gospodarkę ograniczonym dobrem, jakim są znaki
wywoławcze, stanowiące integralną i istotną część pozwolenia. W punkcie tym określono
także szczegółowe warunki konstrukcji znaków wywoławczych przydzielanych w
pozwoleniu dodatkowym. Zmiana ta realizuje postulaty środowisk krótkofalowców w
Polsce, dotyczące możliwości pracy radiostacji amatorskich pod znakiem wywoławczym
będącym elementem pozwolenia o charakterze podstawowym jak również znakiem
wywoławczym będącym elementem pozwolenia dodatkowego w jednym czasie.

•

Projektowany 4 ust. 2 określa sufiksy dla pozwoleń, o których mowa w ust. 1 tego
przepisu. Pozwoleniom kategorii 3 przypisano znak wywoławczy z prefiksem SO i
trój literowym sufiksem będącym kombinacją liter od AAA do KZZ, w celu
jednoznacznej identyfikacji uprawnień operatorskich i parametrów transmisji posiadacza
pozwolenia. Ograniczenie ilości sufiksów wynika z niewielkiej liczby osób
występujących o pozwolenie kategorii 3. Sufiksy od KZZ do ZZZ będą wykorzystywane
do budowy znaków wywoławczych przydzielonych w ramach pozwoleń kategorii 1
(obecnie liczba pozwoleń kategorii 3 wynosi ok. 500, natomiast kategorii 1 ok. 14 tys. i
stale rośnie).

4 ust. 1 pkt 3 polega na korekcie nazwy pozwolenia.

—

Nowa treść
5 jest konsekwencją zmian w
4 i określa warunki wydania osobie fizycznej
pozwolenia kategorii 1, kategorii 3, pozwolenia na używanie stacji amatorskiej bezobsługowej
oraz pozwolenia dodatkowego. Natomiast 6 określa warunki wydania wskazanych pozwoleń
osobie prawnej, w tym terenowej jednostce stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, a
także stowarzyszeniu zwykłemu.
Nowa treść 7 jest konsekwencją racjonalnej gospodarki pozwoleniami kategorii 1 i kategorii 3,
a tym samym znakami wywoławczymi. Zaprojektowana regulacja zakłada, że w jednym czasie
osoba fizyczna lub prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej lub stowarzyszenie
zwykłe, może posiadać tylko jedno ważne pozwolenie kategorii 1, a osoba fizyczna tylko jedno
ważne pozwolenie kategorii 3.
Nowa treść 8 określa czas, na jaki wydawane są pozwolenia wszystkich kategorii objętych
przedmiotową regulacją w stosunku do poprzedniej regulacji zmiana ta umożliwia bardziej
—

elastyczne określenie okresu ważności określonych pozwoleń.
Nowa treść
9 i
poprzedniej regulacji.

10 jest konsekwencją zmiany numeracji paragrafów w stosunku do

Nowa treść
11 zawiera przepis przejściowy w zakresie stosowania niniejszej regulacji do
wniosków o wydanie pozwoleń złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.
Nowy

12 zawiera przepis końcowy.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie podlega
notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,
poz. 2039, z późn. zm.).
Zgodnie z ustawąz dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
—

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
I. Podmioty, na które oddzialuje projekt rozporządzenia
Podmiotami, do których adresowany jest projekt rozporządzenia są osoby ubiegające się o
pozwolenie na używanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz
organ administracji właściwy w sprawie wydawania tych pozwoleń, tj. Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
II. Konsultacje spoleczne
Projekt rozporządzenia w
następujących podmiotów:

ramach

konsultacji

społecznych

został

przekazany

1) Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców,
2) Stowarzyszenia Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich,
3) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT),
4) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT),
5) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE),
6) Stowarzyszenia Sympatyków Radia MANUFAKTURA,
7) Ligi Ochrony Kraju,
8) Związku Harcerstwa Polskiego,
9) Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
10) Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego,
I 1)Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich,

do

12)Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej,
13)Forum Związków Zawodowych,
14)NSZZ Solidarność,
15) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
16) Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
1 7) Kraj owej Izby Gospodarczej,
18) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
19)Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
20)Business Centre Club,
21 )Związku Rzemiosła Polskiego.

III. Wplyw projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym na budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie skutkowało obciążeniem budżetu państwa ani
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
IV. Wplyw regulacji na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
V. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
VI. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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