Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

Warszawa, 9 lutego 2017 r.
[notatka]
W dniu 9. lutego 2017 roku w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie mające na celu omówienie uwag
zgłoszonych do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenia w sprawie Krajowej
Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (poz. RD116) (sygn. sprawy: DP-WLII.0211.32.2016).
Spotkanie zostało zorganizowane stosownie do postanowień § 44 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 1006). Zaproszenie ze strony Ministerstwa Cyfryzacji wystosował Pan Marek Zagórski, Sekretarz Stanu MC, jednocześnie informując, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny udostępnione zostały: przedmiotowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów
zawierający uwzględnione uwagi i propozycje oraz zestawienia uwag zgłoszonych podczas uzgodnień
międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.
W spotkaniu udział wzięło 12 osób. Spotkanie odbyło się w bardzo merytorycznej i miłej atmosferze. Ze
strony MC spotkanie prowadził Dyrektor Departamentu Telekomunikacji (DT) Pan Michał Połzun oraz
zamiennie pani Agnieszka Książkiewicz (Wydział Regulacyjny Departamentu Telekomunikacji MC) opiekun merytoryczny projektu " Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości". W spotkaniu brali też udział inni pracownicy DT
MC (4 osoby), przedstawiciele PIIT (2 osoby), pracownicy UKE (4 osoby) i przedstawiciel Fundacji OPOR.
Z upoważnienia Prezesa PZK, Polski Związek Krótkofalowców reprezentował Kol. Zygmunt Szumski
SP5ELA, Prezes Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (OT-73).
W wyniku serii spotkań konsultacyjnych w MC w okresie marzec - maj 2016 r. środowiska radioamatorskie
zgłosiły wiele postulatów i wniosków lecz w końcowej fazie konsultacji do legislacji przyjęto nowelizację
Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (KTPCz) w zakresie pasma 5 MHz, a rozszerzenia i zmianę
limitów mocy w paśmie 70 MHZ pozostawiono ewentualnie do rozważenia w roku 2017, pozostawiając bez
rozstrzygających uzgodnień zmiany zapisów dot. ograniczeń w pasmach 50MHz, 70 MHz i 3,4 GHz
(wnioski przekazane przez Stowarzyszenie PK UKF).
Udostępnienie krótkofalowcom polskim pasma 5 MHz jest zgodnie z rekomendacją konferencji WRC 2015,
a Polski Związek Krótkofalowców występował o udostępnienie tego pasma pięciokrotnie, począwszy od
2001 roku.
Na wniosek organizacji krótkofalarskich (PZK, FOPOR) dopisano również zgodnie z uzasadnieniem:
„W zakresie 1240-1300 MHz dopisano służbę amatorską satelitarną (Ziemia-kosmos) wprowadzoną uwagą
5.282. Zmiana ma charakter porządkowy, gdyż uwaga 5.282 obowiązuje obecnie bez wyszczególnienia
służby amatorskiej satelitarnej.” Doceniając wagę zwiększenia przejrzystości zapisów Tabeli, przyjęto
wprowadzenie analogicznej zmiany porządkowej w zakresie 81,0-81,5 GHz i wpisanie zapisów uwagi
5.561A w tabelę.
Wnioski końcowe
Zakończono fazę konsultacji i uzgodnień końcowych dokumentu zmieniającego rozporządzenie w sprawie
Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Dokument zostaje dalej skierowany do RCL i w dalszym
ciągu do podpisu i publikacji jako Rozporządzenie Rady Ministrów RP, co nastąpi prawdopodobnie na
przełomie marca i kwietnia br. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Oznacza to, że już wkrótce krótkofalowcy polscy będą mieli do dyspozycji pasmo 5MHz (5351,5 - 5366,5
MHz), a pasmo 70MHz uzyska poszerzenie do zakresu 70.000-70.300 MHz.

[notatkę opracował: Zygmunt Szumski SP5ELA, Warszawa 9 lutego 2017 r.]

