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Szanowny Panie Dyrektorze!
W odpowiedzi na pismo nr ŁT5w-02034(10)/07 D:807911 dotyczące
konsultacji społecznych projektów rozporządzeń z 10.03.2008 r. w sprawie
świadectw operatora urządzeń radiowych oraz w sprawie pozwoleń dla służby
radioamatorskiej, przesyłamy uwagi i propozycje zmian tych rozporządzeń.
Poniższe stanowisko wywiedliśmy z faktu, że w ostatnim roku w wielu krajach
Europy i nie tyko w przepisach dotyczących służby radokomunikacyjnej
amatorskiej dokonano zmian w związku ze zmianami w (RR) polegającymi na
usunięciu obowiązku znajomości telegrafii przy ubieganiu się o pozwolenia
radioamatorskie. Wprowadzenie rekomendacji CEPT ECC (05)06 otworzyło
możliwość utworzenia licencji dla początkujących radioamatorów uznawanych
również w innych krajach członkowskich CEPT.
W rekomendacji ECC (05)06 traktującej o licencji „CEPT Novice” brak
jakichkolwiek wskazań co do pasm, które powinny być dostępne dla posiadaczy
tych pozwoleń, rekomendacja wskazuje na to, aby licencja ta była dostępna dla
ludzi o elementarnej wiedzy z zakresu radiokomunikacji amatorskiej, ludzi bardzo
młodych jak i starszych chcących eksperymentować na pasmach amatorskich,
poszczególne administracje określą, jaka klasa pozwolenia krajowego będzie
odpowiadać pozwoleniu CEPT Novice. Wcześniej zabiegaliśmy o to, aby licencja
ta uprawniała do używania urządzeń radiowych w dwóch zakresach częstotliwości
tak jak w obecnie wydawanym pozwoleniu kategorii 4.
Dziś bogatsi o doświadczenia innych krajów mamy nieco inny pogląd na tą
sprawę. Tak więc proponujemy wprowadzenie dwóch rodzajów świadectw i
dwóch rodzajów pozwoleń odpowiadających licencji „CEPT” i „CEPT Novice”.

Podobnie jak w wielu krajach CEPT, które w 2007 roku wprowadziły licencje
"CEPT Novice” powinniśmy uprawniania (zakresy częstotliwości) wynikające z
tego pozwolenia zbliżyć do aktualnie funkcjonujących w EU licencji CEPT Novice.
Proponujemy postąpić tak jak jest obecnie w Niemczech. W związku z tym
proponujemy dwa rodzaje pozwoleń:
−

kategorii 1 uprawniające do pracy we wszystkich pasmach, odpowiadające
wymaganiom rekomendacji CEPT T/R 61-01 (pozwolenie to może uzyskać
osoba posiadająca świadectwo klasy A lub B). Ponieważ świadectwa A i B
różniły się tylko wymogiem znajomości alfabetu Morse’a, zakres wymaganej
wiedzy był taki sam. Sądzimy, że nie powinno być zatem problemu w
przekonaniu Państwa o zrównaniu uprawnień wynikających z posiadania tych
świadectw. Jest to operacja znacznie mniej uciążliwa finansowo i czasowo niż
operacja wymiany świadectw B na świadectwa klasy A.

−

kategorii 3 odpowiadające wymaganiom rekomendacji CEPT ECC (05)06.
Ponieważ świadectwa C i D różniły się tylko wymogiem znajomości alfabetu
Morse’a, zakres wymaganej wiedzy był taki sam. Tu analogicznie do
poprzedniej części naszego pisma uważamy że jest to operacja znacznie
mniej uciążliwa finansowo i czasowo niż operacja wymiany świadectw D na
świadectwa klasy C.

Wg naszej propozycji Pozwolenia kat 2 i 4 wydane na podstawie wcześniejszych
przepisów zachowałyby ważność na warunkach i na okres na jaki były wydane.
Aby uniknąć konfliktu uprawnień wynikających z pozwoleń kategorii 3 „starych” i
„nowych” proponujemy by zostały z urzędu wymienione wcześniej wydane
pozwolenia kat. 3 (według naszej wiedzy jest ich obecnie około 30 szt) na
proponowane nowe pozwolenia kategorii 3 .
W rozporządzeniu w sprawie świadectw proponujemy skreślenie świadectw klasy
B i D w rezultacie czego będą wydawane tylko świadectwa klasy A wydawane dla
osób, które ukończyły 15 lat i świadectwa klasy C wydawane dla osób, które
ukończyły 10 lat.
Łączę wyrazy szacunku!
Piotr Skrzypczak SP2JMR
Prezes PZK

Załączniki.
Propozycje zmian w Rozporządzeniu dot. Pozwoleń zał 1.
Propozycja zmian w Rozporządzeniu dot. Świadectw zał 2.

