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Projekt zmian w rozporządzeniu z 29 sierpnia 2005 r - w sprawie pozwoleń dla służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. 168 poz.1408). wg Polskiego Związku
Krótkofalowców.
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadectwo - odpowiedniej klasy świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie
radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia .... w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr
..., poz. ... )”;
2) w § 3:
a) uchyla się pkt 2,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pozwolenie kategorii 3 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich
pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W w zakresach częstotliwości
1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz
430-440 MHz i 10-10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej
amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”,
c) uchyla się pkt 4;
3) w § 4:
a) ust 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych, lub świadectwo
równoważne albo”,
b) ust 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych, lub świadectwo
równoważne albo”;

4) uchyla się § 5;
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Pozwolenie kategorii 3 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo operatora
urządzeń radiowych klasy C lub D.”:
6) w § 9:
a) ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pozwolenie kategorii 1 lub 5 wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce
organizacyjnej stowarzyszenia, 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, z
2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), która przedłoży pisemną zgodę
właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana
radiostacja amatorska, oraz zgodę osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji:
1) dla pozwolenia kategorii 1 - zgodę trzech osób posiadających pozwolenia kategorii
1;
2) dla pozwolenia kategorii 5 - zgodę osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 2.”
b) ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć
pisemną zgodę jednej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na pełnienie funkcji
kierownika radiostacji.”;
7) w § 10:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na okres 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3, z zastrzeżeniem pkt 2;”
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) na okres 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 dla osób
prawnych, oraz pozwoleń o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz § 5 pkt 2;”

Projekt uzasadnienia
Potrzeba wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra
Transportu z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń dla służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 168, poz. 1408) wynika
bezpośrednio ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia (projekt 10.03.2008 r.) w sprawie świadectw operatora urządzeń
radiowych (Dz. U. Nr ..., poz. ...). Przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie
świadectw operatora urządzeń radiowych spowodowało ograniczenie rodzajów
świadectw - zlikwidowano świadectwa klasy B i D operatora urządzeń radiowych.
Zakres wymaganej wiedzy na świadectwa klasy A i B oraz C i D różniły się
wymogiem umiejętności nadawania i odbioru znaków alfabetu Morse’a.
Zasadnym jest zrównanie uprawnień wynikających z posiadania świadectwa klasy
B z uprawnieniami wynikającymi z posiadania świadectwa klasy A i analogicznie
zrównanie uprawnień wynikających z posiadania świadectwa klasy D z
uprawnieniami wynikającymi z posiadania świadectwa klasy C. Uprawnienia
związane do tej pory ze świadectwem klasy B i D zrównano odpowiednio do
uprawnień wynikających ze świadectw klasy A i C, co pozwoliło na
przystosowanie świadectw wydawanych w Polsce do wymagań Rekomendacji
CEPT T/R 61-02 i Rekomendacji ECC/REC(05)-06 „CEPT Novice Radio Amateur
Licence”. Konsekwencją zlikwidowania świadectwa klasy B i D jest zlikwidowanie
w przedmiotowym projekcie pozwolenia radioamatorskiego kategorii 2 i 4.
Ograniczenie rodzajów świadectw i związane z tym ograniczenie rodzajów
pozwoleń radiowych w służbie amatorskiej spowoduje dostosowanie polskich

przepisów do wymagań Rekomendacji CEPT T/R 61-01 „CEPT Radio Amateur
Licence” i Rekomendacji ECC/REC (05)-06 „CEPT Novice Radio Amateur Licence”,
które ustanawiają dwa rodzaje indywidualnych pozwoleń (licencji)- „CEPT
Licence” i „CEPT Novice Licence”.
Wydawane obecnie pozwolenia kategorii 1 są zgodne z wymaganiami
Rekomendacji CEPT T/R 61-01. Po konsultacjach z Polskim Związkiem
Krótkofalowców uznano, że wymaganiom Rekomendacji ECC/REC (05) – 06
odpowiada pozwolenie kategorii 3 wydawane na podstawie świadectwa klasy C
lub D.
Pozwolenia kategorii 1 wydawane dla osób prawnych jak i pozwolenia
kategorii 5 na używanie radiostacji bezobsługowych nie podlegają
Rekomendacjom CEPT
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