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Propozycja zmian w rozporządzeniu MI - w sprawie świadectw operatora urządzeń
radiowych (projekt z dnia 10.03.2008 r.) wg Polskiego Zawiązku Krótkofalowców
Propozycja zmian treści w art. i załącznikach dotyczących świadectw radioamatorskich:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie
radiokomunikacyjnej amatorskiej:
1) świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń
radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla
służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń
radiowych pracujących 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;”
2. Wzory świadectw wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2) skreślić ust 4 w § 24
3) Załącznik Nr 3 - pozostawić wzór świadectw amatorskich klasy A i C
4) Załącznik Nr 6 - skreślić ust 2, w ust 3 (nowy nr 2) zmienić słowa „świadectwo klasy D”

na „świadectwo klasy C”.
5) Załącznik Nr 9 - ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Egzamin dla osób ubiegających się o świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych
przeprowadza się sprawdzając wiedzę z następujących przedmiotów egzaminacyjnych:
1) wiadomości techniczne z zakresu radioelektroniki, w zakresie określonym w załączniku
nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 1,
2) bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych i radiowych, w zakresie
określonym w załączniku nr 6 o rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 2,
3) przepisy i procedury operatorskie, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do
rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 3,
4) przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej, w zakresie określonym
w załączniku nr 6 do rozporządzenia odpowiednio w ust. 2 pkt 4.”
6) Załącznik Nr 10 – ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, za egzamin na:
a) świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - 50 zł,
b) świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - 25 zł.”
7) W uzasadnieniu akapit dotyczący świadectw radioamatorskich otrzymuje brzmienie:
W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej likwidacja świadectw klasy B i D jest konsekwencją zniesienia
wymogu znajomości alfabetu Morse’a.
Zakres wymaganej wiedzy na świadectwa klasy A i B oraz C i D różnił się wymogiem umiejętności nadawania i
odbioru znaków alfabetu Morse’a, co było przedmiotem egzaminacyjnym na świadectwa klasy A i C.
Zasadnym zatem 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.
Zmiany takie pozwolą 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”. Świadectwo operatora
urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej jest niezbędne do uzyskania pozwolenia
radioamatorskiego.
W wyniku ograniczenia liczby rodzajów świadectw nastąpi możliwość przystosowania rodzajów pozwoleń
radiowych w służbie amatorskiej do wymagań międzynarodowych (CEPT), które ustanawiają dwa rodzaje
pozwoleń o nazwach „CEPT Licence” odpowiednikiem jest polskie pozwolenie radioamtorskie kategorii 1 i
„CEPT Novice Licence” odpowiednikiem jest polskie pozwolenie radioamatorskie kategorii 3.
8) pkt 3 Oceny skutków regulacji (OSR), otrzymuje brzmienie:
„3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.
Wejście w życie przepisów rozporządzenia będzie skutkowało koniecznością wymiany z urzędu 240
świadectw ograniczonych operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej na świadectwa
ogólne operatora radiotelefonisty. Koszt wymiany świadectw nie wiąże się z wydatkami ze środków
budżetu państwa, za wyjątkiem kosztów korespondencji wynikających z bieżącej działalności Urzędu.”
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