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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI 

z dnia 30 września 1991 r. 

w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa. 

Na podstawie art. 27 oraz art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 
listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504 
i z 1991 r. Nr 69, poz. 293) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb wydawania 
świadectw radiooperatora w radiowej służbie amatorskiej, 
lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej, zwanych dalej 
, świadectwami " , oraz wysokości opłat za te świadectwa. 

§ 2. 1. Świadectwa, których wzory określa załącznik nr 
1 ,wydaje Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, zwana 
daej " PAR" . 

2. Wydawane przez PAR świadectwa odpowiadają na
stęlującym wymaganiom międzynarodowym : 

1) w służbie amatorskiej - zaleceniu Europejskiej Kon
ferencji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) TIR 61-02, 
~ którego wyciąg stanowi załącznik nr 7, 

2) v służbie lotniczej oraz w służbie morskiej i żeglugi 
sódlądowej - Międzynarodowej konwencji telekomu
rI<acyjnej, sporządzon~j w Nairobi dnia 6 listopada 
1 ~2 r. (Dz. U. z 1986 r. Nr 35, poz. 173) . 

3. Świadectwa wydawane są na czas określony z waż
nością 1':1 5 lat. 

4. Irzedłużenia terminu ważności świadectwa do
konuje F\R na podstawie dokumentu stwierdzającego wy
konywa~ czynności radiooperatora w okresie co najmniej 
ostatnich i wóch lat przed upływem ważności świadectwa 
lub na pCjstawie pozytywnego wyn iku ponownego eg
zaminu . 

5. Wyca nie świadectwa oraz odmowa jego wydania lub 
odmowa Pledłużenia terminu jego ważności następuje 
w drodze d€:yzjiwydanej przez Prezesa Zarządu Krajowego 
PAR z upovażnienia Ministra Łączności. 

§ 3. Os<ba ubiegająca się o wydanie określonego ro
dzaju świadttwa powinna spełniać wymagania dla tego 
rodzaju świaQctwa oraz uzyskać pozytywne oceny ze wszy
stk ich przed motów egzaminacyjnych. 

§ 4. Pracęna stacjach kontroli emisji radiowych PAR 
zalicza się jako vymaganą praktykę na poszczególne rodzaje 
świadectw radnoperatorów w służbie lotniczej, morskiej 
i żeglugi śródlącowej. 

§ 5. 1. Minster Łączności, na wniosek Prezesa Zarządu 
Krajowego PAR ,powołuje i odwołuje składy następujących 
komisji egzamin,cyjnych działających przy PAR: 

1) Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Radio
operatorów 'li Służbie Amatorskiej, 

2) Państwową F.omisję Egzaminacyjną do Spraw Radio
operatorów"" Służbie Lotniczej, 

3) Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Radio
operatorów w i)łużbie Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

2. Regulamin działania komisji wymienionych w ust. 
1 określa załącznik nr 3. 

§ 6. 1. Ubiegający się o świadectwo zobowiązany jest 
do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 
2. 

2. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 
wynosi 100% aktualnej wysokości opłaty za wydanie danego 
rodzaju świadectwa . 

3. Wysokość opłaty za przedłużenie bez egzaminu ter
minu ważności świadectwa wynosi 50% aktualnej wysokości 
opłaty za wydanie danego rodzaju świadectwa. 

Rozdział 2 

Służba radioamatorska 

§ 7. Ustala się następujące rodzaje świadectw upraw
niających do wykonywania czynności radiooperatora w ra 
diowej służbie amatorskiej: 

1) św iadectwo radiooperatora klasy " A", 
2) świadectwo radiooperatora klasy " B" . 

§ 8. Świadectwo radiooperatora klasy " A" lub " B" mo-
że uzyskać osoba, która: 

1) ukończyła 15 lat, 
2) ukończyła szkołę podstawową, 

3) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi 
radiostacji amatorskiej . 

§ 9. Zakres wiadomości i umiejętności wymaganych do 
uzyskania poszczególnych rodzajów świadectw radioopera
tora w służbie amatorskiej określa załącznik nr 4. 

Rozdział 3 

Służba lotnicza 

§ 10. Ustala się następujące rodzaje świadectw upraw
niających do wykonywania czynności radiooperatora w służ
bie lotniczej : 

1) świadectwo operatora radiotelegrafisty pierwszej klasy, 

2) świadectwo operatora radiotelegrafisty drugiej klasy, 

3) świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty, 

4) świadectwo ograniczone operatora radiotelefonisty, 

5) świadectwo ograniczone operatora radiotelefonisty 
- zakres częstotliwości 122,1-122,9 MHz. 

§ 11. 1. Świadectwo operatora radiotelegrafisty pierw-
szej klasy może uzyskać osoba, która : 

1) ukończyła 21 lat, 

2) ukończyła szkołę średnią, 

3) odbyła praktykę (co najmniej 50 godzin lotu na statkach 
powietrznych w charakterze operatora radiotelegrafisty 
drugiej klasy) pod nadzorem operatora radiotelegrafisty 
pierwszej klasy. 
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2. Świadectwo operatora radiotelegrafisty drugiej klasy 
może uzyskać osoba, która: 

1) ukończyła 18 lat. 

2) ukończyła szkołę średnią, 

3) odbyła praktykę (co najmniej 25 godzin lotu na statkach 
powietrznych przy obsłudze urządzeń radiotelegraficz
nych) pod nadzorem operatora radiotelegrafisty pierw
szej lub drugiej klasy. 

3. Świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty może 
uzyskać osoba, która : 

1) ukończyła 18 lat. 

2) ukończyła szkołę średnią, 

3) odbyła praktykę (co najmniej 15 godzin lotu na statkach 
powietrznych przy obsłudze urządzeń radiotelefonicz
nych) pod nadzorem osoby posiadającej jedno ze świa
dectw wymienionych w § 10 pkt 1-3. 

4. Świadectwo ograniczone operatora radiotelefonisty 
może uzyskać osoba, która : 

1) ukończyła 18 lat, 

2) ukończyła szkołę średnią, 

3) odbyła praktykę (co najmniej 5 godzin lotu na statkach 
powietrznych przy obsłudze urządzeń radiotelefonicz
nych) pod nadzorem osoby posiadającej jedno ze świa
dectw wymienionych w § 10 pkt 1-4. 

5. Świadectwo ograniczone operatora radiotelefonisty 
- zakres częstotliwości 122,1-122,9 MHz (dla pilotów 
szybowcowych i samolotowych w kategorii licencji turys
tycznych i pilotów balonów wolnych) może uzyskać osoba, 
która: 

1) ukończyła 15 lat i posiada pisemną zgodę rodziców lub 
opiekunów, 

2) ukończyła szkołę podstawową, 

3) odbyła praktykę (co najmniej 5 godzin lotu na statkach 
powietrznych przy obsłudze urządzeń radiotelefonicz
nych) pod nadzorem osoby posiadającej jedno ze świa
dectw wymienionych w § 10 pkt 1-4. 

§ 1 2. Zakres wiadomości i umiejętności wymaganych 
do uzyskania świadectwa w służbie lotniczej określa załącz
nik nr 5. 

Rozdział 4 

Służba morska i żeglugi śródlądowej 

§ 13. Ustala się następujące rodzaje świadectw upraw
niających do wykonywania czynności radiooperatora w służ
bie morskiej i żeglugi śródlądowej: 

1) świadectwo ogólne radiooperatora, 

2) świadectwo operatora radiotelegrafisty pierwszej klasy, 

3) świadectwo operatora radiotelegrafisty drugiej klasy, 

4) świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty, 

5) świadectwo ograniczone operatora radiotelefonisty, 

6) świadectwo ograniczone operatora radiotelefonisty do 
pasma UKF. 

§ 14. 1. Świadectwo ogólne radiooperatora może uzy
skać osoba, która: 

1) ukończyła wyższą szkołę morską lub inną wyższą uczel
nię ze specjalizacją "radiokomunikacja morska" lub 
podobną, 

2) odbyła co najmniej dwuletnią praktykę na statkach 
morskich lub stacjach nabrzeżnych, wykonując czynno
ści radiotelegrafisty pod nadzorem osoby posiadającej 
jedno ze świadectw wymienionych w § 13 pkt 1 i 2. 

2. Świadectwo operatora radiotelegrafisty pierwszej 
klasy może uzyskać osoba, która: 

1) ukończyła 21 lat, 

2) ukończyła szkołę średnią, 

3) odbyła co najmniej dwuletnią praktykę na statkach 
morskich lub stacjach nabrzeżnych w charakterze radio
telegrafisty drugiej klasy pod nadzorem osoby posiada
jącej jedno ze świadectw wymienionych w § 13 pkt 1 i 2. 

3. Świadectwo operatora radiotelegrafisty drugiej klasy 
może uzyskać osoba, która : 

1) ukończyła 18 lat. 

2) ukończyła szkołę średnią, 

3) odbyła co najmniej roczną praktykę na statkach mors
kich lub stacjach nabrzeżnych, wykonując czynności 
radiotelegrafisty pod nadzorem osoby posiadającej jed
no ze świadectw wymienionych w § 13 pkt 1- 3. 

4. Świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty może 
uzyskać osoba, która : 

1) ukończyła 18 lat, 

2) ukończyła szkołę podstawową, 

3) odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę, wykonując 
czynności radiotelefonisty pod nadzorem osoby posia
dającej jedno ze świadectw wymienionych w § 13 pkt 
1-4. 

5. Świadectwo ograniczone operatora radiotelefonisty 
może uzyskać osoba, która: 

1) ukończyła 18 lat, 

2) ukończyła szkołę podstawową, 

3) odbyła co najmniej 3-miesięczną praktykę, wykonując 
czynności radiotelefonisty pod nadzorem osoby posiadają
cej jedno ze świadectw wymienionych w § 13 pkt 1- 5. 

6. Świadectwo ograniczone operatora radiotelefon isty 
do pasma U KF może uzyskać osoba, która spełnia kryteria 
określone w ust. 5 pkt 1 i 2 i odbyła praktykę w zakresie 
obsługi urządzeń morskich U KF minimum przez okres 3 mie
sięcy pod nadzorem osoby posiadającej co najmniej świade 
ctwo ograniczone operatora radiotelefonisty do pasma UKF. 

§ 15. Zakres wiadomości i umiejętności wymaganych 
do uzyskania świadectwa w służbie morskiej i żeglugi śród
lądowej określa załącznik nr 6. 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 16. 1. Wszystkie świadectwa wydane przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do 
czasu ich wymiany. 

2. PAR dokona wymiany świadectw w terminie do dnia 
31 grudnia 1994 r. 

3. Przy wymianie świadectwa uzdolnienia uprawniają 
cego do ubiegania się o zezwolenie kategorii I na świadectwo 
radiooperatora klasy "A" jest wymagane złożenie egzaminu 
w zakresie umiejętności nadawania i odbioru alfabetu Mor
se'a, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 5 za łącz 
nika nr 4. 
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4. Świadectwa nie wymienione w terminie określonym 
w ust. 2 tracą ważność. 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia . 

Minister Łączności : J. Slezak 

Załączn ik i do rozporządzenia Ministra 
Łączności z dnia 30 września 1991 r. 
(poz. 430) 

Załącznik nr 1 

WZORY ŚWIADECTW RADIOOPERATORÓW 

§ 1. Świadectwa radiooperatora w służbie amatorskiej 
klasy "A" lub klasy " B" wystawiane są na jednym druku. 
Świadectwo powinno zawierać następującą treść: 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PAŃSTWOWA AGENCJA RADIOKOMUNIKACYJNA 

(godło RP) 

ŚWIADECTWO RADIOOPERATORA 
W SŁUŻBIE AMATORSKIEJ Nr ...... . 
zgodne z zaleceniem CEPT TIR 61-02 

HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINATION 
CERTIFICATE (HAREC) 

based on CEPT Recommendation TIR 61-02 

1. Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna zaświad
cza niniejszym, że posiadacz niniejszego świadectwa złożył, 
z wynikiem pomyślnym, egzamin radioamatorski, zgodny 
z wymaganiami Międzynarodowego Związku Telekomuni 
kacyjnego (ITU) . Złożony egzamin odpowiada zaleceniu 

IC(!T 6T" I 61-02 (HAREC) w zakresie wymogów 
u . Zgodnie z przepisami służby amatorskiej 

w zeczypospolitej Polskiej posiadacz niniejszego świadect

wa jest upoważniony do ubiegania się o polskie zezwolenie 
radioamatorskie kategorii ~ I . Przy stosowaniu 
zalecenia CEPT TIR 61 -0 ow zsza kategoria zezwolenia 
polskiego odpowiada klasie zezwolen ia CEPT, 
stosownie do wykazu w o umnle załącznika II do zalecenia 
TIR 61 -01. 

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, authorised 
by the Telecommunication Administration of the Republic of 
Poland, declares herewith that the holder of this certificate 
has successfully passed an amateur examination which 
fulfils the requirements laid down by the International 
Telecommunication Union ITU . The passed examination is 
comparable with level ar as indicated in CEPT 
Recommendation TIR EC). According to the 
amateur radio regulations of the Republic of Poland, the 
holder of this certificate is entitled to receive the national 
licence class I Ó. For the purpose of CEPT Re
commendation TIR 61-1 this national licence class is 
classified as being CEPT licence class I I ' as lis
ted in Column 3 of Appendix II of Recommendation TIR 
61-01 . 

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, authorisee 
par I'Administration de Telecommunications de la Repub
lique de Pologne certifie que le titulaire du present certificat 
a reussi un examen de radioamateur conformement au 
reglement de I'Union Internationale des Telecommunica
tions (UIT . L'e reuve en question correspond a la clas-
sification ou de la Recommandation CEPT TIR 
61 -02 (H . onformement a la reglementation regis-
sant les redioamateurs de la Republique de Pologne, le 
titulaire du present certificat est en droit d'obtenir la licence 

nationale de la categorie + I . En application de la 
Recommandation CEPT I R 61 -01 , la licence nationale de 
cette categorie correspond a la I I classification, 
comme defini dans la colonne 3 de I'Annexe II de la 
Recommandation TIR 61-01. 

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, vom PoInis
che Fernmeldeverwaltung ermachting, erkiart hiermit, da!!. 
der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprufung 
erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entsp
richt, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) 
festgelegt sind. Die abgelegte Prufung entspricht nach CEPT
Empfehlung TIR 61-02 (HAREC) der Stufe ~(~ oder ~) I 
gema!!. Amateurfunkstimmungen der Republiko en hater 
Inhaber dieser Bescheinigung Anspruch auf eine nationale 
Amateurfunkgenehmigung der Klasse ~ I . In An
wendung von CEPT - Empfehlung TIR 1-01 1st dlese natio
nale Genehmigungsklasse ais CEPT-Genehmigungsklasse 
~ I eingestuft, wie dies in Spalte 3 von Anhang II 

er Empfehlung TIR 61-01 aufgefuhr ist. 

2. Imię i nazwisko posiadacza I Certificate holder's 
name I Nom du titulaire I Name. 

3. Data urodzenia I Birthdate I Date de naissance 
I Geburstdatum. 

4. Data wydania I Date of issue I Date de deliverance 
I Ausstellungsdatum. 

5. Data ważności I Valid until I Valable jusqu'a I Nichtig 
heitsdatum. 

6. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje 
o niniejszym świadectwie, kierując zapytania do PAR. 

Officials requiring information about this certificate 
should address their enquiries to the issuing national aut
hority as ind icated below. 

Les autorites officielles desirant des informations sur ce 
document devront adresser leurs demandes a I'Autorite 
nationale competente mentionnee ci-dessous. 

Behorden, die Auskunfte uber diese Bescheinigung 
erhalten mochten, sollten ihre Anfragen an die genannte 
austellende Behorde richten . 

Adres I Address I Adresse I Anschrift : 

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, Zarząd Krajowy 
ul. ... ...... . . ... .. . . .. .... ...... .. ...... ... .. . . . ...... .. ... , Warszawa 
Telefon I Telephone I Telephone I Telefon : + 4822 .. .... .. 
Teleks I Telex I Telex I Telex: .... .. .... .. .......... .. ........... .. 
Telefaks I Telefax I Telefax I Telefax: + 4822 .. .. ... . ... .... . 
Podpis 
Signature 
Signature 
Unterschrift 

Pieczęć urzędowa 

Official stamp 
Cachet officiel 
Offizieller Stempel 
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§ 2. Świadectwa radiooperatora w służbie lotniczej, tj, 
świadectwo operatora radiotelegrafisty pierwszej klasy, 
świadectwo operatora radiotelegrafisty drugiej klasy, świa 
dectwo ogólne operatora rediotelefonisty, świadectwo ogra 
niczone operatora radiotelefonisty, świadectwo ograniczone 
operatora rad iotelefonisty - zakres częstotl i wości 
122,1- 122,9 M Hz wystawiane są na jednym druku. Świa
dectwo powinno zawierać następującą treść : 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PAŃSTWOWA AGENCJA RADIOKOMUNIKACYJNA 

(godło RP) 

ŚWIADECTWO RADIOOPERATORA 
W SŁUŻBIE LOTNICZEJ 

1. ŚWIADECTWO Nr 
(Certificate) 

2. Fotografia 35 x 50 
Własnoręczny podpis właściciela świadectwa. 
(Owner's signature) 

3. Imię i nazwisko .. .. . . ... . ...... .. . .. . .... .. . . . .. . .. ..... . ... ... . .. 
(Name and christian name) 

4. Data urodzenia .. .... ...... .... .. ... .. .. ... .. .. ...... . .. .. ........ . 
(Date of birth) 

5. Miejsce urodzenia 
(Place of birth) 

6. Otrzymał świadectwo ........ .. . ... . ... .. ... . . ....... ... .. . .. .. . 
(Is the owner of certificate) 

7. Data ważności .. ...... .. .. .. .. .. .. ........ .. .. ...... ... .. .. .. .. .. . 
(Valid until) 

8. Data wydania .... ... ... .. ... .. ... . . ... . ... .. .. . .. . . .... ... ... . ... . . 
(Date of issue) 

Podpis 
(S ignature) 

Pieczęć urzędowa 
(Official stamp) 

Świadectwo wydano zgodn ie z przepisami Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, artykuł 44. 

This certificate was issued in accordance with Radio 
Regulations Art. 44. 

§ 3. Świadectwa radiooperatora w służbie morskiej i żeg 
lugi śródlądowej , tj. świadectwo ogólne radiooperatora, świa
dectwo operatora radiotelegrafisty pierwszej klasy, świadect
wo operatora radiotelegrafisty drugiej klasy, świadectwo ogó
lne operatora radiotelefonisty, świadectwo ograniczone ope
ratora radiotelefonisty i świadectwo ograniczone operatora 
radiotelefonisty do pasma UKF wystawiane są na jednym 
druku. Świadectwo powinno zawierać następującą treść : 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PAŃSTWOWA AGENCJA RADIOKOMUNIKACYJNA 

(godło RP) 

ŚWIADECTWO RADIOOPERATORA 
W SŁUŻBIE MORSKIEJ 

I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

1. ŚWIADECTWO Nr 
(Certificate) 

2. Fotografia 35 x 50 
Własnoręczny podpis właściciela świadectwa . 
(Owner's signature) 

3. Imię i nazwisko .. .. .. .... .. .. ........ .... .... .... ......... .. ... .. . 
(Name and christian name) 

4. Data urodzenia .. . . .. . . .. : . ... . .. . . .. .. .. .. . .. .. ..... .. .... . . . .. . . . 
(Date of birth) 

5. Miejsce urodzenia .. ......... .... ...... ...... .. .. .. .... ....... .. .. 
(Place of birth) 

6. Otrzymał świadectwo . ......... .. . . . . .. . ... . .. . .... . .. .. .. .. .. . . 
(Is the owner of certificate) 

.... ... .. ........ .. ~od~ai Ś;"'; i ad~~i';"'~' ( ~I~~~'oj ~~;tiji ~ai~) ' . . . ... .. . . ... ... . . . 

7. Data ważności .. .. .. .. ...... . . .. .. ....... .. . . . ... . .. . . .. . . .. .. ... . 
(Valid until) 

8 . Data wydania . . ... .. .... ....... ... . ...... . .. .. .. .. ......... ... . ... . 
(Date of issue) 

Podpis 
(Signature) 

Pieczęć urzędowa 
(Official stamp) 

Świadectwo wydano zgodnie z przepisami Regulaminu 
Radiokomunikacyjnego, artykuł 55. 

This certificate was issued in accordance with Radio 
Regulations Art. 55. 

Załącznik nr 2 

WYSOKOŚC OPŁAT ZA ŚWIADECTWA 

A. Służba radioamatorska 

1. Świadectwo radiooperatorskie klasy 
A" 

2. Świadectwo radiooperatorskie klasy 
"B" 

B. Służba lotnicza 

1. Świadectwo operatora radiotelegrafisty 

25.000 zł 

20.000 zł 

pierwszej klasy - 1 50.000 zł 
2. Świadectwo operatora rad iotelegrafisty 

drugiej klasy - 130.000 zł 
3. Świadectwo ogólne operatora radiote-

lefonisty - 100.000 zł 
4. Świadectwo ograniczone operatora ra-

diotelefonisty - 50.000 zł 

5. Świadectwo ograniczone operatora ra
diotelefonisty - zakres częstotliwości 
122,1 - 122,9 MHz - 30.000 zł 

C. Służba morska i żeglugi śródlądowej 

1. Świadectwo ogólne radiooperatora - 200.000 zł 
2. Świadectwo operatora radiotelegrafisty 

pierwszej klasy - 150.000 zł 
3. Świadectwo operatora radiotelegrafisty 

drugiej klasy - 130.000 zł 
4. Świadectwo ogólne operatora radiote-

lefonisty - 100.000 zł 
5. Świadectwo ograniczone operatora ra-

diotelefonisty 80.000 zł 
6. Świadectwo ograniczone operatora ra-

diotelefonisty do pasma UKF 60.000 zł 
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Załącznik nr 3 

REGULAMIN DZIAŁANIA PAŃSTWOWYCH KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DO SPRAW RADIOOPERATORÓW 
W SŁUŻBIE AMATORSKIEJ, LOTNICZEJ, MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

§ 1. 1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: prze
wodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i człon
kowie. 

2. Pracą komisji egzaminacyjnej kieruje przewodniczą 
cy komisji, któremu podlega sekretariat komisji egzaminacyj 
nej . 

3. Sesji egzaminacyjnej może przewodniczyć przewod
niczący komisji lub upoważnieni jego zastępcy, zwani dalej 
"przewodniczącymi sesji egzaminacyjnej" . 

4. Skład komisji egzaminacyjnej na każdą sesję eg
zaminacyjną powołuje przewodniczący komisji w liczbie 
zapewniającej prawidłowy przebieg egzaminów, jednak nie 
mniej niż 3 członków oraz przewodniczącego i sekretarza 
sesji . 

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza sesje egza
minacyjne, podczas których sprawdza teoretyczne i praktycz
ne wiadomości i umiejętności wymagane do uzyskania 
poszczególnych rodzajów świadectw radiooperatora, okreś
lone w załącznikach nr 4-6 do rozporządzenia Ministra 
Łączności z dnia 30 września 1991 r. 

§ 3. 1. Sesje egzaminacyjne organizowane są w siedzi
bie komisji egzaminacyjnych, zlokalizowanych przy Zarzą
dzie Krajowym PAR w Warszawie. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pod
miotu prowadzącego szkolenie, przewodniczący komisji eg
zaminacyjnej może wyrazić zgodę na zorganizowanie sesji 
poza siedzibą komisji , w miejscu, w którym spełnione są 
określone warunki techniczne i organizacyjne, zapewniające 
sprawne przeprowadzenie egzaminu na właściwym pozio
mie technicznym. Warunki te określa § 18. 

3. W razie stwierdzenia, że warunki w miejscu prze
prowadzania egzaminu nie odpowiadają ustalonym wyma
ganiom, przewodniczący sesji egzaminacyjnej ma prawo 
odwołać sesję egzaminacyjną lub ograniczyć jej zakres. 
Ustalenie nowego terminu przeprowadzenia sesji egzamina
cyjnej należy do przewodniczącego komisji, po zapoznaniu 
się z dokumentami przedstawionymi przez przewodniczące-
go sesji egzaminacyjnej . . 

§ 4. Przewodniczący komisji składa Prezesowi Zarządu 
Krajowego PAR sprawozdanie roczne z działalności komisji 
w terminie do dnia 30 stycznia następnego roku . 

§ 5. 1. Sekretariaty komisji egzaminacyjnych w terminie 
do 15 grudnia każdego roku sporządzają i podają do wiado
mości zainteresowanym harmonogramy sesji egzaminacyj
nych na rok następny . 

2. Harmonogramy, o których mowa w ust. 1, sporządzo
ne są na podstawie zgłoszeń podmiotów prowadzących 
szkolenie oraz indywidualnych zgłoszeń osób fizycznych, 
składanych do sekretariatów komisji egzaminacyjnych w nie
przekraczalnym terminie do dnia 15 listopada każdego roku 
na rok następny. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno 
zawierać: 

1) pełną nazwę i adres (telefon, telefaks, teleks) podmiotu 
ubiegającego się o umieszczenie w harmonogramie, 

2) proponowany termin sesji egzaminacyjnej, 

3) liczbę osób kierowanych na egzamin na poszczególne 
rodzaje świadectw radiooperatorów. 

W przypadku sesji, o której mowa w § 3 ust. 2, do zgłoszenia 
należy dołączyć propozycje miejsca przeprowadzenia eg
zaminu (dokładny adres) oraz zapewnienie o zabezpieczeniu 
warunków lokalowych i technicznych, niezbędnych do prze
prowadzenia egzaminu. 

§ 6. Podmiot umieszczony w harmonogramie ma obo
wiązek, nie później niż 14 dni przed umieszczonym w har
monogramie terminem sesji egzaminacyjnej, dostarczyć do 
sekretariatu komisji egzaminacyjnej imienny wykaz osób 
kierowanych na egzamin i dokumenty zdających. 

§ 7. 1. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które: 

1) spełniają wymagania dla danego rodzaju świadectwa, 
określone w § 10, 13 i 16 rozporządzenia, 

2) zostały uprzednio zgłoszone do sekretariatu komisji 
egzaminacyjnej, 

3) okazały dowód tożsamości, umożliwiający sekretarzowi 
komisji egzaminacyjnej sprawdzenie zgodności danych 
personalnych, 

4) okazały dowód wniesionej opłaty. 

2. Z przebiegu egzaminu sekretarz komisji egzaminacyj
nej sporządza protokół z podaniem ocen z poszczególnych 
przedmiotów egzaminacyjnych. Protokół zatwierdza prze
wodniczący sesji egzaminacyjnej. 

3. Obowiązuje następująca skala ocen do oznaczenia 
wyników egzaminu : 

1) bardzo dobry, 

2) dobry, 

3) dostateczny, 

4) niedostateczny. 

4. Nieprzystąpienie do sesji egzaminacyjnej i niezgło
szenie tego faktu do sekretariatu komisji w terminie nie 
krótszym niż 3 dni przed ustalonym terminem sesji eg
zaminacyjnej oznacza rezygnację z egzaminu. 

5. Egzamin uważa się za złożony, jeżeli zdający otrzymał 
ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych oceny co naj
mniej dostateczne. 

6. Wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów 
wpisywane są przez egzaminatorów do indywidualnej karty 
egzaminacyjnej zdającego, wydawanej przez sekretariat. 

7. Karta egzaminacyjna podlega zwrotowi do sekreta
riatu komisji w czasie bieżącej sesji, a niezwrócenie jej jest 
równoznaczne z oceną niedostateczną z całego egzaminu. 

8. Zdającemu egzamin przysługuje, w czasie trwania 
sesji egzaminacyjnej, prawo wnoszenia do przewodniczące
go sesji egzaminacyjnej skarg i wniosków dotyczących 
działalności komisji lub jej członków. 

9. Przewodniczący sesji egzaminacyjnej ma obowiązek 
ustosunkowania się, w czasie trwania sesji egzaminacyjnej, 
do wniesionych przez zdającego skarg i wniosków bądź też, 
w przypadku konieczności zasięgnięcia opinii przewodniczą
cego komisji egzaminacyjnej, udzielenia odpowiedzi w ter
minie 7 dni od daty egzaminu. 

10. Protokół, o którym mowa w ust. 2, oraz inne 
dokumenty, na podstawie których sekretarz komisji wystawia 
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świadectwo radiooperatorskie, po zatwierdzeniu przez prze
wodniczącego sesji egzaminacyjnej pozostawia się w doku
mentach komisji . 

§ 8. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności osób ubie
gających się o świadectwo radioooperatora w radiowej 
służbie amatorskiej określa § 9 i 10. 

§ 9. 1. Wiadomości i umiejętności osób ubiegających 
się o świadectwo radiooperatora klasy "A" podlegają spraw
dzeniu przez komisję egzaminacyjną w czasie jednej sesji 
egzaminacyjnej w dwóch etapach. 

2. W pierwszym etapie sesji egzaminacyjnej, o której 
mowa w ust. 1, podlegają sprawdzeniu wiadomości i umieję 
tności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych: 

1) odbiór "na słuch" znaków nadawanych alfabetem Mor-
se'a, 

2) nadawanie ręczne znaków alfabetem Morse'a. 

3. Do oceny umiejętności nadawania i odbioru znaków 
alfabetu Morse'a stosuje się niżej podane kryteria. Za pozyty
wny wynik egzaminu uznaje się : 

1) maksimum 4 błędy w odbiorze, 

2) maksimum 1 błąd nie poprawiony i 4 błędy poprawione 
przy nadawaniu. 

4. W drugim etapie sesji egaminacyjnej. o której mowa 
w ust. 1, podlegają sprawdzeniu wiadomości i umiejętności 
z następujących przedmiotów egzaminacyjnych: 

1) wiadomości techniczne, 

2) bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych 
i nadawczych, 

3) przepisy i procedury operatorskie krajowe i między
narodowe, 

4) przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące służby 
radioamatorskiej i satelitarnej łączności radioamators
kiej . 

§ 10. 1. Wiadomości i umiejętności osób ubiegających 
się o świadectwo radiooperatora klasy ,,8" podlegają spraw
dzeniu przed komisją egzaminacyjną w czasie jednoetapowej 
sesji egzaminacyjnej . 

2. Osoba ubiegająca się o świadectwo radiooperatora 
klasy ,,8" ma obowiązek wykazania się przed komisją eg
zaminacyjną wiadomościami i umiejętnościami z następują
cych przedmiotów: 

1) wiadomości techniczne, 

2) bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych 
i nadawczych, 

3) przepisy i procedury operatorskie krajowe i między
narodowe, 

4) przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące służby 
radioamatorskiej i satelitarnej łączności radioamators 
kiej . 

. § 11 . Sprawdzenie wiadomości i umiejętności osób 
ubiegających się o świadectwo radiooperatora w służbie 
lotniczej określa § 12 i 13. 

§ 12. 1. Wiadomości i umiejętności osób ubiegających 
się o świadectwo operatora radiotelegrafisty pierwszej klasy 
i świadectwo operatora radiotelegrafisty drugiej klasy pod
legają sprawdzeniu przez komisję egzaminacyjną w czasie 
jednej sesji egzaminacyjnej w dwóch etapach. 

2. W pierwszym etapie sesji egzaminacyjnej, o której 
mowa w ust. 1, podlegają sprawdzeniu wiadomości i umie-

jętnośc i z następujących przedmiotów egzaminacyjnych : 

1) odbiór " na słu c h " znaków nadawanych alfabetem Mor-
se'a, 

2) nadawanie ręczne znaków alfabetem Morse'a, 

3) korespondencja radiotelegraficzna i radiotelefoniczna, 

4) regulaminy stosowane w radiokomunikacji lotniczej . 

3. Do oceny umiejętnośc i nadawania i odbioru znaków 
alfabetu M orse'a stosuje się niżej podane kryter ia: 

1) ocena bardzo dobra O- 5 błędów, 
2) ocena dobra 5,5-10 błędów, 
3) ocena dostateczna 10,5- 15 błędów . 

4. Wymienione w ust. 3 kryteria oceny stosuje s ię do 
każdego z nadaw anych lub odbieranych tekstów spraw 
dzających , tj . do oceny tekstów jawnych lub kodowych . 

5. Za pozytywny w ynik egzaminu z nadawania i odbioru 
znaków alfabetem Morse'a uznaje się egzamin, podczas 
którego zdający otrzymał z obydwu tekstów sprawdzających 
oceny co najmn iej dostateczne. 

6. W drug im etapie sesji egzaminacyj nej, o której mow a 
w ust. 1, podlegają spraw dzeniu wiadomości i um i ejętności 
z następujących przedmiotów egzaminacyjnych: 

1) radiotechnika lotn icza, 

2) elektrotechnika lotnicza, 

3) lotnicze urządze ni a rad iokomunikacyjne, 

4) urządzenia zas i lające, 

5) geografia świata , 

6) znajomość języka angielskiego zgodnie z wymaganiami 
M iędzynarodowego regulaminu radiokomunikacyjne
go. 

§ 13. 1. Wiadomości i umiejętności osób ubiegających 
się o świadectwo ogólne operatora radiotelefon isty, świade 
ctwo ogran iczone operatora radiotelefonisty i świadectwo 
ograniczone operatora radiotelefonisty - zakres częstot 
l iwości 122,1 - 122,9 M Hz pod legaj ą sprawdzen iu przed 
komisją egzaminacyj ną w czasie jednoetapowej sesji eg
zaminacyjnej . 

2. Osoba ubiegająca s i ę o świadectwo ogólne operatora 
radiotelefonisty ma obow iązek wykazania się przed komisją 
egzam i nacyjną w iadomościami i u miejętnościami z następu 
jących przedmiotów: 

1) zasady rad iotelefonii , 

2) obsługa u rządzeń radiotelefonicznych, 

3) korespondencja radiotelefoniczna, 

4) regulam in rad iokomun ikacyjny. 

3. Osoba ubiegająca się o świadectwo ograniczone 
operatora radiotelefon isty ma obowiązek wykazania si ę przed 
komisją egzam i nacyjną wiadomośc i ami i umiejętnośc i a
mi z przedmiotów wymienionych w ust. 2 pkt 2, 3 i 4 . 

4 . Osoba ubiegająca się o świadectwo ograniczone 
operatora rad iote lefoni sty zakres częstotliwości 
122,1- 122,9 M Hz ma obowiązek wykazania się przed 
kom isją egzam i nacyjną w iadomościami i umiej ętnościami 
z przedmiotów wymienionych w ust. 2 pkt 3 i 4. 

§ 14. Spraw dzen ie wiadomości i um i ejętności osób 
ubiegających s ię o świadectwo radiooperatora w sł u żbie 
morskiej i żeglugi ś ród lądowej określa § 15 i 16. 

§ 15. 1. Wiadomośc i i um iejętności osób ubiegających 
się o św iadectwo ogólne rad iooperatora, świadectwo opera-
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tora radiotelegrafisty pierwszej klasy i świadectwo operatora 
radiotelegrafisty drugiej klasy podlegają sprawdzeniu przez 
komisję egzaminacyjną w czasie jednej sesji egzaminacyjnej 
w dwóch etapach. 

2. W pierwszym etapie sesji egzaminacyjnej, o której 
mowa w ust. 1, podlegają sprawdzeniu wiadomości i umieję
tności z następujących przedmiotów egzaminacyjnych: 

1) odbiór "na słuch" znaków nadawanych alfabetem Mor-
se'a, 

2) nadawanie ręczne znaków alfabetem Morse'a, 

3) korespondencja radiotelegraficzna i radiotelefoniczna, 

4) regulaminy stosowane w radiokomunikacji. 

3. Do oceny umiejętności nadawania i odbioru znaków 
alfabetu Morse'a stosuje się kryteria określone w § 12 ust. 
3-5. 

4. W drugim etapie sesji egzaminacyjnej, o której mowa 
w ust. 1, podlegają sprawdzeniu wiadomości i umiejętności 
z następujących przedmiotów egzaminacyjnych: 

1) radiotechnika okrętowa, 

2) elektrotechnika okrętowa, 

3) geografia żeglugowa świata, 

4) znajomość języka angielskiego zgodnie z wymaganiami 
Międzynarodowego regulaminu radiokomunikacyjne
go. 

§ 16. 1. Wiadomości i umiejętności osób ubiegających 
się o świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty, świade
ctwo ograniczone operatora radiotelefonisty i świadectwo 
ograniczone operatora radiotelefonisty do pasma UKF pod
legają sprawdzeniu przed komisją egzaminacyjną w czasie 
jednoetapowej sesji egzaminacyjnej. 

2. Osoba ubiegająca się o świadectwo ogólne operatora 
radiotelefonisty ma obowiązek wykazania się przed komisją 
egzaminacyjną wiadomościami i umiejętnościami z następu
jących przedmiotów egzaminacyjnych: 

1) zasady radiotelefonii, 

2) obsługa urządzeń radiotelefonicznych, 

3) korespondencja radiotelefoniczna, 

4) regulamin radiokomunikacyjny. 

3. Osoba ubiegająca się o świadectwo ograniczone 
operatora radiotelefonisty i świadectwo ograniczone radio
telefonisty do pasma UKF ma obowiązek wykazania się przed 
komisją egzaminacyjną wiadomościami i umiejętnościa
mi z przedmiotów wymienionych w ust. 2 pkt 2, 3 i 4. 

§ 17. 1. Uzyskanie przez zdającego egzamin dwueta
powy na świadectwo radiooperatora w radiowej służbie 
amatorskiej : 

1) oceny niedostatecznej w pierwszym etapie egzaminu 
powoduje niezdanie całego egzaminu, 

2) jednej oceny niedostatecznej w drugim etapie egzaminu 
stwarza możliwość zdawania egzaminu poprawkowe
go z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedo
stateczną, 

3) więcej ocen niedostatecznych niż jedna w drugim etapie 
egzaminu powoduje niezdanie całego egzaminu. 

2. Uzyskanie przez zdającego egzamin dwuetapowy na 
świadectwo radiooperatora w służbie lotniczej, morskiej 
i żeglugi śródlądowej: 
1) dwóch ocen niedostatecznych w pierwszym etapie 

egzaminu powoduje niezdanie całego egzaminu, 
2) jednej oceny niedostatecznej w pierwszym etapie eg

zaminu oraz jednej oceny niedostatecznej w drugim 

etapie egzaminu lub jednej oceny niedostatecznej w pie
rwszym, ewentualnie w drugim etapie egzaminu stwarza 
możliwość zdawania egzaminu poprawkowego z przed 
miotów, z których otrzymał oceny niedostateczne, 

3) więcej ocen niedostatecznych niż wymienione w pkt 
1 i 2 powoduje niezdanie całego egzaminu . 

3. Uzyskanie przez zdającego egzamin jednoetapowy: 
1) jednej oceny niedostatecznej stwarza możliwość zda

wania egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego 
otrzymał ocenę niedostateczną, 

2) więcej niż jednej oceny niedostatecznej powoduje nie
zdanie całego egzaminu . 

4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 
2 i ust. 3 pkt 1: 

1) zdający egzamin może wystąpić z wnioskiem do prze
wodniczącego komisji, w terminie do 30 dni od daty 
egzaminu, o wyznaczenie terminu egzaminu popraw
kowego z przedmiotów, z których otrzymał oceny niedo
stateczne, 

2) przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyraża zgodę 
tylko na jednokrotny egzamin poprawkowy, 

3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza przewod 
niczący komisji w okresie nie krótszym niż jeden miesiąc 
i nie dłuższym niż jeden rok. 

§ 18. Egzamin może być przeprowadzony dla minimum 
15 osób w miejscu, które spełnia następujące warunki: 

1) sprawdzenie wymaganych umiejętności praktycznych 
odbywa się przy wykorzystaniu urządzeń stosowanych 
w odpowiedniej służbie radiowej, 

2) urządzenia wykorzystywane podczas egzaminu nie mo
gą powodować jakichkolwiek zakłóceń w pracy innych 
urządzeń lub służby telekomunikacyjnej, 

3) liczba urządzeń znajdujących się w miejscu egzaminu 
powinna umożliwić : 

a) w zakresie nadawania i odbioru znaków alfabetu 
Morse'a - równoczesne zdawanie egzaminu przez 
minimum 5 osób, 

b) w zakresie prowadzenia korespondencji bądź ob
sługi urządzeń - równoczesne i niezależne od siebie 
sprawdzenie umiejętności dwóch osób. 

§ 19. Dokumenty regulujące pracę komisji egzamina
cyjnej, akty prawne dotyczące świadectw radiooperatora 
w radiowej służbie amatorskiej, wymagania dla ich uzyskania 
oraz warunki i wymagania dotyczące miejsca przeprowadza
nia egzaminu powinny być dostępne dla organizatora sesji 
egzaminacyjnej i zdających : 

1) w czasie trwania sesji egzaminacyjnej - w miejscu 
zdawania egzaminu, 

2) między sesjami egzaminacyjnymi - w sekretariacie 
komisji. 

§ 20. Podczas sesji egzaminacyjnej na sali mogą być 
obecni : 

1) z tytułu nadzoru merytorycznego: 

a) upoważnieni przez Ministra Łączności przedstawi 
ciele Ministerstwa Łączności, 

b) upoważnieni przez Prezesa Zarządu Krajowego PAR 
przedstawiciele Zarządu Krajowego PAR . 

2) za zgodą przewodniczącego sesji egzaminacyjnej - za 
interesowani kierownicy jednostek organizacyjnych 
prowadzących szkolenie lub zgłaszających kandydatów 
na egzamin lub też osoby posiadające pisemne upoważ 
nienie do występowania w ich imieniu. 
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Załącznik nr 4 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA RADIOOPERATORA 
W SŁUŻBIE AMATORSKIEJ 

§ 1. Osoba występująca o świadectwo radiooperatora 
klasy " A" powinna wykazać się następującymi wiadomoś
ciami i umiejętnościami z niżej podanych dziedzin: 

1. Wiadomości techniczne: 

1 ) teoria elektryczności, elektromagnetyzmu radiotech-
niki : 
a) przewodnictwo elektryczne, 
b) źródła elektryczności , 

c) pole elekt ryczne, 
d) pole magnetyczne, 
e) pole elektromagnetyczne, 
f) sygnały sinusoidalne, 
g) sygnały niesinusoidalne, 

h) sygnały zmodulowane, 
i) moc i energia; 

2) elementy obwodów: 
a) rezystory, 
b) kondensatory, 
c) cewki, 
d) transformatory - budowa i zastosowanie, 
e) diody, 
f) tranzystory i układy scalone, 
g) inne elementy elektroniczne; 

3) układy : 

a) łączenie elementów obwodów, 
b) filtry, 
c) zasilacze, 
d) wzmacniacze, 
e) demodulatory, 
f) generatory, 
g) pętla synchronizacji fazowej (PLL) ; 

4) odbiorniki : 
a) rodzaje, 
b) schematy blokowe, 
c) budowa i działanie poszczególnych stopni, 
d) parametry odbiornika; 

5) nadajniki : 
a) rodzaje, 
b) schematy blokowe, 
c) budowa i działanie poszczególnych stopni, 
d) parametry nadajnika; 

6) anteny i linie zasilające : 

a) typy anten, 
b) charakterystyki anten, 
c) linie zasilające; 

7) propagacja fal radiowych; 

8) pomiary: 

a) wykonywanie pomiarów napięć i prądów - stałych, 
przemiennych, wysokiej ' częstotliwości, pomiarów 
rezystancji, mocy, głębokości modulacji , częstotli
wości i współczynnika WFS, 

b) przyrządy pomiarowe do wyżej wymienionych po
miarów; 

9) zakłócenia radioelektryczne: 
a) źródła zakłóceń , 

b) przyczyny zakłóceń w sprzęcie elektronicznym, 
c) urządzenia przeciwzakłóceniowe . 

2. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycz
nych i nadawczych: 

1) przepływ prądu elektrycznego przez ciało człowieka 
- porażenie, 

2) udzielanie pierwszej pomocy, 

3) ochrona przeciwporażeniowa, 

4) wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki, 

5) ochrona środowiska naturalnego przed promien iowa 
niem elektromagnetycznym, 

6) ochrona odgromowa, 

7) przepisy przeciwpożarowe przy urządzeniach elektrycz
nych. 

3. Przepisy i procedury operatorskie krajowe i między-
narodowe: 

1) alfabet fonetyczny międzynarodowy, 

2) kod 0, 

3) skróty operatorskie, 

4) sposoby porozumiewania się w przypadku niebezpie
czeństwa i klęsk żywiołowych, 

5) znaki wywoławcze, 

6) plan pasm częstotliwości dla służb radioamatorskich 
- krajowy i według Międzynarodowego Związku Ra
dioamatorów (IARU). 

4. Przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące służ
by radioamatorskiej i satelitarnej łączności radioamatorskiej : 

1) przepisy radiowe Międzynarodowego Związku Teleko
munikacyjnego (ITU) , o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 
2 rozporządzenia , 

2) wyciąg z zalecenia Europejskiej Konferencji Poczty i Te
lekomunikacji (CEPT) , stanowiący załącznik nr 7 do 
rozporządzenia , 

3) przepisy krajowe, postanowienia i warunki licencyjne. 

5. Umiejętność nadawania i odbioru alfabetu Morse'a. 

Ubiegający się o uzyskanie świadectwa radiooperatora 
klasy " A" powinien wykazać się umiejętnością r~cznego 
nadawania i odbioru " na słuch" informacji przekazywanych 
kodem Morse'a - grup literowych, cyfrowych i znaków 
przestankowych: 
1) z szybkością nie mniejszą niż 12 grup na minutę, 

2) czas trwania transmisji co najmniej 3 minuty. 

Przy nadawaniu nie używa się klucza automatycznego. 

§ 2. Osoba występująca o świadectwo radiooperatora 
klasy "B" powinna wykazać się wiadomośc iami i um iejęt
nościami takimi samymi jak dla klasy " A", z wyłączeniem 
§ 1 ust. 5. 
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Załącznik nr 5 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH DO UZYSKANIA POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ŚWIA
DECTW RADIOOPERATOROW W SŁUŻBIE LOTNICZEJ 

§ 1. Osoba występująca o świadectwo operatora radio
telegrafisty pierwszej klasy powinna wykazać się następują
cymi wiadomościami i umiejętnościami: 

1) szczegółową znajomośc ią regulaminów stosowanych 
w radiokomunikacji, przepisów dotyczących opłat za 
korespondencję radiokomunikacyjną, postanowień 
konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu oraz znajo
mością specjalnych przepisów dotyczących służb lot
niczych (stałej i ruchomej) z radionawigacji lotniczej; 

2) dostateczną znajomością geografii świata, a w szczegól
ności głównych szlaków żeglugi morskiej i lotniczej oraz 
najważniejszych tras telekomunikacyjnych; 

3) znajomością ogólnych zasad elektrotechniki i teorii 
radiotechniki, znajomością regulacji i praktycznej ob
sługi różnych typów urządzeń radiotelegraficznych i ra
diotelefonicznych stosowanych w służbie ruchomej. 
łącznie z urządzeniam i do radionamierzania i braniem 
namiarów radiowych, jak również ogólną znajomością 
zasad ziałania innych urządzeń najczęściej stosowanych 
w radionawigacji; 

4) znajomością teoretyczną i praktyczną działania i konser
wacji takich urządzeń , jak np.: zespoły zasilające, aku
mulatory, urządzenia służące do uruchamiania i regulo
wania urządzeń radiotelegraficznych, radiotelefonicz
nych i radionamiarowych; 

5) praktycznymi umiejętnościami naprawiania, za pomocą 
sprzętu posiadanego na pokładzie, uszkodzeń, jakie 
mogą powstać w urządzeniach radiotelegraficznych, 
radiotelefonicznych i radionamiarowych w czasie lotu; 

6) umiejętnością poprawnego nadawania ręcznego i od
bioru " na słuch" nadawanych znakami Morse'a grup 
kodowych, składających się z liter, cyfr i znaków prze
stankowych, z szybkością 20 grup na minutę oraz tekstu 
otwartego z szybkością 25 słów na minutę; każda grupa 
kodowa powinna zawierać 5 znaków, przy czym każda 
cyfra lub znak przestankowy liczy się za dwa znaki; 
średnie słowo w tekśc ie powinno zawierać 5 znaków, 
czas każdego nadawania i odbioru wynosi po 5 minut; 

7) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru kore
spondencji radiotelefonicznej; 

8) dostateczną znajomością języka angielskiego; kandyda
ci powinni posiadać umiejętność zadowalającego wy
powiadania się w tym języku w mowie i na piśmie . 

§ 2. Osoba występująca o świadectwo operatora radio
telegrafisty drugiej klasy powinna wykazać się następującymi 
wiadomościami i umiejętnościami : 

1) znajomością regulaminów stosowanych w radiokomu
nikacji, przepisów dotyczących opłat za korespondencję 
radiokomunikacyjną,.posta nowień konwencji o bezpie
czeństwie życia na morzu oraz znajomością specjalnych 
przepisów dotyczących służb lotniczych (stałej i rucho
mej) i radionawigacji lotniczej; 

2) dostateczną znajomością geografii świata, a w szczegól
ności głównych szlaków żeglugi morskiej i lotniczej oraz 
najważniejszych tras telekomunikacyjnych; 

3) elementarną teoretyczną i praktyczną znajomością elekt
rotechniki i radiotechniki, znajomością regulacji i właś -

ciwej obsługi różnych typów urządzeń radiotelegrafi
czych i radiotelefonicznych stosowanych w służbie 

ruchomej, a także radionamierników łącznie z braniem 
namiarów, oraz elementarną znajomością zasad działa
nia innych urządzeń najczęściej stosowanych w radio
nawigacji ; 

4) elementarną znajomością teoretyczną i praktyczną dzia
łania i konserwacji takich urządzeń, jak np. : zespoły 
zasilające, akumulatory itp., służących do uruchamiania 
i regulowania urządzeń radiotelegraficznych, radiotele
fonicznych i radionamierników; 

5) praktycznymi umiejętnościami wystarczającymi do na
prawy drobnych uszkodzeń, jakie mogą powstać 

w urządzeniach radiotelegraficznych, radiotelefonicz 
nych i radionamiarowych w czasie lotu; 

6) umiejętnością poprawnego nadawania ręcznego i od
bioru " na słuch " nadawanych znakami Morse'a grup 
kodowych, składających się z liter, cyfr i znaków prze
stankowych z ~zybkością 16 grup na minutę oraz tekstu 
otwartego z szybkością 20 słów na minutę; każda grupa 
kodowa powinna zawierać 5 znaków, przy czym każda 
cyfra lub znak przestankowy liczy się za dwa znaki; 
średnie słowo w tekście powinno zawierać 5 znaków; 
czas każdego nadawania i odbioru wynosi po 5 minut; 

7) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru kore
spondencji radiotelefonicznej ; 

8) dostateczną znajomością języka angielskiego; kandyda
ci powinni posiadać umiejętność zadowalającego wy
powiadania się w tym języku w mowie i na piśmie . 

§ 3. Osoba występująca o świadectwo ogólne operato
ra radiotelefonisty powinna wykazać się następującymi wia
domościami i umiejętnościami : 

1) szczegółową znajomością regulaminów stosowanych 
w radiokomunikacji radiotelefonicznej. a szczególnie ich 
części dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego 
- procedury w języku angielskim; 

2) znajomością podstawowych zasad radiotelefonii ; 

3) szczegółową znajomością praktycznej obsługi i regulacji 
urządzeń radiotelefonicznych i znajomością procedur 
łączności radiotelefonicznej; 

4) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru kore
spondencji radiotelefonicznej. 

§ 4. Osoba występująca o świadectwo ograniczone 
operatora radiotelefonisty powinna wykazać się następują
cymi wiadomościami i umiejętnościami : 

1) ogólną znajomością regulaminów stosowanych w ra
diokomunikacji radiotelefonicznej. a szczególnie doty
czących bezpieczeństwa życia ludzkiego - procedury 
w języku angielskim; 

2) praktyczną umiejętnością obsługi urządzeń radiotelefo
nicznych i znajomością procedur łączności radiotelefo
nicznej; 

3) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru kore
spondencji radiotelefonicznej; 
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§ 5. Osoba występująca o świadectwo ograniczone 
operatora radiotelefonisty zakres częstotliwości 
122,1-122,9 M Hz powinna wykazać się następującymi 
wiadomościami i umiejętnościami : 
1) ogólną znajomością regulaminów stosowanych w ra

diokomunikacji radiotelefonicznej, a szczególnie ich 
części dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego 
- procedury w języku angielskim; 

2) praktyczną um iejętnością obsługi urządzeń radiotelefo
nicznych z zakresu częstotliwości 122,1- 122,9 MHz 
oraz znajomośc i ą procedur łączności radiotelefonicznej 
stosowanych w lotnictwie sportowym, 

3) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru kore
spodencji radiotelefonicznej . 

Załącznik nr 6 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ŚWIA
DECTW RADIOOPERATORÓW W SŁUŻB I E MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

§ 1. Osoba występująca o świadectwo ogólne radio
operatora powinna wykazać się następującymi wiadomoś
ciami i umiejętnościami : 

1) znajomością regulaminów stosowanych w radiokomu
nikacji, przepisów dotyczących opłatza korespondencję 
radiokomunikacyjną i postanowień konwencji o bez
pieczeństwie życia na morzu; 

2) dostateczną znajomością geografii świata , a w szczegól
ności głównych szlaków żeglugi morskiej i najważniej
szych tras telekomunikacyjnych; 

3) znajomoścrą zasad elektrotechniki oraz teorii radiotech 
niki i elektroniki wystarczającą do spełnienia wymagań 
podanych w pkt 4, 5 i 6; 

4) teoretyczną znajomością budowy nowoczesnych urzą
dzeń radiokomunikacyjnych, a szczególnie nadajników, 
odbiorników i systemów antenowych stosowanych 
w radiotelegraficznej i radiotelefonicznej służbie rucho
mej morskiej, automatycznych urządzeń alarmowych, 
urządzeń radiowych stosowanych na środkach ratun 
kowych, urządzeń radionamiarowych i wszelkich urzą 
dzeń pomocniczych, w tym urządzeń zasilaj ących, jak 
również ogólną znajomością wszelkich urządzeń stoso 
wanych w radionawigacji , szczególnie w celu zapew
nienia konserwacji tych urządzeń ; 

5) praktyczną znajomością obsługi , regulacji i konserwacji 
urządzeń wymienionych w pkt 4 wraz z praktyczną 
umiejętnością dokonywania namiarów oraz dokonywa
nia kalibracji radionamierników; 

6) praktyczną llmiejętnością lokalizacji i usuwania, za po
mocą odpowiednich przyrządów pomiarowych i narzę 
dzi, tych · l!szkodzeń urządzeń , jakie mogą wystąpić 
w czasie rejsu; 

7) umiejętnością poprawnego ręcznego nadawan ia i po
prawnego odbioru " na słuch" nadawanych znakami 
Morse'a grup kodowych, składających się z liter, cyfr 
i znaków przestankowych, z szybkością 16 grup na 
minutę braz tekstu otwartego z szybkością 20 słów na 
minutę; każda grupa kodowa powinna zawierać 5 zna
ków, przy .<;:zym każda cyfra lub znak przestankowy liczy 
się za dwa znaki; średnie słowo w tekście powinno 
zawierać 5 znaków; czas trwania każdego nadawania 
i odbioru wynosi po 5 minut; 

8) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru kore
spondencji radiotelefonicznej w języku angielskim; 

9) znajomością języka angielskiego; kandydaci powinni 
zadowalająco wypowiadać się w tym języku w mowie 
i na piśmie . 

§ 2. Osoba występująca o świadectwo operatora radio 
telegrafisty pierwszej klasy powinna wykazać się następują
cymi wiadomościami i umiejętnościami : 

1) szczegółową znajomością regulaminów stosowanych 
w radiokomunikacji, przepisów dotyczących opłat za 
korespondencję radiokomunikacyjną, postanowień 
konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu . 

2) dostateczną znajomością geografii świata , a w szczegól
ności głównych szlaków żeglugi morskiej i lotniczej oraz 
najważniejszych tras telekomunikacyjnych; 

3) znajomośc i ą ogólnych zasad elektrotechniki i teorii 
radiotech niki, znajomością regulacji i praktycznej ob
sług i różnych typów u rządzeń radiotelegraficznych i ra 
diotelefon icznych stosowanych w służbie ruchomej, 
łącznie z urządzeniami do radionamierzania i braniem 
namiarów radiowych, jak również ogólną znajomością 
zasad dz i ałania innych urządzeń najczęściej stosowa
nych w radionawigacji ; 

4) znajomośc ią teoretyczną i praktyczną działania i konser
wacji takich urządzeń , jak np. : zespoły zasiłające, aku
mulatory, urządzenia słu żące do uruchamiania i regulo 
wan ia u rządzeń radiotelegraficznych, radiotelefonicz
nych i radionamiarowych; 

5) praktycznymi um i ejętnościam i naprawiania, za pomocą 
sprzętu posiadanego na pokładz i e , uszkodzeń , jakie 
mogą powstać w urządzen i ach radiotelegraficznych, 
rad iotelefon icznych i radionamiarowych w czasie rejsu; 

6) umiejętnośc ią poprawnego nadawania ręcznego i od
bioru " na słu ch " nadawanych znakami Morse'a grup 
kodowych, skła d aj ących się z liter, cyfr i znaków prze
stankowych, z szybkością 20 grup na minutę oraz tekstu 
otwartego z szybkością 25 słów na minutę ; każda grupa 
kodowa powinna zawierać 5 znaków, przy czym każda 
cyfra lub znak przestankowy liczy się za dwa znaki ; 
ś rednie słowo w tekście powinno zawierać 5 znaków, 
czas każdego nadawania i odbioru wynosi po 5 minut; 

7) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru kore
spondencji radiotelefon icznej ; 

8) dostateczną znajomością języka angielskiego; kandyda
ci powinni posiadać umiejętność zadowalającego wy
powiadania si ę w tym języku w mowie i na piśmie . 

§ 3. Osoba występująca o świadectwo operatora radio
telegrafisty drug iej klasy powinna wykazać się następującymi 
wiadomościam i i umiejętnościami : 

1) znajomością regu laminów stosowanych w radiokomu 
nikacj i, przepisów dotyczących opłat za korespondencję 
redio kom unikacyj n ą, postanowień konwencji o bezpie
czeństw i e życ i a na morzu; 

2) dostateczną zn ajomością geografii świata , a w szczegól
nośc i głównych szlaków żeglugi morskiej i lotniczej oraz 
najważn i ejszych tras telekomunikacyjnych; 

3) elementarną teoretyczną i praktyczną znajomością elekt
rotechnik i i radiotechniki , znajomością regulacji i właś
ciwej obsługi różnych typów urządzeń radiotelegraficz
nych i radiotelefonicznych stosowanych w służbie ru
chomej , a także radionamierników łącznie z braniem 
namiarów, oraz el ementarną znajomością zasad działa
nia innych urządzeń najczęściej stosowanych w radio
nawigacji ; 
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4) elementarną znajomością teoretyczną i praktyczną dzia
łan ia i konserwacji takich urządzeń, jak np.: zespoły 
zasilające, akumulatory itp., służących do uruchamiania 
i regulowaniil urządzeń radiotelegraficznych, radiotele
fonicznych i radionamierników; 

5) praktycznymi umiejętnościami wystarczającymi do na
prawy drobnych uszkodzeń, jakie mogą powstać 
w urządzeniach radiotelegraficznych, radiotelefonicz
nych i radionamiarowych w czasie rejsu; 

6) umiejętnością poprawnego nadawania ręcznego i od
bioru "na słuch" nadawanych znakami Morse'a grup 
kodowych, składających się z liter, cyfr i znaków prze
stankowych, z szybkością 16 grup na minutę oraz tekstu 
otwartego z szybkością 20 słów na minutę; każda grupa 
kodowa powinna zawierać 5 znaków, przy czym każda 
cyfra lub znak przestankowy liczy się za dwa znaki ; 
średnie słowo w tekście powinno zawierać 5 znaków; 
czas każdego nadawania i odbioru wynosi po 5 minut; 

7) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru kore
spondencji radiotelefonicznej; 

8) dostateczną znajomością języka angielskiego; kandyda
ci powinni posiadać umiejętność zadowalającego wy
powiadania się w tym języku w mowie i na piśmie . 

§ 4. Osoba występująca o świadectwo ogólne operato
ra radiotelefonisty powinna wykazać się następującymi wia
domościami i umiejętnościami: 
1) szczegółową znajomością regulaminów stosowanych 

w radiokomunikacji radiotelefonicznej, a szczególnie ich 
części dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego 
- procedury w języku angielskim; 

2) znajomością podstawowych zasad radiotelefonii; 
3) szczegółową znajomością praktycznej obsługi i regulacji 

urządzeń radiotelefonicznych i znajomością procedur 
łączności radiotelefonicznej; 

4) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru kore
spondencji radiotelefonicznej . 

§ 5. Osoba występująca o świadectwo ograniczone 
operatora radiotelefonisty powinna wykazać się następują
cymi wiadomościami i umiejętnościami : 

1) ogólną znajomością regulaminów stosowanych w radio
komunikacji radiotelefonicznej, a szczególnie dotyczą
cych bezpieczeństwa życia ludzkiego - procedury w ję
zyku angielskim; 

2) znajomością obsługi urządzeń radiotelefonicznych 
i znajomością procedur łączności radiotelefonicznej; 

3) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru kore
spondencji radiotelefonicznej . 

§ 6. Osoba występująca o świadectwo ograniczone 
operatora radiotelefonisty - do pasma U KF powinna wyka 
zać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami : 

1) ogólną znajomością regulaminów stosowanych w ra 
diokomunikacji radiotelefonicznej, a szczególnie ich 
części dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego 
- procedury w języku angielskim; 

2) praktyczną umiejętnością obsługi urządzeń radiotelefo
nicznych UKF i procedury łączności radiotelefonicznej ; 

3) umiejętnością nadawania i odbioru korespondencji ra
diotelefonicznej. 

Załącznik nr 7 

Wyciąg z zalecenia Europejskiej Konferencji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) T/ R 61-02 

UJEDNOLICONE ŚWIADECTWA EGZAMINU RADIOAMATORSKIEGO 

Zalecenie zaproponowane przez Grupę Roboczą" Przepisy radiowe" T;WG 19 (R R) 

Tekst Zalecenia przyjęty przez Europejski Komitet Radiokomunikacyjny 

" Europejska Konferencja Administracji Pocztowych 
i Telekomunikacyjr:lych, 

uważając 

a) że Służba Radioamatorska jest służbą w rozumieniu 
artykułu 1 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU 
i podlega Regulaminowi Radiokomunikacyjnemu ITU 
i przepisom krajowym; 

b) że Administracje są odpowiedzialne, zgodnie z artykułem 
32 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, za podjęcie 
takich kroków, jakie uznają za stosowne, w celu spraw
dzenia operatorskich i technicznych kwalifikacji radio
amatorów. Dodatkowo, radioamatorzy nie mogą praco
wać na częstotliwościach poniżej 30 MHz, o ile nie 
wykażą się umiejętnością prawidłowego ręcznego na
dawania i prawidłowego słuchowego odbioru znaków 
alfabetu Morse'a; 

c) że istotne różnice pomiędzy istniejącymi krajowymi prze
pisami i warunkami zezwoleń utrudniają licencjonowa
nym radioamatorom prowadzenie działalności radioko
munikacyjnej poza ich własnym krajem; 

d) że w kontekście międzynarodowym Międzynarodowa 
Unia Radioamatorska (IARU) popiera koncepcję ujed
nolicenia poziomów egzaminacyjnych dotyczących służ
by rad ioamatorskiej; 

e) że Zalecenie CEPT T/ R 61 -01 dotyczy jedynie czasowego 
używania radiostacji przewoźnych i przenośnych w kra
jach CEPT; 

f) że większość krajów europejskich wzajemnie stara się 
doprowadzić do ujednolicenia przepisów i spraw także 
dotyczących niekomercyjnych i rekreacyjnych działań 
swych obywateli; 

biorąc pod uwagę 

a) że jest wysoce pożądanym wprowadzenie wspólnych 
ustaleń dla radioamatorów pragnących używać radio
stacji amatorskich w innym kraju, w którym przebywają; 

b) że można znaleźć wspólne podejście mimo dużej różno
rodności klas zezwoleń i egzaminów radioamatorskich 
w różnych krajach CEPT; 

c) że na podstawie tego wspólnego podejścia jest możliwe 
określenie, którE. klasy zezwoleń i egzaminów radioama
torskich mają zbliżony charakter; 
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d) że w zasadzie uzyskano pozytywne doświadczenia przy 
wprowadzeniu Zalecenia TIR 61-01 , aczkolwiek zakwali
fikowanie różnych klas zezwoleń krajowych do dwóch 
klas zezwoleń CEPT powoduje pewne trudności odnoś
nie do minimalnych wymagań egzaminacyjnych; 

zaleca 

a) aby Administracje krajów CEPT wydawały wzajemnie 
uznawane ujednolicone świadectwa egzaminu radioa
matorskiego dla osób, które złożyły z wynikiem pozytyw
nym odpowiedni egzamin krajowy odpowiadający kla
som egzaminacyjnym CEPT A lub B; 

Egzamin CEPT o poziomie A 

Zezwolenie wydane w oparciu o poziom egaminacyj
ny CEPT A uprawnia do używania wszystkich pasm częstot
liwości przyznanych służbie radioamatorskiej, a dopusz
czonych w kraju, w którym będzie używana stacja amator
ska . 

Egzamin CEPT o poziomie B 

Zezwolenie wydane w oparciu o poziom egzaminacyjny 
CEPT B, nie obejmujący wymagania nadawania i odbioru 
znaków alfabetu Morse'a, uprawnia do używania radiostacji 
amatorskich w pasmach częstotliwości powyżej 30 MHz 
przyznanych służbie amatorskiej, a dopuszczonych w kraju, 
w którym będzie używana stacja amatorska. 

b) aby Administracje krajów CEPT, uwzględniając swoje 
krajowe prawa i przepisy, wyraziły zgodę na wydawanie 
krajowych zezwoleń odpowiadających poziomom eg
zaminacyjnym CEPT A lub B dla obcokrajowców, którzy 
wykażą się posiadaniem ujednoliconego świadectwa 
egzaminu radioamatorskiego wydanego przez Administ
rację kraju CEPT, a którzy przebywają w danym kraju 
przez okres dłuższy niż trzy miesiące; 

Zezwolenia krajowe odpowiadające poziomom egzamina
cyjnym CEPT 

c) aby zezwolenia wydane zgodnie z punktem b) były 
przedłużane przez wydające je Administracje; 

d) aby każda osoba, która uzyskała ujednolicone świadect
wo egzaminu radioamatorskiego w innym kraju CEPT, 
miała prawo z chwilą powrotu do swego własnego kraju 
uzyskać zezwolenie bez konieczności składania dalszych 
egzaminów; 

e) aby zezwolenia wydane zgodnie z niniejszym zaleceniem 
obejmowały pracę radiostacji stałych, ruchomych i prze
nośnych. Pozostawia się do decyzji Administracji udziela
nie zezwoleń na pracę radiostacji ruchomych lotniczych 
i morskich; 

f) aby przepisy Zalecenia TIR 61-01 pozostały w mocy 
w stosunku do radioamatorów udających się na krótki 
pobyt do innych krajów CEPT." 

Zezwolenia krajowe odpowiadające poziomom egzami 
nacyjnym CEPT A i B są wykazane w podanej niżej tabeli 
w kolumnie 3. Kolumna 4 wykazuje zezwolenia, jakie będą 
wydawane przez Administracje posiadaczom HAREC z in 
nych krajów. 

Dokument HAREC 

Ujednolicone świadectwo egzaminu radioamatorskiego 
musi zawierać co najmniej następujące informacje w języku 
kraju wydającego, jak również w językach angielskim, fran
cuskim i niemieckim: 

a) stwierdzenie, że posiadacz zdał egzamin, zgodny z wy-
maganiami na świadectwo CEPT poziomu A lub B, 

b) imię, nazwisko i datę urodzenia posiadacza, 

c) poziom egzaminacyjny świadectwa CEPT, 

d) datę wydania, 

e) urząd wydający. 

KLASY ZEZWOLEŃ KRAJOWYCH ODPOWIADAJĄCE POZIOMOM EGZAMINACYJNYM CEPT A I B 

1 2 3 4 
Zezwolenie krajowe Zezwolenie krajowe wydawane 
jest odpowiednikiem posiadaczowi HAREC wydanemu 

przez inną Administrację 

Lp. Kraj POZIOM A POZIOM B POZIOM A POZIOM B 

1 Austria 
2 Belgia C B C B 
3 Cypr 
4 Dania A, B C, D, E B D 
5 Finlandia general technic. general technic. 
6 Francja E, D C D C 
7 Republika Federalna Niemiec B A , C B C 
8 Grecja 
9 Islandia 

10 Irlandia A B A B 
11 Italia general limited general limited 
12 Liechtenstein 1, 2 3, 4 1 , 2 3, 4 
13 Luksemburg 
14 Malta 
15 Monaco 
16 Holandia A B, C A C 
17 Norwegia A A 
18 Polska 1 a, b, c, d 2a, b 1a 2a 
19 Portugalia 
20 San Marino 
21 Hiszpania A B, C A B 
22 Szwecja A , B T A T 
23 Szwajcaria 1, 2 3 , 4 1, 2 3 , 4 
24 Turcja 
25 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 

i Północnej Irlandii A B A B 
26 Watykan 
27 Jugosławia 




