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2. Imię i nazwisko posiadacza (Certificate holder ' s name/Non du titulaire/Name). 

3. Data urodzenia (Birthdate/Date de naissance/ Geburstdatum) . 

4. Data wydania (Date of issue!Date de delivrance/Ausstellungsdatum). 

5.0soby 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 au
thority as indicated below. 

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

Behórden, die Auskunfte uber diese Bescheinigung erhalten móchten, sollten ihre Anfragen an die genann
te austellende Behórde richten. 

Adres/ Add ress/ Ad resse/ Ansch rift: 

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, Zarząd Krajowy 

ul ... .... ...... ...... ..... ... ... .. ... ... .... ... ......... .. ...... ..... ....... .............. ... ... ,Warszawa 

TelefonfTelephonefTelephonefTelefon: +482 .. .. .. ... .... .. ............ ..... ... .. .... . 

TeleksfTelexfTelexfTelex: ... .. .. .. ... ..... .... .... .. ............ .... .. .. ..... .... .... .... .. ... ... .. . 

TelefaksfTelefaxfTelefaxfTelefax: + 48 2 ... .. ....... ... ..... ...... .. .. .... ............. .. .. . 

Podpis 

Signature 

Signature 

Unterschrift 

Pieczęć urzędowa 

Official stamp 

Cachet officiel 

Offizieller Stempel 

§ 5. Świadectwa radiooperatora w służbie amatorskiej klasy "C" lub klasy "D" wystawiane są na jednym druku. 
Świadectwo powinno zawierać następującą treść: 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

PAŃSTWOWA AGENCJA RADIOKOMUNIKACYJNA 

ŚWIADECTWO RADIOOPERATORA 

W SŁUŻBIE AMATORSKIEJ Nr .............................. .. 

1. Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna zaświadcza niniejszym, że posiadacz niniejszego świadectwa zło
żył, z wynikiem pomyślnym, egzamin radioamatorski. Zgodnie z przepisami służby amatorskiej w Rzeczypo
spolitej Polskiej posiadacz niniejszego świadectwa jest upoważniony do ubiegania się o polskie zezwolenie 
radioamatorskie kategorii I I. 
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2. Imię i nazwisko posiadacza .. ........................... ................................. .. 

3. Data urodzenia .. ......................... .. ............................................ .......... . 

4. Data wydania ...... .. .................... .. ........................... ..... .... ..... ....... ....... . 

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

Adres: 

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, Zarząd Krajowy 

ul . ......................................................................... , Warszawa 

Telefon : .. ... ...... ..... .. .................... ... .. 

Teleks: ........................................... .. 

Telefaks: ..... .......... ............ ....... .. ..... . 

Podpis Pieczęć urzędowa 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADECTWA 

A. Radiowa służba lotnicza 

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 specjalne operatora radiotelefonisty dla pilotów szybowcowych 

B. Radiowa służba morska 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 operatora radiotelefonisty ograniczone do pasma VHF 
7. Świadectwo radioelektronika pierwszej klasy 
8. Świadectwo radioelektronika drugiej klasy 
9. Świadectwo ogólne operatora GMDSS 

10. Świadectwo ograniczone operatora GMDSS 
11. Świadectwo ograniczone operatora GMDSS na polski obszar morza A 1 

C. Radiowa służba amatorska 

1. Świadectwo radiooperatora klasy "A" 
2. Świadectwo radiooperatora klasy "B" 
3. Świadectwo radiooperatora klasy "C" 
4. Świadectwo radiooperatora klasy "D" 

Załącznik nr 2 

- 30,00 zł 
- 25,00 zł 
- 20,00 zł 

15,00 zł 
- 10,00 zł 

- 50,00 zł 
- 40,00 zł 
- 35,00 zł 
- 30,00 zł 
- 25,00 zł 
- 20,00 zł 
- 40,00 zł 
- 35,00 zł 
- 30,00 zł 
- 25,00 zł 
- 20,00 zł 

- 10,00 zł 
- 8,00 zł 
- 4,00 zł 
- 3,00 zł 

Załącznik nr 3 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH DO UZYSKANIA 
POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ŚWIADECTW RADIOOPERATORA W RADIOWEJ SŁUŻBIE LOTNICZEJ 

§ 1. Osoba występująca o świadectwo operatora 
radiotelegrafisty pierwszej klasy, uprawniające do ob
sługi wszystkich urządzeń radiotelegraficznych i radio-

telefonicznych na pokładzie statków powietrznych 
i w stacjach lotniskowych, powinna wykazać się nastę
pującymi wiadomościami: 
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1) szczegółową znajomością regulaminów stosowa
nych w radiokomunikacji, przepisów dotyczących 
opłat za korespondencję radiokomunikacyjną, po
stanowień konwencji o bezpieczeństwie życia na 
morzu oraz znajomością specjalnych przepisów 
dotyczących służb lotniczych (stałej i ruchomej) 
z radionawigacji lotniczej; 

2) dostateczną znajomosclą geografii świata, 
a w szczególności głównych szlaków żeglugi mor
skiej i lotniczej oraz najważniejszych tras telekomu
nikacyjnych; 

3) znajomością ogólnych zasad elektrotechniki i teorii 
radiotechniki, znajomością regulacji i praktycznej 
obsługi różnych typów urządzeń radiotelegraficz
nych i radiotelefonicznych stosowanych w służbie 
ruchomej, łącznie z urządzeniami do radionamie
rzania i braniem namiarów radiowych, jak również 
ogólną znajomością zasad działania innych urzą
dzeń najczęściej stosowanych w radionawigacj i; 

4) znajomością teoretyczną i praktyczną działania 

i konserwacji takich urządzeń, jak np.: zespoły za
silające, akumulatory, urządzenia służące do uru
chamiania i regulowania urządzeń radiotelegra
ficznych, radiotelefonicznych i radionamiarowych; 

5) praktycznymi umiejętnościami naprawiania, za po
mocą sprzętu posiadanego na pokładzie, uszko
dzeń, jakie mogą powstać w urządzeniach radiote
legraficznych, radiotelefonicznych i radionamiaro
wych w czasie lotu; 

6) umiejętnością poprawnego nadawania ręcznego 
i odbioru "na słuch" nadawanych znakami Mor
se ' a grup kodowych, składających się z liter, cyfr 
i znaków przestankowych, 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 przestan
kowy liczy się za dwa znaki; średnie słowo w tek
ście powinno zawierać 5 znaków; czas każdego 
nadawania i odbioru wynosi po 5 minut; 

7) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
korespondencji radiotelefonicznej; 

8) dostateczną znajomością języka angielskiego; kan
dydaci powinni posiadać umiejętność zadowalają
cego wypowiadania się w tym języku w mowie i pi 
śmie. 

§ 2. Osoba występująca o świadectwo operatora 
radiotelegrafisty drugiej klasy, uprawniające do obsłu
gi urządzeń radiotelegraficznych i radiotelefonicznych 
na pokładzie statków powietrznych i w stacjach lotni 
skowych, ograniczonych do manipulacji regulatorami 
i przełącznikami zewnętrznymi tych urządzeń, powin
na wykazać się następującymi wiadomościami i umie
jętnościami: 

1) znajomością regulaminów stosowanych w radio
komunikacji, przepisów dotyczących opłat za kore
spondencję radiokomunikacyjną, postanowień 

konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu oraz 
znajomością specjalnych przepisów dotyczących 
służb lotniczych (stałej i ruchomej) i radionawiga
cji lotniczej; 

2) dostateczną znajomosclą geografii świata, 
a w szczególności głównych szlaków żeglugi mor-

skiej i lotniczej oraz najważniejszych tras telekomu
nikacyjnych; 

3) elementarną teoretyczną i praktyczną znajomo
ścią elektrotechniki i radiotechniki, znajomością 
regulacji i właściwej obsługi różnych typów urzą
dzeń radiotelegraficznych i radiotelefonicznych, 
stosowanych w służbie ruchomej, a także radio
namierników, łącznie z braniem namiarów, oraz 
elementarną znajomością zasad działania innych 
urządzeń najczęściej stosowanych w radionawi
gacji; 

4) elementarną znajomością teoretyczną i praktyczną 
działania i konserwacji takich urządzeń, jak np.: ze
społy zasilające, akumulatory itp., służących do 
uruchamiania i regulowania urządzeń radiotele
graficznych, radiotelefonicznych radiona
mierników; 

5) praktycznymi umiejętnościami wystarczającymi do 
naprawy drobnych uszkodzeń, jakie mogą powstać 
w urządzeniach radiotelegraficznych, radiotelefo
nicznych i radionamiarowych w czasie lotu; 

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

7) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
korespondencji radiotelefonicznej; 

8) dostateczną znajomością języka angielskiego; kan
dydaci powinni posiadać umiejętność zadowalają
cego wypowiadania się w tym języku w mowie i pi 
śmie. 

§ 3. Osoba występująca o świadectwo ogólne ope
ratora radiotelefonisty, uprawniające do obsługi 
wszystkich urządzeń radiotelefonicznych na pokładzie 
statków powietrznych i w stacjach lotniskowych, po
winna wykazać się następującymi wiadomościami 
i umiejętnościami : 

1) szczegółową znajomością regulaminów stosowa
nych w radiokomunikacji radiotelefonicznej, 
a szczególnie ich części dotyczących bezpieczeń
stwa życia ludzkiego - procedury w języku angiel
skim; 

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

gulacji urządzeń radiotelefonicznych i znajomością 
procedur łączności radiotelefonicznej; 

4) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
korespondencji radiotelefonicznej . 

§ 4. Osoba występująca o świadectwo ograniczo
ne operatora radiotelefonisty, uprawniające do obsłu
gi urządzeń radiotelefonicznych na pokładzie statków 
powietrznych, ograniczonej do manipulacji regulatora
mi i przełącznikami zewnętrznymi tych urządzeń , po
winna wykazać się następującymi wiadomościami 

i umiejętnościami: 
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1) ogólną znajomością regulam inów stosowanych 
w radiokomunikacji radiotelefonicznej, a szczegól
nie dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego -
procedury w języku angielskim; 

2) praktyczną umiejętnością obsługi urządzeń radiote
lefonicznych i znajomością procedur łączności ra
diotelefonicznej; 

3) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
korespondencji radiotelefonicznej. 

§ 5. Osoba występująca o świadectwo ograniczo
ne specjalne operatora radiotelefonisty dla pilotów 
szybowcowych, uprawniające do obsługi urządzeń ra 
diotelefonicznych zainstalowanych na pokładzie szy-

bowców i pracujących w zakresie częstotliwości prze
znaczonych dla szybowców, powinna wykazać się na
stępującymi wiadomościami i umiejętnościami : 

1) ogólną znajomością regulaminów stosowanych 
w radiokomunikacji radiotelefonicznej, a szczegól
nie ich części dotyczących bezpieczeństwa życia 
ludzkiego - procedury w języku angielskim; 

2) praktyczną umiejętnością obsługi urządzeń radiote
lefonicznych w zakresie częstotliwości przeznaczo
nych dla szybowców oraz znajomością procedur 
łączności rad iotelefonicznej, stosowanych w lot
nictwie sportowym; 

3) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
korespondencji radiotelefonicznej. 

Załącznik nr 4 

?AKRES WIADOMOŚCI I UMIEJ~TNOŚCI WYMAGANYCI:I DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJpW 
SWIADECTW RADIOOPERATOROW, RADIOELEKTRONIKOW, OPERATOROW GMDSS W RADIOWEJ SŁUZBIE 

MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

§ 1. Osoba występująca o świadectwo ogólne ra 
diooperatora, uprawniające do obsługi stacji radiotele
graficznej i radiotelefonicznej na każdym statku mor
skim i dokonywania napraw sprzętu radiokomunika
cyjnego i radionawigacyjnego oraz do pełnienia funk
cji samodzielnego radiooficera lub kierownika radio
stacji na wszystkich statkach morskich, po uzyskaniu 
dyplomu radiooficera okrętowego I klasy w specjalno
ści radiokomunikacyjnej, powinna wykazać się nastę
pującymi wiadomościami : 

1) znajomością regulaminów stosowanych w radio
komunikacji, przepisów dotyczących opłat za kore
spondencję radiokomunikacyjną i postanowień · 
konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu; 

2) dostateczną znajomosclą geografii świata, 

a w szczególności głównych szlaków żeglugi mor
skiej i najważniejszych tras telekomunikacyjnych; 

3) znajomością zasad elektrotechniki oraz teorii radio
techniki i elektroniki , wystarczającą do spełnienia 
wymagań podanych w pkt 4, 5 i 6; 

4) teoretyczną znajomością budowy nowoczesnych 
urządzeń radiokomunikacyjnych, a szczególnie na
dajników, odbiorników i systemów antenowych 
stosowanych w radiotelegraficznej i radiotelefo
nicznej służbie ruchomej morskiej, automatycz
nych urządzeń alarmowych, urządzeń radiowych 
stosowanych na środkach ratunkowych, urządzeń 
radionamiarowych i wszelkich urządzeń pomocni-' 
czych, urządzeń zasilających, jak również ogólną 
znajomością wszelkich urządzeń stosowanych 
w radionawigacji, szczególnie w celu zapewnienia 
konserwacji tych urządzeń ; 

5) praktyczną znajomością obsługi, regulacji i kon
serwacji urządzeń wymienionych w pkt 4, wraz 
z praktyczną umiejętnością dokonywania namia
rów oraz dokonywania kalibracji radionamierni 
ków; 

6) praktyczną umiejętnością lokalizacji i usuwania, za 
pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych 
i narzędzi, tych uszkodzeń urządzeń, jakie mogą 
wystąpić w czasie rejsu; 

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

8) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
korespondencji rad iotelefonicznej w języku angiel
skim; 

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

§ 2. Osoba występująca o świadectwo operatora ra
diotelegrafisty pierwszej klasy, uprawniające do obsłu
gi stacji radiotelegraficznej i radiotelefonicznej na każ
dym statku morskim i dokonywania napraw sprzętu ra
diokomunikacyjnego i radionawigacyjnego oraz do 
pełnienia funkcji samodzielnego radiooficera lub kie
rownika radiostacji na wszystkich statkach morskich, 
po uzyskaniu dyplomu radiooficera okrętowego I klasy 
w specjalności radiokomunikacyjnej, powinna wykazać 
się następującymi wiadomościami i umiejętnościami: 

1) szczegółową znajomością regulaminów stosowa
nych w radiokomunikacji , przepisów dotyczących 
opłat za korespondencję radiokomunikacyjną, po
stanowień konwencji o bezpieczeństwie życ i a na 
morzu; 

2) dostateczną znajomosclą geografii świata, 
a w szczególności głównych szlaków żeglugi mor
skiej i lotniczej oraz najważniejszych tras telekomu
nikacyjnych; 

3) znajomością ogólnych zasad elektrotechniki i teorii 
radiotechniki, znajomością regulacji i praktycznej 
obsługi różnych typów urządzeń radiotelegraficz
nych i radiotelefonicznych , stosowanych w służbie 
ruchomej, łącznie z urządzeniami do radionamie-
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rzania i braniem namiarów radiowych, jak również 
ogólną znajomością zasad działania innych urzą
dzeń najczęściej stosowanych w radionawigacji; 

4) znajomością teoretyczną i praktyczną działania 
i konserwacji takich urządzeń , jak np.: zespoły zasi
lające, akumulatory, urządzenia słu żące do urucha
miania i regulowania urządzeń radiotelegraficz
nych, rad iotelefonicznych i radionamiarowych; 

5) praktycznymi umiejętnościami naprawiania, za po
mocą sprzętu posiadanego na pokładzie, uszko
dzeń, jakie mogą powstać w urządzeniach radiote
legraficznych, radiotelefonicznych i radionamiaro
wych w czasie rejsu; 

6) umiejętnością poprawnego nadawania ręcznego 
i odbioru "na słuch" nadawanych znakami Mor
se ' a grup kodowych, składających się z liter, cyfr 
i znaków przestankowych, 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 przestan
kowy liczy się za dwa znaki; średnie słowo w tek
ście powinno zawierać 5 znaków; czas każdego 
nadawania i odbioru wynosi po 5 minut; 

7) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
korespondencji radiotelefonicznej; 

8) dostateczną znajomością języka angielskiego; kan
dydaci powinni posiadać umiejętność zadowala
jącego wypowiadania się w tym języku w mowie 
i piśmie. 

§ 3. Osoba występująca o świadectwo operatora 
radiotelegrafisty drugiej klasy, uprawniające do obsłu 

gi stacji radiotelegraficznej na każdym statku morskim 
i dokonywania napraw sprzętu radiokomunikacyjne
go oraz pełnienia funkcji kierownika radiostacji na 
wszystkich statkach morskich, z wyjątkiem statków pa
sażerskich i szkolnych w żegludze międzynarodowej, 
po uzyskaniu dyplomu radiooficera okrętowego I kla
sy w specjalności radiokomunikacyjnej, powinna wy
kazać się następującymi wiadomościami i umiejętno
ściami: 

1) znajomością regulaminów stosowanych w radio
komunikacji, przepisów dotyczących opłat za kore
spondencję radiokomunikacyjną, postanowień 
konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu; 

2) dostateczną znajomosclą geografii świata , 

a w szczególności głównych szlaków żeglugi mor
skiej i lotniczej oraz najważniejszych tras telekomu
nikacyjnych; 

3) elementarną teoretyczną i praktyczną znajomością 
elektrotechniki i radiotechniki, znajomością regula
cji i właściwej obsługi różnych typów urządzeń ra
diotelegraficznych i radiotelefonicznych stosowa
nych w służbie ruchomej oraz elementarną znajo
mością zasad działania innych urządzeń najczę
ściej stosowanych w radionawigacji; 

4) elementarną znajomością teoretyczną i praktyczną 
działania i konserwacji takich urządzeń , jak np.: ze
społy zasilające, akumulatory itp., służących do 
uruchamiania i regulowania urządzeń radiotelegra
ficznych, radiotelefonicznych i radionamierników; 

5) praktycznymi umiejętnościami wystarczającymi 
do naprawy drobnych uszkodzeń, jakie mogą po-

wstać w urządzeniach radiotelegraficznych, radio
telefonicznych i radionamiarowych w czasie rejsu ; 

6) umiejętnością poprawnego nadawania ręcznego 
i odbioru "na słuch" nadawanych znakami Mor
se ' a grup kodowych, składających się z liter, cyfr 
i znaków przestankowych, 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 przestan
kowy liczy się za dwa znaki; średnie słowo w tek
ście powinno zawierać 5 znaków; czas każdego 
nadawania i odbioru wynosi po 5 minut; 

7) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
korespondencji radiotelefonicznej; 

8) dostateczną znajomością języka angielskiego; kan
dydaci powinni posiadać umiejętność zadowala
jącego wypowiadania się w tym języku w mowie 
i piśmie . 

§ 4. Osoba występująca o świadectwo ogólne ope
ratora radiotelefonisty, uprawniające do obsługi radio
stacji radiotelefonicznej na każdym statku, powinna 
wykazać się następującymi wiadomościami i umiejęt
nościami: 

1) szczegółową znajomością regulaminów stosowa
nych w radiokomunikacji radiotelefonicznej, a szcze
gólnie ich części dotyczących bezpieczeństwa życia 
ludzkiego - procedury w języku angielskim; 

2) znajomością podstawowych zasad radiotelefonii; 

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

4) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
korespondencji radiotelefonicznej. 

§ 5. Osoba występująca o świadectwo ograniczone 
operatora radiotelefonisty, uprawniające do obsługi 
radiotelefonicznej radiostacji na każdym statku, jeśli 
obsługa nadajnika nie wymaga ręcznego dostrojenia, 
a moc szczytowa nadajnika nie przekracza 1,5 kW, po
winna wykazać się następującymi wiadomościami 
i umiejętnościami: 

1) ogólną znajomością regulaminów stosowanych 
w radiokomunikacji radiotelefonicznej, a szczegól
nie dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego
procedury w języku angielskim; 

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

3) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
korespondencji radiotelefonicznej. 

§ 6. Osoba występująca o świadectwo operatora 
radiotelefonisty ograniczone do pasma VHF, uprawnia
jące do obsługi radiotelefonu w paśmie VHF, powinna 
wykazać się następującymi wiadomościami i umiejęt
nościami: 

1) ogólną znajomością regulaminów stosowanych 
w radiokomunikacji radiotelefonicznej, a szczegól
nie ich części dotyczących bezpieczeństwa życia 
ludzkiego - procedury w języku angielskim; 

2) praktyczną umiejętnością obsługi urządzeń radio
telefonicznych VHF i procedury łączności radiotele
fonicznej; 
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3) umiejętnością nadawania i odbioru korespondencji 
radiotelefonicznej. 

§ 7. Osoba występująca o świadectwo radioelektro
nika pierwszej klasy, uprawniające do obsługi radiosta
cji GMDSS na wszystkich statkach morskich oraz wy
konywania przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu 
elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji kie
rownika radiostacji na statku, powinna wykazać się na
stępującymi wiadomościami i umiejętnościami: 

1) znajomością podstaw elektrotechniki i teorii radio
techniki i elektroniki, wystarczającą do spełnienia 
wymagań podanych w pkt 2, 3 i 4, 

2) teoretyczną wiedzą dotyczącą wyposażenia radioko
munikacyjnego przewidzianego dla systemu 
GMDSS, włączając w to nadajniki i odbiorniki wąs
kopasmowej telegrafii dalekopisowej, nadajniki 
i odbiorniki radiotelefoniczne, urządzenia cyfrowe
go selektywnego wywołania, ziemskie stacje okrę
towe, radiopławy awaryjne, morskie systemy ante
nowe, wyposażenie radiowe jednostek ratunko
wych oraz wszystkie urządzenia pomocnicze, łącz
nie z zasilającymi, a także ogólną znajomością zasad 
działania innych urządzeń najczęściej stosowanych 
w radionawigacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
umiejętności utrzymania w stanie gotowości do 
pracy wszystkich rządzeń wymienionych powyżej, 

3) praktyczną umiejętnością obsługi i bieżącej kon
serwacji wyposażenia wymienionego w pkt 2, 

4) praktyczną wiedzą niezbędną do lokalizacji i napra
wy uszkodzeń, przy wykorzystaniu odpowiednich 
narzędzi i aparatury testującej, wyposażenia wy
mienionego w pkt 2, 

5) szczegółową praktyczną znajomością działania 
wszystkich podsystemów GMDSS oraz ich wypo
sażenia, 

6) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
za pomocą radiotelefonii oraz automatycznej ra
diotelegrafii, 

7) szczegółową znajomością przepisów dotyczących 
łączności radiowej, znajomością dokumentów do
tyczących opłat za łączność radiową oraz znajomo
ścią wymagań Konwencji SOLAS, dotyczących wy
posażenia radiowego i łączności radiowej, 

8) dostateczną znajomością języka angielskiego; 
kandydat powinien zadowalająco wypowiadać się 
w tym języku w mowie i piśmie. 

§ 8. Osoba występująca o świadectwo radioelektro
nika drugiej klasy, uprawniające do obsługi radiostacji 
GMDSS na wszystkich statkach morskich oraz wykony
wania przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu elek
tronicznego na statku oraz pełnienia funkcji operatora 
w stacjach nadbrzeżnych lub pełnienia funkcji kierow
nika radiostacji na wszystkich statkach morskich, z wy
jątkiem statków pasażerskich i szkolnych w żegludze 
międzynarodowej, a także na statkach pływających 
w obszarze morza A4, powinna wykazać się następują
cymi wiadomościami i umiejętnościami: 

1) ogólną znajomością podstaw elektrotechniki oraz 
teorii radiotechniki i elektroniki, wystarczającą do 
spełnienia wymagań zawartych w pkt 2, 3 i 4, 

2) ogólną teoretyczną wiedzą dotyczącą radiokomu
nikacyjnego wyposażenia w systemie GMDSS, 

włączając w to nadajniki i odbiorniki radiotelefo
niczne, urządzenia cyfrowego selektywnego wywo
łania, ziemskie stacje okrętowe, radiopławy awa
ryjne, morskie systemy antenowe, wyposażenie 
radiowe jednostek ratunkowych oraz wszystkie 
urządzenia pomocnicze łącznie z zasilającymi, 

a także ogólną znajomością innego wyposażenia 
najczęściej stosowanego w radionawigacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem umiejętności utrzy
mania w stanie gotowości eksploatacyjnej wszyst
kich urządzeń wymienionych powyżej, 

3) praktyczną umiejętnością obsługi i bieżącej konser
wacji wyposażenia wymienionego w pkt 2, 

4) praktyczną wiedzą niezbędną do wykonania na
praw, w przypadku uszkodzeń wyposażenia wy
mienionego w pkt 2, za pomocą środków dostęp
nych na pokładzie statku, wymieniając w razie po
trzeby uszkodzone moduły funkcjonalne, 

5) szczegółową praktyczną znajomosclą działania 
wszystkich podsystemów GMDSS i ich wyposażenia, 

6) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru za 
pomocą radiotelefonii i automatycznej radiotelegrafii, 

7) szczegółową znajomością przepisów dotyczących 
łączności radiowej, znajomością dokumentów do
tyczących opłat za łączność radiową oraz znajomo
ścią wymagań Konwencji SOLAS, dotyczących wy
posażenia radiowego i łączności radiowej, 

8) dostateczną znajomością języka angielskiego; kan
dydat powinien zadowalająco wypowiadać się 
w tym języku w mowie i piśmie. 

§ 9. Osoba występująca o świadectwo ogólne ope
ratora GMDSS, uprawniające do obsługi radiostacji 
GMDSS na każdym statku morskim oraz do pełnienia 
funkcji operatora w stacjach nadbrzeżnych, powinna 
wykazać się następującymi wiadomościami i umiejęt
nościami: 

1) szczegółową praktyczną znajomosclą działania 
wszystkich podsystemów oraz wyposażenia GMDSS, 

2) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
za pomocą radiotelefonii, 

3) szczegółową znajomością przepisów dotyczących 
łączności radiowej, znajomością dokumentów do
tyczących opłat za łączność radiową oraz znajo
mością wymagań Konwencji SOLAS dotyczących 
wyposażenia radiowego i łączności radiowej, 

4) dostateczną znajomością języka angielskiego; kan
dydat powinien zadowalająco wypowiadać się 
w tym języku w mowie i piśmie. 

§ 10. Osoba występująca o świadectwo ograniczo
ne operatora GMDSS, uprawniające do obsługi radio
stacji GMDSS na statkach morskich w obszarze morza 
Al, powinna wykazać się następującymi wiadomościa
mi i umiejętnościami: 

1) praktyczną znajomością działania tych podsyste
mów i wyposażenia GMDSS, które są wymagane 
dla statków odbywających rejsy w obszarach zasię
gu brzegowych stacji VHF, 

2) umiejętnością poprawnego nadawania i odbioru 
za pomocą radiotelefonii, 

3) znajomością przepisów dotyczących łączności ra
diotelefonicznej, a szczególnie tej części Regulami-
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nu radiokomunikacyjnego, która dotyczy bezpie
czeństwa życia na morzu, 

4) elementarną znajomością języka angielskiego; 
kandydat powinien zadowalająco wypowiadać się 
w tym języku w mowie i piśmie. 

§ 11. Osoba występująca o świadectwo ograniczo
ne operatora GMDSS na polski obszar morza A 1, 
uprawniające do obsługi radiostacji GMDSS na stat
kach morskich pływających w polskim obszarze morza 
A1, powinna wykazać się wiadomościami i umiejętno

ściami wymienionymi w § 4 pkt 1, 2 i 3. 

Załącznik nr 5 

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

§ 1. Osoba występująca o świadectwo radioopera
tora klasy "A", uprawniające do ubiegania się o zezwo
lenie na zakładanie i używanie urządzeń radiokomuni
kacyjnych stosowanych w radiowej służbie amator
skiej we wszystkich pasmach częstotliwości i dla 
wszystkich rodzajów modulacji przeznaczonych dla tej 
służby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powin
na wykazać się następującymi wiadomościami i umie
jętnościami z niżej podanych dziedzin: 

1) wiadomości techniczne: 
a) teoria elektryczności, elektromagnetyzmu ra

diotechniki: 
- przewodnictwo elektryczne, 
- źródła elektryczności, 

- pole elektryczne, 
- pole magnetyczne 
- pole elektromagnetyczne, 
- sygnały sinusoidalne, 
- sygnały niesinusoidalne, 
- sygnały zmodulowane, 
- moc i energia; 

b) elementy obwodów: 
- rezystory, 
- kondensatory, 
-cewki, 
- transformatory - budowa i zastosowanie, 
- diody, 
- tranzystory i układy scalone, 
- inne elementy elektroniczne; 

c) układy: 
- łączenie elementów obwodów, 
- filtry, 
- zasilacze, 
- wzmacniacze, 
- demodulatory, 
- generatory, 
- pętla synchronizacji fazowej (PLl); 

d) odbiorniki: 
- rodzaje, 
- schematy blokowe, 
- budowa i działanie poszczególnych stopni, 
- parametry odbiornika; 

e) nadajniki: 
- rodzaje, 
- schematy blokowe, 
- budowa i działanie poszczególnych stopni, 
- parametry nadajnika; 

f) anteny i linie zasilające: 
- typy anten, 

- charakterystyki anten, 
-linie zasilające; 

g) propagacja fal radiowych ; 
h) pomiary: 

- wykonywanie pomiarów napięć i prądów
stałych, przemiennych, wysokiej częstotliwo

ści, pomiarów rezystancji, mocy, głębokości 
modulacji, częstotliwości i współczynnika 
WFS, 

- przyrządy pomiarowe do wyżej wymienio
nych pomiarów; 

i) zakłócenia radioelektryczne: 
- źródła zakłóceń, 

- przyczyny zakłóceń w sprzęcie elektronicz-
nym, 

- urządzenia przeciwzakłóceniowe; 

2) bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycz
nych i nadawczych: 
a) przepływ prądu elektrycznego przez ciało czło-

wieka - porażenie, 

b) udzielanie pierwszej pomocy, 
c) ochrona przeciwporażeniowa, 
d) wpływ pola elektromagnetycznego na organizm 

ludzki, 
e) ochrona środowiska naturalnego przed promie

niowaniem elektromagnetycznym, 
f) ochrona odgromowa, 
g) przepisy przeciwpożarowe przy urządzeniach 

elektrycznych; 

3) przepisy i procedury operatorskie krajowe i mię
dzynarodowe: 
a) alfabet fonetyczny międzynarodowy, 
b) kod Q, 

c) skróty operatorskie, 
d) sposoby porozumienia się w przypadku niebez

pieczeństwa i klęsk żywiołowych, 
e) znaki wywoławcze, 
f) plan pasm częstotliwości dla służb radioamator

skich - krajowych i według Międzynarodowego 
Związku Radioamatorów (lARU); 

4) przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące 
służby radioamatorskiej i satelitarnej łączności ra
dioamatorskiej; 

5) umiejętność nadawania i odbioru alfabetu Morse ' a. 

Osoba występująca o świadectwo radiooperatora kla
sy "A" powinna wykazać się umiejętnością ręcznego 
nadawania i odbioru fIna słuch" informacji przekazy
wanych kodem Morse ' a - grup literowych, cyfro-
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wych i znaków przestankowych z szybkością nie mniej
szą niż 12 grup na minutę, przy czym czas trwania 
transmisji powinien wynosić nie mniej niż 3 minuty. 
Przy nadawaniu nie używa się klucza automatycznego. 

§ 2. Osoba występująca o świadectwo radioopera
tora klasy "B", uprawniające do ubiegania się o zezwo
lenie na zakładanie i używanie urządzeń radiokomuni 
kacyjnych stosowanych w radiowej służbie amator
skiej w pasmach częstotliwości powyżej 30 MHz bez 
możliwości stosowania radiotelegrafii , powinna wyka
zać się wiadomościami i umiejętnościami takimi samy
mi, jak dla klasy A", z wyłączeniem § 1 pkt 5. 

§ 3. Osoba występująca o świadectwo radioopera
tora klasy "e", uprawniające do ubiegania się o zezwo
lenie na zakładanie i używanie urządzeń radiokomuni 
kacyjnych stosowanych w radiowej służbie amator
skiej w ograniczonych pasmach częstotliwości, okre
ślonych w odrębnych przepisach, powinna wykazać się 
następującymi wiadomościami i umiejętnościami z ni
żej podanych dziedzin: 

1) wi9domości techniczne: 
a) podstawy elektryczności i radiotechniki : 

- przewodnictwo elektryczne, 
- źródła elektryczności, 

- pole elektryczne, 
- pole magnetyczne, 
- pole elektromagnetyczne, 
- sygnały sinusoidalne, 
- sygnały niesinusoidalne, 
- sygnały zmodulowane; 

b) elementy obwodów: 
- rezystory, 
- kondensatory, 
- cewki, 
- diody półprzewodnikowe 
- tranzystory, 
- transformatory, 
- oznaczenia elementów obwodów; 

c) identyfikacja i zastosowanie wskazanych obwo
dów i układów: 
- filtry, 
- zasilacze, 
- wzmacniacze, 
- generatory; 

d) odbiorniki : 
- rodzaje, 
- budowa i działanie; 

e) nadajniki: 
- rodzaje, 
- parametry nadajnika; 

f) anteny i linie zasilające: 
- typy anten, 

- charakterystyki anten, 
-linie zasilające ; 

g) propagacja fal radiowych; 
h) pomiary: 

- wykonywanie pomiarów napięć i prądów 
stałych, przemiennych, mocy nadajnika 
i współczynnika WFS, 

- przyrządy pomiarowe do wyżej wymienio
nych pomiarów; 

i) zakłócenia radioelektryczne : 
- źródła zakłóceń, 

- podstawowe przyczyny powstawania zakłó-
ceń , 

- eliminacja zakłóceń; 

2) bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycz
nych i nadawczych: 
a) przepływ prądu elektrycznego przez ciało czło-

wieka - porażenie , 

b) udzielanie pierwszej pomocy, 
c) ochrona przeciwporażeniowa, 

d) ochrona odgromowa, 
e) przepisy przeciwpożarowe przy urządzeniach 

elektrycznych; . 
3) przepisy i procedury operatorskie krajowe i między

narodowe: 
a) alfabet fonetyczny międzynarodowy, 
b) wybrane elementy kodu 0, 
c) wybrane skróty operatorskie, 
d) sposoby porozumienia się w przypadku niebez

pieczeństwa i klęsk żywiołowych, 
e) znaki wywoławcze, 

f) przydział pasm częstotliwości i rodzajów emisji 
w zakresie odpowiedniej kategorii zezwolenia 
amatorskiego; 

4) przepisy krajowe dotyczące służby radioamator
skiej - postanowienia i warunki licencji ; 

5) umiejętność nadawania i odbioru alfabetu Morse'a. 

Osoba występująca o świadectwo radiooperatora kla
sy "e" powinna wykazać się umiejętnością ręcznego 
nadawania i odbioru "na słuch" informacji przekazy
wanych kodem Morse ' a - grup literowych, cyfro
wych i znaków przestankowych z szybkością nie mniej
szą niż 5 grup na m i nutę, przy czym czas trwania trans
misji powinien wynosić nie mniej niż 3 minuty. 
Przy nadawaniu nie używa się klucza automatycznego. 

§ 4. Osoba występująca o świadectwo radioopera
tora klasy" D", uprawniające do ubiegania się o zezwo
lenie na zakładanie i używanie urządzeń radiokomuni
kacyjnych stosowanych w radiowej służbie amatorskiej 
w paśmie częstotliwości 144- 146 MHz bez możliwości 
stosowania radiotelegrafii, powinna wykazać się wia
domościami i umiejętnościami takimi samymi, jak dla 
klasy e", z wyłączeniem § 3 pkt 5. 
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