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PROJEKT PZK ver.16

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI
z dnia …………. r.
w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
(Dz. U. ………… r.)

Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia ……….. r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr……,
poz. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111 i 112), a także z zaleceniem
T/R 61-01 Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, zwanej dalej
"CEPT" oraz zaleceniem ECC (05)06 Komitetu Łączności Elektronicznej:
2) rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń radiowych
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej "pozwoleniami";
3) zasady identyfikacji radiostacji amatorskich pracujących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wymagania niezbędne do uzyskania pozwoleń;
5) okresy ważności pozwoleń.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) radiostacja amatorska - urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem
antenowym używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;
2) radiostacja amatorska bezobsługowa - automatyczną radiostację amatorską;
3) świadectwo - odpowiedniej klasy świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
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…….. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr …, poz. …);
4) świadectwo równoważne - świadectwo zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC) wydane
przez uprawniony do tego organ zagraniczny;
5) znak wywoławczy – unikalny ciąg znaków (liter i cyfr) wg alfabetu łacińskiego identyfikujący radiostację amatorską w którym ostatnim znakiem musi być litera;
6) prefiks – dwuznakowy prefiks państwowy przyznany przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
7) sufiks – indywidualną dla posiadacza pozwolenia, niepowtarzalną w ramach jednego prefiksu państwowego, część znaku wywoławczego przyznaną przez Prezesa UKE z dostępnych zasobów, przeznaczoną dla stałej i niezmiennej identyfikacji radiostacji amatorskiej w okresie ważności pozwolenia
radiowego
§ 3. Ustala się następujące rodzaje pozwoleń:
1) pozwolenie kategorii 1 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących:
a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W,
b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W
c) z maksymalną mocą w wyjściową nadajnika 1500 W
- we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pozwolenie kategorii 3 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W w zakresach częstotliwości 1.810-2.000 kHz, 3.510-3.775
kHz, 7.010-7.200 kHz, 14.000-14.350 kHz, 21.000-21.450 kHz, 28.000-29.700 kHz, 144-146 MHz,
430-440 MHz i 10-10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) pozwolenie kategorii 5 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich bezobsługowych pracujących:
a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla częstotliwości poniżej 30 MHz,
b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W dla częstotliwości powyżej 30 MHz
- we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla stacji bezobsługowych w służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4) pozwolenie tymczasowe - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących we
wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a wynikających z uprawnień posiadanego już pozwolenia, wydawane w celu udziału w zawodach i konkursach krótkofalarskich, przeprowadzenia eksperymentu
technicznego, pracy okolicznościowej dla upamiętnienia szczególnych wydarzeń, spotkań, imprez,
przy czym maksymalna moc wyjściowa nadajnika określana jest każdorazowo w pozwoleniu i nie
może przekroczyć 1500 W, z zastrzeżeniem, że dla posiadaczy pozwoleń kategorii 3 moc wyjściowa
nie może przekroczyć 100W.
5) pozwolenie dodatkowe - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wynikających z uprawnień posiadanego już pozwolenia, wydawane
wyłącznie w celu udziału w zawodach lub konkursach międzynarodowych, przy czym maksymalna
moc wyjściowa nadajnika określana jest każdorazowo w pozwoleniu i nie może przekroczyć 1500 W,
z zastrzeżeniem, że dla posiadaczy pozwoleń kategorii 1 ze znakiem i sufiksem jednoliterowym oraz
posiadaczy pozwoleń kategorii 3 nie wydaje się pozwolenia dodatkowego.
6) Osoba fizyczna posiadająca pozwolenie radiowe kategorii 1 może w tym samym czasie posiadać
tylko jedno pozwolenie tymczasowe i jedno pozwolenie dodatkowe a osoba fizyczna posiadająca pozwolenie radiowe kategorii 3 tylko jedno pozwolenie tymczasowe.
§ 4. 1. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a, wydaje się osobie fizycznej, która
posiada:
1) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo
2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny nadające jej co najmniej uprawnienia
określone w § 3 ust. 1 lit. a - jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa nie
będącego członkiem CEPT.
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2. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b, wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej co najmniej od 10 lat oraz posiada:
1) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo
2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia
określone w § 3 ust. 1 lit. b - jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.
3. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c, wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b co najmniej
od 10 lat oraz posiada:
1) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo
2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia
określone w § 3 ust. 1 lit. c - jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.
§ 5. Pozwolenie kategorii 3 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D
operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
§ 6. Pozwolenie kategorii 5 wydaje się osobie fizycznej, która:
1) posiada pozwolenie kategorii 1 lub 3, przy czym posiadanie pozwolenia kategorii 3 upoważnia do
ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania radiostacji amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach częstotliwości powyżej 30 MHz;
2) ukończyła 18 lat.
§ 7. 1 Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie, o którym
mowa w § 3 pkt 1 lit. a, b i c, oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia tymczasowe sporządzoną na
piśmie informację o czasie, miejscu i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.
2. Pozwolenie dodatkowe wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie, o którym mowa w
§ 3 pkt 1 lit. b i c, oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o
czasie i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.
§ 8. 1. Pozwolenie kategorii 1 lub 5 wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z późn. zmianami), która przedłoży pisemną zgodę najemcy,
właściciela lub zarządcy budynku albo nieruchomości na której ma być zainstalowana radiostacja amatorska, oraz zgodę osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji:
1) dla pozwolenia kategorii 1 - zgodę trzech osób posiadającej pozwolenia kategorii 1;
2) dla pozwolenia kategorii 5 - zgodę jednej osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 3.
2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć pisemną zgodę jednej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na pełnienie funkcji kierownika radiostacji.
3. Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej
stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, określonemu w ust. 1, które posiada pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust 1, oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu oraz sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.
4. Pozwolenie dodatkowe wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej
stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, określonemu w ust. 1, które posiada pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust 1, oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie oraz sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.
5. Do osób prawnych, w tym terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia, a także stowarzyszeń zwykłych § 3 i § 7 stosuje się odpowiednio.
6. Osoby prawne, w tym terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia, a także stowarzyszenia
zwykłe, określone w ust. 1, które posiadają pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust. 1, mogą w
tym samym czasie posiadać więcej niż jedno pozwolenie tymczasowe i więcej niż jedno pozwolenie dodatkowe.
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§ 9. Przyjmuje się następujące zasady przydziału identyfikacji radiostacji amatorskich pracujących
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od ich przeznaczenia i trybu pracy.
1) Radiostację amatorską identyfikuje się za pomocą znaku wywoławczego, który zawiera:
1. dwuznakowy prefiks państwowy przyznany przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
(ITU);
2. cyfrę (1-9) określającą obszar (okręg wywoławczy), w którym znajduje się siedziba lub miejsce
zamieszkania uprawnionego podmiotu, gdzie poszczególne cyfry oznaczają:
1 - województwo zachodniopomorskie,
2 - województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie,
3 - województwo lubuskie i wielkopolskie,
4 - województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie,
5 - województwo mazowieckie,
6 - województwo dolnośląskie i opolskie,
7 - województwo łódzkie i świętokrzyskie,
8 - województwo lubelskie i podkarpackie,
9 - województwo małopolskie i śląskie;
3.

sufiks.

2) Przyjmuje się następujące zasady identyfikacji znaków wywoławczych polskim radiostacjom amatorskim w zależności od ich przeznaczenia:
1. znaki przeznaczone dla indywidualnych radiostacji amatorskich działających na postawie
pozwolenia radiowego kategorii 1 (CEPT Licence) składają się z prefiksu SP, SO lub SQ, cyfry
1÷9 (oznaczającej nr okręgu) oraz sufiksu jednoliterowego, dwuliterowego lub trzyliterowego np.:
SP1÷9A-Z, SP1÷9AA-ZZ, SP1÷9AAA-JZZ, SP1÷9LAA-OZZ, SP1÷9RAA-XZZ
SO1÷9AA-ZZ, SO1÷9LAA-ZZZ
SQ1÷9A-Z, SQ1÷9AA-ZZ, SQ1÷9AAA-ZZZ
2. znaki przeznaczone dla indywidualnych radiostacji amatorskich działających na postawie
pozwolenia radiowego kategorii 3 (CEPT Novice Licence) określonego składają się z prefiksu
SO cyfry 1÷9 (oznaczającej nr okręgu) oraz sufiksu będącego kombinacją liter od AAA do KZZ
3. znaki przeznaczone dla klubowych radiostacji amatorskich działających na podstawie
pozwolenia radiowego wydanego zgodnie z § 8. 1 składają się z prefiksu SP, cyfry 1÷9
(oznaczającej nr okręgu), w którym pierwszą literą może być K, P, Y lub Z, np.:
SP1÷9KAA-KZZ, SP1÷9PAA-PZZ, SP1÷9ZAA-ZZZ, SP1÷9YAA-YZZ, z zastrzeżeniem, że znaki
stacji centralnych stowarzyszeń radioamatorskich składają się z prefiksu SP i cyfry 0 (zero) oraz
sufiksu będącego kombinacją liter od AAA do ZZZ.
Ze względów historycznych utrzymano dotychczasowe zasady przyznawania znaków dla organizacji zrzeszających radioamatorów i tak:
1) - dla stacji klubowych Polskiego Związku Krótkofalowców pierwszą literą w sufiksie jest litera
P,
2) - dla stacji klubowych Ligi Obrony Kraju pierwszą literą w sufiksie jest litera K,
3) - dla stacji klubowych organizacji harcerskich pierwszą literą w sufiksie jest litera Z.
4) – dla stacji klubowych innych osób prawnych w tym terenowych jednostek organizacyjnych
stowarzyszeń, i stowarzyszeń zwykłych o których jest mowa w § 8. ust.1 pierwszą literą w sufiksie jest litera Y.
Dla stacji klubowych stowarzyszeń zrzeszających radioamatorów przyznawane są znaki wywoławcze zgodnie z § 9, ust. 3), pkt. 3, a decydującym o tym są dane uwzględniające nazwę stowarzyszenia wykazane we wniosku o pozwolenie radiowe.
4. znaki wywoławcze używane na podstawie pozwoleń radiowych tymczasowych składają się
z prefiksu SP, SN, SO, SQ, HF lub 3Z cyfr 0 (zero),1÷9, 10÷99, 100÷999 lub 1000÷9999, oraz z
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sufiksu będącego kombinacją liter od A do Z, AA do ZZ, AAA do ZZZ oraz AAAA do ZZZZ, z zastrzeżeniem, że dla prefiksów SP, SN, SO, SQ, HF i 3Z nie przydziela się cyfry 1÷9 (oznaczającej
nr okręgu) i kombinacji liter A-Z.
Dla stacji zlokalizowanej w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego rezerwuje się
znak HF0POL.
Dla stacji reprezentującej Polski Związek Krótkofalowców i biorącej udział w zawodach organizowanych przez Międzynarodowy Związek Krótkofalowców (IARU) rezerwuje się znak SN0HQ.
5. znaki wywoławcze używane na podstawie pozwoleń radiowych dodatkowych składają się
z prefiksu SN, SO, HF i 3Z, cyfry 1÷9 oznaczającej nr okręgu wywoławczego oraz sufiksu
będącego kombinacją liter od A do Z i mogą być używane wyłącznie podczas zawodów
i konkursów krótkofalarskich.
6. znaki przeznaczone dla radiostacji bezobsługowych, działających na podstawie pozwoleń
kategorii 5 składają z prefiksu SR, cyfry 1÷9 (oznaczającej nr okręgu) i sufiksu w zależności od ich
przeznaczenia i tak:
a). przemienniki amatorskie
- 144 MHz
– sufiks A-Z
- 432 MHz
– sufiks AA-ZZ
- 1,3 GHz
– sufiks LAA-LGZ
- 2,4 GHz i wyżej
– sufiks LIA-LZZ
b). PR Packet Radio DIGI
- sufiks DAA-DWZ oraz DYA-DZZ
c). PR Packet Radio DX Cluster
- sufiks DXA-DXZ
d). PR Packet Radio BBS
- sufiks BAA-BZZ
e). PR Packet Radio APRS
- sufiks NAA-NZZ
f). PR Packet Radio stacje pogodowe
- sufiks WAA-WZZ
g). Przemiennik ATV
- sufiks TVA-TVZ
h). DV Digital Voice KF (1-30MHz)
– sufiksy TA-TZ i FVA-FVZ
i). DV Digital Voice UKF ( pow. 30MHz) – sufiksy VVA-VVZ i UVA-UVZ
j). Radiolatarnie (beacon-y)
− 1-30 MHz
– sufiks IHA-IHZ
− 50 i 70 MHz
– sufiks FHA-FHZ
− 144 MHz
– sufiks VHA-VHZ
− 432 MHz
– sufiks UHA-UHZ
− 1,3 GHz
– sufiks LHA-LHZ
− 2,3 i 3,4 GHz
– sufiks SHA-SHZ
− 5,6 GHz
– sufiks CHA-CHZ
− 10 GHz
– sufiks XHA-XHZ
− 24 GHz i wyżej
– sufiks KHA-KHZ
7. Sufiksy w znakach wywoławczych mogą powtarzać się w innych okręgach wywoławczych wyłącznie dla znaków dodatkowych, tymczasowych i przemienników.
8. UKE może zlecić wstępną weryfikację wniosków o pozwolenie kategorii 5 i ich wstępne zaopiniowanie koordynatorowi d/s przemienników analogowych i cyfrowych IARU lub jego formalnemu
przedstawicielowi, działającemu na terenie Polski.
9. Zaleca się aby stacje amatorskie pracujące z poza miejsca stałego zainstalowania określonego
w posiadanym pozwoleniu łamały swój znak:
/d – podczas udziału w akcjach kryzysowych (ratowniczych),
/m - zainstalowane w pojazdach kołowych oraz na jednostkach pływających po wodach
śródlądowych w obrębie wód terytorialnych RP,
/p - przenośne, zasilane z przenośnego źródła zasilania (akumulator, agregat prądotwórczy).
/am - stacje zainstalowane na statkach powietrznych,
/mm - stacje zainstalowane na jednostkach pływających poza obrębem wód terytorialnych RP
/nr okręgu - stacje pracujące z poza stałego miejsca zainstalowania w obiektach stałych,
niezależnie od źródła zasilania, podające numer okręgu z którego pracują.
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3) Osoby posiadające pozwolenie równoważne CEPT Licence wydane zgodnie z zaleceniem
CEPT T/R 61-01 przez uprawniony do tego organ zagraniczny a przebywające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres nie przekraczający 90 dni muszą swój znak wywoławczy poprzedzić prefiksem SP oddzielonym znakiem"/" z zastrzeżeniem, że posiadacze pozwoleń równoważnych CEPT Novice Licence wydanych zgodnie z wymogami Rekomendacji ECC/REC (05)06 muszą swój znak wywoławczy poprzedzić prefiksem SO oddzielonym znakiem"/".
3)
4)
5)
6)
7)

§ 10. Pozwolenia wydaje się:
na okres 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1
na okres 5 lat – w przypadku pozwoleń kategorii 3
na okres 5 lat - w przypadku pozwolenia dodatkowego.
na okres 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia tymczasowego.
na okres 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 dla osób prawnych, oraz
pozwoleń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2

§ 11. Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia
pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.
§ 12. 1. Pozwolenia upoważniające do używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane na czas określony przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.
2. Uprawnienia wynikające z tych pozwoleń mogą być realizowane na warunkach w nich określonych.
§ 13. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ………. w sprawie pozwoleń dla służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr ….. poz. ……).
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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