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Zasady łączności amatorskiej 

 

Ogólne zasady obsługi radiostacji amatorskiej 

 

W języku angielskim istnieje od dawna słowo transceiver, 

oznaczające samodzielne urządzenie nadawczo-odbiorcze, np. CB, 

krótkofalarskie. Niestety język polski nie wykształcił jak do tej pory 

żadnego odpowiednika tego określenia. Wszelkie propozycje, np. 

radiotelefon, radio, radiostacja nie odzwierciedlają w pełni znaczenia. 

Słowo "radiotelefon" bardziej pasuje do urządzenia CB czy ręcznego UKF, a 

mniej do wielkiego transceivera krótkofalarskiego zasilanego z sieci. 

Niektórzy do tego stopnia spolszczają to słowo, że piszą "transiwer", i być 

może kiedyś wejdzie ono na stałe do języka polskiego, tak jak "interfejs". 

  Chociaż obsługa radiostacji jest dla każdego doświadczonego 

radiooperatora rzeczą całkowicie naturalną, osoba początkująca może 

napotkać poważne trudności, a podstawowe aspekty pracy mogą 

nastręczać problemy. Ten rozdział ma za zadanie przedstawić uniwersalne 

podstawy obsługi każdej radiostacji. 

Większość urządzeń jest zasilana z zewnętrznych zasilaczy. Przed 

załączeniem urządzenia należy taki zasilacz uruchomić. Następnie 

radiostację włączamy albo głównym wyłącznikiem (w większym 

sprzęcie), albo poprzez przekręcenie pokrętła regulacji głośności w prawo. 

Urządzenie powinno się włączyć, a wtedy należy wyregulować poziom 

głośności. 
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Każde urządzenie posiada wskaźnik częstotliwości lub kanału. Gałka do 

przestrajania może pracować mniej lub bardziej precyzyjnie. Część 

urządzeń posiada tryb "FAST", który umożliwia 10 razy szybsze 

przestrajanie, bądź też "FINE" - 10 razy wolniejsze. Szybki tryb przydatny 

jest do sprawnego poruszania się po pasmach, wolny zaś - do dokładnego 

dostrojenia np. w emisji PSK31 czy RTTY. Urządzenia krótkofalarskie mogą 

mieć dodatkowe gałki do przestrajania skokowego (lub przestrajania po 

pamięciach) i przyciski w mikrofonie, uruchamiające również płynne 

przestrajanie. Wszystko zależy od pomysłowości producenta. 

  

Każda radiostacja posiada regulatory służące do zmiany emisji. Mogą to 

być przyciski lub zwykły przełącznik. Aktualnie używana emisja 

wyświetlona jest na wyświetlaczu. Na samym początku, po natrafieniu na 

sygnał, problemem może być rozpoznanie jego emisji. Jednak już po kilku 

godzinach prób można zdobyć w tym spore doświadczenie.  

  

Oprócz regulacji głośności w większości urządzeń istnieje regulacja 

wzmocnienia odbieranego sygnału na poziomie wielkiej częstotliwości, 

oznaczana przez "RF-Gain". Pokrętło to pozwala na stłumienie silnych 

sygnałów i ograniczenie czułości odbiornika. Krótkofalarskie transceivery 

często wyposaża się w dodatkowe przedwzmacniacze (przycisk "RF 

AMP" lub "PREAMP") czy tłumiki (przycisk "ATT"). 

  

Nieustanny nasłuch danej częstotliwości, zwłaszcza w emisji AM i FM, jest 

bardzo męczący. Dlatego wszystkie urządzenia posiadają pokrętło 

SQUELCH, czyli blokadę szumów. Kręcąc pokrętłem w prawo 
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doprowadzamy do wyciszenia odbiornika, który odblokowuje się dopiero 

wtedy, gdy na częstotliwości pojawi się odpowiednio silny sygnał. 

Optymalnym ustawieniem jest miejsce nieco powyżej zamknięcia blokady, 

wtedy bowiem każdy sygnał będzie słyszalny. Zbyt wysokie ustawienie 

uniemożliwi odsłuch wielu słabszych stacji. SQUELCH jest powszechnie 

używany w sprzęcie CB i UKF, na falach krótkich jego zastosowanie jest 

sporadyczne. Urządzenia wyposażone w emisję SSB posiadają pokrętło RIT 

lub CLARIFIER, dostrajające dokładnie odbiornik do korespondenta. 

Pokrętła te nie przestrajają nadajnika. Sam nadajnik natomiast przestraja 

pokrętło XIT. Konieczne jest również przedstawienie dwóch układów VFO 

obecnych w urządzeniach krótkofalowych (VFO A i VFO B). Każdy z tych 

układów pamięta aktualną częstotliwość pracy, emisję i inne nastawy i 

można się między nimi w każdej chwili przełączać. Np. na VFO A można 

ustawić się w paśmie 10 m w CW, a VFO B może być w paśmie 80 m SSB. 

Jednym przełącznikiem możliwe jest przeskakiwanie z jednego VFO na 

drugie. Można również nadawać na jednym VFO, a odbierać na drugim i 

służy do tego funkcja SPLIT (np. gdy korespondent nasłuchuje 20 kHz 

wyżej, ustawia się tam drugie VFO do nadawania). 

Każde urządzenie (z wyjątkiem kanałowych) ma wiele pamięci 

zapamiętujących częstotliwość, emisję i wszystkie inne ustawienia (np. 

tłumiki, wzmacniacze). Przycisk VFO/M służy do przejścia z trybu VFO w 

tryb pamięci. Można się po nich poruszać jak po kanałach za pomocą 

specjalnego pokrętła. 

Pierwsze kroki w obsłudze warto stawiać pod nadzorem operatora 

klubu. Niektóre osoby mogą mieć wrodzone opory przed "kręceniem" 

pokrętłami. Trzeba je uspokoić - fabrycznego transceivera po prostu nie 
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można zepsuć kręcąc gałką i wciskając przyciski. Możliwe jest to tylko przy 

nadawaniu bez podłączonej anteny, a nadawanie należy zostawić na 

później. Powiem odwrotnie - początkujący użytkownik powinien wszystkim 

kręcić, aby zrozumieć zasadę działania i sprawnie posługiwać się 

wszystkimi funkcjami urządzenia. Dlatego nie bójmy się gałek i przycisków.  

Jeśli po osiągnięciu wystarczającej wprawy zdecydujemy się na nadawanie, 

warto na wszelki wypadek powiedzieć o pewnej oczywistej sprawie: w 

danym momencie każde urządzenie może albo nadawać, albo odbierać 

(wykonywać tylko jedną czynność). Dlatego też nie można prowadzić 

łączności w sposób analogiczny do telefonu. Mikrofon posiada specjalny 

przycisk, nazwany PTT (ang. Push To Talk), który wciskamy na czas relacji. 

Po zakończeniu nadawania przycisk należy puścić i radio przejdzie na 

odbiór. W urządzeniach ręcznych znajduje się on z lewej strony na bocznej 

ściance. 

  

Mikrofony do radiostacji mogą być ręczne lub stołowe. Do uruchamiania 

nadawania w mikrofonie stołowym służy duży klawisz, który można na 

czas mówienia zablokować, aby mieć wolne ręce. W specjalnych 

zastosowaniach (np. sieciach profesjonalnych) mogą zdarzyć się nożne 

włączniki nadawania. Część radiostacji posiada również tzw. opcję VOX, 

która umożliwia automatyczne załączanie nadajnika w chwili rozpoczęcia 

mówienia do mikrofonu. Zwykle VOX jest w dużym zakresie regulowany, 

jednak od samego początku należy natychmiast wyłączać go po 

zakończeniu łączności!!! Często bowiem zapomina się o włączonym VOX i 

wszystkie głośniejsze rozmowy idą w eter (a poza niekontrolowanym 

nadawaniem na przypadkowej częstotliwości nie zawsze rozmawia się na 

temat nadający się do wyjścia w eter). Do regulacji siły głosu z mikrofonu 
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służy pokrętło MIC GAIN, ustawia się je zwykle na maksimum. 

  

Bardziej skomplikowane urządzenia, tzn. radiotelefony CB wyższej klasy, 

czy też transceivery krótkofalowe mają możliwość płynnej regulacji mocy. 

W urządzeniach UKF i prostszych CB można natknąć się na skokową 

regulację przełącznikiem. Należy pamiętać, iż moc wyjściową należy 

dostosować do aktualnych warunków. Nie ma bowiem sensu nadawanie 

mocą 100 W do bliskiej stacji europejskiej na KF, jeśli widać, że usłyszy nas 

doskonale gdy zastosujemy moc 10 W. Analogicznie bezsensowna jest 

łączność na UKF z kolegą z dzielnicy z mocą 50 W, gdy można to robić 1 W.  

Znajomość wymienionych faktów jest niezbędna do obsługi radiostacji. 

Oczywiście nie wszystkie urządzenia są wyposażone w podane regulatory, 

albo też mogą posiadać dodatkowe, spełniające mniej ważne funkcje (np. 

filtry antytrzaskowe "NB", układy filtrów cyfrowych DSP"). Dokładny opis 

możliwości urządzenia znajduje się w instrukcji obsługi konkretnego 

modelu.  
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Podstawowe zagadnienia z przepisów i operatorstwa 

 

Co to jest znak wywoławczy? 

 

Znak wywoławczy jest indywidualnym identyfikatorem każdej 

radiostacji. Na jego podstawie od razu możemy określić w przybliżeniu 

skąd dana stacja pochodzi. Znak wywoławczy składa się zawsze z trzech 

części: prefiksu oznaczającego kraj, numeru okręgu oraz sufiksu 

będącego indywidualnym określeniem danej radiostacji. Prefiks może się 

składać z jednej litery, dwóch liter, litery i cyfry oraz z dwóch liter i cyfry. 

Numer okręgu jest to jedna cyfra od 0 do 9(cyfra zero dla stacji 

okolicznościowych) określająca numer okręgu (każdy kraj jest 

dodatkowo podzielony na 9 okręgów). Sufiks składa się wyłącznie z liter, 

może być zbudowany z 1,2 lub 3 liter. 

 

  SP   9  KOZ 

prefiks  -  okręg  -  sufiks 
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Polska z podziałem na 9 okręgów 

 

 

Mapa przedstawia 9 okręgów, na które podzielona jest Polska: 

1. Szczecin, Koszalin, Słupsk 

2. Gdańsk, Elbląg, Bydgoszcz, Toruń 

3. Gorzów Wlkp., Piła, Zielona Góra, Poznań, Leszno, Kalisz, Konin 

4. Olsztyn, Suwałki, Białystok, Łomża 

5. Warszawa, Siedlce, Płock, Ciechanów, Ostrołęka 

6. Jelenia Góra, Legnica, Wrocław, Wałbrzych, Opole 

7. Łódź, Sieradz, Piotrków Tryb., Radom, Kielce, Tarnobrzeg 

8. Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Rzeszów, Przemyśl, Krosno 
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9. Częstochowa, Katowice, Kraków, Bielsko Biała, Tarnów, Nowy Sącz. 

  

System prefiksów i sufiksów w Polsce 

SP - Oznacza Polskę 

SQ - Oznacza Polskę 

SR - stacje bezobsługowe 

SN - stacje okolicznościowe 

3Z0 - stacje okolicznościowe 

HF - stacje okolicznościowe 

K, P, Z, Y - początek sufiksów klubowych 

  

Dodatkowe elementy: 

- W przypadku nadawania z miejsca rożnego od miejsca zamieszkania (ale 

z radiostacji stacjonarnej) używamy znaku łamanego przez nr. okręgu np. 

SQ8KZ/8 

- W przypadku używania urządzeń przenośnych na terenie własnego 

okręgu używamy znaku łamanego przez p, np. SQ8VJ/p 

- Używając radiostacji zainstalowanej w samochodzie lub na łodziach 

pływających w obrębie wód śródlądowych np. SQ8MFI/m 

- Używając radiostacji w innych okręgach znak łamany jest przez numer 

okręgu np. SP8YDB/5 

- Używając radiostacji na statku powietrznym np. SQ8KZ/am 

- Używając radiostacji na jednostce pływającej poza wodami terytorialnymi 

SQ8KZ/mm 

MM i AM - konieczne dodatkowe zezwolenie URTiP. 

Jeżeli zamierzamy używać radiostacji dłużej niż 1 miesiąc w miejscu innym 

niż na zezwoleniu należy powiadomić URTiP. 



11 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

Raporty 

R - signal readability - określa czytelność sygnałów 

1 - nieczytelne 

2 - mało czytelne, rozróżnia się pojedyncze słowa 

3 - czytelne, ale z trudnościami 

4 - dobrze czytelne 

5 - bardzo dobrze czytelne 

  

S - signal strenght - określa siłę sygnałów 

1 - sygnał bardzo słaby, niewyraźny, zaledwie odbieralny 

2 - sygnał bardzo słaby 

3 - słaby sygnał 

4 - umiarkowany sygnał 

5 - dość dobry sygnał 

6 - dobry sygnał 

7 - umiarkowanie silny sygnał 

8 - silny sygnał 

9 - wyjątkowo silny sygnał 

  

T - tone - określa jakość tonu (CW) 

1 - bardzo chrapliwy 

2 - chrapliwy ton prądu zmiennego, bez śladów muzykalności 

3 - chrapliwy, niski ton prądu zmiennego, lekko muzykalny 

4 - nieco chrapliwy ton prądu zmiennego 

5 - ton dzwięczny, modulowany składową zmienną 

6 - ton modulowany, lekko świszczący 
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7 - ton prawie czysty, lekko świszczący 

8 - ton czysty, ze śladami przydzwięku 

9 - najczystszy dźwięczny ton 

  

Dodatkowo po raporcie RST dodaje się literę: 

X - bardzo czysty sygnał o charakterystycznej dźwięczności oscylatora 

XTAL 

C - sygnał zmieniający się w takt kluczowania „ćwierkający” tzw. Chrip 

 
Prefiksy niektórych krajów sąsiednich: 
Niemcy  DL Czechy OK. Słowacja OM Austria OE Węgry HA Rumunia YO 
Mołdawia UO Ukraina UB Łotwa UQ, YL Estonia UR, ES Kazachstan UL 
Białoruś UC, EU Szwecja SM Litwa UP, LY Rosja UA Luxemburg LX Belgia ON 
Holandia PA Francja F 
  
 
Prowadzenie łączności radiowej 

-Wywołanie ogólne 

Wywołanie ogólne w paśmie osiemdziesięciu (dwóch) metrów podaje 

SP9KOZ Stefan Paweł dziewięć Karol Olga Zygmunt (x 3). SP9KOZ podaje 

wywołanie ogólne i słucha. Proszę nadawać. 

 

-Odpowiada stacja SP9KMT 

SP9KOZ woła cię SP9KMT Stefan Paweł dziewięć Karol Maria Tadeusz. 

Jeśli nie odbierzemy znaku prosimy o powtórzenie, można podać usłyszane 

fragmenty znaku. 

 

-Nawiązujmy łączność 

SP9KMT, odpowiada SP9KOZ. Dzień dobry (dobry wieczór) 

kolego/koleżanko. 

Dziękuję za odpowiedź na moje zawołanie. 

Cieszę się z naszego pierwszego spotkania ( ..ponownego spotkania). 
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Raport dla ciebie 59,czytelność pięć, siła sygnału dziewięć. 

Masz doskonały ( bardzo dobry, dobry) sygnał. 

Moje QTH to Kozy, literuję Karol Olga Zygmunt Ygrek, powtarzam  Karol 

Olga Zygmunt Ygrek,  a moje imię ……………. literuję, 

……………………………………. 

Mikrofon do ciebie. Jak mnie odbierasz? 

SP9KMT tu  SP9KOZ. Odbiór! 

 

-Odpowiedź do SP9KMT 

SP9KMT tu SP9KOZ. Potwierdzam wszystko w stu procentach i dziękuję za 

raport. 

Nasz transceiver to Yaesu FT 897D. Moc około 100 wat. 

Używamy anteny dipol typu FD4 asymetrycznej. 

U nas pogoda chyba jak w całej Polsce. (Jest słonecznie. Jest wietrznie. Pada 

deszcz. Pada śnieg. Jest bardzo gorąco. Jest bardzo zimno. Temperatura 

wynosi 20 stopni Celsjusza. Niebo jest zachmurzone. Jest mgliście. Pada cały 

dzień.) 

Nasz Radio klub SP9KOZ powstał w ramach realizacji projektu unijnego. 

Sprzęt radiowy został dofinansowany z środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu możemy uczyć 

się prowadzić amatorską łączność radiową w miłej grupie. 

Proszę o informacje czy wysyłasz karty QSL przez biuro, my wysyłamy 

karty przez biuro numer 50. 

SP9KMT mikrofon do ciebie, tu SP9KOZ na odbiorze. 

 

-Zakończenie 

SP9KMT tu SP9KOZ ponownie na zakończenie. 

Odebrałem wszystko w stu procentach. Dziękuję za wszystkie informacje. 

Dziękuję za łączność kolego/koleżanko, życzę powodzenia na pasmach i 

miłego dnia. 

Siedemdziesiąt trzy, ciekawych DXów i do ponownego spotkania. 

 

SP9KMT to SP9KOZ koniec łączności 
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Podstawowe informacje jakie powinna zawierać karta QSL 
 

Kto, z kim kiedy /data+godzina/, pasmo, raport, emisja 
Cmf 2 way SSB QSO - potwierdzenie dwustronnej łączności. 
Informacje techniczne, adres, nr biura PZK, 
Pse/Tnx QSL. 
 

 
 
 
 
 

 
  
Przykład karty QSL 
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Informacje, które powinien zawierać dziennik stacji 
Data, godzina 
Znak 
Raport n/o 
QTH, imię 
QSL o/w 
 
 

  

 
 
 

 

 
Dane niezbędne w łączności amatorskiej 
Znaki korespondentów, raporty, QTH, imię, do zapisania data i godzina 
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HAM SPIRIT 
Jest to zespół „niepisanych” zasad przestrzeganych dobrowolnie przez 
krótkofalowców. Dotyczy wzajemnej pomocy, uprzejmości 
i koleżeńskości.  
  

 
 
Kod Q to międzynarodowy kod, którym posługują się radiotelegrafiści. 
Podczas łączności skraca czas podawania najczęściej używanych informacji 
o charakterze operatorskim. 
Poszczególne trzy-, rzadziej cztero literowe grupy liter, rozpoczynające się 
od litery Q, oznaczają całe zdania lub grupy słów. Skróty kodu Q otrzymują 
formę pytającą w zestawieniu ze znakiem pytania.  

Slang to nic innego jak niektóre wyrazy głownie pochodzenia 
angielskiego (zrozumiałe przez krótkofalowców z całego świata) oraz 
przeróżne modyfikacje, zrosty i zestawienia.  

Kod 
Q 

Znaczenie Slang Znaczenie 

QRG Częstotliwość GA 
Good afternoon - 

dobre popołudnie 

QRH 
Wahania 

częstotliwości 
GE 

Good evening- dobry 

wieczór  

QRI 
Jaki jest ton mojego 

nadawania/Zły ton 
GN 

dobranoc (powitanie 

w nocy) 

QRL 
Jestem zajęty/Praca 

zawodowa 
GM Dzień dobry (rano)  

QRL? 
Czy częstotliwość 
jest wolna 

GB 
Good bye- do 
widzenia/do 
usłyszenia 

QRO Duża moc = 
na telegrafii 

pomiędzy zdaniami 
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QRP Mała moc UR Twój 

QRS Nadawaj wolniej RST 
Czytelność, siła sygn., 

ton -raport 

QRQ Nadawaj szybciej DR Drogi np. kolego 

QRT Kończę nadawanie OM Operator 

QRU? 
Czy masz coś dla 

mnie? 
HW? Jak mnie odebrałeś 

QRU 
Nie mam nic dla 

Ciebie 
CQ Wywołanie ogólne 

QRZ Kto mnie woła? DE 
Tu np. SP8YDB de 

SQ8KZ 

QSO Łączność radiowa RPT Powtórz (+ co) 

QSY 
Zmień częstotliwość-

polecenie 
RX Odbiornik 

QSW 

Zmieniam 

częstotliwość-

informacja 

TX Nadajnik 

QSLL 
Proponuję wymianę 

kart QSL 
RTX RX + TX 

QRRR 
Łączność w 

niebezpieczeństwie 
PWR 

Moc (np. My PWR is 

1000 WATS) 

QSV 

Nadawaj sygnał 

wzorcowy (kilka 

razy "V") 

ANT Antena 
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QSZ 
Powtórz każde słowo 

dwukrotnie  
WX Pogoda 

QRX 

Przerwa w 

nadawaniu (+cyfra - 

czas w min.) 

TEMP Temperatura 

QTC 
Mam dla Ciebie 

wiadomość 
PSE Proszę 

QTR 
Proszę o dokładny 

czas 
VY Bardzo 

QRB 
Odległość między 

stacjami 
73 Żegnam i pozdrawiam 

QAZ 
Burza, wyłączam 

radiostację 
88 Całusy 

QLZ Jestem zbyt leniwy 55 
Powodzenia w pracy 

technicznej 

QTH 

Miejsce 

zainstalowania 

radiostacji 

99 
Żegnam- 

niekulturalne 

QSLN 
Nie chcę wymienić 

kart QSL 
ABT Około 

QRA 
Miejsce 
zainstalowania 
radiostacji 

SILENT 
KEY 

Krótkofalowiec, który 
definitywnie 
zakończył nadawanie 

QQQ 
Przerywam łączność, 
wyjaśniam potem 

BCI Zakłócenia 

                                   CFM Potwierdzam 
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FB Wspaniały 

OUR Twój 

SRI Przepraszam 

TNX Dziękuję 

MNI Wiele 

HAM Operator 

SKED Łączność umówiona 
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Organizacje międzynarodowe i krajowe związane z radiokomunikacją 

amatorską. 

International Amateur Radio Union (IARU) – organizacja 

międzynarodowa ruchu krótkofalarskiego, założona w 1925 roku w Paryżu. 

Do 1992 roku Międzynarodowy Związek Krótkofalowców, obecnie 

Międzynarodowa Unia Radioamatorska. 

Przedstawicielstwa IARU działają niezależnie w poszczególnych regionach, 

na które podzielony jest świat. W regionach tych obowiązują odrębne 

przepisy i różny przydział czetotliwosci. 

 IARU Region 1 – Europa, Afryka, Bliski wschód i północna Azja; 

 IARU Region 2 – obydwie Ameryki; 

 IARU Region 3 – Azja i kraje leżące na Pacyfiku; 

 

Polski Związek Krótkofalowców (PZK, Polish Amateur Radio Union) – 

organizacja założona 22 lutego 1930 jako Federacja klubów, zrzeszająca 

przed II Wojną Światową kluby krótkofalarskie. Po II Wojnie Światowej 

niereaktywowana. Obecne PZK to organizacja stworzona na bazie zmian w 

Lidze Przyjaciół Żołnierza i stowarzyszenie osób fizycznych. Członek IARU 

jako organizacja narodowa wobec zapisów konstytucji IARU dopuszczającej 

jedynie jedną organizację narodową jako członka. Obecnie PZK posiada 

około 4000 członków (na 15 000 wydanych pozwoleń radiowych 

amatorskich w Polsce). 
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PZK jest wydawcą kilku dyplomów specjalistycznych, organizuje zawody 

krajowe i międzynarodowe, prowadzi biuro (Centralne Biuro QSL PZK) 

wymiany kart QSL z całym światem. 
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Przepisy radiokomunikacyjne 

 

Pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 
wydawane są na podstawie: 

 art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.  
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), oraz 

 art.143 ust. 1, 2 i 3, art. 145, art. 146 ust. 1, art. 148 ust. 1 i 2 oraz art. 
206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm), oraz 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. -  
w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej 
(Dz.U. Nr 223, poz. 1472), 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 5 grudnia 2008 r. 

w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej 

    

(Dz. U. Nr 223, poz. 1472 z dnia 18 grudnia 2008 r.) 

   

    



23 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) 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": 

1) rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na 

używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, 

zwanych dalej "pozwoleniami"; 

2) wymagania niezbędne do uzyskania pozwoleń; 

3) okresy ważności pozwoleń. 

    

§ 2. 

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
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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 Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w 

sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 

1290); 

4) świadectwo równoważne - świadectwo zgodne z zaleceniem CEPT T/R 

61-02 (HAREC) wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny. 

    

§ 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 

- we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby 

radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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2) pozwolenie kategorii 3 - uprawniające do używania radiostacji 

amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W w 

zakresach częstotliwości 1.810-2.000 kHz, 3.500-3.800 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 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, wydawane w celu przeprowadzenia 

eksperymentu technicznego, udziału w zawodach lub konkursach 

międzynarodowych, przy czym maksymalna moc wyjściowa nadajnika 

określana jest każdorazowo w pozwoleniu i nie może przekroczyć 1.500 W. 

    

§ 4. 
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1. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 pkt 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 pkt 1 lit. a - jeżeli osoba 

ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego 

członkiem CEPT. 

2. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 pkt 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 pkt 1 lit. b - 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. 
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§ 6. 

Pozwolenie kategorii 5 wydaje się osobie fizycznej, która: 

1) posiada pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy czym posiadanie pozwolenia 

kategorii 2 upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do 

używania radiostacji amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach 

częstotliwości powyżej 30 MHz; 

2) ukończyła 18 lat. 

    

§ 7. 

Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie fizycznej, która posiada 

pozwolenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, i dołączy do wniosku o 

wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu 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), która przedłoży pisemną zgodę 

właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być 
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zainstalowana radiostacja amatorska, oraz zgodę osób odpowiedzialnych za 

pracę radiostacji: 

1) dla pozwolenia kategorii 1 - zgodę trzech osób posiadających pozwolenia 

kategorii 1; 

2) dla pozwolenia kategorii 5 - zgodę osoby posiadającej pozwolenie 

kategorii 1 lub 2. 

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 pkt 1 lit. b, oraz dołączy do wniosku o wydanie 

pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu oraz 

sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej. 

    

§ 9. 

Pozwolenia wydaje się: 

1) na okres 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3, z zastrzeżeniem 

pkt 2; 
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2) na okres 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń 

kategorii 1 dla osób prawnych, oraz pozwoleń, o których mowa w § 4 ust. 1 

pkt 2 i ust. 2 pkt 2; 

3) na okres nieprzekraczający 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia 

tymczasowego. 

    

§ 10. 

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga 

uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela 

ustawowego. 

    

§ 11. 

1. Pozwolenia upoważniające do używania urządzeń radiowych 

nadawczych lub nadawczo-odbiorczych 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. 

    

§ 12. 
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Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia, przy 

czym osobom, które złożyły wnioski o wydanie pozwoleń kategorii 2 albo 4 

określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 13, wydaje się 

odpowiednio pozwolenia kategorii 1 albo 3 określone w niniejszym 

rozporządzeniu. 

    

§ 13. 

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. 

w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 

168, poz. 1408). 

    

§ 14. 

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

      

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, 

poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, 

poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 
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235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 

i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101. 
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