
1. Jeśli chcesz zostać krótkofalowcem nadawcą  - poszukaj klubu .
2. Zapoznaj się z pracą na stacji krótkofalarskiej. 
3. Pierwszym etapem jest prowadzenie nasłuchów. Jest to wstępne zapoznanie się z pracą w eterze.
4. Należy zaopatrzyć się podręcznik dla krótkofalowców np.  Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien. W oparciu o ten materiał oraz

o kontakty z innymi krótkofalowcami w klubie lub krótkofalowcem indywidualnym należy systematycznie przyswajać sobie wiedzę z zakresu 
BHP, techniki oraz wiedzy ogólnej dotyczącej krótkofalarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów prowadzenia łączności. 
5. Wiedza ta jest potrzebna do zdania egzaminu. Testy (pytania egzaminacyjne) opublikowane są na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
z których to komisja typuje pytania egzaminacyjne.

6. Najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie się na kurs krótkofalarski. Tu informacje można uzyskać w klubie.
7. Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) znajduje się harmonogram sesji egzaminacyjnych w radiowej służbie 
amatorskiej na dany rok. Należy wybrać miejsce i termin egzaminu i zgłosić się do organizatora egzaminu 
8. Cały czas, aż do przystąpienia do egzaminu należy maksymalnie dużo czasu poświęcać na nasłuchy. Ułatwi to zdanie egzaminu i pozwoli na 

lepszy start w samodzielnej pracy jako krótkofalowca nadawcy.
9. Po zdanym egzaminie należy poczekać na przesłanie świadectwa operatorskiego (świadectwa uzdolnienia) z UKE . 
10. Następnie wystąpić z odpowiednim wnioskiem do właściwej terytorialnie delegatury UKE w celu uzyskania Pozwolenia w Radiowej 
Służbie Amatorskiej (licencji).

11. Mając już swój znak wywoławczy możemy zgodnie z posiadanym Pozwoleniem (licencją krótkofalarską) i obowiązującymi przepisami 
samodzielnie pracować w eterze z klubu, z własnego urządzenia lub od kolegi - krótkofalowca pamiętając o zasadach podawania znaków 
(korespondenta i swojego).

 Skrót drogi 
 do zostania krótkofalowcem nadawcą:

 * Nasłuchy w klubie, u kolegi lub na swoim odbiorniku nasłuchowym.

 * Nauka eksternistyczna w oparciu o materiał książkowy. 

 * Egzamin przed komisją UKE

 * Odbiór świadectwa (uzdolnienia).

 * Wypełnienie wniosku do delegatury UKE i uzyskanie znaku indywidualnego.

 * Samodzielna praca w eterze.

Jak zostać krótkofalowcem 
w Płocku ?

Strona internetowa Harcerskiego Klubu Łączności www.sp5zba.net

Strona internetowa Klubu Krótkofalowców LOK www.sp5kut.com


