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Zarządzenie Nr 32 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

z dnia 13 października 2011 r. 
 

 

w sprawie wprowadzenia Wytycznych do procesu wydawania pozwoleń radiowych  
w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 

 

 

Na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej wprowadza się Wytyczne do procesu 
wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, 
stanowiące załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2011 r. 

 

 

              z up. Prezesa 
        Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
         Dyrektor Generalny 

          Mariusz Czyżak 
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Załączniki do zarządzenia Nr 32 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
z dnia 13 października 2011 r.  

 

Wytyczne do procesu wydawania pozwoleń radiowych  
w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 

 

§ 1. 

Cel wytycznych 

Celem Wytycznych do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej, zwanych dalej „Wytycznymi”, jest ułatwienie 
zainteresowanym podmiotom zewnętrznym, zwanych dalej także „wnioskodawcami”, 
ubiegania się o wydanie decyzji administracyjnych – pozwoleń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz ujednolicenie działań komórek organizacyjnych 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „UKE”, w tym zakresie.  

§ 2. 

Aktami prawnymi stanowiącymi podstawę wydawania decyzji administracyjnych – pozwoleń 
radiowych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń radiowych 
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej „pozwoleniami” lub „pozwoleniami 
radiowymi”, są: 

1) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800  
z późn. zm.), zwana dalej „Pt”, 

2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla 
służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 223, poz. 1472), zwane dalej 
„Rozporządzeniem”, 

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zwana dalej „Kpa”.  

§ 3. 

Wzory wniosków 

1. Z uwagi na fakt, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie określają wzorów 
wniosków o wydanie pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, 
w celu ułatwienia wnioskodawcy przedłożenia niezbędnych informacji umożliwiających 
uzyskanie pozwolenia radiowego, ustala się następujące wzory wniosków, które 
umieszcza się na stronie www.uke.gov.pl: 

1) o wydanie lub zmianę pozwolenia radiowego kategorii 1 lub 3 na używanie radiostacji 
amatorskiej przez osoby fizyczne: 

a) powyżej 13-go roku życia Formularz RA-I-W1 stanowiący załącznik nr 1  
do Wytycznych, 

b) poniżej 13-go roku życia Formularz RA-I-W2 stanowiący załącznik nr 2  
do Wytycznych. Projekt zawiadomienia stanowi załącznik nr 2 do Informacji, 

c) będących cudzoziemcami Formularz RA-I-A stanowiący załącznik nr 3  
do Wytycznych; 
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2) o wydanie lub zmianę pozwolenia radiowego kategorii 1 na używanie radiostacji 
amatorskiej przez osoby prawne, w tym terenowe jednostki organizacyjne 
stowarzyszeń oraz stowarzyszenia zwykłe. 

Formularz RA-K stanowiący załącznik nr 4 do Wytycznych; 

3) o wydanie tymczasowego pozwolenia radiowego na używanie radiostacji amatorskiej 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Formularz RA-T stanowiący załącznik nr 5 do Wytycznych; 

4) o wydanie lub zmianę pozwolenia radiowego kategorii 5 na używanie radiostacji 
amatorskiej bezobsługowej. 

Formularz RA-B stanowiący załącznik nr 6 do Wytycznych. 

2. Stosowanie wzorów wniosków, o których mowa w ust. 1, przez wnioskodawców nie jest 
obligatoryjne, co oznacza, że odstępstwa od przedmiotowych wzorów, są dopuszczalne  
i nie mogą stanowić podstawy zarówno do pozostawienia takiego wniosku bez 
rozpoznania, jak i do odmowy wydania stosownego pozwolenia.  

3. Wniosek złożony w innej formie niż zalecane wzory wniosków powinien zawierać 
wszystkie informacje niezbędne do wydania pozwolenia.  

§ 4. 

Weryfikacja strony 

1. Stroną postępowania o wydanie pozwolenia w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 
może być osoba fizyczna, osoba prawna, w tym posiadająca osobowość prawną terenowa 
jednostka organizacyjna stowarzyszenia, a także stowarzyszenie zwykłe. 

2. Charakter strony determinuje rodzaj i warunki, na jakich pozwolenie w służbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej może zostać wydane.  

§ 5. 

Osoba fizyczna 

1. Osoba fizyczna jest uprawniona do ubiegania się o następujące rodzaje pozwoleń 
radiowych: 

1) pozwolenie kategorii 1: 

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 Rzeczpospolitej Polskiej; 

2) pozwolenie kategorii 3, uprawniające do używania radiostacji amatorskich 
pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50W w zakresach 
częstotliwości 1.810 - 2.000 kHz, 3.5000 - 3.800 kHz, 21.000 - 21.450 kHz, 28.000 - 
29.700 kHz, 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz, 10 - 10,5 GHz przeznaczonych  
dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) pozwolenie kategorii 5: 

a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla określonych częstotliwości 
poniżej 30 MHz, 
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b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W dla określonych 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 1500 W. 

2. Uzyskanie pozwolenia radiowego, przez osobę fizyczną, która w dniu wydania 
pozwolenia nie ukończy 18 lat, z zastrzeżeniem opisanym w ust. 3, wymaga pisemnej 
zgody jej przedstawiciela ustawowego.  

3. Uzyskanie pozwolenia radiowego, przez osobę fizyczną, która w dniu wydania 
pozwolenia nie ukończy 13 lat, wymaga złożenia wniosku przez jej przedstawiciela 
ustawowego.  

4. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być wydane wyłącznie osobie, która  
w dniu wydania pozwolenia będzie miała ukończone 18 lat. 

§ 6. 

Osoba prawna 

1. Osoby prawne, w tym terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń posiadające 
osobowość prawną, są uprawnione do ubiegania się o następujące rodzaje pozwoleń 
radiowych: 

1) pozwolenie kategorii 1: 

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 Rzeczpospolitej; 

2) pozwolenie kategorii 5, 

 a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla określonych częstotliwości 
poniżej 30 MHz, 

 b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W dla określonych częstotliwości 
powyżej 30 MHz 

we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) 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. 
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2. Przez terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia, posiadającą osobowość prawną,  
o której mowa w ust. 1, należy rozumieć taką jednostkę terenową stowarzyszenia, która 
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej „KRS”, przy czym 
statut stowarzyszenia musi przewidywać możliwość nabycia osobowości prawnej przez 
jednostki terenowe tego stowarzyszenia. 

3. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 lit. b Pt, pozwolenie radiowe określa m.in. lokalizację 
urządzenia radiowego, która w szczególności może zostać ustalona w miejscu 
prowadzenia działalności przez jednostkę organizacyjną stowarzyszenia.  

§ 7. 

Stowarzyszenia zwykłe 

1. Stowarzyszenie zwykłe, jest to uprawniona forma stowarzyszenia, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  
(t.j. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem  
o stowarzyszeniach”. 

2. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej. 

3. Stowarzyszenia zwykłe są uprawnione do ubiegania się o następujące rodzaje pozwoleń 
radiowych: 

1) pozwolenie kategorii 1: 

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 Rzeczpospolitej; 

2) pozwolenie kategorii 5, 

 a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla określonych częstotliwości 
poniżej 30 MHz, 

 b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W dla określonych częstotliwości 
powyżej 30 MHz 

we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) 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. W przypadku stowarzyszenia zwykłego dokumentem poświadczającym jego zdolność  
do występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia w służbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej jest co do zasady zaświadczenie organu nadzorującego (zwykle starosty).  

5. Stowarzyszenia zwykłe, zgodnie art. 42 ust. 1 pkt 1 Prawa o stowarzyszeniach, nie mogą 
powoływać jednostek terenowych.  
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6. Stowarzyszenie zwykłe nie musi być powołane do prowadzenia działalności związanej  
ze służbą radiokomunikacyjną amatorską i nie stanowi to przesłanki do odmowy wydania 
pozwolenia.  

§ 8. 

Reprezentacja strony 

1. Osoba fizyczna może występować w postępowaniu: 

1) samodzielnie,  

2) przez pełnomocnika,  

3) za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego – w przypadku osób fizycznych 
pomiędzy 13 a 18 rokiem życia,  

4) przez przedstawiciela ustawowego – w przypadku osoby fizycznej poniżej 13 roku 
życia. 

2. Osoba prawna może być reprezentowana w postępowaniu przez:  

1) organy osoby prawnej (z zasady zarząd), 

2) pełnomocnika lub prokurenta. 

3. Dokumentem wykazującym prawidłową reprezentację osób prawnych, w tym terenowych 
jednostek organizacyjnych stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, o których 
mowa w § 6 ust. 2 Wytycznych jest co do zasady odpis z KRS. 

4. Dokumentem wykazującym prawidłową reprezentację stowarzyszeń zwykłych jest 
regulamin stowarzyszenia lub inny dokument (np. uchwała), powołujący konkretną osobę  
do reprezentacji stowarzyszenia zwykłego. Wskazanie osoby reprezentującej 
stowarzyszenie zwykłe może zostać także potwierdzone zaświadczeniem organu 
nadzorującego (zwykle starosty).  

5. Pełnomocnictwo należy składać oddzielnie do każdego postępowania administracyjnego 
w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza albo występującego w sprawie 
pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 
doradcą podatkowym.  

6. Prokurę można wykazać w szczególności na podstawie odpisu z KRS.  

7. Osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 lat, mogą skutecznie złożyć wniosek o wydanie 
pozwolenia w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej jedynie przez swych ustawowych 
przedstawicieli (np. rodziców lub innych opiekunów prawnych). 

§ 9. 

Dopuszczalność i zasadność wniosku 

1. Zgodnie z art. 143 ust. 3 Pt, wniosek powinien być złożony w formie pisemnej,  
co oznacza, że przesłanie wniosku za pomocą faksu lub poczty elektronicznej nie spełnia 
warunku prawidłowego złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Wniosek i związane z nim dokumenty mogą być złożone za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji 
publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. 
zm.). 
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3. Wniosek złożony w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jest 
równoważny z oświadczeniem woli, złożonym w formie pisemnej. 

4. Uzupełnienie braków formalnych wniosku wymaga wezwania strony w trybie i pod 
rygorem z art. 64 § 2 Kpa. Do braków formalnych zalicza się w szczególności brak: 
podpisu, pełnomocnictwa, pisemnej zgody właściciela lub zarządcy budynku lub innego 
obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja amatorska, oraz zgody osób 
odpowiedzialnych za pracę radiostacji o ile jest wymagana, pisemnej informacji o czasie, 
miejscu i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej w przypadku wniosku o wydanie 
pozwolenia tymczasowego. 

5. Wątpliwość organu w zakresie wniosku wymaga wezwania strony do udzielenia 
wyjaśnień w trybie art. 50 Kpa. Wezwanie w trybie art. 50 Kpa nie może skutkować 
pozostawieniem wniosku strony bez rozpoznania.  

§ 10. 

Pozwolenia dla osób fizycznych (indywidualne) 

1. Warunkiem wydania pozwolenia radiowego:  

1) kategorii 1:  

a) z maksymalną mocą wyjściowa nadajnika 150 W jest: 

- posiadanie przez wnioskodawcę, świadectwa klasy A lub B operatora urządzeń 
radiowych lub świadectwa równoważnego, 

- posiadanie pozwolenia wydanego przez właściwy do tego organ zagraniczny, 
które nadaje uprawnienie do używania radiostacji amatorskiej pracującej  
z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W, w przypadku, gdy 
wnioskodawca nie jest obywatelem państwa będącego członkiem CEPT 
(www.cept.org), 

b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W jest: 

- posiadanie świadectwa klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub 
świadectwa równoważnego, 

-  posiadanie przez wnioskodawcę, ważnego pozwolenia radiowego w służbie 
radiokomunikacji amatorskiej przez co najmniej od 10 lat, a całkowity okres 
ważności pozwoleń radiowych, jakie posiadał w przeszłości po zsumowaniu 
był nie krótszy niż 10 lat przy czym nie jest wymagana ciągłość okresów,  
w których wnioskodawca posiadał ważne pozwolenia radiowe, 

- posiadanie pozwolenia wydanego przez właściwy do tego organ zagraniczny, 
które nadaje uprawnienie do używania radiostacji amatorskiej pracującej  
z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, w przypadku gdy 
wnioskodawca nie jest obywatelem państwa będącego członkiem CEPT 
(www.cept.org); 

2) kategorii 3 jest posiadanie świadectwa klasy C lub D operatora urządzeń radiowych; 

3) kategorii 5 jest: 

a) posiadanie pozwolenia kategorii 1 lub 2, przy czym posiadanie kategorii 2 
upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania radiostacji 
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amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach częstotliwości powyżej  
30 MHz, 

b) ukończenie 18 lat; 

 4) pozwolenia tymczasowego jest: 

  a) posiadanie pozwolenia kategorii 1 uprawniające do używania radiostacji 
amatorskiej pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W  
we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby 
radiokomunikacji amatorskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

  b) dołączenie do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzonej na piśmie informacji  
o czasie, miejscu i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.  

2. Przez świadectwo równoważne należy rozumieć świadectwo zgodne z zaleceniem  
CEPT T/R 61-02 (HAREC) wydane przez uprawniony do tego zagraniczny organ kraju 
stosującego zalecenia CEPT, wymieniony w wykazie dostępnym on-line pod adresem: 

http://www.erodocdb.dk/doks/implement_doc_adm.aspx?docid=1802.  

3. Po zakończonym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia radiowego przedłożone 
przez wnioskodawcę świadectwo zwraca się wnioskodawcy wraz z wydanym 
pozwoleniem radiowym. Fakt ten należy odnotować w aktach sprawy.  

4. W przypadku przedłożenia świadectwa uzdolnienia należy pouczyć stronę o konieczności 
jego wymiany na odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie 
radiokomunikacyjne amatorskiej, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych  
(Dz. U. Nr 206, poz. 1290). 

5. Przez świadectwo uzdolnienia, o którym mowa w ust. 4, należy rozumieć dokument 
wydawany na podstawie § 4 pkt 3 lub § 7 pkt 3 nieobowiązującego w dniu wprowadzenia 
w życie niniejszych Wytycznych rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 23 grudnia 
1968 r. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich  
i doświadczalnych urządzeń radiowych i warunków ich używania (Dz. U. z 1969 r.  
Nr 2, poz. 14, z późn. zm.) oraz § 3 i § 4 zarządzenia nr 17 Ministra Łączności z dnia  
14 kwietnia 1969 r. w sprawie warunków wydawania świadectwa uzdolnienia 
niezbędnego dla uzyskania zezwolenia na zakładanie i używanie amatorskich urządzeń 
radiowych (Dziennik Łączności z 1969 r. Nr 6, poz. 37). 

§ 11. 

Pozwolenia dla osób prawnych, w tym terenowych jednostek organizacyjnych 
stowarzyszenia lub stowarzyszeń zwykłych 

1. Do wniosku o wydanie pozwolenia radiowego, o którym mowa w §6 ust 1. pkt 1 i 2, 
dołączyć należy: 

1) pisemną zgodę właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma 
być zainstalowana radiostacja amatorska;  

2) pisemną zgodę osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji: 

a) dla pozwolenia kategorii 1 – trzech osób posiadających pozwolenia kategorii 1, 

  b) dla pozwolenia kategorii 5 –osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 21; 
                                                 
1 pozwolenie kategorii 2 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W  
w zakresach częstotliwości 3.500-3.800 kHz oraz wyższych od 28 MHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na 
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3) pisemną zgoda jednej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, na pełnienie funkcji 
kierownika radiostacji. 

2. Wnioskodawca przedkłada pisemną zgodę właściciela lub zarządcy budynku lub innego 
obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja amatorska, oraz zgodę osób 
odpowiedzialnych za pracę radiostacji, o których mowa w ust. 1, każdorazowo  
w przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia radiowego.  

3. Właściciel lub zarządca budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana 
radiostacja amatorska nie jest stroną postępowania o wydanie pozwolenia radiowego. 

5 Osoba fizyczna może być jednocześnie kierownikiem radiostacji i/lub operatorem 
odpowiedzialnym innych radiostacji. 

6. Terminy ważności indywidualnych pozwoleń radiowych operatorów odpowiedzialnych 
lub kierownika radiostacji nie wpływają na określanie terminu ważności wydawanego 
pozwolenia radiowego.  

§ 12. 

Pozwolenia tymczasowe 

1. Prezes UKE wydaje pozwolenie tymczasowe na wyraźnie żądanie strony, o ile 
do wniosku o wydanie pozwolenia dołączona została informacja o czasie, miejscu  
i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.  

2. W przypadku wnioskowania o pozwolenie tymczasowe strona musi także posiadać 
pozwolenie radiowe kategorii 1, uprawniające do używania radiostacji amatorskich 
pracujących z maksymalną mocą wyjściowa nadajnika 500W. 

§ 13. 

Podmiot posiadający pozwolenie radiowe, o którym mowa w §10 lub § 11 Wytycznych, bez 
względu na postać znaku wywoławczego, jest uprawniony także do udziału w zawodach lub 
konkursach krajowych i międzynarodowych, do przeprowadzania eksperymentu 
technicznego, a także do nawiązywania łączności radioamatorskich w związku z ważnymi 
wydarzeniami m.in. historycznymi, kulturalnymi i innymi o szczególnym charakterze. 

§ 14. 

Ważność pozwoleń 

Pozwolenia radiowe wydaje się na okres: 

1) 10 lat w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3 z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) 5 lat w przypadku pozwoleń radiowych: 

a) pozwoleń kategorii 1 wydanych dla osób prawnych określonych w § 6 ust. 1 pkt1,  

b) pozwoleń kategorii 1 wydanych dla osób fizycznych określonych w § 10 ust. 1 pkt 1 
lit. a) tiret 2, 

c) pozwoleń kategorii 1 wydanych dla osób fizycznych określonych w § 10 ust. 1 pkt 1 
lit. b) tiret 3; 

3) 5 lat w przypadku pozwoleń kategorii 5; 

                                                                                                                                                         
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń dla służby 
radiokomunikacji amatorskiej Dz. U. Nr 168, poz 14080 – uchylone na podstawie Rozporządzenie. 
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4) nieprzekraczający 12 miesięcy w przypadku pozwoleń tymczasowych. 

§ 15. 

Koordynacja procesu wydawania pozwoleń kategorii 5 (bezobsługowych) 

Koordynacja częstotliwości pracy stacji bezobsługowych, polegająca na przydziale i doborze 
kanałów częstotliwości dla poszczególnych stacji bezobsługowych w celu ich wzajemnie 
niezakłóconej pracy, jest dokonywana przez Departament Zarządzania Zasobami 
Częstotliwości UKE. 

§ 16. 

Decyzje zmieniające znak wywoławczy w pozwoleniu radiowym 

1. Stronie przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o dokonanie zmiany warunków 
pozwolenia radiowego w trybie art. 155 Kpa w zakresie zmiany znaku wywoławczego. 

2. W szczególności strona może wnioskować o dokonanie czasowej zmiany znaku 
wywoławczego.  

3. Zmiana znaku wywoławczego decyzją wydaną w trybie art. 155 Kpa powoduje, że strona 
czasowo bądź na stałe traci prawo do używania poprzednio przydzielonego znaku 
wywoławczego.  

§ 17. 

Opłata skarbowa 

1. Do spraw związanych z opłatą skarbową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. Nr. 225, poz. 1635, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o opłacie skarbowej”, oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty 
skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).  

2. Wniesienia opłaty skarbowej dokonuje tylko i wyłącznie podmiot wnioskujący bądź 
ustanowiony w sprawie pełnomocnik.  

3. Opłaty wniesione przez osoby trzecie traktowane są jako nienależne świadczenia i nie 
zwalniają wnioskodawcy z obowiązku wniesienia opłaty skarbowej. 

4. Z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej są zwolnione podmioty wskazane w art. 7 
ustawy o opłacie skarbowej.  

5. Oddziały terenowe stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, by móc korzystać  
ze zwolnień z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej, muszą samodzielnie nabyć status 
organizacji pożytku publicznego, zwanym dalej „statusem OPP”, i wykazać ten fakt przed 
Prezesem UKE.  

6. Powoływanie się na fakt posiadania statusu OPP przez stowarzyszenie jest 
niewystarczające.  

7. W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, nie jest możliwe wykorzystanie 
uiszczonej opłaty skarbowej, w tym zaliczenie jej na poczet ponownego wniosku strony. 
Stronie przysługuje w takim przypadku wniosek o zwrot opłaty do właściwego  
w sprawach opłaty skarbowej organu podatkowego. 

8. Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł od każdego stosunku 
pełnomocnictwa. 
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9. Jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej 
organizacją pożytku publicznego i jednocześnie składany wniosek jest związany 
wyłącznie z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, podmiot taki podlega 
zwolnieniu także od opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa.  

§ 18. 

Zasady identyfikacji radiostacji amatorskich 

1. W pozwoleniu radiowym Prezes UKE może przydzielić określony znak wywoławczy.  

2. Znak wywoławczy to unikalny ciąg znaków (liter i cyfr) umożliwiający identyfikację 
radiostacji amatorskiej w postaci: XX(1-9)YYY, gdzie XX oznacza dwuznakowy prefiks 
państwowy przyznany przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (Art. 19.68, 
Art. 19.69 i Załącznik Nr 42 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), cyfra (1-9) określa 
obszar, w którym znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania uprawnionego 
podmiotu:  

1 – województwo zachodniopomorskie,  

2 – województwo kujawsko-pomorskie lub pomorskie,  

3 – województwo lubuskie lub wielkopolskie,  

4 – województwo podlaskie lub warmińsko-mazurskie,  

5 – województwo mazowieckie,  

6 – województwo dolnośląskie lub opolskie,  

7 – województwo łódzkie lub świętokrzyskie,  

8 – województwo lubelskie lub podkarpackie,  

9 – województwo małopolskie lub śląskie,  

a YYY określa indywidualny dla posiadacza pozwolenia kategorii 1 i 3, niepowtarzalny  
w ramach jednego prefiksu państwowego, złożony z jednej, dwóch lub trzech liter, sufiks 
przyznany przez organ regulacyjny z dostępnych zasobów, przeznaczony dla stałej  
i niezmiennej identyfikacji radiostacji w okresie ważności pozwolenia radiowego. 

3. Znak kontestowy to znak używany do identyfikacji radiostacji amatorskiej w trakcie 
udziału w zawodach lub konkursach krótkofalarskich, który może być przyznany tylko  
na okres trwania zawodów lub konkursów.  

4. Znak okolicznościowy to znak używany do identyfikacji radiostacji amatorskiej  
w związku z ważnymi wydarzeniami m.in. historycznymi, kulturalnymi i innymi  
o szczególnym charakterze, który może być przyznany tylko na okres trwania obchodów 
tych wydarzeń. 

5. Prezes UKE przyjął następujące zasady przydzielania znaków wywoławczych polskim 
radiostacjom amatorskim, w zależności od ich przeznaczenia:  

1) znaki przeznaczone dla radiostacji amatorskich działających na podstawie pozwolenia 
radiowego kategorii 1 składają się z prefiksu SP lub SQ, cyfry 1÷9 (oznaczającej 
numer okręgu) oraz sufiksu jednoliterowego, dwuliterowego lub trzyliterowego,  
z zastrzeżeniem, że znaki przeznaczone dla radiostacji amatorskich działających  
na podstawie pozwolenia określonego w par. 6 ust 1 pkt. 1 oraz par. 7 ust. 3 pkt. 1 
niniejszym Wytycznych, składają się z prefiksu SP i trzyliterowego sufiksu, w którym 
pierwszą literą może być K, P, Y lub Z.  
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2) znaki przeznaczone dla radiostacji amatorskich indywidualnych działających  
na podstawie pozwolenia radiowego kategorii 3 określonego w par. 5 ust.1 pkt. 2 
niniejszych Wytycznych składają się z prefiksu SO cyfry 1÷9 oznaczającej numer 
okręgu wywoławczego oraz sufiksu będącego kombinacją liter od AAA do KZZ.  

3) znaki przeznaczone dla radiostacji bezobsługowych działających na podstawie 
pozwoleń kategorii 5 składają się z prefiksu SR, cyfry 1÷9 (oznaczającej numer 
okręgu), sufiksu jednoliterowego, dwuliterowego lub trzyliterowego. W sufiksach 
znaków dla radiolatarni, jako pierwsze występują litery F, V, U, L, S, W, C, X, K 
określające pasmo amatorskie (zgodnie z międzynarodowym oznaczeniem pasm 
stosowanym w IARU).  

4) znaki okolicznościowe i kontestowe używane na podstawie pozwolenia radiowego 
składają się z prefiksu HF, SN lub 3Z, cyfry 0÷9, oraz dowolnej długości sufiksu 
będącego kombinacją znaków pisarskich (cyfry i litery) z czego ostatni musi być 
literą.  

5) Sufiksy w znakach wywoławczych z określonym prefiksem są niepowtarzalne  
w innych okręgach wywoławczych. 

 


