W przepisach wykonawczych do Prawa telekomunikacyjnego w postaci rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej
amatorskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1774), jednym z istotnych zapisów był ograniczony okres ważności
pozwoleń radioamatorskich - do 10 lat.
Minister Infrastruktury określił zasady nieodpłatnej wymiany zezwoleń wydanych wcześniej na czas
nieokreślony na zgodne z rozporządzeniem pozwolenia .
W § 12 ust. 1 był podany okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia na wymianę
zezwoleń wydanych na czas nieokreślony - wymiana na zgodne z rozporządzeniem pozwolenie nie
podlegała opłacie skarbowej. Okres złożenia wniosku o wymianę minął 16 sierpnia 2005 r
Po 16 sierpnia 2005 r. zezwolenia nie są już wymieniane i nie upoważniają do używania radiostacji
amatorskich.
Ci, którzy w okresie do 16 sierpnia 2005r nie skorzystali z możliwości wymiany zezwoleń, mogą w
dowolnym terminie wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie pozwolenia z wcześniej przydzielonym
znakiem wywoławczym, pamiętając o konieczności spełnienia wymagań ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
- Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i już nowego, obowiązującego od 3
września 2005 r Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie
pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 168, poz. 1408).
Aby uzyskać pozwolenie należy posiadać świadectwo operatora radiowego (CEPT) odpowiedniej
klasy dla wnioskowanej kategorii pozwolenia, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie świadectw operatora radiowego (Dz.U. Nr 168, poz. 1407) lub
świadectwo zagraniczne zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC).
W przepisach przejściowych rozporządzenia z 29 sierpnia 2005 r.- w sprawie świadectw operatora
urządzeń radiowych jest zapis (w § 26. ust 1 pkt 5) o możliwości wymiany wcześniej uzyskanych
świadectw uzdolnienia i innych dokumentów ( np. Uprawnienia operatorskie ) uprawniających do
obsługi urządzeń radiowych w radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej na odpowiednie określone w
rozporządzeniu świadectwa operatora urządzeń radiowych.
Należy wypełnić formularz wniosku (przesyłam w załączeniu) i po dokonaniu wpłaty kwoty 12,50 zł za
wymianę św. klasy A lub odpowiednio 10 zł za wymianę świadectwa klasy B, na konto UKE (jak na
odwrocie formularza) wniosek z wymienianym świadectwem uzdolnienia lub uprawnieniem
radiooperatorskim, dowodem wpłaty należnej kwoty, oraz znakiem skarbowym za 5 zł proszę przesłać
na adres podany w nagłówku wniosku.
Świadectwa uzdolnienia do roku 1968 wydawane były przez Komisje egzaminacyjne PZK działające
przy ZG PZK lub oddziałach wojewódzkich PZK, które to z mocy rozporządzeń M.Ł. z 1959 r. i 1964
r., egzaminowały i wydawały świadectwa uzdolnienia. Od 1969 r. czynności te z mocy rozporządzeń
M.Ł. z 1968 r. i 1986 powierzono Inspektoratom Okręgowym PIR. Świadectwa powinny być w
posiadaniu osób je uzyskujących, od 1969 roku świadectwa wydawane były dla zdających często za
pośrednictwem PZK, LOK lub ZHP w zależności od przynależności organizacyjnej. W razie zagubienia
świadectwa można zwrócić się do OO UKE, jeżeli znajdują się w posiadaniu Urzędu mogą być
udostępnione zainteresowanym. Niemożliwe jest wydanie nowego świadectwa na podstawie wiedzy o
jego posiadaniu, a jedynie można wymienić posiadane wcześniej świadectwo na zgodne z CEPT.
W przypadku braku świadectwa jedyną drogą ponownego uzyskania pozwolenia będzie przystąpienie
do egzaminu.
Po wymianie wysyłamy świadectwo na adres wskazany we wniosku listem poleconym.
Po czym należy wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie pozwolenia do właściwego względem
zamieszkania wnioskodawcy Oddziału Okręgowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Adresy i
kontakty do OO UKE
http://www.uke.gov.pl/urtip/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=144&news_id=10&layout=1&page=
text Informacje ogólne na temat świadectw i pozwoleń radioamatorskich znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej UKE http://www.bip.uke.gov.pl
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