






kategorii należy przez to rozumieć radiostacje indywidu
alne i klubowe, na których założenie i używanie wymagane 
jest uzyskanie zezwolenia kategorii I lub IL 

§ 3. RODZAJE ZEZWOLEŃ, KLASY UPRAWNIEŃ OPERATORSKICH 

I WARUNKI ICH UZYSKANIA 
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1. Zezwolenia na zakładanie i używanie radiostacji amator-
skich kategorii I i II dzielą się na:

zezwolenia indywidualne uprawniające do założenia 
i używania radiostacji indywidualnych, 
zezwolenia klubowe uprawniające do założenia i uży
wania radiostacji klubowych. 

Uprawnienia operatorskie (wydawane są w dwóch kla
sach) upoważniają do samodzielnej pracy w charakterze 
operatora na amatorskiej radiostacji klubowej, a miano
wicie: 
- uprawnienie klasy A - na radiostacji kat. I,
- uprawnienie klasy B - na radiostacji kat. II.
Uprawnienie operatorskie klasy A lub B może uzyskać
osoba fizycznie spełniająca wymagania niezbędne do uzy
skania zezwolenia indywidualnego kategorii I lub II, okre
ślone w pkt. 4.
Zezwolenie indywidualne na założenie i używanie radio
stacji indywidualnej kategorii I lub II może uzyskać osoba 
fizyczna która: 

ukończyła 15 lat życia, 
jest członkiem klubu PZK lub członkiem klubu sto
warzyszonego, zarejestrowanego w PZK, 
posiada świadectwo uzdolnienia. 

Zezwolenie na założenie i używanie radiostacji klubowej 
kategorii I lub II może uzyskać klub PZK lub klub innej 
organizacji społecznej stowarzyszony, zarejestrowany 
w PZK. 
Podanie o zezwolenie na założenie i używanie radiostacji 
indywidualnej lub klubowej oraz podanie o wydanie 
uprawnienia operatorskiego zainteresowane osoby fizycz
ne oraz kluby składają do właściwego terenowo okręgo
wego inspektoratu FIR za pośrednictwem Zarządu Od
działu Wojewódzkiego PZK, Zarządu Wojewódzkiego Ligi 
Obrony Kraju (LOK) lub Komendy Chorągwi Związku 
Harcerstwa Polskiego (ZHP). 

7. Podanie o zezwolenie indywidualne kategorii I lub II

(wzór zal. Nr 1) należy składać w 2 egzemplarzach z na
stępującymi załącznikami: 

\I-- życiorysem, na odwrotnej stroni� podania,• świadectwem uzdolnienia, lub informacją dotyczącą daty
egzaminu sprawdzającego przed komisją egzamina
cyjną przy okręgowym inspektoracie PIR,
opłatą skarbową w znaczkach o odpowiedniej war
tości, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.

8. Podanie o zezwolenie na założenie i używanie radiostacji
klub,owej kategorii I lub II (wzór zał. Nr 2) należy składać
w 2 egz. wraz z następującymi załącznikami:

zgodą instytucji patronującej lub jednostki nadrzędnej 
klubu na założenie radiostacji w miejscu wskazanym 
w podaniu, 
oświadczeniem kandydata na kierownika, wyrażającego 
zgodę na sprawowanie tej funkcji, 
oświadczeniem dwóch kandydatów na operatorów ra
diostacji klubowej, wyrażających chęć pełnienia tej 
funkcji na danej radiostacji klubowej. 

9. Podanie o uprawnienie operatorskie klasy A lub B (wzór
zat Nr 3) należy składać w 2 egzerpplarzach z następu-
jącymi załącznikami: . . 

życiorysem, na odwrotnej stronie podania, . u 
świadectwem uzdolnienia, analogicznie jak pkt 7, 
opłatą skarbową - w wysokości jak za zezwolenie 
indywidualne, 
dwiema jednakowymi fotografiami o wymiarach 35X 
X 50 mm (jeśli ubiegający się o uprawnienie opera
torskie klasy A lub B jest posiadaczem zezwolenia
indywidualnego kategorii I lub II, wówczas życiorys
i świadectwo uzdolnienia nie są wymagane, należy
podać numer posiadanego zezwolenia i datę jego wy
dania). 

10. Zarządy Oddzfałów Wojewódzkich PZK, Zarządy Woje
wódzkie LOK lub Komendy Chorągwi ZHP przed prze
kazaniem do właściwych terenowo okręgowych inspekto
ratów FIR podań o wydanie zezwoleń indywidualnych,
klubowych i uprawnień operatorskich są zobowiązane
sprawdzić te dokumenty pod względem formalnym i me
rytorycznym. W szczególności należy sprawdzić, czy za
chowane zostały postanowienia statutowe PZK jako re-
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egzaminu, opłaty egzaminacyjne itp. określają przepisy 
wydane przez Ministra Łączności lub przez Państwową 
Inspekcję Radiową. 

§ 6. ZEZWOLENIA

1. Zezwolenia na założenie i używanie radiostacji indywi
dualnej lub radiostacji klubowej kategorii I lub II, któ
rych wzory stanowią załączniki Nr 5 i 6, wydawane są
na czas nieokreślony.

2. Zezwolenie indywidualne winno zawierać:
nazwisko i imię oraz adres radioamatora, 
miejsce zainstalowania radiostacji, 
kategorię zezwolenia oraz jego numer ewidencyjny, 
znak wywoławczy, 
zakresy częstotliwości, które mogą ·być wykorzystywa-
ne, 
rodzaje em1sJ1, 
moc doprowadzoną do anod lub kolektorów stopnia
końcowego w watach, 
uwagi zawierające dodatkowe warunki, ograniczenia itp.

podpis wydającego zezwolenie. 

3. Zezwolenie klubowe winno zawierać:
nazwę, przynależność organizacyjną i adres klubu, 
miejsce zainstalowania radiostacji, 
kategorię zezwolenia oraz jego numer ewidencyjny,
znak wywoławczy, 
zakresy częstotliwości, które mogą być wykorzystywane,
rodzaje emisji, 
moc doprowadzoną do anod lub kolektorów stopnia
końcowego w watach, 
nazwiska: kierownika radiostacji i instruktorów upo
ważnionych do szkolenia i samodzielnej pracy na ra
diostacji, 

uwagi zawierające dodatkowe warunki, ograniczenia itp.

- podpis wydającego zezwolenie.

4. Uprawnienie operatorskie klasy A lub B, którego wzór
stanowi załącznik Nr 7, powinno zawierać:
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nazwisko i imię, 
datę i miejsce urodzenia, 
miejsce zamieszkania, 

,O, 
►• 

oznaczenie klasy uprawnienia, 
termin ważności, 
numer ewidencyjny, 
fotografię 35X50 mm, 

podpis wydającego uprawnienie, 
- podpis posiadacza.

5.

6.

Zezwolenie indywidualne lub klubowe powinno być prze
chowywane wraz z innymi wymaganymi dokumentami 
w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowana radiostacja 
indywidualna lub radiostacja klubowa. Uprawnienie 
operatorskie powinno być przechowywane przez posiadacza 
tego dokumentu tak, aby mogło być okazane na każde 
żądanie organu kontrolnego.

7. Posiadacz zezwolenia indywidualnego i zezwolenia klu
bowego kategorii I lub II ma prawo w ramach warunków
określonych w zezwoleniu do budowy · urządzeń radio
wych i używania ich zgodnie z obowiązującymi przepi
sami.

8. Posiadacz uprawnienia operatorskiego klasy A lub B ma
prawo do samodzielnej pracy na radiostacji klubowej, na
której zgodnie z warunkami zezwolenia pełni funkcję kie
rownika lub instruktora.

9. Zmiana warunków zezwolenia lub zmiana klasy upraw
nień operatorskich może być dokonana tylko przez organ
PIR, który te dokumenty wydał, lub przez Główny Inspek
torat PIR.

10. Zezwolenie i uprawnienie operatorskie nie może być
udostępnione innym osobom fizycznym.

11. Zezwolenie indywidualne, zezwolenie klubowe lub upra
wnienie operatorskie nie może być wywożone poza gra
nice fl olski.

12. Zezwolenie indywidualne lub uprawnienie operatorskie
traci swoją ważność w przypadku:

cofnięcia lub zawieszenia ważności tych dokumentów 
na czas określony, 
utraty członkostwa w PZK lub członkostwa w klubie 
stowarzyszonym, zarejestrowanym w PZK, 
zrzeczenia się, 

. _śmierci. 
13. Zezwolenie klubowe traci ważność w przypadku:

cofnięcia lub czasowego zawieszenia ważności tego do
kumentu, 
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rozwiązania klubu PZK lub klubu stowarzyszonego 
w PZK i skreślenia tego klubu z rejestru', 
zrzeczenia się zezwolenia przez klub, 
zrzeczenia się kierownika i ,instruktorów z pełnienia 
tych funkcji. 

14. Zezwolenie, które utraciło ważność, należy w ciągu 3 dni
zwrócić do właściwego okręgowego inspektoratu PIR,
a posiadaną radiostację indywidualną rozebrać.
Zwrot zezwolenia powinien być dokonany z zachowaniem
trybu, w jakim zezwolenie zostało wydane, tzn. przez wła
ściwą jednostkę wojewódzką PZK, LOK lub ZHP.

15. Postanowienie pkt. 14 odnośnie rozebrania radiostacji
indywidualnej nie ma zastosowania, gdy radiostacja sta
nowi własność organizacji społecznej (klubu) PZK, LOK
lub ZHP i była przydzielona posiadaczowi zezwolenia
indywidualnego do użytkowania na czas określony lub

bezterminowo.
W takim przypadku z chwilą utraty ważności zezwolenia
radiostacja podlęga zwrotowi tej jednostce, która radio
stację przydzielała. Zwrot radiostacji powinien być po
twierdzony pokwitowaniem.

16. Na wniosek posiadacza radiostacji indywidualnej, który
utracił zezwolenie, okręgowy inspektorat PIR może wy
razić zgodę na przekazanie tej radiostacji innemu po
siadaczowi zezwolenia indywidualnego lub klubowego
o odpowiedniej kategorii.
Do czasu . przekazania omawianego urządzenia innemu
użytkownikowi Ol PIR może uznać za stosowne zabez
pieczenie radiostacji przed możliwością dalszego jej uży
wania.

17. W przypadku gdy utrata ważności zezwolenia powstała
wskutek śmierci radioamatora, termin zwrotu nieważnego
zezwolenia może nastąpić w czasie dłuższym od określo
nego w pkt. 14. Klub, którego członkiem był zmarły radio
amator, obowiązany jest w najkrótszym terminie poin
formować najbliższą rodzinę zmarłego o konieczności
zwrotu nieważnego zezwolenia i rozebrania posiadanej
radiostacji indywidualnej czy przekazania jej na rzecz
innego posiadacza zezwolenia indywidualnego lub klubu.
Do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie przez rodzinę
zmarłego radiostacja podlega zabezpieczeniu przez okrę
gowy inspektorat PIR przed możliwością jej używania.

18. W przypadku utraty ważności zezwolenia klubowego, z przy-
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czyn podanych w pkt. 13, urządzenia radiostacji klubowej 
podlegają zabezpieczeniu przed możliwością ich używania. 
Zabezpieczenie urządzeń radiostacji klubowej jest doko
nywane przy udziale przedstawicieli właśc1wego Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego PZK, Zarządu Wojewódzkiego 
LOK lub Komendy Chorągwi ZHP. ,Nieważne zezwolenie 
wraz z informacją o zabezpieczeniu urządzeń, przekazy
wane jest do okręgowego inspektoratu PIR. 

19. W przypadku przewidywanej nieobecności posiadacza ze
zwolenia indywidualnego kategorii I lub II mającej trwać
dłużej niż 3 miesiące (wyjazd za granicę, studia, odby
wanie służby wojskowej), posiadane zezwolenie należy
zdeponować we właściwym terenowo okręgowym inspe
ktoracie PIR za pokwitowaniem, a posiadaną radiostację
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jej użycie.

20. Zdeponowane zezwolenie zostaje zwrócone posiadaczowi
zezwolenia po ustaniu przyczyn dalszego deponowania
tego dokumentu.

§ 7. KRYTERIA PRZYZNAWANIA MOCY,. RODZAJE EMISJI I PAS

MA CZĘSTOTLIWOSCI PRACY DLA RADIOSTACJI AMATOR

SKIEJ. 

1. W zezwoleniu indywidualnym lub klubowym na założenie
i używanie amatorskich urządzeń radiowych określa się
najwyższą dopuszczalną moc, jaka może być doprowadzona
do anod wszystkich lamp, lub kolektorów wszystkich tran
zystorów, stopnia końcowego nadajnika.

2. Ustala się następujące wartości mocy w watach dla radio".' 

stacji indywidualnych:
- kategorii I 20(W), 50(W), 250(W) i 750(W)
- kategorii II IO(W), 50(W), 250(W) i 750(W)

3. Przyznanie wyżej wymienionych mocy dla radiostacji
indywidualnej dokonuje się przy zachowaniu następują
cych zasad:

KATEGORIA I

20 (W) 

50 (W) 

- dla osób małoletnich, lecz które ukończyły 15
lat życia,

- dla osób pełnoletnich mających 18 lat życia
uzyskujących zezwolenie po raz pierwszy oraz
dla posiadaczy zezwoleń kategorii I z chwilą
uzyskania pełnoletności - przy nienagannej
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§ 9. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA AMATORSKICH URZĄDZEŃ

RADIOWYCH 

1. Amatorskie urządzenie radiowe może być zainstalowane
i używane tylko w miejscu określonym w zezwoleniu
lub w dokumencie uzupełniającym.

2. Radiostacja indywidualna musi być zainstalowana w po
mieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem do niej
i jej użyciem przez osoby nieupoważnione.

3. Radiostacja klubowa winna być zainstalowana w pomie
szczeniu klubu w taki sposób, aby jej uruchomienie było
możliwe tylko w obecności kierownika radiostacji -lub
uprawnionego do samodzielnej pracy operatora.

§ 10. DOKUMENTACJA RADIOSTACJI INDYWIDUALNYCH
I.KLUBOWYCH KATEGORII I LUB li 

1. Posiadacz zezwolenia indywidualnego lub klubowego jest

zobowiązany do przechowywania i prowadze:ąia w miej

scu zainstalowania radiostacji następujących dokumen-

tów:
- zezwolenia na założenie ' i używanie radiostacji,

aktualnego schematu i opisu aparatury radiostacji,
dziennika pracy, w którym odnotowuje się datę, czas
rozpoczęcia i zakończenia każdego nadawania, znaki
wywoławcze wszystkich korespondentów, z którymi
nawiązano łączność, rodzaj emisji oraz raporty nada
ne i odebrane,
w dzienniku pracy odnotowuje się czas nadawania
nawet w razie nie nawiązania żadnej łączności,
w dzienniku pracy radiostacji klubowej odnotowuje
się każdorazowo n_azwisko (znak) operatora prowadzą
cego nadawanie,
dowodu radiofonicznego na urządzenie odbiorcze,
tekstu rozporządzenia Ministra Łączności w sprawie
zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używa
nie amatorskich i · doświadczalnych urządzeń radio
wych i warunków ich używania,
tekstu instrukcji Głównego Inspektora PIR w sprawie
zasad wydawania zezwoleń kategorii I lub II na za
kładanie i używanie amatorskich urządzeń radiowych
oraz . warunków ich używania.

2. W pomieszczeniu radiostacji klubowej oprócz dokumen
tów wymienionych w pkt. 1 powinien znajdować się
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również wykaz imienny stałego pęrsonelu upoważnionego 
do samodzielnej pracy na danej radiostacji oraz wykaz 
imienny osób szkolonych podpisany przez kierownika 
radiostacji i prezesa klubu. 

3. Posiadacz zezwolenia indywidualnego lub klubowego jest
zobowiązany do_ przechowywania dokumentów z doko
nanych kontroli oraz dokumentów zaleconych przez orga
ny PIR lub inne organy kontrolne działające z ich upo
ważnienia.

§ 11. ZMIANA WARUNKÓW ZEZWOLENIA

1. Posiadacz zezwolenia indywidualnego lub klubowego
pragnący dokonać czasowej zmiany miejsca zainstalowa
nia radiostacji składa do właściwego terenowo ze wzglę
du na stale miejsce zainstalowania radiostacji (adres za
mieszkania posiadacza zezwolenia indywidualnego) okrę-,
gowego inspektoratu PIR (zał. Nr 8) o wyrażenie zgody
na zmianę lokalizacji radiostacji na określony czas. Wnio
sek jest składany do okręgowego inspektoratu PIR za
pośrednictwem właściwego Zarządu Oddziału Wojewódz
kiego PZK, Zarządu Wojewódzkiego LOK lub Komendy

· Chorągwi ZHP nie później niż na 14 dni przed zamierzo
ną zmianą miejsca zainstalowania i używania radiostacji.

2. Wniosek winien zawierać:
nazwisko i imię lub nazwę klubu, 
znak wywoławczy radiostacji i numer posiadanego -ze
zwolenia, 

stały adres miejsca zainstalowania radiostacji, 
proponowany adres nowego miejsca zainstalowania 
radiostacji, 

zamierzony okres pracy radiostacji w nowym miejscu. 
3. Do wniosku należy dołączyć opłatę skarbową (znaczek)

na kwotę 1 O zł.
4. Okręgowy inspektorat PIR po pozytywnym rozpatrzeniu

wniosku wystawia zezwolenie (zal. Nr 9) i przesyła go
wnioskodawcy w trybie, w jakim wniosek został przysłany
do okręgowego inspektoratu PIR. Kopie wydanego zezwo
lenia otrzymują:

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PZK właściwy dla 
stałego miejsca zainstalowania radiostacji, 

Główny Inspektorat - Zespól Zezwoleń i Ewidencji, 
Okręgowy Inspektorat PIR właściwy dla czasowego 
miejsca zainstalowania radiostacji. 
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