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2 
W odpowiedzi na pismo nr 62/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. dotycztjce mozliwosci uzywania 
radiostacji amatorskiej z miejsca innego niz lokalizacja okresiona w pozwoleniu radiowym 
oraz zasad przydzielania znaku wywolawczego w sluzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, 
uprzejmie informuj?, ze Prezes Urz^du Komunikacji Elektronicznej podziela cz^sc 
argumentow Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow, zgloszonych w pismie i podejmuje 
stosowne dziatania w celu rozwi^zania zglaszanych problemow. 

Pozwolenia radiowe w sluzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane ŝ  przez Prezesa 
U K E w oparciu o zapisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego (edycja 2012), stanowi^cego 
dokument uzupelniaj^cy Konstytucj? i Konwencj^ Mi^dzynarodowego Zwiqzku 
Telekomunikacyjnego (ITU), sporz^dzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U . 
z 2003 r. Nr 10, poz. I l l i 112), ustawy Prawo telekomunikacyjne (t. j . Dz. U . z 2014 r. 
poz. 243, zwanej dalej „Pt") oraz Rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 
2008 r. w sprawie pozwolen dla sluzby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U . Nr 223 
poz. 1472, zwane dalej „Rozporz^dzeniem"). Nie istniej^ zadne inne regulacje 
w przedmiotowej sprawie, obowiqzuj^ce w naszym kraju. Przytaczane w pismie Stanowisko 
Prezesa U K E dotycz^ce identyfikacji radiostacji amatorskich, jak rowniez opracowane na 
jego podstawie Zarz^dzenie Nr 32 Prezesa U K E , nie byly aktami prawa powszechnie 
obowi^zuj^cego i pod koniec 2013 roku zostaly uchylone. Natomiast zalecenie CEPT nr T/R 
61-01 dotyczy zasad wydawania i respektowania przez kraje cztonkowskie tzw. „licencji 
radioamatorskich CEPT". W Polsce ich rol? pelni^ pozwolenia radiowe kategorii 1 dla osob 
fizycznych, natomiast w innych krajach mog^ bye wydawane jako dokumenty o innym 
charakterze, spelniaj^ce wymogi zalecenia. W Rozporz^dzeniu ŝ  one okreslone jako 
„swiadectwo rownowazne". 
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W swietle powyzej wymienionych regulacji prawnych, w szczegolnosci w swietle art. 145 
ust. 1 pkt 3, w zwi^zku z art. 146 ust. 1 pkt 1 lit. b Pt, stwierdzic nalezy, ze pozwolenie 
radiowe w sluzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej zezwala na wykorzystywanie urz^dzen 
radiowych jedynie w lokalizacji w nim okreslonej lub na okreslonym w pozwoleniu obszarze 
przemieszczania, jako jeden z warunkow wykorzystania cz^stotliwosci, a posiadacz 
pozwolenia zawsze postuguje si^ przydzielonym w nim znakiem wywotawczym. Nie istniej^ 
przepisy, ktore zezwalalby posiadaczowi pozwolenia na „modyfikacj^" znaku 
wywolawczego. Wyst^puj^ce nieprawidtowosci w tej kwestii wynikaj^ 
z nieusankcjonowanych prawnie „zasad zwyczajowych", ktorych Prezes U K E nie moze 
propagowac. 

Kwestie wydawania pozwolen radiowych i przydzielania znakow wywolawczych w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej nie ŝ  wyczerpuj^co uregulowane przepisami prawa 
powszechnie obowi^zuj^cego i przez to pozostawiaj^ duzy margines do ich interpretacji. Jest 
to przyczyn^ skladania przez radioamatorow wielu wnioskow do Prezesa U K E o wydanie lub 
zmian^ pozwolenia, ktore zawieraj^ roznorodne, czasami sprzeczne ze sob^ propozycje 
rozwi^zah dotycz^cych okreslania lokalizacji stacji oraz przydzialu znakow wywolawczych. 

one rozpatrywane przez Prezesa U K E indywidualnie poprzez prowadzenie post^powan 
i wydawanie stosownych postanowieh i decyzji. Sytuacja taka wptywa rowniez niekorzystnie 
na realizacje zadan ustawowych Prezesa U K E . Przywoiana w pismie PZK decyzja Prezesa 
U K E nr OSS-WKR-5112-93/14(4) dotyczyla odmowy zmiany lokalizacji okreslonej 
w pozwoleniu za pomoc^ adresu na lokalizacja okreslony jako „terytorium RP". Odmowa 
byia spowodowana koniecznosci^ zapewnienia ladu w eterze poprzez zagwarantowanie 
szybkiej i jednoznacznej mozliwosci okreslenia i wyeliminowania ewentualnych zaklocen 
i zaburzen elektromagnetycznych. 

Prezes U K E podziela czesciowo opinie przedstawion^ w przedmiotowym pismie PZK, 
dotycz^c^ porownania sytuacji radioamatorow stale zamieszkujqcych oraz czasowo 
przebywaj^cych w Polsce. Zgodnie z art. 144 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, 
cudzoziemcy oraz obywatele polscy stale rezydujqcy za granic^, mog^ bez pozwolen uzywac 
urz^dzeh radiowych w sluzbie amatorskiej podczas pobytu w Polsce, jesli jednorazowo taki 
pobyt trwa do 90 dni. Biorqc pod uwag? mozliwosc krotkotrwalego uzywania radiostacji 
w praktycznie nieokreslonej lokalizacji, stawia ich to w pozycji „uprzywilejowanej" 
w stosunku do radioamatorow stale mieszkaj^cych w kraju. Ograniczeniem uzywania przez 
cudzoziemcow urz^dzen radiowych bez posiadania pozwolenia radiowego jest wprowadzenie 
ograniczenia czasowego. 

Przedstawiciele U K E , podczas konferencji uzgodnieniowych, zglaszali propozycje 
usankcjonowania w nowelizowanym Rozporzqdzeniu mozliwosci uzywania urzqdzen 
radiowych na wskazanym obszarze przemieszczania, ktory mialby zostac okreslony jako 
obszar wskazanych gmin lub obszar RP, przy zmniejszonej mocy nadajnika np. do 10 W. 
Nalezy wskazac, ze zgodnie z art. 145 ust. 1 pkt 3 w zwi^zku z art. 146 ust. 1 pkt 1 lit. b 
Pt, pozwolenie radiowe na uzywanie radiowych urz^dzen nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych (w tym takze w sluzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej) okresla warunki 
wykorzystywania cz^stotliwosci, ktorych jednym z elementow jest lokalizacja urz^dzenia 
radiowego (lub obszar przemieszczania). Ponadto, w zwi^zku z obowi^zkami zapewnienia 
niezakloconej pracy urzqdzen radiowych we wszystkich sluzbach radiokomunikacyjnych, 
wynikaj^cymi z art. 123 ust. 7 pkt 3 Pt w zwi^zku z art. 148 ust. 1 pkt 1 Pt oraz art. 147 Pt 
(stosowanym w przypadku zmiany pozwolenia radiowego), art. 148 ust. 1 pkt 2 lit. c i pkt 3 Pt 
Prezes U K E , okreslaj^c warunki wykorzystywania cz^stotliwosci w pozwoleniu radiowym, 
musi uwzgl^dniac mozliwosc powstawania szkodliwych zaklocen pracy innych urz^dzen 
i sieci telekomunikacyjnych, mozliwosc powstawania szkodliwych zaburzen 
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elektromagnetycznych (o ktorych mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
0 kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U . z 2007 r., Nr 82, poz. 556 ze zm.)), 
mozliwosc kolizji z przyznanymi na rzecz innych podmiotow rezerwacjami cz^stotliwosci, 
pozwoleniami radiowymi lub decyzjami o prawie do wykorzystania cz^stotliwosci oraz 
koniecznosc ochrony urz^dzenia radiowego przed szkodliwymi zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Proponowane rozwi^zanie ograniczenia mocy nadajnika, 
w przypadku dopuszczenia uzywania urz^dzen na obszarze przemieszczania wskazanego 
w pozwoleniu, rozwiqzaloby omawiany problem, ograniczaj^c jednoczesnie mozliwosc 
wyst^pienia niekorzystnych zaklocen innych uzytkownikow widma oraz wyst^pienia innych 
zaburzen elektromagnetycznych. 

Rozwi^zanie takie zapewniloby takze realizacje zadan okreslony ch w Porozumieniu 
pomi^dzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Polskim Zwi^zkiem Krotkofalowcow. 

Nalezy natomiast zwrocic uwage, ze calkowicie bledna jest sugestia zawarta w pismie PZK, 
dotycz^ca zamiaru ograniczania przez Prezesa U K E prawa cudzoziemcow i obywateli 
polskich stale rezyduj^cych za granic^ do uzywania radiostacji amatorskich podczas 
krotkotrwalego pobytu w Polsce. Takie dzialanie byloby sprzeczne z obowi^zuj^cym 
prawem. 

Otrzymuĵ : 
1. Wiceprezes Polskiego Zwi^zku Kr6tkofalowc6w 
2. Minister Administracji i Cyfryzacji 
3. a/a. 

Urzqd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20, tel. (22) 53 49 125, fax (22) 53 49 175 


