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Porozumienie w sprawie egzaminów osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń
radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

zawarte pomiędzy

Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE”)
reprezentowanym przez: …..;
a
Polskim Związkiem Krótkofalowców („PZK”),
reprezentowanym przez: …..;

zwanymi wspólnie Stronami.

Mając na względzie że,
1) Prezes UKE organizuje egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie
radiokomunikacyjnej amatorskiej („Egzaminy”), w szczególności powołując Komisję
Egzaminacyjną w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej („Komisja Egzaminacyjna”) oraz
ustala harmonogram sesji egzaminacyjnych w tej służbie („Harmonogram”),
2) PZK jest organizacją zrzeszającą krótkofalowców, w tym posiadających odpowiednią wiedzę
oraz praktyczne doświadczenie w zakresie kompetencji objętych zakresem egzaminu na
świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej,
3) Stronom zależy na jak najszerszej dostępności Egzaminów dla wszystkich osób
zainteresowanych uzyskaniem uprawnień operatora urządzeń radiowych w służbie
radiokomunikacyjnej amatorskiej, przy zachowaniu weryfikacji kompetencji w stopniu
wymaganym przepisami polskiego prawa oraz z wymaganiami zawartymi w Zaleceniu CEPT T/R
61-02,
4) Stronom zależy na takim ukształtowaniu zasad współpracy, aby mogła ona rozpocząć się
praktycznie od końca czerwca 2021, a równocześnie aby miała ona charakter długoterminowy
i mogła być poszerzana w oparciu o wzajemne zdobywane doświadczenia.
Strony uzgadniają co następuje:

§ 1 (Wnioski o Sesje Dodatkowe)

1. PZK, w terminie 30 dni od zawarcia Porozumienia, przedstawi Prezesowi UKE listę
proponowanych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r., sesji dodatkowych
w rozumieniu §15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16
stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
99.) – („Sesja Dodatkowa”), wraz z proponowanym terminem oraz miejscem ich
przeprowadzenia („Wniosek o przeprowadzenie Dodatkowej Sesji Egzaminacyjnej”, zwany
też „Wnioskiem”).
2. We Wniosku, o którym mowa w ust. 1, PZK przedstawi propozycje członków zespołu
egzaminacyjnego dla każdej z zawartych we Wniosku Sesji Dodatkowej, w liczbie od 2 do
7, w tym sekretarza każdej sesji.
3. PZK zobowiązuje się do weryfikacji, że członkowie zespołu egzaminacyjnego, o których
mowa w ust. 2 powyżej, posiadają odpowiednią wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w
zakresie kompetencji objętych zakresem Egzaminu.
4. Wnioski na kolejne lata, PZK będzie przedstawiać Prezesowi UKE nie później niż w terminie
do 30 listopada roku poprzedzającego, jeżeli do przeprowadzenia Sesji Dodatkowej
niezbędne będzie uzupełnienie składu Komisji Egzaminacyjnej.
5. Wniosek niewymagający zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej, zarówno w tym, jak
i w kolejnych latach, może być złożony Prezesowi UKE w terminie 30 dni przed zawartym
we Wniosku terminem Sesji Dodatkowej.

§ 2 (Powoływanie do Komisji Egzaminacyjnych)
1. Uwzględniając Wnioski, o których mowa w §1 Prezes UKE powoła wskazanych we Wniosku
członków zespołu egzaminacyjnego („Egzaminatorzy Społeczni”) do składu Komisji
Egzaminacyjnej, o której mowa w §14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia).
2. Egzaminatorzy Społeczni, powołani na członków zespołu egzaminacyjnego Sesji
Dodatkowej zgodnie z Wnioskiem, wykonują swoje funkcje w ramach wykonywania
obowiązków statutowych członka PZK, bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Prezes UKE powoła Egzaminatora Społecznego, na członka zespołu egzaminacyjnego dla
innej sesji niż Sesja Dodatkowa wskazana dla tego Egzaminatora Społecznego
ORGANIZACJI we Wniosku, po uzyskaniu uprzedniej zgody tego Egzaminatora
Społecznego.

§ 3 (Harmonogram egzaminów i Sesje Dodatkowe)
1. Prezes UKE opublikuje zaktualizowany harmonogram sesji egzaminacyjnych
z uwzględnieniem Wniosku, o którym mowa w §1 ust. 1, nie później jak do 15 lipca 2021 r.
2. Prezes UKE uwzględni Wnioski, o których mowa w §1 ust. 4 i 5 publikując harmonogramy
egzaminów w latach kolejnych, a także ustalając terminy Sesji Dodatkowych.

§ 4 (Skład zespołów egzaminacyjnych na sesjach egzaminacyjnych)
1. Uwzględniając Wnioski, o których mowa w §1 Prezes UKE będzie wyznaczał
Egzaminatorów Społecznych jako członków zespołu egzaminacyjnego dla Sesji
Dodatkowych zgodnie z Wnioskiem.
2. Egzaminatorzy Społeczni mogą pełnić rolę sekretarza sesji lub egzaminatora.
3. Przewodniczący sesji będzie wyznaczony przez Prezesa UKE spośród Przewodniczącego lub
wiceprzewodniczących Komisji Egzaminacyjnej.

4. Przewodniczący sesji będzie kierował sesją bezpośrednio lub z wykorzystaniem środków
elektronicznych, w szczególności:
1) sprawdzając realizację wymagań dla miejsca egzaminu;
2) ustalając harmonogram pracy zespołu egzaminacyjnego;
3) informując osobę przystępującą do egzaminu ("Zdający”), przed rozpoczęciem sesji,
o obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących wydawania świadectw operatora
urządzeń radiowych, w szczególności trybu przeprowadzania egzaminu;
4) zatwierdzając protokół sesji.
5. Na Sesjach Dodatkowych PZK zapewni środki techniczne niezbędne do wykonywania przez
Przewodniczącego sesją zadań, o których mowa w ust. 4 powyżej.
§ 5 (Forma egzaminów)
1. Egzaminy podczas Sesji Dodatkowych, będą odbywały się w miejscu i czasie zawartym we
Wniosku.
2. Egzaminy przeprowadza się w języku polskim lub angielskim, w formie ustnej lub pisemnej
i w formie praktycznego sprawdzianu umiejętności obsługi urządzeń radiowych na
urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach, przy czym formę ogłasza Prezes UKE w
Dzienniku Urzędowym UKE i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Komunikacji Elektronicznej co najmniej na 2 tygodnie przed sesją.
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§ 6 (Inne)
Strony oświadczają, że znają obowiązujące przepisy regulujące egzaminy osób
ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie
radiokomunikacyjnej amatorskiej, w szczególności: ustawę Prawo telekomunikacyjne,
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie
świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 99.) oraz w Zalecenie CEPT
T/R 61-02 (dalej łącznie „Regulacje”) oraz, że będą interpretować postanowienia tego
Porozumienia w zgodzie z Regulacjami.
Egzaminatorzy Społeczni złożą oświadczenia o znajomości Regulacji, przed ich powołaniem
do Komisja Egzaminacyjnej.
Strony będą dokonywać corocznych przeglądów realizacji tego Porozumienia i
proponować jego modyfikacje, a także modyfikacje Regulacji, jeśli uznają, że przysłuży się
to lepszej weryfikacji wiedzy i umiejętności operatorów urządzeń radiowych w służbie
radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz dostępności egzaminów.
Strony będą współpracować w celu aktualizacji bazy pytań i wprowadzenia platformy
egzaminowania zdalnego.

§ 7 (Postanowienia końcowe)
Wejście w życie i takie tam �

