
Załącznik nr 5 

ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH ORAZ NIEZBĘDNYCH SZKOLEŃ  
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ 
RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ MORSKIEJ I ŻEGLUGI 

ŚRÓDLĄDOWEJ 

1. Osoba ubiegająca się o świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) 
powinna wykazać się: 
 1) znajomością: elektrotechniki, elektroniki, teorii radiotechniki oraz informatyki, w stopniu 

niezbędnym do spełnienia wymagań podanych w pkt 2-4; 
 2) teoretyczną wiedzą dotyczącą wyposażenia radiokomunikacyjnego przewidzianego dla 

urządzeń GMDSS, włączając w to urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej, 
urządzenia radiotelefoniczne i cyfrowego selektywnego wywołania, ziemskie stacje 
okrętowe, radiopławy awaryjne, morskie systemy antenowe, wyposażenie radiowe 
jednostek ratunkowych oraz wszystkie urządzenia pomocnicze łącznie z zasilającymi,  
a także ogólną znajomością zasad działania innych urządzeń najczęściej stosowanych  
w radionawigacji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności utrzymania w stanie 
gotowości do pracy wszystkich urządzeń wymienionych powyżej; 

 3) umiejętnością obsługi i bieżącej konserwacji wyposażenia wymienionego w pkt 2; 
 4) wiedzą niezbędną do lokalizacji i naprawy uszkodzeń, przy wykorzystaniu odpowiednich 

narzędzi i aparatury testującej, wyposażenia wymienionego w pkt 2; 
 5) szczegółową znajomością działania wszystkich podsystemów oraz urządzeń radiowych 

pracujących w systemie GMDSS; 
 6) umiejętnością nadawania i odbioru za pomocą cyfrowego selektywnego wywołania, 

radiotelefonii oraz automatycznej radiotelegrafii; 
 7) szczegółową znajomością przepisów dotyczących łączności radiowej, w szczególności 

procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, procedur 
dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS dotyczących 
wyposażenia radiowego i łączności radiowej; 

 8) biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie. 
2. Osoba ubiegająca się o świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) powinna 

wykazać się: 
 1) wiedzą teoretyczną w zakresie: 

a) ogólnej znajomości podstaw: elektrotechniki, elektroniki, teorii radiotechniki oraz 
informatyki, w stopniu niezbędnym do spełnienia wymagań podanych w lit. b-d, 

b) ogólnej wiedzy dotyczącej radiokomunikacyjnego wyposażenia w systemie GMDSS, 
włączając w to urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej, urządzenia 
radiotelefoniczne i cyfrowego selektywnego wywołania, ziemskie stacje okrętowe, 
radiopławy awaryjne, morskie systemy antenowe, wyposażenie radiowe jednostek 
ratunkowych oraz wszystkie urządzenia pomocnicze łącznie z zasilającymi, a także 
ogólnej znajomości innego wyposażenia najczęściej stosowanego w radionawigacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności utrzymania w stanie gotowości 
eksploatacyjnej wszystkich urządzeń wymienionych powyżej, 

c) szczegółowej znajomości działania wszystkich podsystemów i urządzeń radiowych 
pracujących w systemie GMDSS, 

d) szczegółowej znajomości przepisów dotyczących łączności radiowej, w szczególności 
procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, 
procedur dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS 
dotyczących wyposażenia radiowego i łączności radiowej, 

e) dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie; 
 2) umiejętnościami praktycznymi nabytymi podczas szkolenia w zakresie wykonywania 

napraw wyposażenia wymienionego w pkt 1 lit. b oraz nadawania i odbioru za pomocą 
cyfrowego selektywnego wywołania, radiotelefonii i automatycznej radiotelegrafii, 



obejmującego 290 godzin ćwiczeń praktycznych warsztatowych oraz ćwiczeń na 
urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach urządzeń radiokomunikacyjnych. 
3. Osoba ubiegająca się o świadectwo ogólne operatora (GMDSS) powinna wykazać 

się: 
 1) wiedzą teoretyczną w zakresie: 

a) szczegółowej znajomości działania wszystkich podsystemów oraz urządzeń 
radiowych pracujących w systemie GMDSS, 

b) szczegółowej znajomości przepisów dotyczących łączności radiowej, w szczególności 
procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, 
procedur dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS 
dotyczących wyposażenia radiowego i łączności radiowej, 

c) znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym 
komunikowanie się; 

 2) umiejętnościami praktycznymi nabytymi podczas szkolenia w obsłudze wszystkich 
urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, obejmującego 44 godziny 
ćwiczeń praktycznych na urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach urządzeń 
radiokomunikacyjnych. 
4. Osoba ubiegająca się o świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) powinna 

wykazać się: 
 1) wiedzą teoretyczną w zakresie: 

a) znajomości działania podsystemów i urządzeń radiowych systemu GMDSS, 
wymaganych dla statków pływających wyłącznie na obszarze morza A1, 

b) znajomości przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej, w szczególności 
procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu, 

c) elementarnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie; 
 2) umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi obsługi urządzeń radiowych podsystemów 

GMDSS wymaganych dla statków pływających na obszarze morza A1, nabytymi  
w ramach 14 godzin ćwiczeń praktycznych na urządzeniach rzeczywistych lub 
symulatorach urządzeń radiokomunikacyjnych. 
5. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej powinna wykazać 

się: 
 1) szczegółową znajomością działania wszystkich podsystemów oraz urządzeń; 
 2) szczegółową znajomością przepisów dotyczących łączności radiowej w relacji   

brzeg-statek i statek-brzeg, w szczególności procedur radiokomunikacyjnych 
dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu oraz organizacji łączności w akcjach 
poszukiwawczych i ratowniczych; 

 3) znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym 
komunikowanie się. 
6. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie 

radiokomunikacyjnej śródlądowej powinna wykazać się: 
 1) ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi urządzeń cyfrowego selektywnego 

wywołania oraz urządzeń radiotelefonicznych pracujących w zakresie VHF i UHF, 
przeznaczonych do wypełniania zadań określonych w żegludze śródlądowej; 

 2) znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF i UHF; 
 3) elementarną znajomością standardowych zwrotów w języku angielskim stosowanych 

w łączności radiotelefonicznej w żegludze śródlądowej. 
7. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu powinna 

wykazać się: 
 1) ogólną znajomością działania i obsługi podsystemów i urządzeń radiowych pracujących  

w systemie GMDSS; 
 2) znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej, w szczególności 

procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu; 
 3) elementarną znajomością języka angielskiego w zakresie standardowych morskich 

zwrotów radiokomunikacyjnych. 



8. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu powinna 
wykazać się: 
 1) ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi podsystemów i urządzeń 

radiowych podsystemów GMDSS stosowanych na obszarze morza A1; 
 2) znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF,  

w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na 
morzu; 

 3) elementarną znajomością standardowych zwrotów w języku angielskim stosowanych  
w łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF. 
9. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora radiotelefonisty VHF powinna wykazać 

się: 
 1) ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi urządzeń radiotelefonicznych 

pracujących w zakresie VHF, przeznaczonych do wypełniania zadań określonych dla 
służby radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej; 

 2) znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej w zakresie VHF. 
10. Osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa operatora urządzeń radiowych 

powinna wykazać się: 
 1) wiedzą w zakresie znajomości przepisów dotyczących łączności na wypadek zdarzeń 

niebezpiecznych i dla zapewnienia bezpieczeństwa; 
 2) umiejętnościami praktycznej obsługi urządzeń radiowych odpowiednimi dla danego 

rodzaju świadectwa. 
11. Do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych określone w: 

 1) § 4 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat; 
 2) § 4 ust. 1 pkt 8 i 9 rozporządzenia może przystąpić osoba, która ukończyła 15 lat. 


