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RA - C 
miejscowość 

 
data 

(poniżej 18 lat) 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

 ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa 

 

WNIOSEK 

o wydanie świadectwa klasy C operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej 

 

wypełniać czytelnie, DUŻYMI  (DRUKOWANYMI)  LITERAMI 

 

Ja, niżej podpisany(a),           wyrażam zgodę, aby mój 

syn/córka/podopieczny         przystąpił(a) do egzaminu 

na świadectwo operatora urządzeń  radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 

Proszę o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych po zdaniu egzaminu, do którego 

przystąpi w dniu          w        

 

EGZAMINOWANY  (syn / córka / podopieczny) 

Imię 

      

Nazwisko 

      

Data urodzenia 

      

Miejsce urodzenia 

      

Nazwisko rodowe 

      

Obywatelstwo 

      

PESEL 

      

ADRES  DO  KORESPONDENCJI 

Kod pocztowy 

  -    

Poczta 

      

Miejscowość 

      

Ulica 

      

Nr domu 

      

Nr lokalu 

      

Telefon kontaktowy 

      

e-mail 

      
 

 

 

…………………………………………………………. 
(podpis rodzica / opiekuna ) 

Informacja 

W dniu egzaminu wymagane jest ukończone 10 lat. 
Wniosek należy złożyć co najmniej 14 dni przed wskazanym terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego). 

Świadectwo jest wystawiane w terminie 4-5 tygodni od dnia egzaminu i przesyłane przesyłką poleconą. 

Czytelne wpisanie adresu e-mail wnioskodawcy ułatwi przesłanie powiadomienia o przyjęciu wniosku. 
Świadectwo klasy A obejmuje uprawnienia nadawane świadectwem klasy C, więc jednoczesne przystępowanie do egzaminu na obydwa rodzaje 

świadectw jest niecelowe i bezzasadne.  

Opłata za egzamin i wydanie świadectwa klasy C – 50 zł. 

Opłatę należy dokonać na poniższe konto (obowiązkowo wpisać tytuł wpłaty), dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. 

Nie dokonywać jednej opłaty zbiorowo za kilka wniosków. Każda wpłata musi dotyczyć tylko jednego wniosku, jednej osoby. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ul. Giełdowa 7/9 

01-211 Warszawa 
NBP O/O Warszawa, nr konta: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000 

 

 
Administratorem danych osobowych osób fizycznych, zebranych w toku postępowania o wydanie świadectwa, jest Prezes UKE z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Giełdowej 7/9. Zebrane dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków ustawowych Prezesa UKE, związanych  

z wydawaniem świadectw operatora urządzeń radiowych i nie są udostępniane innym podmiotom. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu 
do treści swoich danych i do ich poprawiania. Mają one obowiązek podania swoich danych, co wynika z ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

 

(data) (miejscowość) 


