miejscowość

data

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Delegatura UKE w Gdyni
ul. Kielecka 103
81-650 Gdynia
tel. 58 624 77 16, fax 58 669 23 91, e-mail: ske_gdynia@uke.gov.pl

WNIOSEK
o wydanie świadectwa
operatora urządzeń radiowych
w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej
wypełniać czytelnie, DUŻYMI (DRUKOWANYMI) LITERAMI

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

w
(data)

(miejscowość)

WNIOSKODAWCA
Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Nazwisko rodowe

Obywatelstwo

ADRES DO KORESPONDENCJI
Kod pocztowy Poczta
Ulica
Telefon kontaktowy

PESEL

Miejscowość
Nr domu

Nr lokalu

e-mail

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych we wniosku, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wydania
wnioskowanego dokumentu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

Do wniosku dołączam (zaznaczyć znakiem „ √ ”):
 dwa aktualne, jednakowe, podpisane zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm.
 dowód wniesienia opłaty na konto UKE nr: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000,
tytułem: „egzamin i wydanie świadectwa MOR”
 zaświadczenie o odbytym szkoleniu w ośrodku szkoleniowym - dotyczy G2E, GOC i ROC
 potwierdzenie odbytej praktyki (kserokopia książeczki żeglarskiej, zaświadczenie ze stacji nadbrzeżnej) dotyczy G1E, G2E
 kopię ważnego świadectwa zdolności do wykonywania pracy na statku - dotyczy G1E, G2E, GOC i ROC
 informację o certyfikacie językowym - dotyczy posiadaczy certyfikatów z języka angielskiego

………………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy )

INFORMACJA:
Do ubiegania się o świadectwa: SRC, LRC, CSO, IWC oraz VHF nie są wymagane żadne szkolenia, kursy ani praktyki.
Zbiory pytań egzaminacyjnych i pozostałe informacje: www.uke.gov.pl/swiadectwa-morskie-i-zeglugi-srodladowej-4391.

Niniejszy wniosek należy złożyć co najmniej 14 dni przed wskazanym terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego).
Informacja o wysokości opłat za:
Radioelektronika I klasy – G1E
Radioelektronika II klasy – G2E
Ogólne operatora – GOC
Ograniczone operatora – ROC
Operatora stacji nadbrzeżnej – CSO
Operatora radiotelefonisty w służbie śródlądowej – IWC
Operatora łączności dalekiego zasięgu – LRC
Operatora łączności bliskiego zasięgu – SRC
Operatora radiotelefonisty VHF – VHF

wydanie świadectwa
25 zł
25 zł
25 zł
25 zł
25 zł
25 zł
25 zł
25 zł
25 zł

egzamin
200 zł
200 zł
160 zł
140 zł
150 zł
100 zł
120 zł
100 zł
80 zł

Informacja dla osób, które nie zdadzą egzaminu, ale otrzymają ocenę pozytywną z co najmniej jednego przedmiotu i będą posiadały
uprawnienia do wnioskowania o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego:
Ze względu na możliwości wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego, w tym dostępność miejsc, wniosek o wyznaczenie terminu
egzaminu poprawkowego należy złożyć co najmniej 14 dni przed proponowanym terminem egzaminu (decyduje data stempla
pocztowego).
Sekretarz sesji egzaminacyjnej jest zobowiązany do poinformowania zdającego o możliwych miejscach i terminach przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego.

Kwituję odbiór świadectwa nr ............................

..............................................................................
i m i ę i n a z w i s k o o s o b y o d b i e r a j ą c e j ś wi a d e c t wo

............................................
data i podpis

