Kursy, egzaminy, świadectwa
GMDSS GOC
Kursy na świadectwo radiooperatora GMDSS organizowane są przez Studium
Doskonalenia Kadr Oficerskich (SDKO) Akademii Morskiej w Szczecinie.
Zapisy przyjmuje:
- Agata Więsek, tel. 91 48 09 715, a.wiesek@am.szczecin.pl
(pełny kurs GMDSS oraz odnowienie)
Kurs pełny trwa dwa tygodnie, odnowienie jeden dzień w sobotę lub niedzielę. Więcej szczegółów na
stronie: http://sdko.am.szczecin.pl/kursy-specjalistyczne/gmdss-goc
Egzaminy GMDSS odbywają się według harmonogramu ustalanego przez prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Miejsce i czas egzaminów ds. operatorów w służbie morskiej i żegludze śródlądowej
ogłaszane są przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Biuletynie UKE, raz w roku w
terminie do 31 grudnia.
Wniosek o przystąpienie do egzaminu i wydanie świadectwa należy złożyć w Delegaturze UKE w
Szczecinie, Al. Wyzwolenia 70, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Informacji udziela
sekretarz sesji egzaminacyjnej pod numerem telefonu 91 421 53 36, e-mail: k.sliwka@uke.gov.pl
lub sekretariat UKE tel.: 91 422 62 02.
Warunki administracyjne przystąpienia do egzaminu dla kandydatów nie posiadających świadectwa lub
posiadających nie ważne świadectwo (po pięciu latach):
a) Wniosek o wydanie świadectwa,
b) Zaświadczenie o odbytym szkoleniu w ośrodku szkoleniowym (dot. świadectw: radioelektronika
II klasy, GOC i ROC),
c) Zaświadczenie o odbytej praktyce oraz kserokopia książeczki żeglarskiej (dot. radioelektronika I
i II klasy),
d) Dwa aktualne, jednakowe, zdjęcia legitymacyjne (podpisane) o wymiarach (35 x 45)mm,
e) Dowód lub kserokopia dowodu wniesionej opłaty za egzamin i świadectwo.
Warunki administracyjne przystąpienia do egzaminu na odnowienie świadectwa (przed upływem
pięciu lat ważności świadectwa):
a) Wniosek o ponowne wydanie świadectwa - musi być złożony w terminie ważności świadectwa.
Dwa aktualne, jednakowe, zdjęcia legitymacyjne (podpisane) o wymiarach (35 x 45) mm.
b) Kserokopia pierwotnego świadectwa.
c) Dowód lub kserokopia dowodu wniesionej opłaty za egzamin uzupełniający i za ponowne
wydanie świadectwa.
Egzaminy przeprowadzane są w Akademii Morskiej w Szczecinie. Sekretariat komisji w czasie
sesji egzaminacyjnej mieści się w pokoju 323.
Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ciągu jednego miesiąca po spełnieniu
przez kandydata wymagań administracyjnych oraz na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z
wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o dane świadectwo. Świadectwa rozsyła drogą
pocztową sekretariat Komisji Egzaminacyjnej ds. Operatorów w Służbie Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
w Gdyni przy ul. Kieleckiej 103, tel. 58 624 77 16.

Rodzaje świadectw radiooperatorów w służbie morskiej i śródlądowej.
Świadectwa GMDSS:
- świadectwo radioelektronika I klasy (R/E I kl),
- świadectwo radioelektronika II klasy (R/E II kl),
- świadectwo ogólne operatora (GOC – General Operator Certificate),
- świadectwo ograniczone operatora (ROC – Restricted Operator Certificate),
- świadectwo operatora dalekiego zasięgu (LRC – Long Range Certificate),
- świadectwo operatora bliskiego zasięgu (ROC – Restricted Operator Certificate),
- świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej.
Świadectwa nie GMDSS:
- świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie śródlądowej,
- świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie morskiej.
Wysokość opłat za:
wydanie świadectwa
egzamin
a) radioelektronika I klasy – R/E I kl.
25 zł
200 zł
b) radioelektronika II klasy – R/E II kl.
25 zł
200 zł
c) ogólne operatora – GOC
25 zł
160 zł
d) ograniczone operatora – ROC
25 zł
140 zł
e) operatora stacji nadbrzeżnej – CSO
25 zł
150 zł
f) operatora radiotelefonisty w służbie śródląd. – IWC
25 zł
100 zł
g) operatora łączności dalekiego zasięgu – LRC
25 zł
120 zł
h) operatora łączności bliskiego zasięgu – SRC
25 zł
100 zł
i) operatora radiotelefonisty VHF.
25 zł
80 zł
j) opłata za egzamin poprawkowy, wynosi połowę kwoty, podanej w kolumnie „egzamin”, dla danego
rodzaju świadectwa.
k) opłata za egzamin na odnowienie świadectwa – 25 zł + 100 zł.
l) opłata za wydanie duplikatu świadectwa – 15 zł.
m) opłata za wymianę świadectwa – 15 zł.

