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 wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego na świadectwo
operatora urządzeń radiowych
w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej
wypełniać czytelnie, DUŻYMI (DRUKOWANYMI) LITERAMI

Proszę o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego. Najbardziej dogodny dla mnie termin, to
sesja egzaminacyjna w dniu

w
(data)

WNIOSKODAWCA
Imię

Nazwisko

ADRES DO KORESPONDENCJI
Kod pocztowy Poczta
Ulica
Telefon kontaktowy

(miejscowość)

PESEL

Miejscowość
Nr domu

Nr lokalu

e-mail

EGZAMIN
Do egzaminu poprawkowego przystępuję z następujących przedmiotów:




Egzaminu z ww. przedmiotów nie zdałem(am) na sesji nr:
dnia:
miejscowość:
Do wniosku dołączam dowód wniesienia opłaty na konto UKE nr: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000,
tytułem: „egzamin poprawkowy na świadectwo MOR”.

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

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 będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków ustawowych Prezesa UKE związanych z
wydawaniem świadectw operatora urządzeń radiowych i nie będą 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.

INFORMACJA:
1. Egzamin poprawkowy można zdawać do roku od daty ogłoszenia wyników egzaminu.
2. Egzamin poprawkowy można zdawać tylko raz.
3 . Ze względu na możliwości wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego, w tym dostępność miejsc, niniejszy wniosek należy
złożyć co najmniej 14 dni przed proponowanym terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego).
4 . Do wniosku należy dołączyć dowód lub kserokopię dowodu wniesionej opłaty za egzamin poprawkowy.
5. Nr konta, na które należy wnieść opłatę: NBP O/O Warszawa 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
tytuł wpłaty: „egzamin poprawkowy na świadectwo MOR”.
Informacja o wysokości opłat za egzamin poprawkowy:
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

100 zł
100 zł
80 zł
70 zł
75 zł
50 zł
60 zł
50 zł
40 zł

