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Radiokomunikacja jako narzędzie bezpiecznej żeglugi 
 

W artykule przedstawiono organizację radiokomunikacji morskiej pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa żeglugi w obszarze Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

Polskiej Strefy Odpowiedzialności za Ratownictwo i Polskiej Wyłącznej Strefy 

Ekonomicznej. Omówiono obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, oraz rozwiązania 

techniczne ważne dla osób uprawiających żeglarstwo sportowe i turystyczne. Istotną częścią 

prezentacji są uwagi na temat dobrych praktyk, z zakresu eksploatacji urządzeń 

radiokomunikacyjnych spotykanych na jachtach, a mających istotny wpływ na 

bezpieczeństwo żeglugi. 

1. Wprowadzenie 

 

Jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa na morzu jest łączność, a w szczególności 

radiokomunikacja. Regulacje w tym zakresie zawarte są w międzynarodowej konwencji 

SOLAS (Safety of Life At Sea). W roku 1988 przyjęto poprawki do tej konwencji, 

ustanawiające Światowy Morski System Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Celów 

Bezpieczeństwa (Global Maritime Distress and Safety System), znany pod akronimem 

GMDSS. System oficjalnie zaczął działać od 1 lutego 1992 roku, a zakończenie jego 

wdrażania miało miejsce w roku 1999. Głównym założeniem systemu jest pełna 

automatyzacja procesu nawiązywania łączności, a w szczególności automatyzacja 

alarmowania w niebezpieczeństwie. Jest to powiązane z wprowadzeniem do 

radiokomunikacji morskiej techniki cyfrowego selektywnego wywołania – DSC (Digital 

Selective Call), a także powszechnym zastosowaniem radiokomunikacji satelitarnej 

w systemach INMARSAT i COSPAS-SARSAT.  
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2. Organizacja systemu 
 

Podstawowym zadaniem systemu jest zapewnienie łączności w niebezpieczeństwie 

i alarmowanie. Pozostałe funkcje to łączność dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz 

ogólna. GMDSS składa się z kilku podsystemów, spełniających różne funkcje, często się 

dublujące. System ma zapewniać łączność radiową w niebezpieczeństwie i dla celów 

bezpieczeństwa w następujących obszarach funkcjonalnych [2, 3]: 

 

 alarmowanie – jednostka znajdująca się w niebezpieczeństwie ma możliwość 

bezpośredniego alarmowania Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego 

w celu zawiadomienia służb SAR o konieczności podjęcia akcji ratowniczej, 

 

 łączność koordynacyjna SAR – łączność ta ma na celu koordynację prowadzonej 

przez jednostki SAR oraz inne jednostki (w tym powietrzne) akcji poszukiwawczo – 

ratowniczej, 

 

 łączność w miejscu akcji – mająca na celu bezpośrednią łączność pomiędzy 

jednostką znajdującą się w niebezpieczeństwie a jednostkami udzielającymi pomocy, 

 

 naprowadzanie – mające na celu lokalizację jednostki znajdującej się 

w niebezpieczeństwie, 

 

 rozpowszechnianie morskich informacji bezpieczeństwa – mające na celu 

rozgłaszanie ostrzeżeń nawigacyjnych, ostrzeżeń i prognoz meteorologicznych, oraz 

innych ważnych informacji mających związek z bezpieczeństwem jednostek 

znajdujących się na morzu, 

 

 łączność ogólna – mająca inny cel niż łączność dla celu alarmowania, poszukiwania  

i ratownictwa, a mająca związek z bezpieczeństwem jednostki (np. łączność 

medyczna, asysta morska, etc), 

 

 łączność mostek – mostek – realizowana w celu bezpośredniej komunikacji między 

jednostkami znajdującymi się w sąsiedztwie, a mającej związek z ich 

bezpieczeństwem. 

 

Ze względu na dostępne sposoby alarmowania w systemie wyróżniono następujące obszary 

morza: 

 

 A1 – podstawowym sposobem alarmowania jest system cyfrowego selektywnego 

wywołania, wykorzystujący kanał 70 morskiego pasma v, 

 

 A2 – podstawowym sposobem alarmowania jest system cyfrowego selektywnego 

wywołania, wykorzystujący częstotliwość 2187,5 kHz (zakres fal pośrednich) 

z wyłączeniem obszaru morza A1, 
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 A3 – podstawowym obszarem jest satelitarny system INMARSAT, 

wykorzystujący satelity geostacjonarne i częstotliwości mikrofalowego pasma L  

z wyłączeniem obszarów morza A1 i A2;  

 

 A4 – podstawowym systemem alarmowania jest w nim system cyfrowego 

selektywnego wywołania, pracujący w paśmie fal krótkich (HF), z wyłączeniem 

obszarów morza A1, A2 i A3; obszar ten obejmuje strefy polarne, leżące 

w szerokościach geograficznych powyżej 75 N i 75 S. 

 

W praktyce granica obszaru morza A1 przebiega w odległości ok. 20 mil morskich od linii 

brzegowej, zaś granica obszaru morza A2 w odległości około 150 mil morskich od stacji 

nadbrzeżnej. 

 

Konwencja SOLAS (rozdział IV, prawidło 5) nakłada na rządy państw – sygnatariuszy, 

obowiązek określenia na ich wodach obszarów morza w których realizowana jest łączność 

radiowa w niebezpieczeństwie i dla celów bezpieczeństwa. W Polsce zadanie to wykonuje 

firma Emitel sp. z o. o., dysponująca systemem łączności obejmującym Radio-komunikacyjne 

Centra Nadawcze w Barzowicach i Gdyni – Oksywiu, Radiokomunikacyjne Centrum 

Odbiorcze w Jarosławcu i dziewięć ekspozytur, rozlokowanych wzdłuż polskiej strefy 

brzegowej (Tabela. 1.). System ten, znany pod nazwą „Witowo – Radio” obejmuje swym 

zasięgiem obszary morza A1 i A2. 

 

Tab. 1. Ekspozytury obsługujące polski obszar morza A1 
 

L.p. Ekspozytura Współrzędne geograficzne Kanał roboczy VHF 

1. Kołowo =014°40’E, =53°20’N 16, 70, 24 

2. Świnoujście =014°15’E, =53°55’N 16, 70, 25 

3. Grzywacz =014°30’E, =53°57’N 16, 70, 26 

4. Kołobrzeg =015°33’E, =54°10’N 16, 70, 24 

5. Barzowice =016°30’E, =54°28’N 16, 70, 25 

6. Rowokół =017°12’E, =54°39’N 16, 70, 26 

7. Rozewie =018°20’E, =54°49’N 16, 70, 24 

8. Oksywie =018°32’E, =54°32’N 16, 70, 26 

9. Krynica Morska =019°30’E, =54°24’N 16, 70, 25 

 

Przeznaczenie wymienionych w tabeli 1 kanałów jest następujące: 

 

 Kanał 70 morskiego pasma v, przeznaczony jest do realizacji wywołań w systemie 

DSC; stacja nadbrzeżna Witowo Radio prowadzi ciągły nasłuch tego kanału 

z użyciem automatycznych urządzeń DSC, zlokalizowanych w ekspozyturach, 

 Kanał 16 morskiego pasma v, przeznaczony do radiotelefonicznej łączności 

w niebezpieczeństwie; na kanale tym prowadzona jest radiotelefoniczna łączność ze 

statkiem w niebezpieczeństwie, ponadto na kanale tym operator stacji nadbrzeżnej 

Witowo Radio prowadzi ciągły nasłuch dla wywołań radiotelefonicznych; nasłuch ten 

miał być zakończony w dniu 1 lutego 2005 roku, jednakże zalecono dalsze jego 

utrzymanie, ze względu na zapewnienie możliwości alarmowania przez jednostki nie 

mające obowiązku spełniać wymogów Konwencji SOLAS, odnośnie wyposażenia  

w urządzenia DSC; 
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 Kanały 24, 25 i 26 morskiego pasma v, stanowią kanały robocze stacji nadbrzeżnej 

Witowo Radio, i są przeznaczone do łączności innej niż łączność 

w niebezpieczeństwie, w szczególności do rozgłaszania Morskich Informacji 

Bezpieczeństwa (MSI), takich jak ostrzeżenia meteorologiczne i nawigacyjne, 

prognozy pogody itd.;  

 

Łączność radiowa w polskim obszarze morza A2 zorganizowana jest w oparciu 

o częstotliwości pasma MF (fal pośrednich): 

 

 2187,5 kHz – przeznaczona do realizacji wywołań w systemie DSC; na 

częstotliwości tej statek będący w niebezpieczeństwie realizuje wywołanie 

z użyciem systemu DSC; stacja nadbrzeżna Witowo Radio prowadzi ciągły 

automatyczny nasłuch tej częstotliwości przy pomocy odbiorników 

zlokalizowanych w Jaro-sławcu i Grzywaczu. 

 2182 kHz – przeznaczona do radiotelefonicznej łączności 

w niebezpieczeństwie; na częstotliwości tej prowadzona jest radiotelefoniczna 

łączność ze statkiem w niebezpieczeństwie; urządzenia nadawcze pracujące na 

tej często-tliwości zlokalizowane są w RkCN Barzkowice i RkCN Gdynia – 

Oksywie, zaś odbiorcze w RkCO Jarosławiec; 

 2054/2720 kHz – stanowią częstotliwości robocze stacji Witowo – Radio i są 

przeznaczone do prowadzenia łączności innej niż w niebezpieczeństwie 

w szczególności do rozgłaszania Morskich Informacji Bezpieczeństwa (MSI), 

takich jak ostrzeżenia meteorologiczne i nawigacyjne, prognozy pogody itd.; 

urządzenia nadawcze pracujące na częstotliwości 2720 kHz zlokalizowano 

w RkCN Barzowice i RkCN Gdynia – Oksywie, zaś odbiorcze, pracujące na 

częstotliwości 2054kHz, w RkCO Jarosławiec; 

 2174,5 – przeznaczona do łączności w niebezpieczeństwie; na częstotliwości 

tej prowadzona jest łączność z użyciem systemu telegrafii wąskopasmowej 

o druku bezpośrednim (radioteleksowa) ze statkiem w niebezpieczeństwie; 

urządzenia nadawcze pracujące na tej częstotliwości zlokalizowane są w RkCN 

Barzowice, zaś odbiorcze w RkCO Jarosławiec; 
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Rys. 1. Zasięg radiowy stacji Witowo-Radio (obszar morza A2 systemu GMDSS) [1] 
 

Na mocy umów międzynarodowych każde państwo mające dostęp do morza i będące stroną 

Konwencji SAR, jest zobowiązane utworzyć obszar, zwany rejonem poszukiwania i 

ratownictwa (SRR) Do każdego regionu przypisane jest Ratownicze Centrum Koordynacyjne, 

a w pewnych przypadkach także Ratownicze Pomocnicze Centrum Koordynacyjne. Centra te 

są miejscami, do których powinno dotrzeć w jak najkrótszym czasie wezwanie w 

niebezpieczeństwie. W Polsce funkcje te pełni Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 

a jej Centra Koordynacyjne zlokalizowane są w Gdyni (Morskie Ratownicze Centrum 

Koordynacyjne) i w Świnoujściu (Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne). (Rys. 2.).  

 
 

Rys. 2. Centra Koordynacyjne i dyslokacja stacji ratowniczych w polskiej strefie SRR [2] 
 

Realizacja bezpośredniego alarmowania Służby SAR o zaistniałych w polskim rejonie SRR 

wypadkach odbywa się z wykorzystaniem dublowanej sieci WAN łączącej 

Radiokomunikacyjne Centrum Odbiorcze w Jarosławcu z Morskim Ratowniczym Centrum 

Koordyna-cyjnym w Gdyni. Inspektorzy operacyjni Służby SAR mają ponadto możliwość 

korzystania z zasobów radiowych stacji nadbrzeżnej Witowo – Radio celem bezpośredniego 

kontaktu z załogą jednostki będącej w niebezpieczeństwie.  

 

3. Wyposażenie jachtów, oraz kwalifikacje załóg w świetle przepisów 
obowiązujących w Polsce 
 

Obowiązujące w Polsce Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty 

morskie, określa szczegółowo wyposażenie jachtów uprawiających żeglugę morską między 

innymi w urządzenia radiokomunikacyjne [5]. Rozporządzenia tego nie stosuje się jednak do 

jachtów rekreacyjnych o długości nie przekraczających 15 m, które nie poddały się 

dobrowolnie inspekcji. Oznacza to, że istnieje dość znaczna liczba jednostek, których załogi 
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mogą nie dysponować stosownymi środkami technicznymi służącymi do realizacji łączności 

radiowej (w tym alarmowania) w razie niebezpieczeństwa. Przyczyną dodatkowych 

komplikacji jest fakt, iż Ustawa o Bezpieczeństwie Morskim z dnia 18 sierpnia 2011 roku, 

wprowadza definicję jachtu komercyjnego jako jednostki przeznaczonej do celów sportowych 

lub rekreacyjnych, używanej do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów w ramach 

prowadzenia działalności polegającej na odpłatnym przewozie osób, odpłatnym 

wykonywaniu rejsów szkoleniowych, odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu 

organizmów morskich, odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą i każdym innym 

odpłatnym jej udostępnianiu [4]. Dodatkowo sprawę komplikują przepisy budowy, nadzoru 

i wyposażenia jachtów morskich Morskiego Zespołu Technicznego PZŻ w z kwietnia 2012 

roku [6]. W przepisach tych w zakresie wyposażenia radiokomunikacyjnego nie stosuje się 

rozróżnienia na jachty komercyjne i rekreacyjne, a także nie określa się odrębnych wymagań 

dla jednostek o długości 24 m i większej. 

 

Z przytoczonych przepisów wynika jednakże, że generalnie wyposażenie jachtów morskich 

w urządzenia radiokomunikacyjne uzależniono, podobnie jak to ma miejsce w przypadku 

jednostek konwencyjnych, od rejonu pływania. Tak więc przepisy te wyróżniają akweny 

treningowe, żeglugę po wodach osłoniętych, przybrzeżną pełnomorską i oceaniczną. Przegląd 

wspomnianych przepisów pozwala zebrać minimalne wyposażenie radiokomunikacyjne 

jachtów morskich (Tabela 2). 

 

Tab. 2. Wyposażenie radiokomunikacyjne jachtów morskich 
 

Symbol Akwen pływania Minimalne wyposażenie 

Jednostki o długości poniżej 24 m 

2. Żegluga przybrzeżna  Radiotelefon VHF 

3. Żegluga pełnomorska  Stacjonarny radiotelefon VHF DSC, 

 Radiopława awaryjna EPIRB 406 MHz, 

 Urządzenie do odbioru prognoz pogody, oraz ostrze-

żeń, 

4. Żegluga oceaniczna  Stacjonarny radiotelefon VHF DSC, 

 Statkowy terminal satelitarny lub radiotelefon MF/HF 

z systemem DSC lub telefon satelitarny z dostępem do 

numeru alarmowego centrum ratownictwa morskiego, 

 Radiopława awaryjna EPIRB 406 MHz, 

 Urządzenie do odbioru prognoz pogody oraz ostrze-

żeń, 

 Ratowniczy transponder radarowy SART lub ratowni-

czy transponder AIS (AIS SART). 

Jednostki o długości 24 m lub więcej 

1, 2. Żegluga po wodach 

osłoniętych i żegluga 

przybrzeżna 

 Stacjonarny radiotelefon VHF DSC, 

 Radiopława awaryjna EPIRB 406 MHz, 

 Urządzenie do odbioru prognoz pogody oraz ostrze-

żeń, 

 Ratowniczy transponder radarowy SART lub rato-

wniczy transponder AIS (AIS SART), 

 Dwa radiotelefony VHF do łączności dwukierun-

kowej. 
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3, 4. Żegluga pełnomorska 

i oceaniczna 
 Stacjonarny radiotelefon VHF DSC, 

 Statkowy terminal satelitarny lub radiotelefon MF/HF 

z systemem DSC lub telefon satelitarny z dostępem do 

numeru alarmowego centrum ratownictwa morskiego, 

 Radiopława awaryjna EPIRB 406 MHz, 

 Urządzenie do odbioru prognoz pogody oraz ostrze-

żeń, 

 Ratowniczy transponder radarowy SART lub ratowni-

czy transponder AIS (AIS SART), 

 Dwa radiotelefony VHF do łączności dwukierun-

kowej. 

 

Pobieżna analiza danych przytoczonych w Tabeli 2, pozwala stwierdzić, iż akweny 2  

i 3 pokrywają się w zasadzie odpowiednio z obszarami morza A1 i A2 GMDSS z uwagą, że 

jednostki o długości poniżej 24 m, uprawiające żeglugę przybrzeżną, mają możliwość jedynie 

radiotelefonicznego wywołania w niebezpieczeństwie na kanale 16. Umożliwia im to fakt, iż 

w trosce o bezpieczeństwo jednostek nie podlegających Konwencji SOLAS, Komitet 

Bezpieczeństwa Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), rezolucją MSC 131(75), 

zalecił stacjom nadbrzeżnym utrzymanie ciągłego nasłuchu na kanale 16 morskiego pasma v. 

Należy też zwrócić uwagę na to, że wyposażenie jachtów uprawiających żeglugę oceaniczną 

w radiotelefon MF/HF DSC jest fakultatywne, co może być niewystarczające w przypadku 

zapuszczenia się takiej jednostki w obszary morza A4. 

 

Nawet najlepsze wyposażenie jest bezużyteczne w przypadku braku umiejętności posłużenia 

się nim w przypadku konieczności. Ponadto postanowienia o zasięgu międzynaro-dowym, 

a także prawo krajowe stanowią, iż obsługa urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-

odbiorczych wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji [7]. Ich posiadanie jest 

szczególnie istotnie, gdyż nieprawidłowe użycie urządzeń radiokomunikacyjnych może 

spowodować daleko idące skutki. Formalnym stwierdzeniem posiadania stosownych 

kwalifikacji są świadectwa operatorów urządzeń radiokomunikacyjnych. Dla członków załóg 

jachtów morskich przeznaczone są świadectwa operatora łączności dalekiego zasięgu (LRC), 

operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC) oraz operatora radiotelefonisty VHF. 

Świadectwa te wydaje prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie egzaminu [8]. 

Są one ważne bezterminowo, zaś przed przystąpieniem do egzaminu nie jest wymagane 

specjalistyczne szkolenie. Stwierdzić jednak należy, że zakres wymaganej wiedzy, zarówno 

teoretycznej jak i praktycznej, jest dość szeroki. Dlatego też autor zalecałby zainteresowanym 

przejść stosowne szkolenie. 

 

4. Aspekty praktyczne 

 

Literatura związana z zasadami działania, budową i eksploatacją urządzeń wykorzystywanych 

w radiokomunikacji morskiej jest obszerna [1, 9], a wiedza tam zawarta, poparta szkoleniem 

praktycznym, pozwala na zdanie wymaganego przepisami egzaminu i w rezultacie uzyskanie 

świadectwa operatora. Jednakże praktyczne użycie urządzeń radiokomunikacyjnych, jak 

każde działanie na jachcie w morzu, wymaga doświadczenia. Wieloletnie obserwacje autora, 

poczynione podczas rejsów morskich pozwalają na wskazanie kilku uwag natury ogólnej, 

mogących pomóc operatorom na właściwe użycie tych urządzeń, a w rezultacie prowadzenie 

efektywnej łączności.  
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VHF: 

 

 Podczas wachty prowadź ciągły nasłuch kanałów 16 i 13; jeśli Twój radiotelefon 

obsługuje DSC prowadzisz dodatkowo nasłuch na kanale 70.; 

 Starannie ustaw blokadę szumów i poziom głośności; 

 Pamiętaj o przeznaczeniu kanału 16 – po wywołaniu zaproponuj kanał roboczy; 

jachtom zaleca się przejście na kanał 72 lub 77, przejście na kanał roboczy proponuje 

stacja wywołująca; 

 Radiotelefon VHF, zwłaszcza poparty informacjami z systemu AIS, jest świetnym 

urządzeniem antykolizyjnym – w wątpliwych wypadkach nie wahaj się upewnić co do 

zamiarów jednostki podążającej kursem kolizyjnym; 

 Do łączności z radiotelefonami przenośnymi stosuj kanały 15 lub 17, upewnij się, że 

używasz tam mocy ograniczonej do 1W; 

 Wpływając na akweny podlegające Administracji Morskiej (wody portowe, systemy 

rozgraniczenia ruchu), prowadź nasłuch kanałów roboczych przeznaczonych dla tych 

służb; 

 Pamiętaj, że na wielu wodach wymagane jest zgłaszanie zamiaru przejścia, dotyczy to 

zwłaszcza większych jednostek; szczegółowe informacje znajdziesz w Locji i Spisie 

Stacji Radiowych; 

 Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie – zgłaszaj zamiar wyjścia, port docelowy  

i przybliżony termin zawinięcia do administracji portu z którego wypływasz. 

 

NAVTEX: 

 

 Zaprogramuj odbiornik tak, aby odbierał informacje interesujących cię kategorii oraz 

stacji; informacje o zalodzeniu odbierane ze stacji Tallinn, podczas żeglugi po Morzu 

Śródziemnym są mało przydatne; 

 Czytaj i okresowo usuwaj komunikaty z pamięci odbiornika; 

 Pamiętaj o okresowym sprawdzaniu poprawności działania odbiornika. 

 

RADIOPŁAWA EPIRB, TRANSPONDER SART: 

 

 Pamiętaj, że są to urządzenia służące do alarmowania oraz lokalizacji jednostki 

w niebezpieczeństwie; powinny być zawsze pod ręką, a każdy członek załogi 

powinien wiedzieć jak i kiedy go użyć, 

 Okresowo testuj poprawność działania tych urządzeń, zgodnie z instrukcją 

zamieszczoną na obudowie, 

 Radiopława EPIRB jest „przypisana” do jednostki; nie pożyczaj jej koledze ani od 

kolegi; w przypadku konieczności przeniesienia na inną jednostkę konieczna jest 

pomoc serwisu, 

 Pamiętaj, że w razie przypadkowej aktywacji radiopławy, wysłany przez nią sygnał 

dotarł do Centrum Koordynacji Ratownictwa; odwołaj fałszywy alarm. 

 

5. Podsumowanie 
 

W okresie ostatnich 30 lat dokonano sześciokrotnej zmiany systemu stopni żeglarskich, 

uprawniających do samodzielnego prowadzenia jachtów. Zmiany te szły generalnie  
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w kierunku liberalizacji wymagań. Tematem niniejszego artykułu nie jest ocena tych zmian, 

ani badanie ich wpływu na liczbę wypadków z udziałem jachtów morskich. Stwierdzić jednak 

należy, że nie były one obojętne dla poziomu bezpieczeństwa. W opinii autora jedną 

z przyczyn statystycznie niewielkiego wzrostu liczby tych wypadków, jest stosunkowo niski 

poziom „masowości” żeglarstwa, wynikający być może z niskiego stopnia zamożności 

Polaków. W sytuacji zagrożenia na morzu, żeglarz z niskimi kwalifikacjami i o niewielkim 

doświadczeniu może podejmować nietrafne decyzje. Stąd rola radiokomunikacji jako 

narzędzia służącego podniesieniu bezpieczeństwa w żeglarstwie jest trudna do przecenienia. 

Literatura: 

 

[1.] Czajkowski J., Korcz K., GMDSS dla łączności bliskiego zasięgu, Skryba Sp. z o. o., 

Gdańsk 2006 

 

[2.] Januszewski K., Niski R., Stefański J., Żurek J., Koncepcja budowy systemu łączności 

radiowej GMDSS jako części składowej Krajowego Systemu Bezpieczeństwa 

Morskiego wraz z elementami umożliwiającymi spięcie systemów łączności do celów 

ratownictwa, Towarzystwo Przyjaciół Nauk W Gdyni, Gdynia, lipiec 2008 

 

[3.] Niski R., Radziwanowski M., Stefański J., Stan obecny i główne kierunki rozwoju 

radiokomunikacji morskiej, Instytut Łączności, Samodzielna Pracownia 

Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku, Gdańsk 2005 

 

[4.] USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim Dz.U. z 2011 r. Nr 

228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 

 

[5.] Rozporządzenie ministra transportu, nudownictwa i gospodarki morskiej z dnia 28 

lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie, 

Dz.U. z dn. 27 marca 2012r. poz. 326 

 

[6.] Przepisy Nadzoru, Budowy i Wyposażenia Jachtów Morskich, Morski Zespół 

Techniczny PZŻ, Warszawa, kwiecień 2012 

 

[7.] Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 

1800 z późn. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198 

 

[8.] Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. 

w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych, Dz.U. z dnia 20 stycznia 2015 r. 

Poz. 99 

 

[9.] Pochodaj A., Łączność na morzu poradnik dla żeglarzy, Almapress Warszawa, 2006 


