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Obowiązek rejestracji i zasady testowania 
nadajników sygnału niebezpieczeństwa. 

 



Obowiązek rejestracji i zasady testowania nadajników sygnału 
niebezpieczeństwa. 
 

 System Cospas-Sarsat. 

 Wyposażenie statków powietrznych GA w nadajniki sygnału 

niebezpieczeństwa. 

Zasady rejestracji nadajników. 

Procedura testowania nadajników. 
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Nadajniki sygnału niebezpieczeństwa 406MHz 
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https://www.cospas-sarsat.int/en/system/space-segment-status-pro/current-space-segment-status-and-sar-payloads-pro
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Nadajniki sygnału niebezpieczeństwa 406MHz: 
protokoły kodowania 
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Wiadomość krótka – emisja sygnału niebezpieczeństwa bez współrzędnych położenia nadajnika, położenie określane jest 
przez satelity Cospas-Sarsat. 

Wiadomość długa – emisja sygnału niebezpieczeństwa ze współrzędnymi  
położenia nadajnika, podanymi przez wewnętrzne lub zewnętrzne urządzenia nawigacyjne. 



Nadajniki sygnału niebezpieczeństwa 406MHz 
SIT 185 
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DATE: 22 DEC 16 1206Z 
FROM: MCC RUSSIA 
TO  : RCC POLAND 
FORMAT FILE: RCC406.FMT 
1.  DISTRESS COSPAS-SARSAT INITIAL ALERT 2.  MSG NO: 04895  CMC REF: A0A64934B74D3E1 3.  DETECTED AT: 22 DEC 16  1203 UTC  BY 
SARSAT S12 4.  DETECTION FREQUENCY:  406.0247  MHz 5.  COUNTRY OF BEACON REGISTRATION:  261/ POLAND 6.  USER CLASS: USER 
LOCATION ELT USER  AIRCRAFT REGISTRATION: AIRCRAFT REGISTRATION: SP-STI    
7.  EMERGENCY CODE:                      NIL 
8.  POSITIONS: 
           RESOLVED  -                   NIL 
           DOPPLER A - 50 49.9 N 020 33.4 E  PROBABILITY 50 PERCENT 
           DOPPLER B - 54 57.3 N 042 40.7 E  PROBABILITY 50 PERCENT 
           ENCODED   -               -  
9.  ENCODED POSITION PROVIDED BY:        NIL 
10. NEXT PASS TIMES (UTC): 
           RESOLVED  -                   NIL 
           DOPPLER A - 23 DEC 16 0035                        
           DOPPLER B -                   NIL 
           ENCODED   -                   NIL 
11. 30-HEX MSG: 5053249A5BA69F0EA0D11000000000 
    HOMING SIGNAL   121.5 MHZ 
12. AUTOMATIC 
13. BEACON NUMBER ON AIRCRAFT OR VESSEL NO: 0 
14. OTHER ENCODED INFORMATION:              NIL 
15. OPERATIONAL INFORMATION:  
LUT ID: SALUT2 JEDDAH, SAUDI ARABIA                        
 NUMBER OF POINTS: 04 
16. REMARKS:                             NIL 
END OF MESSAGE 
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Wyposażenie statków powietrznych - podstawy prawne. 
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niebezpieczeństwa. 

Wyposażenie statków powietrznych - podstawy prawne cd. 
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Wyposażenie statków powietrznych - podstawy prawne cd. 
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ZAŁĄCZNIK II  
Statki powietrzne, o których mowa w art. 4 ust. 4 

 
Artykuł 4 ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania do statków powietrznych objętych co najmniej jedną spośród kategorii określonych poniżej: 
a) historyczne statki powietrzne spełniające poniższe kryteria: 

 pierwotny projekt został stworzony przed dniem 1 stycznia 1955 r., oraz 

 produkcja została zakończona przed dniem 1 stycznia 1975 r.; lub 

 udziałem w ważnym wydarzeniu historycznym, lub 

 istotnym krokiem w rozwoju lotnictwa, lub 

 istotną rolą, jaką odgrywały w siłach zbrojnych państwa członkowskiego; 

b) statki powietrzne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów badawczych, celów eksperymentalnych lub naukowych, które 
prawdopodobnie będą produkowane w bardzo niewielkiej liczbie; 

c) statki powietrzne, które w co najmniej 51 % zbudowane zostały przez amatora lub stowarzyszenie amatorów nienastawione na zysk, na ich własny 
użytek, a nie w celach zarobkowych; 

d) statki powietrzne wykorzystywane przez siły zbrojne, chyba że jest to typ statku powietrznego, którego standard projektu został przyjęty przez Agencję; 

e) samoloty, śmigłowce i motoparalotnie posiadające nie więcej niż dwa miejsca, maksymalną masę startową (MTOM) - zgodnie z rejestracją dokonaną 
przez państwa członkowskie - nie większą niż:  oraz w przypadku samolotów posiadających prędkość przeciągnięcia lub minimalną w locie ustalonym w 
konfiguracji do lądowania nie przekraczającą 35 węzłów prędkości cechowanej (CAS); 

f) jedno- i dwumiejscowe wiatrakowce o maksymalnej masie startowej nieprzekraczającej 560 kg; 

g) szybowce o maksymalnej masie własnej nieprzekraczającej 80 kg dla statku jednomiejscowego lub 100 kg dla statku dwumiejscowego, w tym szybowce 
przeznaczone do startu z nóg pilota; 

h) repliki statków powietrznych spełniające kryteria zawarte w lit. a) lub d) powyżej, których projekt struktury jest podobny do projektu struktury 
oryginalnego statku powietrznego; 

i) bezpilotowe statki powietrzne o masie operacyjnej nieprzekraczającej 150 kg; 

j) wszelkie inne statki powietrzne o maksymalnej masie własnej, łącznie z paliwem, nieprzekraczającej 70 kg. 
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Pozwolenie radiowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urząd Lotnictwa Cywilnego 2018 11 2018-04-26 

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.). 

 
 

Rozdział 2 
Używanie i obsługa urządzeń radiowych 

 
Art. 143.  

1. Z zastrzeżeniem art. 144, art. 144a i art. 144b używanie urządzenia radiowego 
wymaga posiadania pozwolenia radiowego, zwanego dalej "pozwoleniem". 
 

2. Pozwolenie wydaje Prezes UKE w drodze decyzji. 
 

3. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wszczyna się na pisemny wniosek 
zainteresowanego podmiotu. 
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Ewidencja pokładowych i osobistych nadajników sygnału 
niebezpieczeństwa. 
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ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959, z późn. zm.). 

 
 

Art. 140e 
1.Prezes Urzędu prowadzi ewidencję pokładowych i osobistych nadajników sygnału 
niebezpieczeństwa. 

 
2.Właściciel albo użytkownik pokładowego lub osobistego nadajnika sygnału niebezpieczeństwa 
zgłasza go do ewidencji prowadzonej przez Prezesa Urzędu, na warunkach określonych  
w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

 
3.Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki  
i sposób zgłaszania pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa do 
ewidencji, warunki i sposób ich wykreślania z ewidencji, a także sposób i warunki prowadzenia 
tej ewidencji, z uwzględnieniem przepisów Tomu III, Część II Załącznika 10 do Konwencji, o której 
mowa w art. 3 ust. 2, i zaleceń Rady Programu Cospas-Sarsat. 
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Ewidencja pokładowych i osobistych nadajników sygnału 
niebezpieczeństwa cd. 
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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 

2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału 
niebezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1132) 

 
Rozporządzenie określa warunki i sposób zgłaszania do ewidencji i wykreślania  
z niej pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa oraz warunki  
i sposób prowadzenia tej ewidencji. 
 
Ewidencja pokładowych i osobistych nadajników prowadzona jest przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 
 
Do ewidencji wpisuje się nadajniki prawidłowo zakodowane, posiadające kod 
identyfikacyjny 261 przyznany Rzeczypospolitej Polskiej przez Międzynarodowy Związek 
Telekomunikacyjny (ITU). 
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EW WEB FR SL 

nadajniki 406MHz.xls
http://ulc.gov.pl/pl/
form_rej.doc


Obowiązek rejestracji i zasady testowania nadajników sygnału 
niebezpieczeństwa. 

Testowanie nadajników sygnału niebezpieczeństwa. 
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Wykorzystanie podczas testu przełącznika SELF-TEST na obudowie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa. 
 

Zastosowanie podczas testu przełącznika SELF-TEST na  obudowie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa nie 
skutkuje wysłaniem przez sam nadajnik sygnału niebezpieczeństwa, umożliwia „samosprawdzenie” nadajnika 
sygnału niebezpieczeństwa i dokonanie testu częstotliwości alarmowej 121.5MHz. 
 
Aktywacja nadajnika sygnału niebezpieczeństwa w tryb pracy operacyjnej, ze względu na specyficzny 
charakter, LIVE TEST powinien być ograniczony do minimum, albowiem aktywacja nadajnika sygnału 
niebezpieczeństwa w tryb pracy operacyjnej powoduje wysłanie sygnału niebezpieczeństwa i rozpoczęcie 
akcji poszukiwawczo-ratowniczej. 
 
Za wyjątkiem przeprowadzania SELF-TEST, każde testowanie nadajnika sygnału niebezpieczeństwa wymaga 
uzyskania zgody od właściwego terytorialnie Centrum Kontroli Systemu COSPAS-SARSAT. 
Testy nadajników są koordynowane przez Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania  
i Ratownictwa Lotniczego, usytułowany w PAŻP, dlatego wszystkie informacje o konieczności 
przeprowadzenia testu nadajnika sygnału niebezpieczeństwa należy przekazać najpóźniej na trzy dni przed 
wykonaniem testu na adres arcc@pansa.pl i do wiadomości na adresy: kz.atm@pansa.pl i asar@ulc.gov.pl. 
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Dziękuję za uwagę 
 

 
 
Tomasz Zasuń 
Główny Specjalista ds. służby ASAR 
asar@ulc.gov.pl 
(22) 520 72 27  
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