
Regulamin użytkowania częstotliwości 
w sieci radiowej AvantiRadio 

 

 Sieć ma na celu zapewnienie łączności radiowej pomiędzy Użytkownikami przy wykorzystaniu 
urządzeń radiowych. Zmiana parametrów techniczno-eksploatacyjnych Urządzeń, w tym Kanałów, 
jest niezgodna z Regulaminem i może skutkować cofnięciem Pozwolenia na pracę w Sieci.  

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Sieć AVANTIRADIO działa na podstawie Pozwolenia Radiowego o numerze 
RRL/A/A/0446/2016 wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 

2. Administratorem sieci radiowej oraz dysponentem częstotliwości jest firma Avanti 
G.Jakubowski S.Nogajski, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, NIP: 526-01-08-949, będąca 
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych pod numerem 11742 zwanym dalej Dysponentem. 
 

3. Sieć AVANTIRADIO jest siecią radiokomunikacji ruchomej lądowej o zasięgu ogólnokrajowym. 
 

4. Użytkownik częstotliwości: osoba, osoby lub przedsiębiorstwa korzystające z przydzielonych 
Dysponentowi częstotliwości na podstawie Pozwolenia Radiowego RRL/A/A/0446/2016 
bezpłatnie lub odpłatnie na podstawie umowy prawa handlowego.  
 

5. Częstotliwości, urządzenia radiowe, parametry techniczno-eksploatacyjne określa załącznik 
do pozwolenia nr RRL/A/A/0446/2016 do wglądu w siedzibie firmy Avanti G.Jakubowski 
S.Nogajski, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 
 

6. Dysponent udziela zgody Użytkownikowi na korzystanie z przydzielonych częstotliwości po 
wniesieniu opłaty administracyjnej.   
 

7. Korzystanie z sieci radiowej Avantiradio możliwe jest wyłącznie po spełnieniu warunków 
określonych załączniku do pozwolenia nr RRL/A/A/0446/.  
 

8. Dysponent może w dowolnej chwili wycofać, zgodę na użytkowanie częstotliwości  
w przypadkach gdy: 
 
a) Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. 
b) Użytkownik udostępnia przydzielone częstotliwości osobom trzecim bez zgody 

Dysponenta. 
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c) Użytkownik używa urządzeń radiowych niezgodnych z Pozwoleniem Radiowym  
nr RRL/A/A/0446/. 

d) Użytkownik na wymienionych w Pozwoleniu Radiowym częstotliwościach 
rozpowszechnia treści niedozwolone. 

e) Użytkownik używa urządzeń radiowych nie wymienionych w załączniku do Pozwolenia 
Radiowego nr RRL/A/A/0446/. 

f) Użytkownik zmienia parametry techniczno-eksploatacyjne urządzenia radiowego. 
g) W innych przypadkach nie leżących po stronie Dysponenta (np. zmiany przepisów 

prawa). 
 

9. Zezwolenie na użytkowanie częstotliwości  w sieci  AvantiRadio udzielane jest na czas 
określony: 
- dwanaście miesięcy dla przedsiębiorstw ; 
- do dnia 31 grudnia 2026 roku dla osób prywatnych nie będących przedsiębiorcami; 
- dwanaście miesięcy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
 

10. Dysponent może w dowolnym momencie obowiązywania zezwolenia zażądać od 
użytkownika okazania radiotelefonu w celu sprawdzenia zgodności urządzenia radiowego z 
warunkami zezwolenia. 
 

11.  Brak zgody Użytkownika na kontrolę radiotelefonu w celu sprawdzenia parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych jest równoznaczne z natychmiastowym cofnięciem pozwolenia 
na użytkowanie częstotliwości w sieci AvantiRadio. 
 

12. Dysponent częstotliwości może odmówić ponownego udzielenia pozwolenia na użytkowanie 
sieci radiowej AvantiRadio. 
 

13. Dozwolone jest nadawanie na częstotliwościach: 158,100 MHz oraz 448,825 MHz z 
podnośnymi CTCSS (Hz):    114,80   131,80   151,40 oraz  173,80. 
 

14. Lista urządzeń uprawnionych do pracy w sieci Avanti Radio:  
Baofeng: UV5R, UV-82, UV-8HX, T57, WP9700 
HYT: TC610U/V, TC620U/V, TC780U/V 
Icom: IC-F1000/S/T/D, IC-F2000D, IC-F2000/S/T 
Abell: A-511 VHF/UHF, A-80 VHF/UHF, A-600 VHF/UHF, A-510T 
Recent:  RS-208D, RS-618D, RS-628D 
  

§ 4.  Obowiązki Użytkownika 
 

1. Zabrania się używania podczas korespondencji w Sieci słów wulgarnych i uznanych 
powszechnie za obraźliwe. 

2. Zabrania się obrażania w trakcie korzystania z Sieci innych Użytkowników. 
 Podczas korzystania z Sieci nie zezwala się na nadawanie muzyki, przesyłania danych. 



3. Na Użytkowniku Sieci spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie Urządzenia przed 
osobami nie będącymi Użytkownikami Sieci. 
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4. Przed rozpoczęciem korespondencji na Kanale należy upewnić się, ze Kanał nie jest zajęty 
przez innych Użytkowników.  

5. Dla każdego Użytkownika ustala się indywidualny znak wywoławczy składający się z dwóch 
członów:  

a.  prefiksu (AV) - jednakowego dla wszystkich Użytkowników  
b.  sufiksu (kodu liczbowego) – indywidualnego dla każdego Użytkownika 

6. Znaki wywoławcze dla poszczególnych Użytkowników Sieci przydziela Dostawca. 
7.  Na początku każdej rozmowy oraz na każde żądanie korespondenta należy podać swój Znak 

wywoławczy. 

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Dane osobowe Użytkowników przekazane Dysponentowi w trakcie rejestracji przetwarzane 
będą, zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb 
obsługi procesu rejestracji, zarządzania Siecią.  

2.  Administratorem danych osobowych jest Avanti G.Jakubowski S.Nogajski, ul. Zamenhofa 1, 
00-153 Warszawa, NIP: 526-01-08-949. 

3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich 
poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie 
danych osobowych Użytkownik ma prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania 
przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w celach marketingowych.  

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Dysponenta jest 
równoznaczne z cofnięciem zgody na użytkowanie sieci radiowej Avantiradio. 

§ 6. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016. 
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej sieci: 

http://www.avantiradio.pl w terminie co najmniej 30 dni przed wejściem w życie. 



§ 7. Uwagi 
 

1. Radiotelefony mogą być używane wyłącznie jako ręczne. 
2. Zabrania się użytkowania radiotelefonów w ruchu powietrznym i morskim  
3. Zabrania się użytkowania radiotelefonów poza granicami kraju. 
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Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu użytkowania częstotliwości w sieci radiowej 
AvantiRadio i akceptuję treść jego postanowień. 

 

 

 

 

__________________________________________      ___________________________________________ 

              Miejscowość, data       Pieczęć firmowa (w przypadku firm) i czytelny podpis 


