


Krótkofalowcy w Polsce w liczbach

- ok. 14000 wydanych pozwoleń w Służbie Radiowej Amatorskiej

- ok. 4000 osób zrzeszonych w Polskim Związku Krótkofalowców

- ok. 2500 pozwoleń wydanych na terenie woj. Mazowieckiego 

- 331 miast i wsi na terenie województwa posiada na swoim 

terenie co najmniej jednego krótkofalowca.

- 1247 pozwoleń wydanych na terenie Warszawy



SP EmCom PZK – ogólnopolska sieć



SP EmCom PZK –
lokalizacja stacji 
na terenie 
Mazowsza



Białobrzegi 6 Karczew 8 Ostrów Maz. 6 Sokołów Podl. 8

Blizne 4 Kobyłka 14 Otwock 30 Sulejówek 23

Błonie 10 Komorów 6 Ożarów 4 Szydłowiec 5

Bobrowiec 3 Konstancin Jeziorna 8 Piaseczno 22 Warka 2

Brańszczyk 2 Kozienice 11 Piastów 21 Warszawa 1247

Brwinów 5 Legionowo 38 Pionki 11 Wesoła 14

Celestynów 2 Łomianki 17 Płock 52 Węgrów 2

Chotomów 2 Łosice 7 Płońsk 4 Wiązowna 4

Ciechanów 12 Maków Maz. 6 Podkowa Leśna 7 Wołomin 19

Dębe Wielkie 2 Marki 12 Pruszków 37 Wyszków 10

Garwolin 9 Milanówek 24 Przesnysz 17 Zakroczym 2

Grodzisk Maz. 29 Mińsk Maz. 12 Pułtusk 17 Ząbki 7

Halinów 5 Mława 7 Radzymin 2 Zegrze 12

Iłża 4 Mszczonów 2 Serock 5 Zielonka 11

Jabłonna 6 Nowy Dwór Maz. 15 Siedlce 54 Żuromin 9

Józefów 10 Ostrołęka 24 Sochaczew 16 Żyrardów 21

Ilość wydanych pozwoleń na terenie gmin Mazowsza



Nasze wyposażenie
• Radiostacje pracujące w zakresie 3-30 MHz o mocy do 100W 

i zasięgu ogólnoświatowym

• Radio UKF przewoźne i ręczne o zasięgu lokalnym (do 50km)

• Sieć przemienników na terenie całego województwa 
wyposażonych w agregaty lub akumulatory



Dlaczego my?
- potrafimy tak przyciąć kawałki przewodów, by skutecznie służyły nam jako antena na danej 

częstotliwości (wykorzystując jedynie proste mierniki wbudowane w radiotelefony)

- niesienie pomocy to czysto ludzki odruch, ale także uzasadnienie dla naszego hobby

- wielu z nas wypoczynek łączy z uruchamianiem stacji w terenie, często zasilanych z 
alternatywnych źródeł zasilania

- nie jesteśmy anonimowi; wykonując łączność ZAWSZE przedstawiamy się swoim znakiem 
krótkofalarskim

- wykonując łączności międzynarodowe używamy powszechnie języka angielskiego i 
standardowego literowania ułatwiającego odczytanie korespondenta

- tworząc grupę zainteresowaną łącznościami w sytuacjach kryzysowych (EmCom) ćwiczymy 
sposób przekazywania informacji zgodnie z zaleceniami IARU

- potrafimy w ciągu kilkudziesięciu minut rozstawić w dowolnym miejscu radiostację o zasięgu 
zarówno lokalnym jak i kontynentalnym.



Praktyczne działania krótkofalowców 
w zakresie łączności kryzysowej

Udział Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej

w czasie akcji powodziowej w 2010 roku

21 – 23 maja 2010 – uruchomienie klubowej

radiostacji SP6PWR przy WCZK Dolnośląskiego

Urzędu Wojewódzkiego

Udostępnienie przez WCZK radiotelefonów,

zainstalowanie anteny, wyposażenie radiostacji

w telefon stacjonarny, komputer oraz mapy



8 dyżurujących krótkofalowców

216 meldunków przekazanych do WZCK,
z których sporządzono 8 raportów.

56 godzin (nieprzerwanej pracy krótkofalowców) od dnia 21 maja
11:30 do godziny 20:15 dnia 23 maja 2010 roku, kiedy
to ogłoszono zakończenie pracy radiostacji.

W akcji przeciwpowodziowej wzięło udział 54 krótkofalowców.
Łączności prowadzono w paśmie 2m

Ciągłość przepływu informacji pozwalała na dysponowanie

transportami piasku, dostawami worków oraz kierowanie służb

w zagrożone rejony.





W czym możemy być pomocni?
W sytuacji braku prądu, awarii sieci komórkowej czy braku 
Internetu mamy możliwość przekazania informacji zarówno 
głosowej jak i tekstowej do odpowiednich służb. 
Możemy pełnić rolę łącznika pomiędzy ludnością z terenów 
objętych kryzysem a profesjonalnymi służbami.





Od połowy 2017 roku jesteśmy członkami Komisji Dialogu Społecznego ds.

ratownictwa i ochrony ludności przy Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego wWarszawie mamy umowę o współpracy z BBiZK.



Portal EmCom

emcom.pzk.org.pl



Dziękujemy za uwagę

www.MASR.pl

www.fb.com/EmASR

http://www.masr.pl/
http://www.fb.com/EmASR

