


 



 



 



 



 

KOMENTARZ 

 

Ideą porozumienia jest współpraca Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z Polskim 

Związkiem Krótkofalowców w zakresie wsparcia nawiązywania współpracy pomiędzy 

organami administracji publicznej, a oddziałami terenowymi oraz klubami krótkofalarskimi 

PZK w zakresie organizacji rezerwowych sieci łączności radiowej, których zadaniem ma być 

przekazywanie informacji w sytuacjach kryzysowych z obszarów pozbawionych łączności. 

Ponadto przedmiotowy dokument wskazuje zarówno właściwym organom administracji 

publicznej, oddziałom terenowym oraz klubom krótkofalarskim PZK pożądany kierunek oraz 

zakres wzajemnej współpracy. Porozumienie zakłada model współpracy opierający się na 

dobrowolności oraz nie powodujący zobowiązań finansowych, których zarazem nie 

wyklucza, pozostawiając możliwość dookreślenia tych szczegółów stronom porozumień 

lokalnych zawieranych na poziomach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. 

 

Ad. §1. Porozumienie definiuje najważniejsze pojęcia związane z łącznością 

kryzysową realizowaną przez krótkofalowców. O ile pojęcia te dla środowiska 

krótkofalarskiego są w większości zrozumiałe to dla podmiotów, z którymi przyjdzie 

nawiązać współpracę w przedmiotowym zakresie, będą niezbędne i rozwiewające 

wątpliwości, tj. czym jest klub krótkofalarski, czym jest amatorska sieć ratunkowa, czym jest 

krajowa amatorska sieć ratunkowa oraz czym jest radiostacja w rozumieniu przedmiotowego 

Porozumienia. 

 

Ad. §2. Jak na wstępie, dokument określa priorytetowy zakres działań 

krótkofalowców jakie mogą podjąć w czasie sytuacji kryzysowych. Do działań tych wlicza się 

przede wszystkim tworzenie rezerwowych sieci łączności umożliwiających przekazywanie 

informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz w czasie innych nadzwyczajnych zdarzeń. 

Jednocześnie przedmiotowe Porozumienie jest wysokiej rangi rekomendacją środowiska 

radioamatorskiego, reprezentowanego przez Polski Związek Krótkofalowców, 

w kontekście nawiązywania współpracy z podmiotami właściwymi w sprawach ochrony 

ludności i zarządzania kryzysowego. Rekomendacja ta jednoznacznie podkreśla znaczenie 

środowiska krótkofalarskiego wśród obywateli. 

 



Ad. §3. Fakultatywne określenie kierunków działań wyznacza również płaszczyzny 

w ramach jakich pożądana jest współpraca pomiędzy stronami przedmiotowego Porozumienia 

jak i stron docelowych porozumień lokalnych, o których mowa w §2, zawieranych na 

poziomach wojewódzkich, powiatowych czy gminnych. Do porozumień lokalnych odnoszą 

się przede wszystkim sprawy dotyczące: 

 wymiany informacji o zagrożeniach z właściwymi podmiotami oraz czynnym 

udziale w procesie powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności poprzez 

dostępne krótkofalarskie środki łączności, 

 działań wspomagających i uzupełniających organizację łączności radiowej na 

potrzeby informowania właściwych służb, przewidzianych do udzielania pomocy, 

 organizowania i przeprowadzania okresowych ćwiczeń z zakresu łączności, 

 propagowania idei ochrony ludności oraz sposobów zachowania w sytuacjach 

kryzysowych. 

Zakres powyższych elementów podlegać ma uzgodnieniom stron zawierających 

porozumienia lokalne, nie będąc jednocześnie zamkniętym katalogiem obszarów w jakich 

strony te mogą współpracować. Współpraca lokalna opierać się ma na racjonalnym określeniu 

zakresu współdziałania, adekwatnie do posiadanych możliwości oraz potrzeb stron. 

Sprawy z zakresu tworzenia krajowej amatorskiej sieci ratunkowej, dokonywania prezentacji 

oraz sprawozdań ze współpracy pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji 

a Polskim Związkiem Krótkofalowców oraz pozostałych zadań szczebla centralnego 

pozostają w gestii sygnatariuszy przedmiotowego dokumentu.  

Omawiany §3 Porozumienia daje przyzwolenie organom administracji publicznej 

w zakresie podjętej współpracy na: 

 uwzględnianie udziału amatorskich sieci ratunkowych w ćwiczeniach oraz 

szkoleniach z zakresu łączności oraz w ramach ćwiczeń systemów wczesnego 

ostrzegania i informowania o zagrożeniach, 

 tworzenie przy właściwych komórkach organizacyjnych realizujących zadania 

z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego radiostacji krótkofalarskich 

umożliwiających koordynację przepływu informacji pomiędzy współpracującymi 

stronami porozumień lokalnych. 

Zgodnie z zapisami Porozumienia powyższe radiostacje mogą być organizowane na zasadach 

ustalonych pomiędzy stronami zawierającymi porozumienia lokalne, co daje dużą swobodę 

przy organizacji tego rodzaju przedsięwzięcia. Przewidziane zostały dwa warianty sposobu 



wyposażenia takiej radiostacji – ze środków właściwego organu lub na zasadzie 

wykorzystania urządzeń będących w posiadaniu PZK – adekwatnie do potrzeb oraz 

możliwości obu stron porozumienia lokalnego. 

Ponadto do działań organów administracji publicznej w zakresie współpracy ze środowiskiem 

krótkofalarskim może należeć: 

 podawanie do wiadomości za pośrednictwem mediów publicznych informacji 

o działaniach krótkofalowców w czasie klęsk żywiołowych i innych zagrożeń 

oraz o ich pozytywnej roli wśród społeczeństwa, 

 udzielanie przez właściwe komórki organizacyjne realizujące zadania z zakresu 

ochrony ludności i zarządzania kryzysowego wsparcia logistycznego 

i sprzętowego dla współpracujących oddziałów terenowych oraz klubów 

krótkofalarskich PZK - adekwatnie do potrzeb oraz możliwości obu stron 

porozumienia lokalnego. 

 

Ad. §4. Dla zapewnienia sprawnej współpracy pomiędzy stronami Porozumienia, po 

każdej ze stron przedmiotowego dokumentu zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za 

kontakt oraz koordynację przedsięwzięć realizowanych na szczeblu centralnym. Jednocześnie 

w/w osoby ze strony PZK na bieżąco będą współpracować i wspierać działania oddziałów 

terenowych oraz klubów krótkofalarskich PZK w przedsięwzięciach wynikających 

z niniejszego Porozumienia. Wsparcie będzie dotyczyło przede wszystkim zagadnień 

organizacyjnych, merytorycznych oraz pośredniczenia w sprawach załatwianych przy 

wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

  

 

 


