DLACZEGO PZK?
lakkolwiek Polski Zwiqzek Kr6tkofalowc6w majuz prawie 65 lat - jego tradycja
poczqtk6w radia i poIskiego ruchu radioamatorskiego, organizujqccgo si~
spontanicznie w kluby. W 1925 roku swiatowa spoiecz.nose kr6tkofalarska doszla do
wniosku, ze wsp61nych interes6w naleZy bronie w spos6b skoordynowany i przy
polskim udziale utworzyla Mi~dzynarodowq Dniy Radioamatorskq - lARD. Wkr6lce
tez polskie kluby, bacznie obserwujqc problemy rozwojowe kr6tkofalarstwa w innych
krajach, utworzyly wsp61nq silnq reprezentacjy ruchu amatorskiego: Polski Zwiqzek
Kr6tkofalowc6w.
si~ga

PZK zapisal wspanialq karty rozwoju i zaangazowania kr6tkofalarstwa zar6wno
przed wojnqjak i w obronie przed hitIerowskim i sowieckim najazdem. Taki PZK
okazal siy po 1945 roku niepoz.qdany i w 1950 roku ulegllikwidacji, ale odrodzil siy
po "paidziernikowej wiosnie" 1956 roku. PrzechodziI kolejne perturoacje, ale jako
jedyne stowarqszenie kr6tkofalarskie na wsch6d od Laby nie stal siy odwzorowa
niem sowieckiego modelu. ZachowaI tradycjy, tozsamose i nazwy, choe nie wszystko
ze swiezej 35-letniej przeszlosci moze bye tytulem do dumy. PZK przetrwal, gdyz
jednoczenie siy w samodzielnej organizacji odpowiada potrzebom srodowiska i spo
leczellstwa.
Korqstanie z fal radiowych podpof7--<1dkowanejest r6Znym rniydzynarodowym
i krajowym regulacjom. Pqjedynczy kraj rzadko sam decyduje 0 ureI:,'Ulowaniach
miydzy narodowych, natorniast z zasady musi siy do nich stosowae. Wdrazanie
przepis6w rniydzynarodowych na obszarze suwerennego kraju nie jest automatyczne,
podlega "dopasowaniu" do uwarunkowan krajowych i w takim procesie wladze
panstwowe majq wiykszq lub mniejsZ<1 swobody manewru. lest wiyc nieslychanie
watne, aby srodowisko arnatorskie bylo zdolne w skoordynowany, kompetentny i od
powiedzialny spos6b stawae siy partnerem administracji panstwowej w tym procesie,
wplywajqc tym sarnym 11.1 ksztalt podejmowanych decyzji. Takze wladze potrzebujq
sprawnego posrednika, aby przenosil miydzynarodowe i krajowe uregulowania do
srodowiska u:zytkownik6w. Swiatowe doswiadczenia udowodnily sens takiego part
nerstwa; IARU i stowarzyszenia arnatorskie Sq obdarzone kredytem Z<1ufania w dzie
dzinie szczeg610wej gospodarki czystotliwosciami w obrybie pasm amatorskich (tzw.
band-planning), a w wielu krajach takZe w dziedzinie egzarnin6w oral. l.ezwoleI'l..

Krajowe srodowisko amatorskie jest cz~sci'l. wielomilionowej swiatowej spole
cznosci sfederowanej w Mi~dzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU). IARU
reprezentuje interesy zbiorowosci w Mi~dzynarodowej Unii Radiokomunikacyjnej
(ITU), wyspecjalizowanej agencji ONZ do spraw tele- i radiokomunikacji, a takze
innych organizacjach nti~dzynarodowych, jak np. CISPR, swiatowym organie two
17-4.cym standardy w dziedzinie zakl6cen radioelektrycznych. Jednoczesnie IARU
koordynuje dzialalnose stowarzyszen czlonkowskich w kilkunastu dziedzinach i dys
cyplinach amatorskich, pocZ<\.wszy od sposobu w)'korzystywania pasm amatorskich
(tzw. band-planning), ai do organizowania swiatowych ntistrzostw w amatorskiej
radiolokacj i sportowej. Tylka jedno stowarzyszenie amatorskie z kazdego kraju moze
bye czlonkiem IARU - II' Polsce jest nim PZK.

Tak wi~c sens przynaleznosci do PZKjest wielostronnie pOlWierdzony. przede
wszystkim sam PZK jest bardzo daleki od doskonalosci i nalezy go nieustannie
popmwiae. Mozna to jednak robie tylko od wewll'l.lrz, srodkanu statutowymi, a wi~c
zar6wno zabierae glos we wsp6lnych sprawach, ale takze wykorzystywae swoje
prawo wsp61decydowania 0 wszelkich sprawach z W)'borem wladz wlqcznie, glosuj'l.c
na zebranie i zjazdach r6znychszczebli. \Vkladem finansowym (skladka) przyczyniae
si~ do usprawnienia dzialalnosci w obronie wsp6lnych interes6w na poziomie krajo
wym i nti~dzynarodow)'m. Pewna, niewielka cz~se skladki odprowadzana jest do
IARU, gdzie sluZy obronie interes6w calosci, obsludze infonnacyjnej oraz pomocy
w tworzeniu i rozwoju kr6tkofalarstwa w krajach slabo rozwini~tych. Dzi~ki wsp6lnej
dzialalnosci mamy cz~stotliwosci, na kt6rych mozemy nadawae omz coraz bardziej
liberalne przepisy, np. pozwalaj'l.ce uprawiae kr6tkofalarstwo w podr6iach, nawet
za!,'Talllcznych.

Poniewai owoce wsp6lnych wysilk6w, r6wniei finansowych, sluZq wszystkim
kr6tkofalowcom, wi~c ci niezorganizowani korzystaj'l. z wysilku zrzeszonych, nti~dzy
innynti zwi~kszaj'l.c ich obciqienie skladkanti. Nie jest to zbyt sprawiedliwe, ale
przede wszystkim utrudnia wsp6ldzialanie calej spolecznosci we wsp6lnych przeciez
sprawach. Jesli wi~c chcesz korzystae z przywileju komunikowania si~ ze swiatem
w ramach Amatorskiej Sluiby Radiowej i Amatorskiej Sluiby Satelitamej - czyn to
swiadontie. Wl'l.cz si~ w poprawienie ich krajowej reprezentacji zostaj'l.c czlonkieII1
PZK. B<tdZ czlonkiem aktywnym. Twoje inicjatywy potrzebne s<t wielonulionowej
spolecznosci amatorskiej, a w pewnym momencie i Ty poczujesz za sob'l.jej solidam.
sil~.
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Jak zostac cztonkiem PZK
Uzyskanie czlonkostwa Polskiego Zwii\Zku Krotkofalowcow jest spraw<\ bardzo Prost4.
Nalezy nawi<\zac kontakt, najlepiej osobisty, z najbliZszym Oddzialem Terenowym PZK.
Moina rowniez zglosic siy listownie. Kontakt bezposredni pozwala jednak na wyjasnienie
wszelkich wqtpIiwoSci i uzyskanie odpowiedzi na wszystkie dryczqce poczqtkujqcego kr6tko
falowca pytania. W Zarzqdzie Oddzialu Terenowego nalezy zapoznac siy ze Statlltem PZK
aby wstItPic do naszego Zwi<\zku z pehlq swiadomoSciq praw i obowiqzkow z tego faktu
wynikajqcych. Nalezy wypelnic deklaracjy czlonkowskq oraz oplacic skladki czlonkowskie.
Po spelnienill !ych wymogow krotkofalowiec staje siy pelnoprawnym czlonkiem PZK. Praw
da, jakie to proste?

Rodzaje licencji i warunki licencyjne
Piel\vszq licencj<\ kr6tkofaiarskItjestzwykie licencja nasilichowa -licencja SWL. Licencje
SWL wydajq Zarz1\.dy Oddzialow Terenowych PZK. Licencja taka upowaznia do prowaelzenia
nasluch6w stacji amatorskich oraz po wyslaniu wlasnej karly polwierelzenia nasluchu elo
otrzymania zWTotnie karty potwierdzenia nasluchll (karty QSL) od stacji, kt6r1\. siy slysza!o,
poprzez biura QSL Polskiego Zwi1\.zlll Kr6tkofalowc6w, 0 ile oczywiscie nasluchowiec jest
czlonkiem PZK. Nasilichowcy mog1\. nawiqzywac 11\.cznosci radiowe wylqczl1ie w ramach
szkolenia operalorskiego korzystaj'lc z radiostacji klllbowych i pod opiek1\. operator6w tych
radiostacj i.
Zezwolenie l1a llzytkowal1ie amatorskiej radiostacji indywidualnej zwane populamie "li
cencj1\. nadawcz1\." llprawllia do prowadzenia dzialallloSci kr6tkofalarskiej w pelnym zakresie
(nadawanie i odbi6r). Wamnkiem uzyskania licencji jest pomyshle zdanie egzanlinll przeel
Pailslwowq Komisjq Egzruninacyjnq do spraw Radiooperatorow.
Egzaminy organizowane S1\. przez Pru'lstwOWq Agencjy Radiokomunikacyjnq i odbywaj1\.
siy w siedzibach Zarz1\.dow Okrygowych PAR zwykle kilka razy w miesiqcu. Infomlacje 0 ter
minach egzamin6w oraz wymaganiach egzruninacyjnych uzyskac mozna w ZO PAR, Zarzq
dach Oddzial6w Terenowych PZK lub ZarL.<ldzie Glowllym PZK. W wynilll pomyslnie
zdrulego egzruninll radioamator olrzymllje tak zwane swiadectwo uzdo!nienia llprawniajqce
do ubiegallia si y 0 wydanie przez ZO PAR zezwolenia na uz.ytkowanie jndywidua!n~i radio
stacji amatorskiej (licencji)
Wydawane Sq dwa rodzaje zezwo!en:
Zezwolenie kategorii I llprawlliajqce do prowadzenia lC\.cznoSci na wSlystkich pasmach ama
torskich.
.
Zezwolenie kategorii II llprawlliaj1\.cc do prowadzenia IqcznoSci w pasmach UKF.
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Adresy ZO PAR
ZO I)AR Bialystok 15-950 ul. Sienkiewicza 40 tel. 43-57-14
obslllguje wojew6dztwa bialostockie i lOl11zyl1skie.
ZO PAR Bydgoszcl 85-802 AI. Wojska Polskiego 23 tel. 63-16-50
obsluguje wojew6dztwa bydgoskie, tonulskie i wloclawskie.
ZO PAR Gdansk 81-303 Gdynia ul. Kielecka fA tel. 21-96-03
obslllgllje wojew6dztwa gdanskie i elbl1l.skie.
ZO PAR Katowice 41-100 Siel1lianowice ul. Wr6blewskiego 75 tel. 59-53-92
obsluguje wojew6dztwa katowickie, bielskobia1skie, opolskie
i cz~stochowskie.
ZO PAR Kielce 25-353 ul. Wesola 5 I tel. 438-83
obshlgllje wojew6dztwa kieleckie, radomskie i tamobrzeskie.
ZO PAR Koszalin 75-612 ul. Zwyci~zc6w 168 tel. 238-95
obsluguje wojew6dztwa koszalmskie i slupskie.
ZO PAR KrakOw 30-015 Ill. Swiytokrzyska 12 tel. 34-00-29
obshlgllje wojew6dztwa krakowskie, nowoS<l,deckie i tamowskie.
ZO PAR Lublin 20-601111. Zana 38 tel. 55-71-19
obslugllje wojew6dztwa lllbelskie, bielskobialskie, chelmskie i zal1lojskie.
ZO PAR UJdi 90-418 AI KOSciuszki 5n tel. 33-94-54
obshlguje wojew6dzt:wa 16dzkie, piotrkowskie i sieradzkie.
ZO PAR Olsztyn 10-602 Ill. Pstrowskiego 16 tel. 33-35-22
obsluguje wojew6dztwa olsztyilskie i suwalskie.
ZO PAR Poznan 60-529 ul. D1l.browskiego 81/85 tel. 48-34-67
obsluguje wojew6dztwa poznanskie, kaliskie, koniilskie, pilskie
i leszczynskie.
ZO PAR Rzesz6w 35-959 ul. Grunwaldzka 17 tel. 363-97
obsluguje wojew6dztwa rzeszowskie, krosnieilskie i przel1lyskie.
ZO PAR Szczecin 71-506 AI. Wyzwolenia 70 tel 22-62-02
obslugllje wojew6dztwo szczecir'tskie.
ZO PAR Warszawa 00-443 Ill. G6mos11l.ska 9/11 tel. 628-92-99
obslugllje wojew6dztwa warszawskie, ciechanowskie, plockie,
i siedleckie.

ostrol~kie

ZO PAR Wroclaw 50-954 ul. Krasillskiego I tel. 378-64
obsluguje wojew6dztwa wToclawskie, legnickie i jeleniog6rskie.
ZO PAR Zielona G6ra 65-067 ul. Chopina 11/13 tel. 719-78
obshlguje wojew6dztwa zielonog6rskie i gorzowskie.
lamtd Krajowy PAR 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 18120 tel. 32-78-05.
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Schemat organizacyjny PZK
Na czele PZK stoi Zarzltd Gl6wny skladajltcy si~ z przedstawicieli Oddzialow Tereno
wych. Sekretariat ZG PZK miesci si~ w Lesznie przy ul. Mickiewicza 5 pok6j 505. Adres dla
korespondencji: skr. poczt. 61,64-100 Leszno tel. 20-35-83 wew. 947. Na terenie krajudzialajlt
Oddzialy Terenowe.
PoniZej wykaz adresOw dzialajltcych Oddzial6w Terenowych PZK:
15-959 Bialystok
Bialostocki
skr. poczt. 13
Bydgoski

skr. poczt. 37

85-950 Bydgoszcz

Elblltski

skr. poczt.l8

Gdanski
Gorzowski

skr. poczt. 236

82-300 Elbl~
80-958 Gdansk

skr. poczt. 121

66-400 Gorz6w Wlkp

Katowicki

skr. poczt. 346

40-953 Katowice

Krakowski I

skr. poczt. 606
Zyblikiewicza I

30-960 Krak6w 1

Krakowski II
Leszczynski
Lubelski
L6dzki
Nadnotecki

Os. Piastowskie 29 m. 14

31-901 Krakow
64-400 KOScian

skr. poczt. 213
skr. poczt. 442

20-950 Lublin

Staszica 17A

90-950 L6dZ

Olsztynski

skr. poczt. 8

64-800 Chodziez
]0-9500Isztyn

Opolski
Podkarpacki

skr. poczt. 230

45-956 Opole 1

Wr6blewskiego 8 m. 29

38-400 Krosno

Poludniowowielkopolski

skr. poczt. 47

63-401 Ostr6w Wlkp

Poznanski

Dltbrowskiego 195A m. I

60-594 Poznan 37

Rzeszowski

skr. poczt. 134

35-959 Rzeszow

Skierniewicki

skr. poczt. 94

96-100 Skierniewice

Sudecki
Szczecmski
Srodkowopomorski

skr. poczt. 215

58-500 lelenia G6ra 1

Swi~tokrzyski

skr. poczt. 599
skr. poczt. 106
skr. poczt. 94

70-952 Szczecin
75-950 Koszalin 1
25-953 Kielce 12

Toruilski
Warszawski

skr.poczt 94

87-100 Tomil

skr. poczt. 3

00-955 Warszawa

Wroclawski

skr. poczt. 2003

50-950 Wroclaw 14

Zielonog6rski

skr. poczt. 14

65-950 Zielona G6ra

Zarzltd Oddzialu Warszawskiego (ZOW) zrzeszajltcy czlonk6w z okr~gu SP5 czyli z wo
jew6dztw warszawskiego, p1ockiego, siedleckiego, ciechanowskiego i ostrol~ckiego rnieSci
si~ w Warszawie przy ulicy Konopnickiej 6 (gmach YMCA). Biuro cZyIU1ejest w kaZdy wtorek
w godzinach 16:00 - 19:00. Telefon 628-92-81 wew. 155
W sklad struktury PZK wchodzlt r6wniez Kluby Specjali~tyczne i Grupy Zainteresowan.
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Kluby Specja'listyczne i Grupy Zainteresowan
Ruch krotkofalarski zrzesza ludzi 0 bardzo roznych, niejednokrotnie wqsko wyspecjali
zowanych zainteresowaniach. Aby moc doskollalic swe umiejytnoSci i spotykac siy w gronie
ludzi zainteresowanych tymi samymi problemami powolane zostaly afiliowane z PZK Kluby
Specjalistyczne i Gmpy Zainteresowal1. Sq to:
SPDX Club skr. poczt. 131,44-201 Rybnik I, gmpujqcy nadawcow szczegolnie zaintereso
wanych lll.cznosciami na wielkie odlegloSci oraz egzotycznymi stacjami rzadko poja
wiaj<tcymi siy w eterze (tak zwanymi DX-ami).
SP UKF Club Staszica 14 m. 2,58-560 Jelenia Gora, zrzesza nadawcow zainteresowanych
szczegolnie l<tcznosciami na pasmach UKF.
PKRVG (Klub Radiowideografii) skr. poczt. 3,85-023 Bydgoszcz, zrzesza krolkofalowcow
wykorzystuj<tcych w radiokomlmikacji amatorskiej takie techniki jak FAX, RTTY,
SSTV itp.
SP OT Club Tomilska 47A m. 3, 85-D23 Bydgoszcz, zrzesza seniorow krotkofalarstwa czyli
nadawcow z co najmniej 25-letnim stazem nadawczym.
SP IOTA Club skr. poczt. 22,48-100 Glubczyce, zrzesza krotkofalowcow pragni\.cych prze
prowadzac li\.cznosci jedynie z radiooperatorami nadaj<tcymi z wysp calego swiata.
SP QRP Club skr. poczt. 3, 00-941 Warszawa, zrzesza radioamatorow zainteresowanych
przeprowadzaniem lll.cznosci malymi mocami, zarowno w pasmach KF jak i UKF.
SP ILERA Club KOScielna I m. 1, 58-410 Marciszow, zrzesza radioamatorow przeprowa
dzajqcych 11l.cznoSci w jyzyku esperanto.
SP YL Club skr. poczt. 678, 30-960 Krakow, jest klubem kobiet krotkofalowcow.
SP SWL Club Obrol1cow Pokoju 10 m. 7,44-100 Gliwice, zrzesza nasluchowcow.
SP CC Club skr. poczt. 18, 82-300 Elblqg 1, zrzesza radioamatorow (nadawcow i nasluchow
cow) zainteresowanych szczegolnie udzialem w zawodach krolkofalarskich.
SP Glob-750 W Club skr. poczt. 111,59-800 Lubal1, zrzesza nadawcow posiadajll.cych zez
wolenie na llzytkowanie nadajnika 0 mocy 750 W.
PK ARS Club Ork,ma 5 m. 24,96-100 Skiemiewice, zrzesza osoby
radiolokacj<t sportOWq czyli tak zwanymi "lowami na lisa".

zajnll~qce siy amatorskll.

Gmpy Zainteresowal1 to:
Polska Grupa 50 MHz Niemiecka 18 m. 10,64-100 Leszno, grupujll.ca radioamatorow zain
teresowanych l<tcznoSciami w paSmie 50 MHz.
SP FIRAC G Krolowej Jadwigi 33 m. 72, 33-300 Nowy Sll.CZ, gmpl~qCa radioamatoro\\
kolejarzy.
SP WEFAX G Mlynarska 13,05-090 Raszyn, gmpujqca radioamatorow zainteresowanyc!
odbiorem satelitamych map pogody.
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Czasopisma Krotkofalarskie
Infonnacje dotyczqce spraw kr6tkofalarskich czerpac mowa z nastc<pujqcych czasopism
zajmujqcych si~ tq tematykq:

1. KrOtkofalowiec Polski - statutO\\')' organ prasowy PZK, miesi~cznik w caloSci poswi~cony
sprawom kr6tkofalarskim, zawierajqcy mi~dzy ilmymi obszemy dz.ial teclmiczny.
Adres redakcji: skr. poczt. 25, 04-520 Warszawa.
2. "QTC" magazyn krotkofalarski, miesi~cznik specjalizlljqcy siy glownie w infonnacjach
sportowych. Adres redakcji: skr. poczt. 18,82-312 Elblqg 13.
3. Informator Satelitamy zawierajqcy infonnacje dotyczqce IqCZIlOSci satelitamych.
Adres redakcji: Staszica 14 nl. 2, 58-560 lelenia Gora 9.
4. Biuletyn PZK - czasopismo periodyczne, niereglilame wydawane przez Zarzqd Glowlly
PZK (rozprowadzany w ramach skladek czlonkowskich) zawierajqcy infonnacje orga
nizacyjne interesujqce czlonk6w PZK.

Infonnacje dotyczqce spraw interesujqcych radioamatorow, szczegolnie spraw technicz
\lych, mozna rowlliez znalezc w takich czasopismachjak "Radioelektronik", "MIody Teclmik",
"Elektronika PraJ...iyczna", "Elektor-Elektronik" itp.
Infonnacje dotyczqce ruchllkrotkofalarskiego mozna uzyskac rowniez drogq radiowqpoprzez:
Radiowy Biuletyn Infonnacyjny emitowany w pasmie 3700 kHz emisjq SSB w kazdq
niedziely 0 godzinie 10:30.
Komunikat radiowy ZG PZK nadawany przez stacjy SP3 PZK w pasmie 3700 kHz emisjq
SSB w kazelq srod~ 0 godzinie 17:00.

Co to jest karta QSL
Zasady dystrybucji kart QSL
Karta QSL jest kartq potwierdzajqcq przeprowadzonq lqcznosc. Poza niejednokrotl1ie
bardzo efektoWllq szatq graficzn'l. stanowiqcq ozdob~ k'l.cika krotkofalarskiego i przedmiot
dumy jego wlasciciela zawiera wiele istotnych infonnacji dotycz'l.cych przeprowadzonej
l'l.cznosci. Stanowi podstaw~ do zaliczenia IqcznoSci z dallym krajem (lllb kwadratem QTH
!okatora), podstaw~ do uzyskania dyplomlliub punktacji w zawodach.
Karty QSL docierajq do radioamatorow za posrednictwem biur QSL PZK.
Czlonkowie PZK obslugiwani Sq przez biura QSL w ramach skladek czlonkowskich i nie
ponosz'l. z tego tytulu dodatkowych kosztow.
Karty QSL dostarcza si~ (i odbiera) z Okr~gowego Biura QSL odpowiadaj qcego okrl(gowi
nadawczemu SP. Biura prowadzq O~gowi QSL-managerowie. Karty QSL mozna odbierac
osobiScie, za posrednictwem QSL-mal1agera Klubll lub listownie, dostarczajqc QSL-manage
rowi ofrankowane koperty ze swoim adresem.
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Adresy Biur QSL PZK:
SP I
SPZ
SP3
SP4
SP5
SP6
SP7
SP8
SP9

SP IAEN Wlady slaw Wdowczyk
SP2AYC Piotr Markowski
SP3AMO Marek Kulinski
SP4GFG Tadeusz Bres
SP5IWI Jan Gryckiewicz
SP60RF .Terzy Hornik
SP7CVW Jerzy Slemik
SP8MT Jan Switalski
SP9HNB Ryszard Stanchly

ul. Czerniakowska 3 m. 13 77-310 Debrzno
skr. poczt. II
50-958 Gdansk 50
ul. Rolnicza 7
65-357 Zielona G6ra
15-900 Bialystok 2
skr. poczt. 147
s'kr. poczt. 3
00-955 Warszawa
skr. poczt. 1900
50-983 Wroclaw 14
25-953 Kielce 12
skr. poczt. 221
skr. poczt. 30
38-500 Sanok
skr. poczt. 34
41-808 Zabrze 8

Karty QSL przeznaczone dla odbiorc6wzagranicznych trafiajll. do Centralnego Biura QSL
PZK (skr. poczt. 320, 00-950 Warszawa) skll.d rozsylane Sll. do biur QSL poszczeg61nych
kraj6w.
Karty QSL z uwagi na ich waznosc dla radioamator6w winny bye przechowywane
szczeg61nie starannie i chronione przed zniszczeniem. Karty omylkowo przeslane do niewlaS
ciwego adresata powinny zostae zwr6cone do biura QSL lub przekazane wlasciwemu adresa
towi.

Gdzie szukac informacji

0

PZK

W Polsce wydano do tej pory ponad 10.000 licencji. Kazdy z kr6tkofalowc6w moie
udzielie informacji merytorycznych i teclmicznych kazdemu radioamatorowi lub nasluchow
cowi, kt6ry 0 to poprosi. Innym sposobem nawil\Zania kontaktu ze srodowiskiem kr6tkofalar
skim jest wizyta wnajbliZszej plac6wce Ligi Obrony Kraju (LOK) lub Komendzie Chorl\.gwi
Zwil\Zku Harcerstwa Polskiego (ZHP). Organizacje te wsp6lpracujll. z PZK i mogll. wskazae
Zarzll.d Oddzialu Terenowego PZK, Klub lub indywidualnego nadawci( gotowych sluZye
pomocll. i radll..
Dla os6b z Warszawy i jej okolic polecamy kontakt z Zarzll.dem Oddzialu Warszawskiego
PZK. Zapraszamy w kazdy wtorek w godzinach 16:00-19:00 na ulici( Konopnickiej 6.

Co oznacza znak kr6tkofalarski
Indywidualny (lub klubowy) znak kr6tkofalarski sklada sii( z prefiksu, czyli liter lub cyfr
charakteryzujll.cych kraj zamieszkania nadawcy, np. dla Polski SP, cyfry oznaczajl\.Cej okri(g
nad8wczy, np. 5 d1a Warszawy i wojew6dztw oSciennych oraz sufiksu stanowill.cego wlasny
znak danego nadawcy, np. MES.
Tradycyjnie suflksy rozpoczynajll.ce sii( od Iitery P posiadajll. radiostacje klubOw PZK, od
Iitery K kluby LOK a od litery Z kluby ZHP.
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I REGION IARU BAND PLAN KF
(stan na wrzesien 1993)

Zakres
cZl(stotliwoSci
[kHz]

Rodzaj emisji

1810-1838
1838-1840
1840-1842
1842-1850

tylko telegrafia
emi~je cyfrowe (bez packet), telegrafia
emisje cyfrowe (bez packet), fonia, telegrafia
fonia, telegrafia

3500-3510
3500-3560
3560-3580
3580-3590
3590-3600
3600-3620
3600-3650
3650-3775
3700-3800
3730-3740
3775-3800

mil(dzykontynenta1ne telegmficzne Ia,cznosci DX
tylko telegrafia, preferowany zakres dla zawod6w telegraficznych
tylko telegrafia
emisje cyfrowe, telegrafia
emisje cyfrowe (packet), telegmfia
fonia, ernisje cyfrowe, telegrafia
fonia, preferowany zakres zawod6w fonicznych, te1egrafia
fonia, telegrafia
fonia, preferowany zakres zawod6w fonicznych, telegrafia
SSTV i FAX, fonia, te1egrafia
mil(dzykontynentalne foniczne la,cznoSci DX, telegmfia

7000-7035
7035-7040
7040-7045
7045-7100

tylko telegrafia
ernisje cyfrowe, SSTV, FAX, telegrafia
emisje cyfrowe, SSTV, FAX, fonia, telegrafia
fonia, telegrafia

10100-10140
10140-10150

tylko telegrafia
emisje cyfrowe, te1egrafia

14000-14070
14000-14060
14070-14089
14089-14099
14099-14101
14101-14112
14112-14125
14125-14300
14225-14235
14300-14350

tylko telegrafia
tylko telegrafia, preferowany zakres zawod6w telegraficznych
emisje cyfrowe, telegrafm .
cmisje cyfrowe (packet), telegrafia
radiolatarnie
emisje cyfrowe (packet), fonia, telegraha
fonia, telegrafia
fonia, preferowany zakres zawod6w fonicznych, telegrafia
SSTV, FAX, foma, te1egrafia
fonia, telegrafia
9

Adresy Biur QSL PZK:
SPI
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
SP7
SP8
SP9

SPIAEN Wladyslaw Wdowczyk
SP2AYC Piotr Markowski
SP3AMO Marek Kulinski
SP4GFG Tadeusz Bres
SP5lWl Jan Gryckiewicz
SP60RF Jerzy Hornik
SP7CVW Jerzy SleZilik
SP8MJ Jan Switalski
SP9HNB Ryszard Stanchly

ul.Czerniakowska3m.13 77-310 Debrzno
skr. poczt. II
50-958 Gdansk 50
ul. Rolnicza 7
65-357 Zielona G6ra
skr. poczt. 147
15-900 Bialystok 2
skr. poczt. 3
00-955 Warszawa
skr. poczt. 1900
50-983 Wroclaw 14
25-953 Kielce 12
skr. poczt. 221
skr. poczt. 30
38-500 Sanok
41-808 Zabrze 8
skr. poczt. 34

Karty QSL przeznaczone dla odbiorc6w zagranicznych trafiajl\, do Centralnego Biura QSL
PZK (skr. poczt. 320, 00-950 Warszawa) skl\.d rozsylane sa. do bim QSL poszczeg61nych
kraj6w.
Karty QSL z uwagi na ich wai:nosc dla radioamator6w winny bye przechowywane
szczeg6lnie starannie i chronione przed zniszczeniem. Karty omylkowo przeslane do niewlaS
ciwego adresata powinny zostae zwr6cone do biura QSL lub przekazane wlaSciwemu adresa
towi.

Gdzie szukac informacji

0

PZK

W Polsce wydano do tej pory ponad 10.000 licencji. Kazdy z kr6tkofalowc6w moze
udzielie informacji merytorycznych i technicznych kai:demu radioamatorowi lub nasluchow
cowi, kt6ry 0 to poprosi.lnnym sposobem nawil\,ZllIlia kontaktu ze srodowiskiem kr6tkofalar
skim jest wizyta w najbliZszej plac6wce Ligi Obrony Kraju (LOK) lub Komendzie Chorl\,gwi
Zwil\.Zku Harcerstwa Polskiego (ZHP). Organizacje te wspOlpracujlj, z PZK i moglj, wskazae
Zarzlj,d Oddzialu Terenowego PZK, Klub lub indywidualnego nadaw~ gotowych sluZye
pomoCl\. i radll,.
Dla os6b z Warszawy i jej okolic polecamy kontakt z Zarzlj,dem Oddzialu Warszawskiego
PZK. Zapraszamy w kaZdy wtorek w godzinach 16:00-19:00 na ulic!; Konopnickiej 6.

Co oznacza znak kr6tkofalarski
Indywidualny (lub klubowy) znak kr6tkofalarski sklada si!; z preftksu, czyli liter lub cyfr
charakteryzujl\,cych kraj zarnieszkania nadawcy, np. dla Polski SP, cyfry oznaczajlj,Cej ok.rl,:g
nadawczy, np. 5 dla Warszawy i wojew6dztw oSciennych oraz suftksu stanowil\,cego wlasny
znak danego nadawcy, np. MES.
Tradycyjnie sufiksy rozpoczynajl\,ce si!; od litery P posiadajl\, radiostacje klub6w PZK, od
litery K kluby LOK a od litery Z kluby ZHP.
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I REGION IARU BAND PLA

KF

(stan na wrzesieri 1993)

Zakres
cz~stot1iwoSci

Rodzaj emisji

[kHz]
1810-1838
1838-1840
1840-1842
1842-1850

tyIko telegrafia
emisje cyfrowe (bez packet), telegrafia
emisje cyfrowe (bez packet), fonia, telegrafia
fonia, telegrafia

3500-3510
3500-3560
3560-3580
3580-3590
3590-3600
3600-3620
3600-3650
3650-3775
3700-3800
3730-3740
3775-3800

mi~ykontynenta1ne telegraficzne ll\.cznoSci DX
tylko telegrafJa, preferowany zakres dla zawod6w telegraficznych
tyIko telegrafia
ernisje cyfrowe, telegrafia
emisje cyfrowe (packet), telegrafia
fonia, ernisje cyfrowe, telegrafia
fonia, preferowany zakres zawod6w fonicznych, telegrafia
fonia, telegrafia
fonia, preferowany zakres zawod6w fonicznych, telegrafia
SSTV i FAX, fonia, telegrafia
rni~dzykontynentalne foniczne ll\.cznoSci DX, telegrafia

7000-7035
7035-7040
7040-7045
7045-7100

tylko telegrafJa
ernisje cyfrowe, SSTV, FAX, telegrafia
emisje cyfrowe, SSTV, FAX, fonia, telegrafia
fonia, telegrafia

10100-10 140
10140-10150

tyIko telegrafia
ernisje cyfrowe, telegrafia

14000-14070
14000-14060
14070-14089
14089-14099
14099-14101
14101-14112
14112-14125
14125-14300
14225-14235
14300-14350

tyIko telegrafia
tylko telegrafia, preferowany zakres zawod6w telegraficznych
emisje cyfrowe, telegrafia .
emisje cyfrowe (packet), telegrafia
radiolatarnie
emisje cyfrowe (packet), fonia, telegraha
fonia, telegrafia
fonia, preferowany zakres zawod6w fonicznych, telegrafia
SSTV, FAX, fonia, telegrafia
fonia, telegraf1a
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18068-18100
18100-18109
18109-18111
18111-18168

tylko telegrafia
emisje cyfrowe, telegrafia
radiolatarnie
fonia, telegrafia

21000-21080
21080-21100
21100-21120
21120-21149
21149-21151
21151-21335
21335-21345
21345-21450

tylko telegrafia
emisje cyfrowe, telegrafia
emisje cyfrowe (packet), telegrafia
ty Iko telegrafia
radiolatamie
fonia, telegrafia
SSTV, FAX, fonia, telegrafia
fonia, telegrafia

24890-24920
24920-24929
24929-24931
24931-24990

ty Iko telegrafia
emisje cyfrowe, telegrafia
radiolatamie
fonia, telegrafia

28000-28050
28050-28120
28120-28150
28150-28190
28190-28199
28199-2820 I
28201-28225
28225-28675
28675-28685
28685-29200
29200-29300
29300-29550
29550-29700

ty Iko telegrafia
emisje cyfrowe, telegrafia
emisje cyfrowe (packet), telegrafia
ty lko telegrafia
radiolatarnie z regionalnym podzialem czasowym
radiolatarnie z og6lnoswiatowym podzialern czasowym
radiolatamie pracujqce ciqgle
fonia, telegrafia
SSTV, FAX, fonia, telegrafia
fonia, telegrafia
emisje cyfrowe (packet NBFM), fonia, telegrafia
lqcznosc satelitama (downlink)
fonia, telegrafia

Uwaga:
wyrazenie"emisje cyfrowe (packet)" oznaczajq zakresy preferowane dla emisji packet.
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UWAGI
Tam gdzje wystypuj'l. r6zne rodzaje emisji priorytet ma wymieniona w pienvszej kolejnosci,
Wynika to z zaleceil regulmninu radiowego lTU dotycz'l.cego zak16ceil, Typy emisji umiesz
czone w nawiasach oznaczaj'l. "zakresy preferowane dla tych emisji",
Wyrazenie RTIY zostalo zasl<!.Pione przez okreslenie "emisje cyfrowe", Wyrazenie "emisje
cyfrowe" oznacza wszystkie rodzaje tego typu emisji (np, BaudotlRTIY, AMfOR, PACTOR,
CLOVER, ASCII, Packet Radio).
Wyrazenie "fonia" zawiera wszystkie rodzaje tego typu emisji , Do czystotliwosci IOMHz
nalet)' uzywae dolnej wstygi bocznej (LSB), powyzej - g6mej wstygi bocznej (USB).
Pasmo 1,8 MHz:
Organizacje, w k16rych dopuszczono uz)'wame emisji SSB pomzej 1840 kHz mog'l. w dalszym
ciC\gu z tego korzystae, jednakZe S<\. one zobowi'l.zane do zmian admil1istracyjn)'ch maj'l.cych
na celu dostosowanie siy do zaleceil Band Planu I Regionu IARU.
Pasmo 3,5 MHz: 3500-35 10 kHz i 3775-3800 kHz
W tych cZySciach pasma pienvszeilstwo maj'l.I'l.cznosci miydzykontynentalne.
CZySci pasma preferowmle dla pracy w zawodach:
Jeteh istmeje w)'soka aktywnosc s!<1cji DX zakres preferowany dla pracy zawodniczej nie
powinien zawierae zakresOw 3500-3510 kHz lub 3775-3800 kHz, Czlonkowie Stowarzyszel1
s'l.zobowi'l.zani do wybierama umych (niZsz)'ch) zakres6w dla pracy w zawodach krajowych
(bez wyz~i wymienionych zakresOw); zalecenje to nie dotyczy stacji pracu:i'l.cych emisjami
cyfrow)'mi. Zawody nie POWilUl)' odbywae siy w pasmach 10, 18 i 24 MHz.
Zakresy satelitame:
Nie zaleca siy pracy emisj'l.FM (i innymi) w zakresie czystotliwosci pomiydzy 29300 a 29550
kHz aby nie zakl6cae pracy z satelitami mnatorskiIni.
Pasmo 10 MHz:
Emisja SSB moze bye w ty m pasmie uzyta jedynie do pracy w przypadkach naglego zagrozenia
zycia i mienia i tylko przez stacje akiualnie uprawnione do I'l.cznosci ratunkowych,
Nie zaleca siy w tym pasmie lIZywania automatycznych s!<1cji pracuj'l.cych emisjami cyfrowy
mi. (Uwaga: pasmo 10 l'v1Hz moze bye uzyte do automatycznej dziennej l'l.cznoSci pa
ketowej w rejome Afryki i Bliskiego Wschodu).
W pa~1nie 10 MHz nie mog<\, bye nadawane zadne biuletyn)' informacyjne (dowoln'l. emisjV.
Stacje automatyczne:
Organizacje zrzeszone w IARU s<\,zobowi<\,zmle do ogramczenia dzialalnosci tych s!<1cji w pas
mach KF. Zaleca siy aby stacje automatyczne w pasmach KF dzialaly pod kontrol<\, operator6w
za wyj'ltkiem radiolatarill zatwierdzonych przez lARU lub stacji eksperymentalnych posiada
j<\,cych specjalne zezwolenia,
CzystotliwoSci pasmnadawczych:
CZystotliwoSci wymienione w Band Planie rozlUnie siy jako czystotliwoSci nadawcze (nie
oznacza to wytlumionej nosnej).
Eksperymenty z emisj'l. Packet Radio NBFM w paSmie 29 MHz:
Do tych eksperyment6w zalecane S<\. 10 kHz kanaly w pasmie od 29210 do 29290 kHz
wl'l.czl1ie, Zalecanajest dewiacja +/- 2,5 kHz z maksymall1'1. czystotliwOSci'l. moduluj'l.c'l. r6wn'l.
2,5 kHz,
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I R GION IARU SA 0 PLAN 144-146 MHz
144.000-144.150

144.150-144.500

144.500-144.845

12

telegrafia
144.000-144.035
144.050
144.·100
144.140-144.150

fonia (SSB)
144.150-144.160

ll\cznoSci przez odbicie ad ksi~zyca
cz~stotliwosc wywolawcza telegrafii
ll\cznoSci meteorowe, telegrafia
ll\cznoSci wykorzystujl\ce miejscowe zaburzenia fal
(FAI) - emisja CW

144.195-144.205
144.300
144.395-144.405
144.500

ll\cznoSci wykorzystujl\ce miejscowe zaburzenia fal
(FAI) - ernisja SSB
ll\cznoSci meteorowe, fonia (SSB)
cz~stot1iwosc wywolawcza SSB
Il\C7..nosci meteorowe, fonia (SSB)
cz~stotliwosc wywolawcza SSTV

wszystkie emisje
144600
144.625
144.650
144.675
144.700
144750

cz~stot1iwosc wywolawcza RTTY
14.CZI10SC cyfrowa
jw.
jw.
cz~stotliwosc v.ywolawcza FAX
cz~stotliwosc wywolawcza ATVIll\cznosc zwrotna

144.845-144.990

radiolatamie

145.000-145.175

(RO-R7) cz~stot1iwosci wejsciowe przekaZnik6w (NBFM)

145.200-145.575

(S8-S23) kanaly simpleksowe (NBFM),
odst~ rni~dzykanalowy 12.5125kHz
145.300
lokalne Il\cznosci RTTY
cz~stotliwosc wywolawcza stacji mobilnych
145.500

145.600-145.775

(RO-R7) cz~stotliwoSci wyjSciowe przekainik6w (NBFM),
odst~ mi~kanalowy 12.5125kHz

145.800-146.000

Il\cznosci satelitarne

I R GION IARU SA 0 PL N 430440 M
430000-432000

432000-432,150

432,150-432,500

432500
432,600
432,800

432,800-432 990
433.000-433,375

433.400-433,575

433,600-434,575

434,000-440,000

z

krajowe podzialy czerstotIiwoSci
(FRUl-FRUI4), odslerp mierdzykanalowy 25kHz,
430,025-430,375
czerstotliwoSci wyjSciowe przekaznik6w (F /PA),
przeslUliercie czerstotiiwoSci 1,6MHz
430.400-430,575
kanaly Iqcz cy frow)' ch
430,600-430,925
(R52-R65) prz,ekaZniki l<\cznoSci cyfrowej
430,950-431.050
(R66-R69) kanal)' wsz)'stkich rodzaj6w emi:>ji
431050-431825
(R70-R10l), odslerp mierdzykanalow)' 25kHz;
czerstol!iwoSci wejsciowe przekaZnik6w
(HBIDLIOE), przeslmiercie czerstotiiwoSci 7,6MHz
(FRU l-FRUl5), odsterp mierdzykanalowy 25kHz;
431.625-431.975
czerstotliwoSci wejsciowe przekaZnik6w (FIPA),
przeslUliercie czerslotliwoSci 1,6MHz
CW
432,000-432,025
IqcznoSci przez odbicie od ksi<;:zyca
432,050
centrum ak.1ywnoSci CW
SSB/CW, segment NB DX
432,200
centl1lm aktY\\'lloSci SSB
432,350
centnun I<\cznosci zwrotnej przy pracy
na czerstotliwoSciach mikrofalowych
przekazniki liniowe, segment NB DX
jw,
jw
432,500
NBSSTV
432,600
RTTY (FSK/PSK)
432,700
FAX (FSK)
radiolatamie
(RUO-RUI5) czerstotliwosci wejSciowe przekaZnik6w
(system LARU Region I), odstep mi~dzykanalowy 25kHz,
przesuniycie czersiotliwosci 1,6MHz
(SUI6-SU23) kanaly simpleksowe, odst~p mierdzykanalowy 25kHz
SSTV (FM/AFSK)
433.400
433,500
cz~stotliwosc wywolawcza mobilowych stacji FM
433,600
RTTY (FM)
wszystkie rodzaje emisji
433625-433775
IqcznoSci emisjami cyfrowymi
FAX (FM/AFSK)
433.700
434.450-434.475
lqcznoSci emisjami cyfrowymi (wyl<\cznie!)
ATV
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434.600-434.975

435.000-438.000
438.000-440.000

(RUO-RU 15) cz~stotliwosci wyjsciowe przekaznikow
(system lARU Region I), odstep mi~dzykanalowy 25kHz,
przesunil(cie czcrstotliwosci 1.6MHz
l,\cznoSci salelitame
krajowe podzialy cZl(stotliwoSci
438.025-438.175
l,\cznoSci emisjami cyfrowymi
438200-438.525
(R52-R65) przekainiki I'tCZllOSci emisjami
cyfrowymi
(R66-R69) kanaly wszystkich rodzajow emisji
438.550-438.625
(R70-RIOI) cZl(stotliwoSci wyjsciowe
438650-439.425
przekainikow
(HBIDLIOE), odstl(p mi¢zykanalowy 25kHz,
przesunicrcie cZl(stotliwoSci 7.6MHz
439800-439.975
kanal)' l'tcz cy frowych

Opracowanie:
Malgorzata Rochalska SP5MBS
Marta Kowalska SP5BYY
Sklad i lamanie: "Krotkofalowiec Polski"
Dmk: PPU Z1\1AG, Warszawa, tel: 613-00-81
Wydano nakladem ZOT PZK w Warszawie

