
Krótkofalowcy tworzą 
wspierającą sieć radiowej łączności kryzysowej 

w rejonie Beskidów

Beskid Śląski, Żywiecki i Mały



Realizujemy projekt „Beskidzka Sieć Ratunkowa”

finansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

Realizator projektu:

Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli,

Partner projektu Powiat Bielski.



Dlaczego to robimy?

- bo uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich 2015 na realizację projektu 
„Beskidzka Sieć Ratunkowa”, 
w projektach dwuletnich złożonych było 1398 w projektach dwuletnich złożonych było 1398 
wniosków, z czego tylko 97 otrzymało dofinansowanie, 
nasz był oceniony na 52 miejscu.



Dlaczego to robimy?

- bo mamy doświadczenie w realizacji podobnych
przedsięwzięć, w roku 2013 zrealizowaliśmy 
projekt „Radiokomunikacja naszą pasją” 
finansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS).

Grupa inicjatywna opracowania projektu:

Mirek SP9ONC
Piotr SP9LVZ
Marek SP9JKB
Piotr SP9JTZ
Tomek SP9NTL



Dlaczego to robimy?

- bo otwierają się prawne możliwości współpracy
pomiędzy krótkofalowcami a jednostkami
samorządowymi i rządowymi w zakresie współdziałania
w przekazywaniu informacji w sytuacjach kryzysowych.w przekazywaniu informacji w sytuacjach kryzysowych.

7 maja 2013 zawarto porozumienie pomiędzy Ministrem Administracji 
i Cyfryzacji a Polskim Związkiem Krótkofalowców w sprawie 
współpracy lokalnych organizacji i samorządów przy podejmowaniu 
działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach 
klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu. 



Dlaczego to robimy?

- są pozytywne doświadczenia współpracy 
z krótkofalowcami w sytuacjach zagrożenia
np. powódź tysiąclecia na Dolnym Śląsku 
w roku 1997 lub w latach 2010 i 2013.
W roku 1997 krótkofalowcy zapewniali praktycznie

podstawową łączność radiową z terenami odciętymi.podstawową łączność radiową z terenami odciętymi.



Dlaczego to robimy?

- na terenie kraju powstają regionalne amatorskie sieci 
łączności kryzysowej 



Dlaczego to robimy?

- bo jeszcze jest grupa krótkofalowców, chętna do
działań na rzecz współpracy i rozumiejąca zapis
na pozwoleniach radiowych:
„w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej”



Dlaczego tworzymy sieć 
amatorskiej łączności
kryzysowej ?

Na terenie powiatów
objętych projektem występują
liczne zagrożenia, w tym
zagrożenie powodzią.

Teren w rejonie Beskidów 
jest górzysty z dużymi 
zanikami łączności radiowej
i brakami pokrycia telefonii
komórkowej.



Przykładem jest problem
z łącznością radiową 
służb zarządzania
kryzysowego 
pomiędzy:

- Bielskiem  a Porąbką 
oraz w rejonie 
Wielkiej Puszczy,Wielkiej Puszczy,

- Cieszynem z Istebną,

- Żywcem a rejonem
na pograniczu z Czechami.



Dlaczego to robimy?

- dysponujemy sprzętem łączności i zasobami ludzkimi
zdolnymi tworzyć wspierającą sieć łączności
kryzysowej. 



Dlaczego to robimy?

- dysponujemy grupą fachowców 
którzy zawodowo zajmują się
sprzętem łączności radiowej,
projektowaniem sieci radiowych,
są ratownikami, są ratownikami, 
funkcjonariuszami
w służbach państwowych,
odpowiedzialnymi za działania
w sytuacjach kryzysowych.

Są jednocześnie
krótkofalowcami.



Uczestnicy projektu:

- grupa 15 krótkofalowców posiadających
aktualne pozwolenia radiowe w szczególności
z powiatów objętych projektem;

- grupa 10 przedstawicieli jednostek samorządowych
z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiegoz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego
i pszczyńskiego.



Celem głównym projektu jest aktywizacja 
lokalnego środowiska krótkofalowców 
na rzecz wzrostu bezpieczeństwa lokalnych 
wspólnot objętych projektem.

W ramach realizacji projektu krótkofalowcy 
utworzą Amatorską Sieć Łączności Kryzysowej.utworzą Amatorską Sieć Łączności Kryzysowej.

W sytuacjach zagrożenia utworzona Sieć będzie 
mogła wspierać systemy łączności kryzysowej 
wykorzystywane przez różne służby, 
w tym przez Wydziały Zarządzania Kryzysowego
jednostek samorządowych.



Realizacja zadania będzie obejmować zasięgiem 
południową część województwa śląskiego. 

Jest to rejon geograficzny zwanym Podbeskidziem, 
obejmujący Pogórze Śląskie, Beskid Śląski, Beskid 
Mały, Beskid Żywiecki. Mały, Beskid Żywiecki. 

Znaczącą cześć obszaru obejmują góry ze znanymi 
szczytami: Skrzyczne, Magurka, Żar, Pilsko, 
a także dorzecza górnych biegów rzek: 
Wisła i Soła oraz zbiorniki retencyjne na rzece Sole: 
Jezioro Żywieckie oraz Międzybrodzkie, 
na rzece Wiśle Jezioro Goczałkowickie.



Obszar realizacji projektu



Działania w projekcie:

1. Wypracowanie z przedstawicielami JST

powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego 

i pszczyńskiego porozumienia o współpracy 

w zakresie utworzenia Beskidzkiej Amatorskiej Sieci 

Ratunkowej.

Przeprowadzenie 2 zajęć warsztatowych w czasie których określone Przeprowadzenie 2 zajęć warsztatowych w czasie których określone 

będą podstawy prawne, określone zostaną warunki 

i oczekiwania współpracy, opracowana zostanie treść porozumienia 

związującego Beskidzką Sieć Ratunkową 

w którym określone będą zasady uruchamiania Sieci, 

i odwoływania pracy Sieci. 

Uczestnicy: przedstawiciele obu grup – krótkofalowcy i JST.

Kończymy spotkaniem podsumowującym z wszystkimi uczestnikami.  

Termin: czerwiec – październik 2015



Działania w projekcie:

2. Wypracowanie regulaminu prowadzenia 

amatorskiej łączności radiowej. 

Przeprowadzenie 2 zajęć na których omówione 

zostaną podstawy prawne łączności 

radioamatorskiej w sytuacjach kryzysowych, 

wypracowane zostaną zasady techniczne wypracowane zostaną zasady techniczne 

prowadzenia łączności kryzysowej, zostanie 

opracowany regulamin prowadzenia amatorskiej 

łączności ratunkowej.
Uczestnicy: przedstawiciele grupy krótkofalowców. 
Kończymy spotkaniem podsumowującym z wszystkimi 
uczestnikami.  

Termin: czerwiec – październik 2015



Działania w projekcie:

3. Określenie warunków propagacyjnych fal 

radiowych na cele Beskidzkiej Amatorskiej Sieci

Ratunkowej w obszarze objętym projektem.

Przeprowadzenie 2 zajęć - wypracowanie koncepcji 

najkorzystniejszej lokalizacji stacji przekaźnikowej 

na podstawie analiz komputerowych i zebrania na podstawie analiz komputerowych i zebrania 

doświadczeń z dotychczasowej pracy 

krótkofalowców.
Uczestnicy: przedstawiciele grupy krótkofalowców. 
Kończymy spotkaniem podsumowującym z wszystkimi 
uczestnikami.  

Termin: czerwiec – październik 2015



Działania w projekcie:

4. Warsztaty ratunkowa łączność radioamatorska

w warunkach kryzysowych.

Rozchodzenia się  i propagacji fal radiowych w terenie  

górzystym, organizowanie i praca w sieciach radiowych, 
wymagane wyposażenie techniczne, w tym systemy antenowe
i urządzenia radiowe, zasilania ze źródeł własnych, 
w tym z modułów fotowoltaicznych. Zajęcia na sali i w terenie w tym z modułów fotowoltaicznych. Zajęcia na sali i w terenie 
(łącznie 6 zajęć). 

Uczestnicy: grupa krótkofalowców. 

Termin: rok 2015 do czerwiec 2016



Działania w projekcie:

5. Warsztaty budowa automatycznej stacji

przekaźnikowej.

Zajęcia techniczne związane z budową, zainstalowaniem 

i uruchomieniem automatycznej stacji przekaźnikowej 
w wybranej lokalizacji. 

Zajęcia na sali i w terenie  (łącznie 10 zajęć w podgrupach Zajęcia na sali i w terenie  (łącznie 10 zajęć w podgrupach 
5 osobowych). 

Uczestnicy: grupa krótkofalowców. 

Termin: lipiec - październik 2015



Działania w projekcie:

6. Warsztaty współdziałanie instytucji Beskidzkiej

Sieci Ratunkowej.

Uruchamianie Beskidzkiej Sieci Ratunkowej 

wg. założonych procedur. Zostanie przeprowadzone jedno 
ćwiczenie w każdym z powiatów i jedno wspólne w obrębie
wszystkich powiatów.

Zajęcia w terenie. 

Uczestnicy: grupa krótkofalowców i przedstawiciele JST. 

Termin: listopad 2015 - wrzesień 2016



Działania w projekcie:

7. Ćwiczenia łączności kryzysowej.

Zajęcia dla grupy krótkofalowców, będą realizowane

w formie uruchamiania w warunkach ćwiczeniowych
pracy Beskidzkiej Sieci Ratunkowej.
Terminy ćwiczeń będą ustane na bieżąco. 

Zajęcia w terenie z różnych lokalizacji z rejonu powiatów Zajęcia w terenie z różnych lokalizacji z rejonu powiatów 
objętych projektem. 

Uczestnicy: grupa krótkofalowców. 

Termin: listopad 2015 - październik 2016



Krótkofalowcy przeprowadzą szereg prób zapewnienia łączności 
na terenach z trudnym pokryciem zasięgu radiowego.



Działania w projekcie:

8. Seminarium „Beskidzka Amatorska Sieć 
Ratunkowa.

Zakończenie projektu.  Organizacja seminarium

podsumowującego  a jednocześnie zawiązującego
formalnie Beskidzką Sieć Ratunkową.
Oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy.

Uczestnicy: grupa krótkofalowców i przedstawiciele JST
oraz innych organizacji, zaproszeni goście .  

Termin: drugi tydzień listopada 2016



Zakończenie projektu i co dalej?

- Gotowość do współdziałania pomiędzy krótkofalowcami 

a Wydziałami Zarządzania Kryzysowego jednostek

samorządowych objętych projektem w sytuacjach

kryzysowych.

- Możliwość zwiększenia zasobów organizacyjnych- Możliwość zwiększenia zasobów organizacyjnych

Sieci poprzez szkolenia kolejnych grup krótkofalowców.

- Promocja efektów współpracy i realizacji projektu 

nie tylko w skali lokalnej ale i ogólnokrajowej. 



Dziękuję za uwagę


