
Informacja o stacjach okolicznościowych indywidualnych i klubowych, deklarujących 
udział w akcji dyplomowej PZK/UARL z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
2012.

W akcji dyplomowej PZK/UARL z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 (European Football 
Championship 2012) oprócz oficjalnych stacji okolicznościowych PZK i UARL, mogą brać udział wszystkie 
stacje  indywidualne i klubowe. Krótkofalowcy nadawcy, którzy planują taką aktywność, samodzielnie 
uzyskują pozwoleniaeradiowe z okolicznościowym znakiem stacji. Zaleca się, aby w znaku wystąpiło 
„2012”, jako „numer okręgu”. 

Aby wziąć udział w akcji dyplomowej, należy najpierw wystąpić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 
wnioskiem o wydanie pozwolenia radiowego ze znakiem okolicznościowym. Może to być pozwolenie 
tymczasowe, albo czasowa zmiana znaku podstawowego.

Pozwolenie tymczasowe
Wydawane jest osobie indywidualnej lub prawnej, która posiada pozwolenie radiowe kat. 1 z mocą 
500 W. Należy złożyć wniosek (najlepiej na zalecanym formularzu RA-T) do Delegatury UKE, 
właściwej miejscowo ze względu na lokalizację stacji. We wniosku należy podać informację o 
czasie, miejscu i sposobie wykorzystania stacji (np. „udział w konkursie międzynarodowym z okazji 
ME 2012 organizowanym przez PZK/UARL”) oraz dołączyć dowód opłaty skarbowej (nie jest 
wymagana w przypadku organizacji, mających status OPP). Maksymalna wnioskowana moc stacji 
tymczasowej to 1500 W, jednak  bardzo prosimy o nie nadużywanie mocy, jeśli nie jest to konieczne. 
Uwaga: pozwolenie tymczasowe może być używane tylko na terenie Polski, ale nie „zawiesza” 
podstawowego pozwolenia radiowego, które może być używane w tym samym czasie.

Czasowa zmiana znaku
Znak okolicznościowy może być także w trybie czasowej zmiany znaku podstawowego, na 
podstawie wniosku do UKE o dokonanie zmiany warunków posiadanego pozwolenia radiowego, na 
podstawie par. 155 KPA. Umożliwia to uzyskanie znaku okolicznościowego krótkofalowcom, którzy 
nie mają licencyjnej mocy 500W, ale - uwaga! - po otrzymaniu pozwolenia ze zmienionym znakiem, 
nie można używać znaku, na który  pierwotnie wystawione było pozwolenie.

Po uzyskaniu pozwolenia należy wysłać jego skan, wraz z deklaracją udziału w akcji dyplomowej, do 
Waldemara 3Z6AEF, który jest koordynatorem akcji. Po zakończeniu aktywności należy dostarczyć do 
organizatorów log łączności, który posłuży do weryfikacji zgłoszeń do dyplomu. Warto też pamiętać o 
zapewnieniu kart QSL dla wszystkich korespondentów, którzy wyrażą takie zapotrzebowanie.

Gorąco zachęcamy wszystkich krótkofalowców  nadawców do występowania o znaki okolicznościowe 
SN2012..., HF2012... i 3Z2012... z okazji Piłkarskich Mistrzostw Europy 2012  i wzięcie udziału w akcji 
dyplomowej! Jeśli jednak z różnych względów (np. brak czasu czy zapewnienia druku kart QSL) nie 
jest to możliwe, to można rozważyć włączenie się w pracę jednej z oficjalnych stacji okolicznościowych 
PZK - w takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt z ich koordynatorami.

Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK
Koordynator ds. Akcji Dyplomowej PZK z okazji Piłkarskich Mistrzostw Europy 2012  
tel. (71)3912658, 501-101-618
mail: 3z6aef@pzk.org.pl

Odnośniki
– http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?  

place=Lead24&news_cat_id=283&news_id=3870&layout=9&page=text
– http://www.uke.gov.pl/uke/redir.jsp?place=galleryStats&id=49969  

[informacja przygotowana przez 3Z6AEF,  25 stycznia 2012 r.]
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