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KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców 

NR 07/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. 

 

itamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. 
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na 
częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także 

rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na 
osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ 

 
 

I Sprawy organizacyjne 

1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK 

Zgodnie z zapowiedzią 2 w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK odbyło się 
dnia 10 lutego br. w trybie zdalnym przy wykorzystaniu komunikatora Teams 
Microsoft.  
Udział w posiedzeniu wzięli: Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK, Piotr Eichler 
SP2LQP wiceprezes PZK, Tadeusz Pamięta SP9HQJ prezes PZK, Piotr Skrzypczak 
SP2JMR sekretarz PZK oraz goście: Zygmunt Szumski Administrator Systemów 
Informatycznych PZK (SI PZK), Marek Kuliński SP3AMO zastępca członka 
Prezydium, GKR PZK: Stanisław Leszczyna SQ2EEQ, Adam Swiontek Brzezinski 
SQ1GPR, Krzysztof Kućmierz SQ2NIG, Ireneusz Kołodziej SP6TRX. 
 
1. Sprawy finansowe omówił Skarbnik PZK Jan SP2JLR. 

a) Bieżąca sytuacja finansowa PZK wygląda następująco: składek 
członkowskich wpłynęło do 10 lutego br. na konto ZG - 277905 zł tj. ok. 
88,2%. Stanowi to o 19725 zł więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. 
Środki na kontach: ZG PZK – 307569 zł, na OPP - 102952 i Oddziałów 
Terenowych - 206000 zł. Prezydium zapoznało się także z bieżącą 
realizacją budżetu.  

b) Prezydium omówiło i zmodyfikowało projekt prowizorium budżetowego 
na 2021. 

c) Prezydium podjęło uchwałę o przyjęciu i przedstawieniu Zarządowi 
Głównemu PZK projektu budżetu PZK na 2021 rok, zakładającego kwotę 
przychodów 846708,98 zł oraz rozchodów 602479,96 do dyspozycji ZG 
PZK bez wydatków Oddziałów Terenowych. Projekt budżetu stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 

2. Sprawę reaktywacji Ogólnopolskiego Klubu SP YL referował Tadeusz 
SP9HQJ. Problemem może być praca stacji SP0PYL w SPYL Conteście 2021. 
Kwestią tą oraz ewentualnym uruchomieniem innych stacji z sufiksem „PYL” 
w zawodach zajmą się poszczególni członkowie prezydium. Podczas 

W 
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dyskusji pojawiła się propozycja organizacji zjazdu reaktywacyjno-
założycielskiego SPYLC na bazie innego spotkania ogólnopolskiego. Temat 
ten będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Prezydium. 
 

3. Prezydium przedyskutowało i podjęło najważniejsze ustalenia w kwestiach 
zaproponowanych przez administratora SI PZK w tym stosowania zasad 
RODO w PZK oraz administracją licencjami Office 365. 
 

Posiedzenie zakończono o godz.22.50 
 
*Protokół z posiedzenia wraz z załącznikiem czyli prowizorium budżetowym na 
rok 2021 w formacie PDF opublikowano na portalu PZK pod linkiem: 
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=9 

  
Info. Piotr SP2JMR 

 
2. 1% od podatku na PZK od emerytur i rent (powtórka) 

„Szanowny Krótkofalowcu – Emerycie lub Rencisto,   

Nowy formularz PIT-OP  to oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji 
pożytku publicznego (OPP) przez emeryta lub rencistę, który: 

• dostał od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na 
formularzu PIT-40A za 2020 r., 

• nie uzyskał w 2020 r. innych dochodów, które powinien wykazać  
   w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36. 

DLACZEGO WARTO ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE PIT-OP 

W poprzednich latach, jeśli dostałeś od organu rentowego rozliczenie na 
formularzu PIT-40A i chciałeś przekazać 1% podatku, musiałeś wypełnić całe 
zeznanie podatkowe. 

Teraz wystarczy złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym gotowy, 
jednostronicowy druk o nazwie  PIT-OP wypełniając tylko kilka pól  
z danymi osobowymi. W miejscu na to przeznaczonym należy wpisać 
numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców, to znaczy   
0000088401.  W następnej rubryce możesz wskazać cel szczegółowy – 
np. numer swojego OT PZK. 
I to już wszystko — resztę za ciebie zrobi urząd skarbowy. 

To wielkie ułatwienie, oszczędność czasu i mitręgi związanej z wymaganym 
poprzednio wypełnianiem całego wielostronicowego zeznania podatkowego. 
Oświadczenie PIT-OP można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. 
Formularz PIT-OP możesz pobrać w urzędzie skarbowym lub wydrukować na 
swojej drukarce (albo u kolegi), pobierając go z adresu: 



 

www.pzk.org.pl 3 

PIT-OP(1) - formularz w formie do druku (PDF, 33 kB)”: 

http://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/#PIT-OP  
 

Info. Stanisław SQ2EEQ 

 

II Wydarzenia 

 

3. Wielki grecki jubileusz – zaproszenie do łączności 
 
W 2021 r. Grecja obchodzi dwusetną rocznicę rewolucji greckiej 1821 r. Po 
okresie 400 lat okupacji przez Turków osmańskich. „Grecka rewolucja 1821 r. 
To kluczowy rozdział w historii Grecji, a także element układanki historii 
świata”. (www.greece2021.gr). 
 
Oprócz projektów i wydarzeń, które są oficjalnie planowane i organizowane w 
Grecji i na całym świecie przez organizacje państwowe i prywatne, greccy 
krótkofalowcy będą aktywni przez cały 2021 rok z następującymi specjalnymi 
znakami wywoławczymi: 
 
Krótkofalowcy z licencją klasy 1 będą używać przedrostka SX200, po którym 
następuje sufiks ich domowego znaku wywoławczego, np. SV1XXX będzie 
działać jako SX200XXX. 
Krótkofalowcy z licencją na poziomie początkowym będą używać przedrostka 
SY200, po którym następuje sufiks ich znaku wywoławczego, np. SY1XXX 
będzie działał jako SY200XXX. (Proszę wziąć pod uwagę, że istnieją 
ograniczenia tej licencji dotyczące częstotliwości i trybów). 
 
Stacje klubowe będą używać prefiksu SZ200, po którym nastąpi sufiks ich 
znaku wywoławczego domu, np. SZ1XXX będzie działał jako SZ200XXX. 
 
Zapraszamy do łączności i uprzejmie prosimy o odpowiednie poinformowanie 
członków PZK. 
 
Z góry dziękuję, 73, 
 
Natasha SV1KP Sekretarz RAAG 
 
4. Skrócony spis treści Świata Radio 3/2021 
 
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody 
ANTENY: Antena magnetyczna DL5MCC 
TEST: Mikronadajniki WSPR 
PREZENTACJA: Osprzęt antenowy Radiora, WaveMon RF-60 - miernik osobisty EMF 
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Radiotelefony Multimode 
ŁĄCZNOŚĆ: Radmor-legenda i współczesność 
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK 
WYWIAD: Pozostało mi 17 podmiotów do pełnej listy DXCC  
HOBBY: Syntezer OLEG MICRO 
RETRO: Radiostacje konspiracyjne 
DIGEST: Dodatkowe wyposażenie radiostacji (3)  
DYPLOMY: Akcje i programy dyplomowe 
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy 
RYNEK I GIEŁDA 
 

 
 
5. Krótkofalowiec Polski 3/2021 
 
1% podatku dla PZK 
Posiedzenia Prezydium ZG PZK  
Aktualności z serwisów PZK i innych 
Akcja dyplomowa 60 lat SP6PRT 
Wspomnienia o naszych Kolegach 
Silent Key’s 
 
Info. Andrzej SP5AHT oraz Tadeusz SP9HQJ 
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III Sport 

6. Wiadomości nie tylko DX-owe 
 
3W – Wietnam. Pedro EA5GL został QSL Managerem Sebastiana 3W9FAR 
(SP5FAR). Sebastian SP5FAR obecnie przebywa w Da Nang i będzie aktywny do 
21 marca 2021 roku. 
 
C9 – Mozambik. Od 18 lutego Bruno CS7AMN będzie QRV jako C91BVA z 
Maputo. QSL via CS7AMN. 
 
CE – Chile. Od 19 do 21 lutego członkowie klubu Melipulli będą nadawać jako 
CB7FT z wyspy Tabon SA-018, ARLHS CHI-049, Loc. FE38kc. QSL via EA5GL. 
 
G - Anglia 
Członkowie Coventry ARS używają znaku okolicznościowego GB1COC (City of 
Culture 2021). Są QRV do 13 marca 2021 roku. 
 
I - Włochy 
IQ3DD to znak okolicznościowy z okazji Mistrzostwa Świata w Narciarstwie 
Alpejskim, które odbywają się w Cortina d'Ampezzo. 
 
K - Stany Zjednoczone. Z okazji urodzin Georgea Washingtona w dniach 20 - 22 
lutego czynna będzie stacja WS7G. 
Przybliżone częstotliwości 14322/14255, 7222/7260, 3855/3960. 
QSL via W7BJN. 
 
LZ – Bułgaria. LZ18ANT (WAP-311) bierze udział w 18 Antarctic Activity Week. 
QSL via LZ3SM. 
 
OE - Austria 
Alex OE3DMA również przystąpił do Antarctic Activity Week i będzie czynny jako 
OE18AAW z Altenburg (WAP-309, OEFF-0077) od 20 - 28 lutego br. 
QSL via OE3DMA. 
 
Znak 4UNR jest używany przez członków klubu 4U1A z Wiednia z okazji 
Światowego Dnia Radia (13 lutego). 
Stacja będzie czynna do końca lutego. QSL via UA3DX. 
 
P4 - Aruba 
John W2GD weźmie udział w zawodach ARRL DX CW jako P44W z Aruby IOTA 
SA-036. Przed i po zawodach usłyszymy go na WARC-ach. QSL via N2MM. 
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PY - Brazylia 
Fabio PY2RMZ, Thiago PU4TPM i Rogerio PU2SDX od 19 do 21 lutego będą 
aktywni jako PR2IC z SA-024 Ilha Comprida Loc. GG65gg. 
QSL via EA7FTR. 
 
SM – Szwecja. Klub SK2AT obchodzi 75 rocznicę, używając znaku SK75AT. 
Stacja okolicznościowa będzie czynna do końca 2021 roku. 
https://www.fura.se/ 
 
SV - Grecja 
Greccy krótkofalowcy używają specjalnego prefiksu S*200 z okazji 200 rocznicy 
Greckiej Rewolucji. Operatorzy klasy 1 używają znaku SX200, klasy novice 
SY200 i stacje klubowe SZ200. Nie trzeba występować o dodatkowe 
pozwolenia, żeby uzyskać znak okolicznościowy. 
 
https://raag.org/2021/02/11/xorigisi-edk-gia-toys-ellines-radioerasitexnes/ 
 
VK - Australia 
Członkowie Pride Radio Group używają znaku VI2021PRIDE. 
Stacja będzie czynna od 19.02 - 7.03, 19.04-5.05 i 1.06-30.06. 
QSL via VK3FUR. https://prideradio.group 
 
VU – Indie. AT2WRD nadaje z okazji Światowego Dnia Radia. Stacja jest 
aktywna do 20 lutego br. 
 
ZF – Kajmany. Bruce K0BJ wybiera się na Kajmany, skąd pomiędzy 20 lutego a 
5 marca będzie QRV jako ZF2BJ IOTA NA-016, Loc. EK99ig. QSL via K0BJ. 
 
Zawody 20-21 lutego 2021. 
ARRL International DX http://www.arrl.org/arrl-dx 
Russian WW PSK Contest http://www.rdrclub.ru/russian-ww-psk-contest/49-
rus-ww-psk-rules 
 
Wyniki zawodów: 
EuCW Activity Snakes & Ladders styczeń 2021 https://eucw.org/sl.html 
EU-DX Contest https://eudxcc.altervista.org/claimed-scores-before-checking/ 
Tesla memorial HF 
http://www.radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/index.php/results/final 
 
IOTA 2021 https://www.iota-world.org/management-news/969-2021-iota-
honour-roll-annual-listings-have-been-posted.html 
 
Hall of Fame - ku przestrodze http://n1bug.com/lfmf/hof/ 
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World Radio TV Handbook 9 lutego pojawiła się aktualizacja stacji 
broadcastingowych. http://www.wrth.com/_shop/?p=6919 
 
Pozdrawiam Adam SQ9S 
 
7. Zawody CQWW160M CW 
 

 
Zawody jednoemisyjne, jednopasmowe. Stały się niezwykle popularne,  
a w dobie Covid przybyło uczestników, w edycji 2021 30/31.01.2021 – 3500 
stacji! Praca na odcinku 1810-1890KHz. Niesamowite! „Współczynnik” 
stacja/kiloherc pasma – 39 stacji/KHz. 
 
Polskie stacje walczyły dzielnie, MO HP SP8R 1888 QSO, SN2B 1602, SO HP 
SP3HLM 1469, SN9Z 1368, SP5ELA SO LP 900 QSO. 
 
Info: SP5ELA 
 

8. UKF – zawody 
 
W najbliższym czasie: 

SPAC- 2.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 23 luty 2021, godz. 18:00 - 
22:00 UTC 
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf 
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. 
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/ 

/Stanisław SQ2EEQ/ 

 
9. Zawody aktywności UKF 
 
SP UKF Contest - 50 MHz - 10 GHz, zawody aktywności UKF - niedziela, 21 
lutego 2021, godz. 07:00-13:00 UTC. 
Regulamin: 
http://spukfcontest.pl/files/shared/2021_spukf_activity_contest_regulamin_kpl.
pdf  
Zawody rozlicza OKK "SP UKF". 
http://spukfcontest.pl/ 
 
73! Staszek SP6MLK 
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10. Ciekawe dyplomy i trofea 

„Islands of Croatia Award” 

 
Program dla cierpliwych i skutecznych 
operatorów. Wysp i wysepek (często to kamienie 
wystające z wody, hi) nasi Horwaccy bracia 
naliczyli i wpisali na listę ZALEDWIE 1007 
Przypuszczam, że to nie koniec. Każdego lata 
dochodzi coś nowego.  
 
Jak poniżej widać Janusz SP5TZC oprócz deski 
ma jeszcze nalepkę za 600 wysp. 
Sprawdziłem, spoza auotochtonów tylko jeden 
kolega ma więcej niż Janusz. 
Mieszka On blisko bo w S5. Stąd szanse na 
łączności choćby na UKF. 
 
Januszu, jesteś drugi w świecie! Gratulacje i 
czekamy na kolejne ciekawe dyplomy. Zapewne 
jeszcze nie raz nas zadziwisz. 

Info o programie: 
http://www.inet.hr/9a6aa/IOCA_IOTA/rule.htm 

73 dyplomata 39 

IV. Technika i konstrukcje 

V. Informatyka i oprogramowanie 

VI Prawo i przepisy 
 

11. MC. Odznaka honorowa „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”. 
 
Sz.P.  
W załączeniu przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”, 
ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (WPL RM poz. 
RD262) z prośbą o opinię. *Dokumenty w załączniku do Komunikatu, przyp. Red). 
 
Z poważaniem 
 
Mariusz Lewandowski 
Główny specjalista do spraw legislacji 
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12. Na jakiej częstotliwości możesz pracować kiedy nadajesz w trybie 
J3E-U?  

PYTANIE & ODPOWIEDŹ: 

 
Ciągle powstaje pytanie, gdy chodzi o to 
na jakiej częstotliwości możemy pracować 
kiedy nadajemy w emisją J3E na górnej 
wstędze*. Przedyskutujemy to na 
przykładzie górnej części pasma 60 m. 
Zgodnie z rekomendacją WRC-15, zakres 
od 5351.5 do 5366.5 kHz, zwany „pasmo 
5 MHz”, jest przydzielony dla SRA na 
zasadzie drugiej ważności użytkowania.  
I na przykład, czy dozwolona jest praca 
na częstotliwości 5366.0 kHz zgodnie  

z WRC-15 pasma 60 m w trybie USB? Ustawiona częstotliwość na skali tak 
wskazuje, że tylko część sygnału w SSB będzie mieściła się w paśmie dla SRA. 
Dlaczego – szerokość modulacji dla USB rozciąga w górę do 3.0 kHz wyżej. To 
znaczy 5366.0 kHz + 3 kHz = w górę do 5369.0 kHz. Co to znaczy, duża część 
sygnału jest poza zakresem wyznaczonym do służby amatorskiej (wykres na osi 
f poniżej, właściwy sygnał, w czerwonym), a część spektrum modulacji wchodzi 
w zakres przeznaczony dla NBM, taki jak WSPR, czy FT i prowadzi do zakłóceń 
ich pracy. 

 
Dlatego w uwagach Band Planu wskazuje się, że w przypadku pasma 60 m  
w trybie USB, częstotliwość na skali powinna zostać ustawiona na 5363 kHz 
(wykres, lewy sygnał, w zielonym). Tu spektrum sygnału w całości mieści się do 
5366.0 kHz. W ten sposób nie powoduje się zakłóceń w zakresie przeznaczonym 
dla emisji wąskopasmowych - NBM. 
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To samo odnosi się do pasma 20m: najwyższa częstotliwość pracy w USB, 
byłaby odpowiednio 14,347.0 kHz -  tzn. 3 kHz od górnej granicy pasma. 
 
Tom DF5JL przesłał informację nawiązującą do powyżej poruszonej kwestii. 
Stacja YI9WS z Iraku, która pracuje w paśmie 60 m nadaje w trybie USB na 
5360,0 kHz i słucha 6 kHz w górę, co powoduje, że odpowiadają jej stacje  
w USB - ich większa część widma emisji wypada poza pasmem (5351,5 - 
5366,5 kHz). Mimo to, połowa Europy obecnie tam woła - i nadaje będąc poza 
zakresem przewidzianym dla służby amatorskiej zgodnie z WRC-15 (Genewa).  
 
Tak na marginesie – spotkałem się ze sprawą pracy SSB w paśmie 160m na 
częstotliwości 1810 kHz przez jedną z polskich stacji pracującej w zawodach 
WW. Kolega ten na uwagi o pracy niezgodnej z Band Planem odpowiedział, że 
inne stacje też tam pracują, to on też pracuje. 
 
Materiał przygotowany na podstawie informacji ze strony IARU R1 – zakładka 
HF Manager. 
 
Informacje o pracy YI9WS z listy HF – Managerów  IARU. 
 
*J3E = SSB 
 
Marek SP3AMO, KF Manager PZK. 
 

VII. Humor w PZK 
 

13. Ewelinka SWL-ka. To kotka N4PL. 

 

Info: SP5ELA 
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Humor dzięki uprzejmości Jurka SP8TK 

 

Eat my RF. Autor rysunku podpisał się na nim – N0UJR 
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IX. Silent Key’s 
 
SP3HAZ s.k. 
 
Dnia 14 lutego 2021 r. odszedł na zawsze Kol. Jerzy Gadziński SP3HAZ (l.76) ze 
Środy Wielkopolskiej. Jerzy, mimo wieku, jeszcze niedawno był czynny 
zawodowo i oczywiście na pasmach amatorskich. Od roku 1999 należał do 
Klubu Seniorów SPOTC PZK z numerem 218. W przeszłości udzielał się w Klubie 
SP3KFI przy zakładach TONSIL we Wrześni. Niech spoczywa w pokoju. Bliskim 
Jerzego SP3HAZ składamy serdeczne wyrazy współczucia. 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 18 lutego 2021r. o godz. 11.00 w Środzie 
Wielkopolskiej. 
 
Zarząd Klubu SPOTC PZK, Arseniusz SP3SLQ, Jerzy SP3SLU.  

_____________________________________________________ 

Janusz Pulczyński SP5COK S.K. 

Zmarł 13 lutego 2021 r. w szpitalu w Warszawie. 

DX-man, członek SPDXC. Doświadczony nadawca. Członek 
Warszawskiego OT PZK OT25. 

 

*Pogrzeb śp. Janusza odbędzie się 25 lutego 2021 r. w 
Warszawie, w kościele murowanym na Bródnie o godz. 11.50. 

Cześć Jego pamięci! 

Koledzy z OT25 i przyjaciele 

 

Janusz Pulczyński SP5COK, wspomnienie 

Jesień 1967 roku, właśnie odebrałem licencję nasłuchową. Mam 15 lat, drutową 
antenę, zwykły odbiornik radiofoniczny, w którym jest tylko wąziutkie pasmo 
40m. To na czym słuchać krótkofalowców? Zachęcony przez starszych stażem 
kolegów z klubu SP5PKN łażę po Dolnym Mokotowie i wypatruję anten. O! Jest, 
tuż za skrzyżowaniem, przy którym mieszkam. Idę „po kablu”, dzwonię do 
drzwi, otwiera mi piękna brunetka (żona Ewa) mówiąc: Janusz ktoś do ciebie.  
I tak się poznaliśmy. 

W jednej chwili pozyskałem coś najcenniejszego – własnego Mentora 
krótkofalarstwa! 
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Janusza odwiedzałem często,  
a kiedy dowiedział się, że nie mam na czym robić nasłuchów, pożyczył mi „na 

wieczne oddanie” nowiutki 
odbiornik z demobilu US-P. 
Mogłem więc robić nasłuchy na 
SSB i uczyć się rzemiosła. Taki był 
Janusz, a jego naturalną cechą 
charakteru była wielka uczynność. 
Dla krótkofalowca zrobiłby prawie 
wszystko. 
Po zdaniu egzaminu na licencję  
i otrzymaniu znaku SP5DDJ 
pobiegłem do Janusza, by się 
pochwalić. Pogratulował mi 
serdecznie i udzielił cennych 
wskazówek – jak wyjść w eter. 
Zawsze miał dla mnie czas, by 
pokazać mi czym naprawdę jest 

krótkofalarstwo. Podziwiałem Go jak robi łączności, jak konstruuje transceivery, 
i jak potrafi dzielić się wiedzą i zachętą do rozwijania pasji. Był niewysoki 
wzrostem, ale za to wielki duchem – dla mnie i wielu innych krótkofalowców 
pozostanie doskonałym przykładem realizacji idei „Ham Spirit”. 
Nasze krótkofalarskie ścieżki aż „do wczoraj” były silnie połączone. 
Odwiedzaliśmy się często i zawsze był jakiś nowy temat radiowy do omówienia. 
Cieszyliśmy się swoją obecnością. Jeździliśmy razem na zjazdy SPDX klubu, 
wspieraliśmy się w zdobywaniu informacji o wyprawach DX-owych (Janusz 
posiadał najwyższe trofea, a wśród nich DXCC – Honor Roll). W trudnych latach 
80-tych mogłem Januszowi odwdzięczyć się za wszystko co dla mnie zrobił  
i przywieźć z zagranicy doskonały transceiver z odczytem cyfrowym w bardzo 
dobrej cenie.  

Nasze ostatnie spotkanie, to wspólna akcja pomocy jednemu ze znanych 
warszawskich DX-manów, który ze względu na stan zdrowia nie mógł już 
nadawać i, aby wspomóc lichą rentę pomogliśmy mu upłynnić w dobrych cenach 
wartościowy sprzęt radiowy.  

5 lutego 2021, rozmawialiśmy przez telefon o krótkofalarstwie, jak zwykle długo 
i treściwie. 

Dalszego ciągu już nie będzie… 

Włodek HF5WIM (ex.SP5DDJ) 
 

*Pogrzeb śp. Janusza odbędzie się 25 lutego 2021 r. w Warszawie, w kościele 
murowanym na Bródnie o godz. 11.50. 

_______________________________________________________ 
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SQ3CZ s.k. 
 
W dniu 12 lutego 2021 r. zmarł Kolega Wiesław Szlachciak SQ3CZ (lat.65)  
z Witaszyc k. Jarocina. Wiesława SQ3CZ żegnają Koledzy z Klubu 
Krótkofalowców Ziemi Jarocińskiej SP3PJA i przekazują wyrazy współczucia dla 
najbliższych zmarłego. Pogrzeb odbył się 16 lutego 2021 r. w Witaszycach.  
 
Cześć Jego pamięci! 
 
Informacja: Janusz SP3IAS 
______________________________________________________________ 
SP3UOQ s.k. 
 
W dniu 10 lutego 2021 r. zmarł Kol. Ryszard Cieślak SP3UQQ z Poznania. 
Ryszard SP3UQQ był propagatorem ruchu Packet Radio w SP3 od początków 
rozwoju tej emisji, opiekunem poznańskich BBS-ów i innych cyfrowych stacji 
przekaźnikowych. W dalszych latach wspierał rozwój sieci EchoLink, APRS. 
Pomagał mniej doświadczonym nadawcom uruchomić się na emisjach 
cyfrowych. Uczestniczył w warsztatach APRS Tama. Będzie Go brakowało na 
cyfrowych łączach.  
 
Spoczywaj w pokoju! 
 
Informacja: Piotr SP3RAX Poznań. 
______________________________________________________________________ 

Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, 
Staszkowi SQ2EEQ, Staszkowi SP6MLK, Włodkowi HF5WIM, Markowi SP3AMO, 
Arseniuszowi SP3SLQ, Januszowi SP3IAS, Tadeuszowi SP9HQJ, Andrzejowi 
SP5AHT, Piotrowi SP3RAX, Piotrowi SP5PB, Waldkowi N4PL. 

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie 
PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK 

„z urzędu”, jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 
80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji. 

Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny 
odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków 
Redakcji. 

*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest 
to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną 
drugi raz. 
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Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż 
do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: 
sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć 
się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. 
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 
24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00. 

 
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą 
praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda 
opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików 
graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone  
w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane. 
 
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców 
(zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału 
fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak 
poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. 
Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne 
z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach 
PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne. 

Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt 
nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian 
tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego 
typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do 
odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.  

Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności 
językowej. 

Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na 
częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez 
Redakcję Krótkofalowca Polskiego. 

  

Redakcja Komunikatów PZK:  

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe. 

*Motto Redakcji 
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Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, 
szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie 
jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich 
członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również 
Redakcji Komunikatów PZK. 

W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, 
aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał „z terenu” często jest obarczony 
błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym 
cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK. 

Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął 
wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej „Komunikatem sekretariatu ZG PZK”). Od 
2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający 
komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). 

Redakcja Komunikatów PZK 

UWAGA! Komunikaty środowe PZK – subskrypcja 

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą 
elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych 
wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych 
podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 
400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została 
zautomatyzowana. 
 
Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: 
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez 
apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"  
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów). 

 



 
 

Warszawa, dnia 16 lutego 2021 r. 

 

Mateusz Morawiecki 

DRC.WL.06110.1.2021 

 
 
wg rozdzielnika 

Szanowni Państwo, 

 

zgodnie z § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.  
– Regulamin pracy Rady Ministrów, uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 
Proces Legislacyjny udostępniony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”, ustalenia jej 
wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (WPL RM poz. RD262). 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag (w tym w wersji 
edytowalnej na adres e-mail: mariusz.lewandowski@mc.gov.pl) do ww. projektu w terminie 
21 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak stanowiska w wyznaczonym terminie 
potraktowany zostanie, jako rezygnacja z przedstawienia stanowiska. 
 

 
Z poważaniem 

 
z up. Marek Zagórski 

Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ul. Królewska 27; 00-060 Warszawa, tel. +48 (22) 245 59 21 

Otrzymują: 
1) Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń; 
2) Fundacja Dobra Sieć; 
3) Fundacja Widzialni; 
4) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji; 
5) Internet Society Poland; 
6) Izba Gospodarki Elektronicznej; 
7) Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 
8) Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej; 
9) Krajowa Izba Gospodarcza; 
10) Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji; 
11) Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej; 
12) Fundacja Panoptykon; 
13) Fundacja Nowoczesna Polska; 
14) Fundacja Projekt Polska; 
15) Fundacja ePaństwo; 
16) Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza; 
17) Federacja Konsumentów 
18) Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich; 
19) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, 
20) Polska Izba Komunikacji Elektronicznej; 
21) Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji; 
22) Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"; 
23) Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji 
24) Stowarzyszenie organizatorów ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce; 
25) Związek Pracodawców Mediów Publicznych; 
26) Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska 
27) Polska Rada Biznesu; 
28) Naczelna Organizacja Techniczna; 
29) Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom; 
30) Polski Związek Krótkofalowców. 



Projekt z dnia 16 lutego 2021 r. 

 
 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia …………………………..2020 r. 

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji 

Elektronicznej”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia 

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach  

i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”, 

zwaną dalej „odznaką”. 

§ 2. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana: 

1) obecnym i byłym pracownikom obsługującym dział administracji rządowej - 

informatyzacja, realizującym zadania na rzecz rozwoju komunikacji elektronicznej,  

w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną; 

2) obecnym i byłym pracownikom jednostek organizacyjnych związanych z rozwojem 

komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacją, lub rozwojem usług świadczonych 

drogą elektroniczną; 

3) obecnym i byłym pracownikom lub członkom innych jednostek organizacyjnych, 

organizacji zawodowych, związkowych i społecznych działających dla rozwoju 

komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych 

drogą elektroniczną; 

4) innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym 

telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną 

– w uznaniu ich zasług dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub 

rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza w zakresie wprowadzania 

nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, wdrażania najnowszych osiągnięć 

techniki, oraz w uznaniu ich wieloletniej, nienagannej i sumiennej pracy. 

§ 3. 1.Odznakę nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji z własnej inicjatywy 

albo na wniosek: 



1) ministra lub kierownika urzędu centralnego; 

2) organu lub kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub podległej ministrowi 

właściwemu do spraw informatyzacji; 

3) terenowego organu administracji rządowej bądź organu samorządu terytorialnego; 

4) organu statutowego organizacji pozarządowej działającej w sprawach rozwoju 

komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych 

drogą elektroniczną; 

5) kierownika jednostki organizacyjnej działającej w sektorze rozwoju komunikacji 

elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub w sektorze rozwoju usług świadczonych drogą 

elektroniczną. 

2. O zasadności nadania odznaki decyduje minister właściwy do spraw informatyzacji.  

§ 4. 1. Wniosek o nadanie odznaki zawiera imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny 

kandydata do wyróżnienia, oraz opis jego zasług i osiągnięć w sprawach rozwoju komunikacji 

elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub w sprawach rozwoju usług świadczonych drogą 

elektroniczną – uzasadniający nadanie odznaki. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do 

spraw informatyzacji nie później niż na sześć miesięcy przed planowanym terminem jej 

wręczenia. 

§ 5. 1.Wniosków niespełniających wymogów, określonych w § 4 ust. 1 i 2, nie rozpatruje 

się. 

2. Informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku albo o braku rozpatrzenia wniosku  

z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przekazywana jest do wnioskodawcy w terminie trzech 

miesięcy od dnia wpływu wniosku. 

3. Wniosków niespełniających wymogów, określonych w § 4 ust. 1 i 2, nie przechowuje 

się dłużej niż 12 miesięcy od daty ich wpływu. Po upływie tego okresu wnioski te podlegają 

zniszczeniu. 

§ 6. 1. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 38 mm wykonany z mosiądzu  

z okrągłym uszkiem i półkolem do zawieszania. Na licowej stronie znajduje się wypukły, 

gładki znak pisarski „@”, w środku którego znajduje się wypukły, gładki symbol anteny BTS. 

Symbole te nawiązują do usług świadczonych drogą elektroniczną i usług 

telekomunikacyjnych. Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi medalu umieszczony jest wypukły, 



gładki, majuskułowy napis „ZASŁUŻONY DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ”. Na 

odwrotnej stronie znajduje się wypukły, gładki znak pisarski „@”, w środku którego znajdują 

się wypukłe, gładkie, majuskułowe litery RP. 

2. Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu w kolorze niebieskim o szerokości 38 mm, 

z jednym prążkiem w kolorze złota o szerokości 3 mm przechodzącym przez środek. 

3. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 7. 1. Odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie wręcza minister właściwy 

do spraw informatyzacji lub osoba przez niego upoważniona.  

2. Wręczenie odznaki wraz z dyplomem następuje w terminie określonym przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji lub osobę przez niego upoważnioną. 

3. Odznakę wraz z dyplomem wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających 

uroczysty charakter aktu wręczenia. 

4. W uzasadnionych przypadkach odznaka może zostać wręczona korespondencyjnie. 

5. Wzór dyplomu stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia  

§ 8. 1. W imieniu wyróżnionej osoby, która nie może odebrać odznaki wraz z dyplomem, 

odznakę wraz z dyplomem odbiera: 

1) członek najbliższej rodziny osoby wyróżnionej albo  

2) inna osoba pisemnie upoważniona przez osobę wyróżnioną. 

2. Odznakę wraz z dyplomem przesyła się przesyłką poleconą poprzez operatora 

wyznaczonego na adres korespondencyjny osoby wyróżnionej, w przypadku braku możliwości 

odbioru odznaki przez osoby wymienione w ust. 1. 

§ 9. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach. 

§ 10. Odznaka może być nadana tej samej osobie fizycznej tylko raz. 

§ 11. 1. Koszt odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem są pokrywane z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.  

2. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub dyplomu stwierdzającego jej nadanie, 

wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub dyplomu, za zwrotem kosztów. 

§ 12. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi urząd obsługujący ministra 

właściwego do spraw informatyzacji. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 



Za zgodność pod względem prawnym, 
legislacyjnym i redakcyjnym 
Aleksandra Wrochna 
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

 

  



Załączniki do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia  
….………… 2021 r. (poz. ……) 

Załącznik 1  

Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej” 
 

CZĘŚĆ I- PODSTAWOWE INFORMACJE 
1.Dane osobowe osoby fizycznej: 
 
1.1 Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.2 Adres korespondencyjny*……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

CZĘŚĆ II – OPIS OSIĄGNIĘĆ OSOBY FIZYCZNEJ 
(zaznaczyć i opisać właściwie- maksymalnie 3000 znaków) 

1.za całokształt działalności  
2. za konkretne osiągniecia o szczególnym znaczeniu   

 

CZĘŚĆ III  – UZASADNIENIE WNIOSKU 
(maksymalnie 3000 znaków) 

 
2. WNOSZĘ O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZAŁUŻONY DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 
Czytelny podpis:……………………………………………………………………………………… 
 
Określenie podmiotu występującego z wnioskiem…………………………………………………… 



 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Miejscowość i data…………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
3.Adnotacja o sposobie załatwiania wniosku 

* Podanie adresu korespondencyjnego jest istotne ze względu na przekazanie zaproszenia 

do odebrania odznaczenia. 

  



Załącznik 2 

Wzór odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej” 

 
 

  



Załącznik 3  

Wzór dyplomu stwierdzający nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”. 
 

 
 

  



UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenia jest wydawane na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. 2016 r. poz. 38). 

Przedmiotowa regulacja ma na celu wypełnienie luki prawnej, jaka powstała w wyniku 

zmiany zakresu działu administracji rządowej „łączność” dokonanej w listopadzie 2015 r. 

nowelizacją art. 12a i 16 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 i 2327). Ze względu na przeniesienie z działu „łączność” do działu 

„informatyzacja” spraw „telekomunikacji”, w aktualnym stanie prawnym „minister właściwy 

do spraw informatyzacji” nie posiada żadnych możliwości osobistego uhonorowania osób 

najbardziej zasłużonych dla rozwoju: tej dziedziny życia, działalności gospodarczej i rozwoju 

państwa. Jednocześnie ze względu na powiązanie spraw telekomunikacji ze sprawami rozwoju 

usług świadczonych drogą elektroniczną należało w przedmiotowej regulacji uhonorować 

osoby najbardziej zasłużone również dla rozwoju tej dziedziny życia. 

Rozporządzenie wprowadza nowy rodzaj odznaki honorowej, która będzie nadawana 

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji osobom zasłużonym dla rozwoju  

i prawidłowego funkcjonowania komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji i rozwoju 

usług świadczonych drogą elektroniczną w ww. dziedzinach. Ponadto wyróżnione tą odznaką 

mogą być osoby zasłużone w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, prac 

badawczych, propagowania i wdrażania najnowszych osiągnięć telekomunikacyjnych 

i rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną w dziale administracji rządowej 

„informatyzacja” oraz w uznaniu ich wieloletniej, nienagannej i sumiennej pracy w 

ww. dziedzinach. 

Zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją na przeszkodzie temu, aby 

rozporządzenia weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia  

z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem 

Centralnym. 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów projekt nie podlega 

notyfikacji Komisji Europejskiej. 



Przyjęte w projekcie rozwiązania nie będą miały wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, stosownie do przepisu art. 66 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, z chwilą skierowania do 

uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu rozporządzenia projekt zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”. 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji 
Elektronicznej”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu 
nadawania oraz noszenia 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów 
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Katarzyna Łubik, Departament Telekomunikacji, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
katarzyna.lubik@mc.gov.pl 

Data sporządzenia: 
16.02.2021 r. 
 
Źródło:  
art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 grudnia 1978 r. o 
odznakach i mundurach (Dz. U. 
2016 r. poz. 38). 
 
Nr w wykazie prac 
legislacyjnych Rady Ministrów 
– RD262 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Przedmiotowa regulacja ma na celu wypełnienie luki prawnej, jaka powstała w wyniku 
zmiany zakresu działu administracji rządowej „łączność” dokonanej w listopadzie 2015 r. 
nowelizacją art. 12a i 16 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 i 2327). Ze względu na przeniesienie z działu „łączność” do 
działu „informatyzacja” spraw „telekomunikacji”, w aktualnym stanie prawnym „minister 
właściwy do spraw informatyzacji” nie posiada żadnych możliwości osobistego 
uhonorowania osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju: tej dziedziny życia, działalności 
gospodarczej i rozwoju państwa. Jednocześnie ze względu na powiązanie spraw rozwoju 
komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, ze sprawami rozwoju usług 
świadczonych drogą elektroniczną należało w przedmiotowej regulacji uhonorować osoby 
najbardziej zasłużone również dla rozwoju tej dziedziny życia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie wprowadza nowy rodzaj odznaki honorowej, która będzie nadawana 
przez ministra właściwego do spraw informatyzacji osobom zasłużonym dla rozwoju  
i prawidłowego funkcjonowania rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym 
telekomunikacji i rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną w ww. dziedzinach. 
Ponadto wyróżnione tą odznaką mogą być osoby zasłużone w zakresie wprowadzania 
nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, propagowania i wdrażania najnowszych 
osiągnięć komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacyjnych i rozwoju usług 
świadczonych drogą elektroniczną w dziale administracji rządowej „informatyzacja” oraz w 
uznaniu ich wieloletniej, nienagannej i sumiennej pracy w ww. dziedzinach. 

Odznaka swoją symboliką będzie scalała dział informatyzacji administracji rządowej 
obejmujący sprawy telekomunikacji oraz rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną. 
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 
OECD/UE?  

Brak danych w tym zakresie. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Pracownicy i 
urzędnicy organów 
administracji 
rządowej oraz 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 
bezpośrednio 
zaangażowani  
w komunikację 
elektroniczną, w 
tym 
telekomunikację i 
świadczenie usług 
drogą elektroniczną 

Brak 
precyzyjnych 
danych 

- Pozytywne. Motywujące 
zarówno te osoby, jak i 
inne, do dalszego 
zaangażowania się w 
rozwój komunikacji 
elektronicznej, w tym 
telekomunikacji i 
świadczenie usług drogą 
elektroniczną. Publiczne 
uhonorowanie zasług. 

Przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni  

ok. 6370 
podmiotów 

UKE Pozytywne. Motywujące 
zarówno te podmioty, jak i 
inne, do dalszego 
zaangażowania się w 
rozwój komunikacji 
elektronicznej, w tym 
telekomunikacji i 
świadczenie usług drogą 
elektroniczną. Publiczne 
uhonorowanie zasług. 

Organizacje 
pozarządowe 
związane ze 
sprawami 
komunikacji 
elektronicznej, w 
tym telekomunikacji 
i świadczenia usług 
drogą elektroniczną 

Brak 
precyzyjnych 
danych, ale nie 
mniej niż 100 
podmiotów 

- Pozytywne. Motywujące 
zarówno te osoby, jak i 
inne, do dalszego 
zaangażowania się w 
rozwój komunikacji 
elektronicznej, w tym 
telekomunikacji i 
świadczenie usług drogą 
elektroniczną. Publiczne 
uhonorowanie zasług. 

Inne osoby 
szczególnie 

Brak 
precyzyjnych 

 Pozytywne. Motywujące 
zarówno te osoby, jak i 
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zasłużone dla 
rozwoju 
komunikacji 
elektronicznej, w 
tym 
telekomunikacji, lub 
rozwoju usług 
świadczonych drogą 
elektroniczną 

danych inne, do dalszego 
zaangażowania się w 
rozwój komunikacji 
elektronicznej, w tym 
telekomunikacji i 
świadczenie usług drogą 
elektroniczną. Publiczne 
uhonorowanie zasług 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projektowane rozporządzenie zostanie 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 
Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”. 
Projekt zostanie poddany konsultacjom publicznym, które będą trwały 14 dni. 
W ramach konsultacji publicznych projekt otrzymają następujące podmioty: 
˗ Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń; 
˗ Fundacja Dobra Sieć; 
˗ Fundacja Widzialni; 
˗ Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji; 
˗ Internet Society Poland; 
˗ Izba Gospodarki Elektronicznej; 
˗ Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 
˗ Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej; 
˗ Krajowa Izba Gospodarcza; 
˗ Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji; 
˗ Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej; 
˗ Fundacja Panoptykon; 
˗ Fundacja Nowoczesna Polska; 
˗ Fundacja Projekt Polska; 
˗ Fundacja ePaństwo; 
˗ Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza; 
˗ Federacja Konsumentów 
˗ Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich; 
˗ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, 
˗ Polska Izba Komunikacji Elektronicznej; 
˗ Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji; 
˗ Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"; 
˗ Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji 
˗ Stowarzyszenie organizatorów ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce; 
˗ Związek Pracodawców Mediów Publicznych; 
˗ Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska 
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˗ Polska Rada Biznesu; 
˗ Naczelna Organizacja Techniczna; 
˗ Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom; 
˗ Polski Związek Krótkofalowców. 

W ramach opiniowania projekt otrzymają: 
˗ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
˗ Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 
˗ Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 
˗ Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; 
˗ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; 
˗ Rada Dialogu Społecznego; 
˗ Business Centre Club – Związek Pracodawców; 
˗ Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”; 
˗ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;  
˗ Forum Związków Zawodowych; 
˗ Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 
˗ Konfederacja Lewiatan;  
˗ Związek Rzemiosła Polskiego;  
˗ Związek Przedsiębiorców i Pracodawców; 
˗ Komisja Heraldyczna (MSWiA); 
˗ Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu w raporcie z konsultacji 
publicznych i z opiniowania. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [tys. zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

budżet państwa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Saldo ogółem 
-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-110 

budżet państwa 
-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-
10 

-110 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła 
finansowania  

Część 27 budżetu państwa-Informatyzacja. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza regulację wpływającą na 
sektor finansów publicznych w zakresie części 27 budżetu państwa-
Informatyzacja, której dysponentem jest Minister Cyfryzacji. 
Szacunkowa wysokość wydatków związana z wejściem w życie 
rozporządzenia została określona przy założeniu, że rocznie będzie 
przyznawanych do 100 odznak wraz z dyplomami o wartości brutto 
do 100 zł. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 
(0-10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże 
przedsiębiorstwa 

0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

(dodaj/usuń) 0 0 0 0 0 0 0 
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

jak w „Dodatkowych informacjach …” poniżej 

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

jak w „Dodatkowych informacjach …” poniżej 

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 

- 
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domowe  

(dodaj/usuń) - 
Niemierzalne (dodaj/usuń) - 

(dodaj/usuń) - 
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń  

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia powinno mieć 
korzystny wpływ na funkcjonowanie licznej grupy przedsiębiorców z 
branż komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacyjnych i 
świadczących usługi drogą elektroniczną. Jednakże bez 
jakiegokolwiek wpływu na kwestie finansowe. Jednocześnie 
przedmiotowy projekt rozporządzenia nie ma wpływu na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców (oprócz podmiotów wymienionych 
wyżej) oraz na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także 
osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 
projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza 
bezwzględnie wymaganymi przez UE 
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne: - 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 
do ich elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: - 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu 
na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Pozytywne. Motywujące zarówno te osoby, jak i inne, do dalszego 
zaangażowania się w rozwój komunikacji elektronicznej, w tym 
telekomunikacji i świadczenie usług drogą elektroniczną. Publiczne 
uhonorowanie zasług. 
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Czwarty kwartał 2020 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 
zastosowane? 

Ewaluacja efektów nie jest możliwa.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

- 

 

 
 


