ZARZĄDZENIE Nr 18/20
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 31 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d w związku z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 i 285) zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
określonym w załączniku do zarządzenia nr 42/19 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

regulaminie organizacyjnym urzędu – należy przez to rozumieć regulamin
organizacyjny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, stanowiący
załącznik do zarządzenia nr 246/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca
2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu;”,

b) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 17 w brzmieniu:
„17) PRM  należy przez to rozumieć Państwowe Ratownictwo Medyczne.”,
c) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„3.

Do zakresu działania Wydziału należą zadania określone w § 11 statutu, § 17 i 20
regulaminu organizacyjnego urzędu oraz zadania zlecone w odrębnym trybie przez
Wojewodę, I Wicewojewodę, II Wicewojewodę lub dyrektora generalnego urzędu.”;

2) w § 4:
a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) Stanowisko do Spraw Systemów Teleinformatycznych i Łączności Radiowej
ZK-V.”,
b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) Stanowisko do Spraw Systemów Teleinformatycznych i Łączności Radiowej.”;
3) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) współpraca z Doradcą Etycznym, Pełnomocnikiem do Spraw Systemu
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz Koordynatorem do Spraw
Dostępności;”,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 12,
c) w ust. 3:
 w pkt 54 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 55 i 56 w brzmieniu:
„55) wydawanie, odmawianie lub cofanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie,
używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub

wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą
przestrzegania warunków wydanych pozwoleń;
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56) współpraca z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej  Państwowym
Instytutem Badawczym, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
oraz Państwową Służbą Hydrogeologiczną.”,
d) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. 1. Do zakresu zadań Stanowiska do Spraw Systemów Teleinformatycznych
i Łączności Radiowej należy w szczególności:
1) realizacja zadań związanych z planowaniem, organizacją, budową i utrzymaniem
systemów łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury
łączności radiowej Wojewody na terenie województwa z przeznaczeniem na potrzeby
systemu PRM;
2) nadzór organizacyjny oraz zarządzanie siecią radiową DMR, LAN oraz WLAN,
zapewniającą
prawidłowe
funkcjonowanie
systemu
łączności
radiowej,
w szczególności łączności radiowej zarządzania kryzysowego;
3) organizacja topologii, nadzór i konfiguracja struktury oraz stała inwentaryzacja stacji
retransmisyjnych łączności radiowej w województwie i współpraca w tym zakresie
z Wydziałem Zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego, szpitalami,
nadleśnictwami i innymi właściwymi podmiotami;
4) współpraca i wsparcie Oddziału Logistyki w sprawach systemu łączności radiowej
Wojewody.
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym planowania,
budowy, wykorzystywania i finansowania łączności radiowej na potrzeby PRM
dokonywana jest w ścisłej współpracy i z akceptacją Wydziału Zdrowia.”;
4) załącznik do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie miesiąca od
dnia wejścia w życie zarządzenia dostosuje opisy stanowisk pracy oraz zakresy obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności pracowników do zadań określonych w zarządzeniu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia
i Zarządzania Kryzysowego.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
/-/ Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Przedmiotowym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian w regulaminie organizacyjnym
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
1) tworzy się Stanowisko do Spraw Systemów Teleinformatycznych i Łączności Radiowej
z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnego i niezakłóconego działania systemów
łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury łączności
radiowej Wojewody Wielkopolskiego na terenie województwa z przeznaczeniem na potrzeby
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Jednym z głównych zadań na stanowisku jest
sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad funkcjonowaniem systemu łączności radiowej,
organizacja topologii, nadzór i konfiguracja struktury oraz stała inwentaryzacja stacji
retransmisyjnych łączności radiowej w województwie wielkopolskim, wymagająca również
podejmowania stosownych czynności poza siedzibą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu;
2) w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzanymi w Wydziale zadanie związane ze
współpracą z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej  Państwowym Instytutem
Badawczym, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Państwową Służbą
Hydrogeologiczną uprzednio wykonywane przez Oddział: WCZK zostaje powierzone
Oddziałowi Planowania Cywilnego;
3) do zakresu działania Oddziału Planowania Cywilnego dodaje się zadanie związane
z wydawaniem, odmawianiem lub cofaniem pozwoleń na nabywanie, przechowywanie,
używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie
materiałów wybuchowych metodą in situ  dotychczas realizowane w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa, w tym związane z kontrolą przestrzegania warunków wydanych pozwoleń  na
podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 204).
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjno-porządkowy.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.
Ponadto nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w związku
z wprowadzeniem tego aktu.

Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
/-/ Dariusz Dymek

Poznań, dnia 31 lipca 2020 r.

