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POROZUMIENIE 

w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie 

informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu 

 

zawarte w dniu ……………................ 2013 r. w ………………………………….. 

 

na podstawie: 

 

1) Porozumienia w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających 

przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych 

zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, zawarte w dniu 7 maja 2013 r. 

w Warszawie pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Prezesem Polskiego 

Związku Krótkofalowców, 

2) § 3 ust. 1 i 7, § 4 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców z dnia 15 

października 2011 r. 

 

pomiędzy: 

 

Wojewodą Dolnośląskim – Panem ………………………..……………………….., 

a 

Prezesem Oddziału Terenowego PZK nr 01 – Panem …........................................... 

………………………………………………………………………………………. 

 

§ 1 

Ilekroć w Porozumieniu mowa o: 

1) Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Dolnośląskiego, 

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, 

3) OT PZK – należy przez to rozumieć oddział terenowy Polskiego Związku 

Krótkofalowców Nr 01, zgodnie z KRS nr 0000088401, 

4) amatorskich sieciach ratunkowych – należy przez to rozumieć sieci tworzone przez 

oddziały terenowe oraz kluby krótkofalarskie PZK, realizujące łączność na poziomie 

województw, powiatów lub gmin (miast), 
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5) krajowej amatorskiej sieci ratunkowej – należy przez to rozumieć sieć tworzoną przez 

istniejące amatorskie sieci ratunkowe, realizującą łączność na poziomie krajowym, 

6) radiostacji – należy przez to rozumieć stanowisko łączności amatorskiej sieci 

ratunkowej wyposażone w urządzenia nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz 

z systemem antenowym i zasilającym. 

 

§ 2 

 OT PZK deklaruje wolę współpracy w zakresie organizacji rezerwowej łączności 

radiowej na obszarze województwa w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych 

zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu wymagających podjęcia działań 

wspomagających przekazywanie informacji w przypadkach niesprawności komercyjnych 

systemów telekomunikacyjnych, takich jak telefonia stacjonarna, komórkowa, Internet oraz 

innych. 

 

§ 3 

1. Współpraca ze strony OT PZK w ramach działań, o których mowa w § 2, będzie 

polegać w szczególności na:  

1) tworzeniu amatorskiej sieci ratunkowej na terenie województwa realizującej zadania 

w zakresie określonym w niniejszym Porozumieniu;  

2) współpracy z komórką organizacyjną Urzędu, właściwą w sprawach bezpieczeństwa 

i zarządzania kryzysowego; 

3) wymianie informacji o zagrożeniach z właściwymi podmiotami oraz czynnym 

udziale w procesie powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności poprzez 

dostępne krótkofalarskie środki łączności, na zasadach ustalonych w drodze ustaleń 

pomiędzy stronami niniejszego Porozumienia; 

4) działaniu wspomagającym i uzupełniającym organizację łączności radiowej na 

potrzeby informowania służb wojewódzkich realizujących zadania z zakresu 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego; 

5) pomocy lokalnym służbom w organizowaniu likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych oraz innych zdarzeń kryzysowych – w zakresie posiadanych 

możliwości, tj. posiadanego sprzętu radiowego wraz z obsługującymi go 

operatorami – krótkofalowcami; 

6) organizowaniu i przeprowadzaniu okresowych ćwiczeń krótkofalowców w zakresie 

łączności na szczeblu wojewódzkim w celu utrwalania i ujednolicania sposobu 
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komunikacji pomiędzy samymi krótkofalowcami oraz krótkofalowcami a komórką 

organizacyjną Urzędu, właściwą w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego; 

7) propagowaniu wśród obywateli zachowań niezbędnych do przetrwania w sytuacjach 

kryzysowych oraz sposobów wykorzystania krótkofalarstwa dla tych celów. 

 

§ 4 

 Współpraca ze strony Urzędu w ramach działań, o których mowa w § 2, będzie 

polegać w szczególności na:  

1) uwzględnianiu udziału amatorskiej sieci ratunkowej w ćwiczeniach oraz 

szkoleniach z zakresu łączności oraz w ramach ćwiczeń elementów systemów 

wczesnego ostrzegania o zagrożeniach organizowanych przez komórkę 

organizacyjną Urzędu, właściwą w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego;  

2) dążeniu w zakresie posiadanych potrzeb i środków do tworzenia przy komórce 

organizacyjnej Urzędu, właściwej w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego, radiostacji krótkofalarskiej PZK umożliwiającej koordynację 

przepływu informacji pomiędzy tą komórką a amatorską siecią ratunkową 

tworzoną przez OT PZK, przy czym szczegóły organizacji tej radiostacji oraz 

procedury przekazywania informacji określa załącznik nr 1 do Porozumienia; 

3) podawaniu do wiadomości w mediach publicznych informacji o działaniach 

krótkofalowców w czasie klęsk żywiołowych i innych zagrożeń oraz o ich roli 

w społeczeństwie w zakresie ochrony ludności i zapobiegania skutkom klęsk 

żywiołowych, a także zamieszczaniu tych informacji w publikacjach 

i dokumentach dotyczących zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej;  

4) udzielaniu w miarę posiadanych możliwości i potrzeb przez komórkę 

organizacyjną Urzędu, właściwą w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego wsparcia logistycznego i sprzętowego dla OT PZK. 

 

 

§ 5 

Współpraca OT PZK z komórką organizacyjną Urzędu, właściwą w sprawach 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego będzie realizowana na podstawie corocznych 

ramowych planów współpracy. 
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§ 6 

1. Ze strony Urzędu osoby odpowiedzialne za współdziałanie i koordynację 

współpracy z OT PZK, wyznaczone przez kierownika komórki organizacyjnej 

Urzędu, właściwej w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, 

określa załącznik nr 2 do Porozumienia.  

2. Ze strony OT PZK osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez Prezesa Zarządu OT 

PZK, za współdziałanie i koordynację współpracy z komórką organizacyjną 

Urzędu, właściwą w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, określa 

załącznik nr 3 do Porozumienia.  

 

§ 7 

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej.  

 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

§ 9 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

 

 

       Wojewoda Dolnośląski                                            Prezes Zarządu OT PZK 

 ………………………………….                              ……………………………… 

 


