POROZUMIENIE
w sprawie wspolpracy przy podejmowaniu dzialan wspomagaj^cych przekazywanie informacji
w sytuacjach kl^sk zywiolowych i innych podobnych zdarzen zagrazaj^cych bezpieczenstwu
powszechnemu

2013 r. w Bydgoszczy

zawarte w dniu

na podstawie:

1) Porozumienia w sprawie

wspolpracy

przy

podejmowaniu

dzialan

wspomagaj^cych

przekazywanie informacji w sytuacjach kl^sk zywiolowych i innych podobnych zdarzen
zagrazaj^cych bezpieczenstwu powszechnemu, zawarte w dniu 7 maja 2013 r. w Warszawie
pomiedzy

Ministrem Administracji

i

Cyfryzacji

a

Prezesem

Polskiego

Zwi^zku

Krotkofalowcow,
2) § 3 ust. 1 i 7, § 4 ust. 3 Statutu Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow z dnia 15 pazdziemika
2011 r.

pomiedzy:
Wojewod^ Kujawsko-Pomorskim Pani^ Ew^ Mes
a
Bydgoskim Oddziatem Terenowym Polskiego Zwi^zku
w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej 25

Krotkofalowcow z siedzib^

oraz
Toruhskim Oddzialem Terenowym
w Toruniu przy ul. Grudzi^dzkiej 17

Polskiego Z w i ^ k u

Krotkofalowcow z siedzib^

reprezentowanymi przez:
Pana
Zbigniewa
Nawrota,
dzialaj^cego
na
z dnia 18 czerwca 2013 r. o numerze: l.dz.prez.65/2013
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podstawie

pelnomocnictwa

§1
Ilekroc w Porozumieniu mowa o:
1) Wojewodzie - nalezy przez to rozumiec Wojewod? Kujawsko-Pomorskiego,
2) Urz^dzie

-

nalezy

przez

to

rozumiec

Kujawsko-Pomorski

Urz^d

Wojewodzki

w Bydgoszczy
3) OT P Z K - nalezy przez to rozumiec Bydgoski Oddzial Terenowy Polskiego Z w i ^ k u
Krotkofalowcow oraz Torunski Oddzial Terenowy Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow
zgodnie z K R S nr 0000088401,
4) amatorskiej sieci ratunkowej - nalezy przez to rozumiec siec tworzon^ przez OT P Z K ,
realizuJ4C4 l^cznosc na poziomie wojewodztwa, powiatu lub gminy (miasta),
5) radiostacji - nalezy przez to rozumiec stanowisko t^cznosci amatorskiej sieci ratunkowej
wyposazone w urz^dzenia nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem antenowym
i zasilaj^cym.

§2
OT P Z K deklaruJ4 wol^ wspolpracy w zakresie organizacji rezerwowej l^cznosci radiowej
na obszarze wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w sytuacjach kl^sk zywiolowych i innych
podobnych zdarzen zagrazaj^cych bezpieczenstwu powszechnemu wymagaj^cych podj^cia dzialan
wspomagaj^cych przekazywanie informacji w przypadkach niesprawnosci komercyjnych systemow
telekomunikacyjnych, takich jak telefonia stacjonama, komorkowa, Internet oraz innych.

§3
1. Wspolpraca ze strony OT P Z K w ramach dzialan, o ktorych mowa w § 2, bedzie polegac
w szczegolnosci na:
1) tworzeniu amatorskiej sieci ratunkowej na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego
realizuj^cej zadania w zakresie okreslonym w niniejszym Porozumieniu;
2) wspolpracy z komork^ organizacyjn^ Urz^du, wlasciw^ w sprawach bezpieczenstwa
i zarz^dzania kryzysowego;
3) wymianie informacji o zagrozeniach z wlasciwymi podmiotami oraz czynnym udziale
wprocesie

powszechnego

ostrzegania

i alarmowania

ludnosci

poprzez

dost^pne

krotkofalarskie srodki l^cznosci, na zasadach ustalonych w drodze ustaleh pomiedzy
stronami niniejszego Porozumienia;
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4) dziaianiu wspomagajacym i uzupelniaj^cym organizacji l^cznosci radiowej na potrzeby
informowania

sluzb

miejskich

realizuj^cych

zadania

z

zakresu

bezpieczenstwa

i zarz^dzania kryzysowego;
5) pomocy lokalnym sluzbom w organizowaniu likwidacji skutkow kl^sk zywiolowych
oraz innych zdarzen kryzysowych - w zakresie posiadanych mozliwosci, tj. posiadanego
sprz^tu radiowego wraz z obsluguj^cymi go operatorami - krotkofalowcami;
6) organizowaniu i przeprowadzaniu
l^cznosci

na

komunikacji

szczeblu
pomiedzy

okresowych cwiczen krotkofalowcow w zakresie

wojewodzkim

w

celu

utrwalania

samymi krotkofalowcami

oraz

i ujednolicania

krotkofalowcami

sposobu
akomork^

organizacyjn^ Urz^du, wlasciw^ w sprawach bezpieczenstwa i zarz^dzania kryzysowego;
7) propagowaniu wsrod obywateli zachowan niezb^dnych do przetrwania w sytuacjach
kryzysowych oraz sposobow wykorzystania krotkofalarstwa dla tych celow.

§4
Wspolpraca ze strony Urz^du w ramach dzialan, o ktorych mowa w § 2, bedzie polegac
w szczegolnosci na:
1) uwzgl^dnianiu udzialu amatorskiej sieci ratunkowej w cwiczeniach oraz szkoleniach
z zakresu l^cznosci oraz w ramach cwiczen elementow systemow wczesnego ostrzegania
o zagrozeniach

organizowanych

przez komork^ organizacyjn^ Urz^du, wlasciw^

w sprawach bezpieczenstwa i zarzqdzania kryzysowego;
3) d^zeniu w zakresie posiadanych potrzeb i srodkow do tworzenia przy komorce
organizacyjnej

Urz^du,

wlasciwej

w

sprawach

bezpieczenstwa

i zarz^dzania

kryzysowego, radiostacji krotkofalarskiej P Z K umozliwiaj^cej koordynacj? przeplywu
informacji pomiedzy t^ komork^ a amatorsk^ sieci^ ratunkow^ tworzon^ przez OT PZK,
3) podawaniu

do

wiadomosci

w

mediach

publicznych

informacji

o

dzialaniach

krotkofalowcow w czasie kl^sk zywiolowych i innych zagrozeh oraz o ich roll
w spoleczehstwie

w

zakresie

ochrony

ludnosci

i

zapobiegania

skutkom

kl^sk

zywiolowych, a takze zamieszczaniu tych informacji w publikacjach i dokumentach
dotycz^cych zarz^dzania kryzysowego oraz obrony cywilnej;
4) udzielaniu w miar^ posiadanych mozliwosci i potrzeb przez komork^ organizacyjn^
Urz^du, wlasciw^ w sprawach bezpieczenstwa i zarzqdzania kryzysowego, wsparcia
logistycznego i sprz^towego dla OT PZK.
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§5
Wspolpraca

OT

PZK z

komork^

organizacyjn^

Urz^du,

wlasciw^ w

sprawach

bezpieczenstwa i zarz^dzania kryzysowego, bedzie realizowana na podstawie corocznych ramowych
planow wspolpracy.

§6
1. Ze strony Urz^du za organizacji wspoldzialania i koordynacji wspolpracy z OT P Z K
odpowiedzialny jest Dyrektor Wydzialu Bezpieczenstwa i Zarz^dzania Kryzysowego.
2. Ze strony OT P Z K odpowiedzialnym za wspoldzialanie z Urz^dem jest Prezes
Bydgoskiego Oddzialu Terenowego P Z K Pan Zbigniew Nawrot

§7
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj^ formy pisemnej.

§8
Porozumienie sporz^dzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

§9
1. Porozumienie zostalo zawarte na czas nieokreslony.
2. Kazdej ze stron przystuguje

prawo rozwi^zania porozumienia z zachowaniem

jednomiesiicznego okresu wypowiedzenia.

§10
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego podpisania.

.^ri'^^^.... ^i^..

Prezes
Bydgoskiego Oddzialu Terenowego
Polskj^go Zwi^zku Krot^iklowcow

Zbigniew Nawrot
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