Podpisanie Porozumienia
W dniu 3 czerwca 2014 r. odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie uroczyste
podpisanie „ POROZUMIENIA” w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań
wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych
zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. W spotkaniu wzięli udział: z ramienia
MUW Dyr. Janusz Jankowski, Andrzej Pasek – kierownik WCZK oraz Piotr Radecki- specjalista
ds. łączności, zaś z naszej strony Bożena Łacheta SP9MAT – Prezes, kol. Jerzy Gajewski
SQ9GEV i Andrzej Łacheta SP9MAX.

Od lewej : Gajewski Jerzy SQ9GEV, Janusz Jankowski , Bożena Łacheta SP9MAT, Andrzej Pasek oraz
Piotr Radecki.
Foto Andrzej SP9MAX

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy:
Wojewodą Małopolskim - Panem Jerzym Millerem z siedzibą w Krakowie 31-156
przy ul. Basztowej 22, reprezentowanym przez Pana Marka Ruta Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a
Małopolskim Stowarzyszeniem Krótkofalowców Oddziału Terenowego Polskiego Związku
Krótkofalowców w Krakowie z siedzibą w Krakowie 31-143 przy ul. Basztowej 15/17
reprezentowanym przez Panią Bożenę Łachetę, Prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia
Krótkofalowców Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Krakowie,
w oparciu o art.16 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r., o zarządzaniu kryzysowym (Dz.
U. z 2007 nr 89, poz. 590 z późn. zm.), oraz porozumienia w sprawie współpracy przy
podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk
żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,
zawartego w dniu 7 maja 2013r., w Warszawie, pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji, a
Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców i na podstawie § 3 ust. 1 i 7, § 4 ust. 3 Statutu
Polskiego Związku Krótkofalowców z dnia 15 października 2011 r.

Współpraca ze strony MSK OT PZK w Krakowie będzie polegać na
1) tworzeniu amatorskiej sieci ratunkowej na terenie województwa małopolskiego realizującej
zadania w zakresie określonym w niniejszym Porozumieniu,
2) współpracy z komórką organizacyjną Urzędu, właściwą w sprawach bezpieczeństwa i
zarządzania kryzysowego,
3) organizowaniu i przeprowadzaniu okresowych ćwiczeń krótkofalowców w zakresie
łączności na szczeblu wojewódzkim w celu utrwalania i ujednolicania sposobu komunikacji
pomiędzy krótkofalowcami oraz krótkofalowcami a WBiZK,
4) 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 pomiędzy stronami niniejszego
Porozumienia,
5) działaniu wspomagającym organizację łączności radiowej na potrzeby informowania służb
wojewódzkich realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego,
6) 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,
7) propagowaniu wśród obywateli zachowań niezbędnych do przetrwania w sytuacjach
kryzysowych oraz sposobów wykorzystania krótkofalarstwa dla tych celów.
Współpraca ze strony Urzędu będzie polegać w szczególności na:
1) uwzględnianiu udziału amatorskiej sieci ratunkowej w ćwiczeniach oraz szkoleniach z
zakresu łączności radiowej oraz w ramach ćwiczeń elementów systemów wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach organizowanych przez WCZK w Krakowie,
2) dążeniu w zakresie posiadanych potrzeb i środków do tworzenia przy komórce
organizacyjnej Urzędu, WCZK w Krakowie, radiostacji krótkofalarskiej umożliwiającej
koordynację przepływu informacji pomiędzy tą komórką, a amatorską siecią ratunkową
tworzoną na terenie województwa małopolskiego przez MSK OT PZK w Krakowie, przy
czym szczegóły organizacji tej radiostacji oraz procedury przekazywania informacji ,
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 WCZK wsparcia logistycznego i
sprzętowego dla MSK OT PZK w Krakowie.
Współpraca Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców Oddziału Terenowego Polskiego
Związku Krótkofalowców w Krakowie z komórką organizacyjną Urzędu, Wydziałem
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
będzie realizowana na podstawie corocznych planów współpracy.

Podpisywanie Porozumienia
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