ZARZĄDZENIE NR 460/19
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach
Na podstawie art. 16 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W Regulaminie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, stanowiącym
załącznik do zarządzenia Nr 142/15 Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
zmienionego zarządzeniami Nr 378/15 z dnia 27 lipca 2015 r., Nr 539/15 z dnia
28 października 2015 r., Nr 11/16 z dnia 22 stycznia 2016 r., Nr 61/16 z dnia 22 lutego
2016 r., Nr 175/16 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 363/16 z dnia 31 października 2016 r.,
Nr 424/16 z dnia 23 grudnia 2016 r., Nr 32/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 125/17
z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 264/17 z dnia 12 września 2017 r., Nr 365/17 z dnia
22 grudnia 2017 r., Nr 135/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 167/18 z dnia 25 maja
2018 r., Nr 164/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz Nr 364/19 z dnia 12 września 2019 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o wojewodzie Wojewoda przekazuje
I Wicewojewodzie i II Wicewojewodzie następujące zadania i kompetencje:
1) do zakresu zadań i kompetencji wykonywanych przez I Wicewojewodę należy:
a) realizowanie zadań i kompetencji Wojewody określonych w § 68, § 71, § 73,
§ 73a, § 74 i § 84,
b) koordynowanie
działalności
Śląskiego
Wojewódzkiego
Inspektora
Farmaceutycznego,
Śląskiego
Wojewódzkiego
Inspektora
Inspekcji
Handlowej, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Śląskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
2) do zakresu zadań i kompetencji wykonywanych przez II Wicewojewodę należy:
a) realizowanie zadań i kompetencji Wojewody określonych w § 69 i § 75,
b) nadzorowanie zadań realizowanych przez Państwową Straż Łowiecką
i Państwową Straż Rybacką,
c) koordynowanie działalności Śląskiego Kuratora Oświaty, Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz Śląskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.”;

2)

w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownictwo Urzędu sprawuje bezpośredni nadzór
organizacyjnymi Urzędu zgodnie z następującym podziałem:

nad

komórkami

1) Wojewoda:
a) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
b) Wydział Kontroli,
c) Wydział Nadzoru Prawnego,
d) Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej,
e) Biuro Wojewody,
f) Zespół Audytu Wewnętrznego,
g) Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
2) I Wicewojewoda:
a) Wydział Finansów i Budżetu,
b) Wydział Nadzoru Właścicielskiego,
c) Wydział Powiadamiania Ratunkowego,
d) Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,
e) Wydział Zdrowia,
f) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
3) II Wicewojewoda:
a) Wydział Infrastruktury,
b) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
c) Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna,
d) Państwowa Straż Łowiecka,
e) Państwowa Straż Rybacka;
4) Dyrektor Generalny Urzędu:
a) Biuro Administracyjne,
b) Biuro Organizacyjno-Budżetowe.”;
3)

w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Organizację centrum powiadamiania ratunkowego, jako komórki wewnętrznej,
ustala się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.”;

4)

§ 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Dyrektorzy wydziałów kierują wydziałami przy pomocy zastępców dyrektorów
wydziałów. Stanowiska zastępców dyrektorów tworzy się w następujących
wydziałach:
1) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – jeden Zastępca Dyrektora;
2) Wydział Infrastruktury – jeden Zastępca Dyrektora;
3) Wydział Kontroli – jeden Zastępca Dyrektora;
4) Wydział Nadzoru Prawnego – jeden Zastępca Dyrektora;
5) Wydział Nadzoru Właścicielskiego – dwóch Zastępców Dyrektora;
6) Wydział Powiadamiania Ratunkowego – jeden Zastępca Dyrektora;
7) Wydział Rodziny i Polityki Społecznej – jeden Zastępca Dyrektora;
8) Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej – jeden Zastępca Dyrektora;
9) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – dwóch Zastępców Dyrektora;
10) Wydział Zdrowia – jeden Zastępca Dyrektora;
11) Biuro Organizacyjno-Budżetowe – jeden Zastępca Dyrektora;
12) Biuro Administracyjne – jeden Zastępca Dyrektora.”;

5)

w § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Szczegółową organizację Wydziału Powiadamiania Ratunkowego oraz Biura
Wojewody określa Wojewoda. Zatwierdzony przez Wojewodę schemat organizacyjny
stanowi załącznik do zarządzenia, o którym mowa w ust. 2.”;

6)

w § 65:
a) uchyla się pkt 8 i 12,
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b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) realizowanie zadań z zakresu zapewnienia łączności radiowej na terenie
województwa na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.”,
c) uchyla się pkt 14;
7)

w § 71 uchyla się pkt 5;

8)

w § 72 po pkt 1e dodaje się pkt 1f w brzmieniu:
„1f) stwierdzanie nieważności poleceń wydanych komendantowi powiatowemu
(miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) lub starostę dotyczących podjęcia działań w zakresie właściwości
Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia bezpośredniego
zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia
lub zdrowia;”;

9)

po § 73 dodaje się § 73a w brzmieniu:
„§ 73a. Do zakresu działania Wydziału Powiadamiania Ratunkowego należy
w szczególności:
1) realizowanie zadań z zakresu planowania, organizowania, koordynowania
i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie
województwa, zwanego dalej „systemem PRM”, w tym:
a) wydawanie, w pierwszej instancji, decyzji w sprawie:
- wpisu i wykreślenia z rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM,
- zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu
kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
b) sporządzanie i aktualizacja wojewódzkiego planu działania systemu PRM,
c) przeprowadzanie kontroli:
- jednostek współpracujących z systemem PRM,
- podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy,
- dysponentów jednostek systemu PRM, działających na terenie
województwa,
- podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych
i kursy doskonalące dyspozytorów medycznych,
d) prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM,
e) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego,
f) udzielanie i rozliczanie dotacji na realizację zadań zespołów ratownictwa
medycznego,
g) prowadzenie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych,
centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
h) podejmowanie działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia
ustawowych parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego
od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego,
i) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem dyrektorowi oddziału
wojewódzkiego
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
przeprowadzenia
postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa
medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego,
zawieranie i rozliczanie wykonania tych umów,
j) wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych
i dyspozytorów medycznych oraz potwierdzanie dopełnienia obowiązku
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doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego i dyspozytora
medycznego,
k) prowadzenie spraw związanych z Państwowym Egzaminem z Ratownictwa
Medycznego dla ratowników medycznych;
2) realizowanie zadań centrum powiadamiania ratunkowego, w tym:
a) obsługa zgłoszeń alarmowych i wprowadzanie do systemu teleinformatycznego
danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych,
b) wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania
ratunkowego na obszarze obsługiwanym przez Wydział oraz tworzenie
statystyk w zakresie liczby, rodzaju oraz czasów realizacji zgłoszeń
alarmowych,
c) współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego,
d) wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobowych, na potrzeby
analiz z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami zespołów
ratownictwa medycznego oraz podmiotami, których numery telefoniczne są
obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego,
e) podejmowanie działań mających na celu przekazanie informacji o zgłoszeniu do
podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa
i porządku publicznego, mienia lub środowiska, a których numery telefoniczne
nie są obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego,
w przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach
systemu i gdy jest to uzasadnione charakterem zgłoszenia,
f) realizowanie zadań Wojewody związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem
na terenie województwa Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego, umożliwiającego przyjęcie z centrum powiadamiania
ratunkowego zgłoszeń alarmowych, w zakresie określonym w § 5 ust. 3 i § 9
ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;
3) udostępnianie danych zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych
obejmujących całość zgłoszenia alarmowego, danych osób zgłaszających, danych
innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji
geograficznych, danych teleadresowych lub opisu zdarzenia:
a) przetwarzanych w systemie teleinformatycznym Systemu Powiadamiania
Ratunkowego na wniosek sądu, prokuratury lub Policji,
b) przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego na wniosek sądu, prokuratury, Policji, Rzecznika
Praw Pacjenta lub Narodowego Funduszu Zdrowia;
4) organizowanie
działalności
wojewódzkich
koordynatorów
ratownictwa
medycznego.”;
10) w § 75:
a) w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) przeprowadzanie kontroli realizacji przez gminy zadań z zakresu
przechowywania dokumentów publicznych i ich blankietów;”,
b) w pkt 6 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) przeprowadzanie kontroli realizacji przez urzędy stanu cywilnego zadań
z zakresu przechowywania dokumentów publicznych i ich blankietów;”;
11) w § 77 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami;”;
12) załącznik Nr 1 do Regulaminu Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku
Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
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13) załącznik Nr 2 do Regulaminu Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek
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