
ZARZĄDZENIE NR . £ . . .  
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia .........................

w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu do spraw koordynacji zabezpieczenia 
31 Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 17 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

0 wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 525, ze 

zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw' koordynacji zabezpieczenia 31 Światowych Dni 

Młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest ciałem doradczym Wojewody Dolnośląskiego w' zakresie koordynowania 

zabezpieczenia 31 Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego.

§ 2. Szczegółową strukturę organizacyjną, skład, zadania oraz tryb działania Zespołu określa 

jego regulamin, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa

1 Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wrchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

aweł Hreniak





Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§1.

Regulamin Zespołu do spraw koordynacji zabezpieczenia 31 Światowych Dni Młodzieży na 

terenie województwa dolnośląskiego, zwanego dalej „Zespołem” określa:

1) strukturę organizacyjną Zespołu;

2) podstawowe zadania Zespołu;

3) zasady kierowania pracą, zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, 

członków, sekretarza oraz grup roboczych Zespołu;

4) zasady funkcjonowania Zespołu.

§2-

Zespół jest ciałem doradczym Wojewody Dolnośląskiego w zakresie koordynowania 

zabezpieczenia przebiegu 31 Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Rozdział II 

Struktura organizacyjna zespołu

§3

1. Zespół stanowią:

1) Wojewoda Dolnośląski - przewodniczący;

2) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  zastępca przewodniczącego;

3) przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego -  sekretarz

4) członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel wyznaczony przez Arcybiskupa Wrocławskiego;

b) przedstawiciel wyznaczony przez Biskupa Legnickiego;

c) przedstawiciel wyznaczony przez Biskupa Świdnickiego;

d) przedstawiciel wyznaczony przez Marszalka Województwa Dolnośląskiego;
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e) przedstawiciel wyznaczony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we 

Wrocławiu;

f) przedstawiciel wyznaczony przez Dolnośląskiego Komendanta

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

g) przedstawiciel wyznaczony przez Dolnośląskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu,

h) przedstawiciel Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW we Wrocławiu,

i) przedstawiciele dysponentów zespołów ratownictwa medycznego;

j) przedstawiciel wyznaczony przez Dyrektora Delegatury Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu, 

k) przedstawiciel wyznaczony przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału 

Straży Granicznej;

1) przedstawiciel wyznaczony przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

we Wrocławiu;

m) przedstawiciel wyznaczony przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu; 

n) przedstawiciel wyznaczony przez Komendanta Regionalnego Straży Ochrony 

Kolei we Wrocławiu;

o) przedstawiciel wyznaczony przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu; 

p) przedstawiciel wyznaczony przez Dyrektora Naczelnego Dolnośląskiej Służby 

Dróg i Kolei;

q) przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa PKP PLK S.A.;

r) przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa PKP Intercity S.A.;

s) przedstawiciel wyznaczony przez Zarząd Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.;

t) przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Kolei Dolnośląskich S.A.

u) przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa PKP S.A.

v) przedstawiciele prezydentów Legnicy, Świdnicy i Wrocławia;

w) przedstawiciel „Wrocław 2012” Sp. z o.o.;

x) przedstawiciel Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu;

y) przedstawiciel Portu Lotniczego Wrocław S.A.;

z) przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu;

- Dyrektor Wydziału Infrastruktury;

- Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
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- kierownik Oddziału Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa 

Medycznego.

2. W posiedzeniach Zespołu lub jego grup roboczych, na prawach członka, mogą także 

uczestniczyć, stosownie do tematyki i rozpatrywanych spraw, przedstawiciele innych 

instytucji -  każdorazowo zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu lub grupy 

roboczej.

3. Członek Zespołu może wyznaczyć zastępcę do uczestnictwa w posiedzeniu, jeżeli sam 

nie może w nim uczestniczyć. O wyznaczeniu zastępstwa każdorazowo powinien 

zostać zawiadomiony Przewodniczący lub Sekretarz.

4. W przypadku niewyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności członka Zespołu 

należy, w miarę możliwości, przed posiedzeniem przekazać Przewodniczącemu lub 

Sekretarzowi pisemnie stanowisko danej instytucji dotyczące omawianej na 

posiedzeniu problematyki.

5. Członkostwu w Zespole wygasa w przypadku:

1) odwołania członka Zespołu przez Przewodniczącego Zespołu;

2) odwołania członka Zespołu ze stanowiska, z którym wiąże się uczestnictwu w jego 

pracach;

3) odwołania członka Zespołu przez szefa instytucji, z której został delegowany do 

prac Zespołu.

R ozdział III 

Podstawowe zadania zespołu

§4-

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1) ocena potencjalnych i występujących zagrożeń mogących mieć wpływ' na 

bezpieczeństwo ŚDM na terenie województwu;

2) analiza i ocena działań podmiotów' współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

ŚDM na terenie województwu;

3) zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy członkami Zespołu;

4) przygotowanie i przedstawienie Przewodniczącemu propozycji działań służb 

państwuwych dotyczących wykonywania przez nich zadań związanych 

z bezpieczeństwem ŚDM.
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Rozdział IV 

Grupy robocze

§5-

W ramach Zespołu tworzy się następujące grupy robocze:

1. Grupa ds. bezpieczeństwa publicznego:

a) skład:

- przewodniczący grupy - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;

- przedstawiciel Arcybiskupa Wrocławskiego;

- przedstawiciel Biskupa Legnickiego;

- przedstawiciel Biskupa Świdnickiego;

- przedstawiciel KWP we Wrocławiu;

- przedstawiciel KW PSP we Wrocławiu;

- przedstawiciel NoO SG;

- przedstawiciel Delegatury AB W we Wrocławiu;

- przedstawiciel Komendy Regionalnej SOK we Wrocławiu;

- przedstawiciel Izby Celnej we Wrocławiu;

- przedstawiciel WSzW we Wrocławiu;

- przedstawiciele prezydentów Legnicy, Świdnicy i Wrocławia;

- przedstawiciel „Wrocław 2012” Sp. z o.o.;

- przedstawiciel Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu;

b) zadania:

- realizowanie zadań Zespołu z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

związanego z organizacją ŚDM na terenie województwa;

- bieżące przekazywanie informacji członkom grupy z zakresu bezpieczeństwa 

ŚDM;

- wypracowywanie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami 

zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwu publicznego wr związku 

z ŚDM;
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- koordynowanie działań poszczególnych podmiotów.

2. Grupa ds. zabezpieczenia medycznego i sanitarnego

a) skład:

- kierownik Oddziału Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa 

Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;

- kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej Wydziału 

Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- przedstawiciel Arcybiskupa Wrocławskiego;

- przedstawiciel Biskupa Legnickiego;

- przedstawiciel Biskupa Świdnickiego;

- przedstawiciel UMWD;

- przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu;

- przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze;

- przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Legnicy;

- przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy;

- przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu;

- przedstawiciel WSzW we Wrocławiu;

- przedstawiciel WSSE we Wrocławiu;

- przedstawiciel PIS MSW we Wrocławiu;

b) zadania:

- realizowanie zadań Zespołu z zakresu bezpieczeństwa medycznego 

i sanitarnego związanego z organizacją ŚDM na terenie województwa;

- bieżące przekazywanie informacji członkom grupy z zakresu zabezpieczenia 

medycznego i sanitarnego ŚDM;

- wypracowywanie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami 

zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa medycznego i sanitarno- 

epidemiologicznego w trakcie ŚDM;

- koordynowanie działań poszczególnych podmiotów.
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3. Grupa ds. transportu

a) skład:

- przewodniczący grupy - Dyrektor Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;

- przedstawiciel Arcybiskupa Wrocławskiego;

- przedstawiciel Biskupa Legnickiego;

- przedstawiciel Biskupa Świdnickiego;

- Przedstawiciel UMWD;

- przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;

- przedstawiciel PKP PLK S.A.;

- przedstawiciel Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.;

- przedstawiciel PKP Intercity S.A.;

- przedstawiciel Kolei Dolnośląskich S.A.;

- przedstawiciel PKP S.A.;

- przedstawiciel Portu Lotniczego Wrocław S.A.;

- przedstawiciel Oddziału GDDKiA we Wrocławiu;

- przedstawiciel DSDiK;

- przedstawiciele prezydentów Legnicy, Świdnicy i Wrocławia;

b) zadania:

- bieżące przekazywanie informacji członkom grupy z zakresu funkcjonowania 

transportu publicznego w trakcie ŚDM na terenie województwa;

- wypracowywanie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami 

zaangażowanymi w zapewnienie właściwego funkcjonowania transportu 

publicznego w województwie w czasie ŚDM;

- koordynowanie działań poszczególnych podmiotów'.

§6.

Tryb prac grup roboczych.

1. Pracami grupy roboczej kieruje jej przewodniczący, który może wyznaczyć swrojego 

zastępcę spośród członków' grupy.
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2. Przewodniczący grupy odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków pracy 

grupy i prawidłową realizację jej zadań.

3. Przewodniczący grupy roboczej wnioskuje do Przewodniczącego Zespołu o zmianę 

składu grupy, jeżeli uzna to za zasadne.

4. Prace grupy roboczej są dokumentowane. Odpowiedzialność za właściwe 

dokumentowanie prac spoczywa na jej Przewodniczącym.

5. Na pierwszym spotkaniu grupy roboczej określany jest plan jej prac, który następnie 

przedstawiany jest Zespołowi do akceptacji.

6. Wyniki prac grup roboczych prezentowane są przez ich Przewodniczących:

1) na posiedzeniach Zespołu;

2) w sytuacjach szczególnych, jeżeli w ocenie Przewodniczącego Grupy sytuacja 

tego wymaga, ustalenia i wyniki prac grupy roboczej Przewodniczący Grupy 

niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Zespołu.

R ozdział V

Zasady kierowania pracą, zadania przewodniczącego, jego zastępcy, 

członków, grup roboczych i sekretarza

§7

1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracą Zespołu kieruje Zastępca 

Przewodniczącego.

§8 .

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) zatwierdzanie planów' pracy oraz programów i składów posiedzeń Zespołu;
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3) zapraszanie do udziału w posiedzeniach członków Zespołu oraz innych 

uczestników spotkania;

4) akceptowanie wniosków i zaleceń wypracowanych przez Zespół;

5) reprezentowanie Zespołu w kontaktach z innymi podmiotami;

6) inicjowanie prac Zespołu;

7) powoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zespołu, dodatkowych grup 

roboczych, nie wymienionych w niniejszym regulaminie.

2. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należy:

1) zastępowanie Przewodniczącego we wszystkich obowiązkach podczas jego 

nieobecności;

2) przedkładanie Przewodniczącemu Zespołu propozycji:

a) planów posiedzeń Zespołu,

b) programu oraz składu uczestników posiedzeń Zespołu;

3) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia realizacji wniosków 

i zaleceń powziętych przez Zespół;

4) zapewnienie współdziałania między członkami Zespołu.

3. Do zadań członków Zespołu należy:

1) czynny udział w pracach Zespołu, zgodnie z programem posiedzenia;

2) opracowywanie i referowanie na posiedzeniach Zespołu zagadnień, stosownie do 

zakresu działania i zgodnie z właściwością;

3) realizowanie wniosków i zaleceń podejmowanych na posiedzeniach Zespołu;

4) zgłaszanie propozycji do planów pracy Zespołu;

5) przygotowywanie propozycji działań Zespołu w odniesieniu do aktualnej sytuacji;

6) współdziałanie w przedsięwzięciach realizowanych przez Zespół.

4. Do zadań grupy roboczej, poza zadaniami określonymi w §5 należy:

1) realizowanie doraźnie określonych zadań, wynikających z działań 

podejmowanych przez Zespół lub warunkowanych innymi względami;

2) monitorowanie, prognozowanie i analizowanie określonej sytuacji oraz 

koordynowanie podejmowanych w tym zakresie działań;

3) ocena skuteczności prowadzonych działań; wnioskowanie do Przewodniczącego 

Zespołu o zmianę lub korektę zadań w zależności od stanu faktycznego;

4) dokumentowanie podejmowanych działań;

5) wykonywanie wszystkich innych zadań wyznaczonych jej do realizacji przez 

przewodniczącego Zespołu.
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5. Do zadań Sekretarza Zespołu należy obsługa prac Zespołu, w szczególności:

1) przygotowanie projektu planu pracy Zespołu;

2) każdorazowe opracowanie programu oraz składu posiedzenia Zespołu;

3) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Zespołu;

4) nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków pracy Zespołu;

5) dokumentowanie przebiegu posiedzeń Zespołu:

6) utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Zespołu;

7) przekazywanie niezbędnych informacji członkom Zespołu;

8) wykonywanie czynności kancelaryjno -  biurowych związanych z obsługą 

Zespołu;

9) pozostawanie do dyspozycji Przewodniczącego i jego Zastępcy w zakresie 

realizacji wniosków i zaleceń wypracowanych przez Zespół.

R ozdział VI 

Tryb działania zespołu

§9

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca, nie rzadziej niż raz 

na miesiąc, uwzględniając w tej kwestii także sugestie i propozycje członków Zespołu.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z zatwierdzonym przez Przewodniczącego 

programem posiedzenia.

3. Zakres przedsięwzięć, będących przedmiotem pracy Zespołu, może być uzupełniony 

na wniosek członka Zespołu o inne zagadnienia. Zmiana programu może także 

wynikać z bieżącej sytuacji.

4. Posiedzenia Zespołu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego lub inna wyznaczona przez Przewodniczącego osoba.

5. Miejscem prac Zespołu jest siedziba Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu.

6. W uzasadnionych sytuacjach posiedzenia mogą być organizowane poza siedzibą 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w miejscu wskazanym przez 

Przewodniczącego.

7. Dopuszcza się prowadzenie posiedzenia Zespołu w formie wideokonferencji.
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Posiedzenia mogą mieć charakter plenarny, lub obejmować określoną część członków 

Zespołu. O składzie każdego posiedzenia Zespołu decyduje każdorazowo Przewodniczący.

§11

1. O posiedzeniach Zespołu w trybie zwykłym zwołujący posiedzenie zawiadamia 

członków Zespołu i inne zaproszone osoby co najmniej 3 dni przed jego terminem, 

informując o dokładnym czasie, miejscu i porządku spotkania.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających natychmiastowej analizy 

i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań Zespół może zostać zwołany na 

posiedzenie doraźne, w miejscu i czasie wskazanym przez zwołującego.

3. Zaproszenia na posiedzenia Zespołu przekazywane są za pośrednictwem faksu lub 

poczty elektronicznej. Do zaproszenia załączony jest program posiedzenia.

4. W sytuacjach szczególnych informacja o spotkaniu Zespołu może zostać przekazana 

telefonicznie.

5. Na posiedzeniach Zespołu obecni mogą być tylko jego członkowie oraz osoby 

zaproszone. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniu za zgodą 

prowadzącego spotkanie.

§12.

1. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawderać:

1) plan posiedzenia Zespołu;

2) listę obecności uczestników posiedzenia;

3) treść wszystkich wniosków zgłoszonych przez Zespół;

4) treść przyjętych do realizacji wniosków' i zaleceń;

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują: Sekretarz i osoba prowadząca 

posiedzenie.

4. Przebieg posiedzeń jest rejestrowany za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk.

5. Przebieg posiedzeń może być rejestrowany za pomocą urządzeń nagrywających obraz.

§ 10.
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