
ZARZĄDZENIE NR  260 /2020  

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 16 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 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 408/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego   

z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zmienionym zarządzeniem Nr 461/2018 z dnia 1 października 

2018 r., zarządzeniem  Nr 523/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r., zarządzeniem Nr 53/2019  

z dnia 18 marca 2019 r., zarządzeniem  Nr 127/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zarządzeniem 

Nr 226/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 288/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r., 

zarządzeniem Nr 362/2019 z dnia 29 października 2019 r., zarządzeniem Nr 5/2020  

z dnia 28 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 54/2020 z dnia 10 marca 2020 r. oraz zarządzeniem 

Nr 168/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 10 w pkt 1 po lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu: 

„j) Dyspozytornia Medyczna w skład której wchodzą stanowiska: 

 kierownika, 

 zastępcy kierownika, 

 głównych dyspozytorów medycznych, 

 zastępców głównych dyspozytorów medycznych, 

 dyspozytorów medycznych,  

 psychologa, 

 obsługi technicznej;”; 

 

2) w § 19 w ust. 3 po pkt. 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19) prowadzenie i utrzymanie dyspozytorni medycznej, poprzez organizację i koordynację    

przedsięwzięć organizacyjnych, finansowych i logistycznych związanych z:  

a) funkcjonowaniem dyspozytorni medycznej, 

b) zabezpieczeniem ciągłości obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do dyspozytorni 

medycznej, 

c) zabezpieczeniem funkcjonowania teleinformatycznego Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego, 

d) zabezpieczeniem współdziałania teleinformatycznego Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego z Systemem Powiadamiania 

Ratunkowego, 

e) zabezpieczeniem funkcjonowania systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa 

Medycznego na poziomie integracyjnym z lokalnymi systemami dysponentów Zespołów 

Ratownictwa Medycznego oraz Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego.”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. 

 

 


