
Uchwała nr 157/VIII/2020 

Zarządu Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej 

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 14 ust. 4 pkt 11 Statutu Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej uchwala się, 
co następuje:

§ 1-

Dokonuje się zmiany w strukturze organizacyjnej Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej:

1. Ze struktury Biura do Spraw Bezpieczeństwa wyłącza się Inspektorat Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy.

2. Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zmienia formę organizacyjną 
z Inspektoratu na Wydział stanowiący samodzielną komórkę organizacyjną podległą 
bezpośrednio Zarządowi Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej.

3. Ustala się następującą strukturę wewnętrzną Biura do Spraw Bezpieczeństwa:

1) Dział Ochrony:
a) Wewnętrzna służba ochrony -  Straż Radiowa,
b) Sekcja Administracyjna.

2) Dział Systemów Zabezpieczeń Technicznych:
a) Sekcj a Zabezpieczeń Technicznych,
b) Inspektor i jego zastępca ds. Ochrony Przeciwpożarowej,
c) Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej.

3) Dział Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji 
Niejawnych:
a) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
b) Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
c) Kancelaria niejawna.

4) Inspektor Ochrony Danych wraz z Zespołem w składzie:
a) Inspektor Ochrony Danych,
b) Zastępca Inspektora Ochrony Danych,
c) II Zastępca Inspektora Ochrony Danych,
d) Sekretarz Zespołu.



§ 2.

W związku z postanowieniem § 1, w Regulaminie organizacyjnym Polskiego Radia -  Spółki 
Akcyjnej stanowiącym załącznik do uchwały nr 136/YI/2014 Zarządu Polskiego R adia- Spółki 
Akcyjnej z dnia 3 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 4 w § 11 otrzymuje brzmienie:
„4. Przetwarzanie danych osobowych w Polskim Radiu S.A. musi odbywać się zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.).”.

2) § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a.

Biuro do Spraw Bezpieczeństwa

1. Do podstawowych zadań Biura do Spraw Bezpieczeństwa należy:
1) koordynacja zadań związana z ochroną i zabezpieczeniami technicznymi Spółki,
2) wykonywanie zadań w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa 

w zakresie działalności Spółki,
3) realizacja zadań zgodnie z ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych, ochrony 

danych osobowych, innych tajemnic prawnie chronionych przetwarzanych 
w Spółce,

4) zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do 
przetwarzania informacji niejawnych w Polskim Radiu S.A.,

5) planowanie i realizowanie zadań w obszarze zarządzania kryzysowego w Polskim 
Radiu S.A.,

6) współpraca z Biurem Zamówień Publicznych przy udzielaniu zamówień oraz 
prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień, zgodnie z regulacjami 
wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie.

2. W skład Biura do Spraw Bezpieczeństwa wchodzą:
1) Dział Ochrony:

a) Wewnętrzna służba ochrony -  Straż Radiowa,
b) Sekcja Administracyjna.

2) Dział Systemów Zabezpieczeń Technicznych:
a) Sekcja Zabezpieczeń Technicznych,
b) Inspektor i jego zastępca ds. Ochrony Przeciwpożarowej,
c) Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej.

3) Dział Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji 
Niejawnych:
a) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,



b) Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
c) Kancelaria niejawna.

4) Inspektor Ochrony Danych wraz z Zespołem w składzie:
a) Inspektor Ochrony Danych,
b) Zastępca Inspektora Ochrony Danych,
c) II Zastępca Inspektora Ochrony Danych,
d) Sekretarz Zespołu.

Do zakresu działania komórek wchodzących w skład Biura do Spraw Bezpieczeństwa 
należy:

1) do Działu Ochrony:
a) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
wewnętrznych służb ochrony oraz innych dokumentów,

b) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych 
obszarów i obiektów Polskiego Radia S.A.,

c) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń Polskiego Radia S.A. przed 
dostępem osób nieuprawnionych,

d) ochrona mienia Polskiego Radia S.A. przed kradzieżą, zniszczeniem lub 
uszkodzeniem oraz ujawnianie faktów jego dewastacji,

e) konwoj owanie mienia Polskiego Radia S. A.,
f) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie Polskiego Radia S.A. oraz 

powiadamianie przełożonych o zdarzeniach powodujących naruszenie 
porządku,

g) niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych 
zaistniałych na terenie Polskiego Radia S.A. i zabezpieczanie miejsca ich 
popełnienia do czasu przybycia organów ścigania,

h) przygotowanie i prowadzenie w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny szczególnej ochrony obiektów 
radiowych,

i) tworzenie dokumentów dotyczących bezpieczeństwa osób i mienia w Spółce, 
j) nadzór nad zewnętrznymi formacjami ochronnymi, świadczącymi usługi dla

Polskiego Radia S.A., 
k) kierowanie i nadzór nad pracą recepcji w obiektach 0-1, 0-1 BIS i 0-3,
1) prowadzenie ewidencji środków trwałych bilansowych i pozabilansowych 

będących w dyspozycji Działu,

2) do Działu Systemów Zabezpieczeń Technicznych:
a) obsługa urządzeń i systemów technicznych zabezpieczeń, m.in. Systemu 

Kontroli Dostępu, Telewizji Użytkowej, Systemu Alarmu Pożarowego,
b) udział w akcjach ratowniczych, ewakuacji osób i mienia, realizacja procedur
c) bezpieczeństwa zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa i Instrukcji 

Bezpieczeństwa ppoż. dla poszczególnych obiektów Polskiego Radia S.A.,



d) prowadzenie spraw technicznego oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia 
osób i mienia w obiektach Polskiego Radia S.A.,

e) utrzymywanie w stałej sprawności urządzeń i systemów zabezpieczenia m.in. 
Systemów Kontroli Dostępu, Telewizji Użytkowej, Systemów 
Anty włamaniowych i Antynapadowych, Systemów Alarmu Pożarowego, 
urządzeń ppoż. w obiektach Spółki oraz podejmowanie działań dotyczących ich 
unowocześniania i rozbudowy,

f) prowadzenie ewidencji i wydawania identyfikatorów/kart zbliżeniowych 
wydawanych pracownikom, współpracownikom i gościom Polskiego 
Radia S.A.,

g) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych 
i technologicznych,

h) umieszczanie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz 
instrukcji postępowania na wypadek pożaru,

i) oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami dróg ewakuacyjnych, miejsc 
usytuowania urządzeń przeciwpożarowych oraz lokalizacji przeciwpożarowych 
wyłączników prądu, głównych zaworów gazu, a także materiałów 
niebezpiecznych pożarowo,

j) wyposażenia budynków w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienie konserwacji i napraw 
sprzętu pożarniczego i ratowniczego zgodnie z zasadami i wymaganiami 
gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie, 

k) przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej 
oraz zaznajomienie pracowników z przepisami ppoż., a także prowadzenie 
szkoleń w zakresie obsługi podstawowego sprzętu zabezpieczeń,

1) opracowywanie dokumentów i planów przedsięwzięć w zakresie poprawy stanu 
bezpieczeństwa pożarowego -  rocznych i wieloletnich oraz sporządzanie 
okresowych sprawozdań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń 
technicznych.

do Działu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji 
Niejawnych:
a) z zakresu spraw obronnych:

-  wykonywanie zadań na rzecz obronności Polskiego Radia S.A. oraz zadań 
dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, wynikających z ustaw 
i rozporządzeń Rady Ministrów oraz decyzji i wytycznych ministra 
właściwego do spraw skarbu państwa,

-  przygotowanie Spółki do realizacji zadań w poszczególnych stanach 
gotowości obronnej państwa i stanach zagrożeń bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej,

-  planowanie operacyjne zadań obronnych i sporządzanie kart realizacji 
zadań operacyjnych,

-  opracowanie corocznych planów pracy w zakresie realizacji zadań 
obronnych,



-  prowadzenie przygotowań do objęcia militaryzacją komórek 
organizacyjnych Polskiego Radia S.A., przeznaczonych do emisji 
programów radiowych, do zabezpieczenia jego funkcjonowania i realizacji 
działań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny,

-  realizowanie zadań związanych z przygotowaniem oraz prowadzeniem 
szczególnej ochrony obiektów Polskiego Radia S.A.,

-  organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych dla poszczególnych grup 
pracowniczych Spółki realizujących zadania na rzecz obronności
i bezpieczeństwa państwa,

-  prowadzenie prac związanych z reklamowaniem pracowników Polskiego 
Radia S.A. oraz nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych 
pracownikom zaangażowanym w realizację zadań na rzecz obronności,

-  zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu stałego dyżuru 
w warunkach kryzysu i na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 
państwa,

-  sporządzanie oraz aktualizowanie dokumentacji związanej z realizacją 
przez Polskie Radio S.A. zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
państwa,

-  sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań obronnych i rozliczeń 
z przyznanych Polskiemu Radiu S.A. środków finansowych.

b) z zakresu zarządzania kryzysowego:
-  prowadzenie analizy potencjalnych zagrożeń w Polskim Radiu S.A., 

ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń mających wpływ na realizację 
statutowych zadań spółki. Gromadzenie informacji o istotnych 
zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom 
kryzysowym,

-  opracowanie dokumentów reagowania kryzysowego (procedur, modułów 
zadaniowych) na poszczególne zagrożenia, monitorowanie ich wdrażania, 
bieżące modyfikowanie przyjętych rozwiązań,

-  opracowanie i wdrażanie modułów zadaniowych po wprowadzeniu stopni 
alarmowych,

-  monitorowanie stanu bezpieczeństwa pracowników oraz infrastruktury 
Polskiego Radia S.A., informowanie przełożonych o negatywnych 
tendencjach,

-  przygotowanie i zapewnienie, we współpracy ze specjalistami ppoż. oraz 
ochrony, działania systemu ostrzegania oraz alarmowania,

-  opracowanie raportu cząstkowego o zagrożeniach bezpieczeństwa 
narodowego w Polskim Radiu S.A.,

-  współudział w opracowaniu planu szkolenia pracowników Polskiego Radia 
S.A.,

-  prowadzenie szkolenia pracowników Polskiego Radia S.A. w zakresie 
zarządzania kryzysowego,



-  uczestniczenie w szkoleniach w obszarze zarządzania kryzysowego 
organizowanych przez MKiDN,

-  planowanie potrzeb środków finansowych i materiałowych do zapewnienia 
realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

-  opracowywanie dokumentów analityczno-sprawozdawczych w obszarze 
zarządzania kryzysowego dla kierownictwa Polskiego Radia S.A.,

-  w zakresie realizacji zadań ściśle współpracować ze komórkami 
organizacyjnymi odpowiedzialnymi za zabezpieczenie ciągłości pracy radia 
oraz specjalistami ppoż., bhp, oraz ochrony.

c) z zakresu ochrony informacji niejawnych:
-  realizowanie zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych oraz zadań wynikających z przepisów 
wykonawczych do powyższej ustawy, a ponadto:

-  zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków 
bezpieczeństwa fizycznego,

-  zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do 
przetwarzania informacji niejawnych w Polskim Radiu S.A.,

-  prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do korzystania z systemów 
teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji 
niejawnych w Polskim Radiu S.A.,

-  pełnienie funkcj i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów 
teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji 
niejawnych w Polskim Radiu S.A.,

-  okresowa kontrola ochrony informacji niejawnych, ewidencji i obiegu 
dokumentów niejawnych w komórkach organizacyjnych Polskiego 
Radia S.A.,

-  wnioskowanie do Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A. o wydanie 
upoważnień uprawniających do dostępu do informacji niejawnych osobom 
na stanowiskach, których zajmowanie łączy się z dostępem do tych 
informacji oraz prowadzenie ich ewidencji,

-  prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony informacji 
niejawnych,

-  przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających,
-  opracowywanie okresowych sprawozdań i analiz dotyczących stanu 

ochrony informacji niejawnych w Spółce dla potrzeb Prezesa Zarządu 
Polskiego Radia SA.,

-  podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności 
naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,

-  występowanie z wnioskiem do Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A. 
o wyznaczanie komisji do spraw przekwalifikowania dokumentów 
niejawnych,

-  nadzorowanie pracy Kancelarii Niej awnej,
-  zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,



w szczególności szacowanie ryzyka,
-  prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 

postępowań sprawdzających,
-  Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w zakresie swoich 

zadań podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Polskiego Radia S.A.
4) do Inspektora Ochrony Danych:

a) zadania wynikające z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

b) zadania pozostałych członków Zespołu określają ich zakresy obowiązków.
c) Inspektor Danych Osobowych w zakresie zadań wskazanych w ppkt a podlega 

bezpośrednio Prezesowi Zarządu Polskiego Radia S.A.”.

3) w § 14b w ust. 2 w pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przestrzegania przepisów 
o ochronie danych osobowych.”.

4) dodaje się § 14e w brzmieniu:
„§ 14e.

Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Do zakresu zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

a) przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania 
przepisów oraz zasad w tym zakresie,

b) występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych 
zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem 
wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo 
innych osób,

d) wnioskowanie do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w przypadku 
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób,

e) badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków 
wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków,

f) stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych, jak też sporządzanie i 
przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa,

g) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 
wypadków przy pracy, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

h) współdziałanie z zakładową społeczną inspekcją pracy oraz organizacjami związków 
zawodowych w zakresie bhp,



i) wykonywanie innych zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 109, poz. 704, ze zm.).”.

§3.

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego otrzymuje brzmienie nadane w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zobowiązuje się Dyrektora Biura Finansów i Kadr do:

1) stworzenia nowych niezbędnych stanowisk i dokonania odpowiednich przesunięć 
kadrowych na wniosek kierowników komórek organizacyjnych, w których wprowadzono 
zmiany organizacyjne;

2) do zaproponowania odpowiednich zmian w planie rocznym (rzeczowo-finansowym) 
Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej na 2020 r.

§ 5.

Zarząd Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej przedłoży Radzie Nadzorczej Polskiego Radia -
Spółki Akcyjnej, celem zatwierdzenia na podstawie § 21 ust. 2 pkt 11 Statutu Polskiego Radia
-  Spółki Akcyjnej, zmiany w Regulaminie organizacyjnym Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej.

§ 6.

1. Zmiany określone w niniejszej uchwale wchodzą w życie w terminie określonym 
zarządzeniem Prezesa Zarządu Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej po uprzednim 
zatwierdzeniu Uchwały przez Radę Nadzorczą Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


