
 

 

POROZUMIENIE NR SO-IV.021.43.2018.2 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

o współdziałaniu w zakresie transportu dokumentów 

pomiędzy 

Wojewodą Wielkopolskim - Zbigniewem HOFFMANNEM, zwanym dalej „Wojewodą” 

a 

Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu – insp. Piotrem MĄKĄ, zwanym dalej 

„Komendantem” 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.), w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa 

przewozu dokumentów paszportowych obywateli polskich oraz kart pobytu cudzoziemców, do wydawania 

których Wojewoda jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach 

paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919) i ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2094), zwanych dalej „dokumentami”, Strony niniejszego Porozumienia przyjmują poniższe 

zasady współdziałania: 

§ 1. Wojewoda powierza, a Komendant przyjmuje do realizacji transport dokumentów na terenie 

województwa wielkopolskiego wg następujących zasad:  

1) jednostki organizacyjne Policji podległe Komendantowi będą transportowały – z wykorzystaniem poczty 

specjalnej – przesyłki zawierające dokumenty bezpośrednio do miejsc ich przeznaczenia określonych 

w załączniku do Porozumienia; 

2) transport dokumentów będzie odbywał się według harmonogramu ustalonego przez Policję dla poczty 

specjalnej, dwa razy w tygodniu do każdej lokalizacji. 

§ 2. Strony wspólnie postanawiają, że przesyłki zawierające dokumenty, które są adresowane przez 

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Komendy 

Miejskiej Policji w Kaliszu, Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Komendy Miejskiej Policji w Lesznie oraz 

Komendy Powiatowej Policji w Pile będą transportowane bezpośrednio do delegatur Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu określonych w załączniku do Porozumienia. 

§ 3. Transportowane dokumenty będą odbierane przez pracowników Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu na zasadach właściwych dla poczty specjalnej. 

§ 4. 1. Wojewoda jest uprawniony do kontroli realizacji zadań będących przedmiotem Porozumienia. 

2. W ramach kontroli jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, 

wymienione w załączniku do Porozumienia, składają informacje o stanie realizacji Porozumienia. 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 
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§ 5. Powierzenie, o którym mowa w § 1, nie skutkuje po stronie Wojewody powstaniem jakichkolwiek 

zobowiązań finansowych na rzecz Komendanta. 

§ 6. Strony wyznaczają następujące osoby do bieżącego kontaktu w sprawach realizacji Porozumienia: 

1) ze strony Wojewody - Grzegorz Wojtasz, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu; 

2) ze strony Komendanta - mł. insp. Tomasz Przybylski, Naczelnik Wydziału Konwojowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

§ 7. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu oraz zmiana lokalizacji miejsc przeznaczenia dokumentów 

określonych w załączniku do Porozumienia nie stanowi zmiany treści Porozumienia  i dla swojej ważności 

wymaga jedynie uprzedniego przekazania drugiej Stronie pisemnej informacji. 

3. Przekazanie informacji o zmianie lokalizacji miejsc przeznaczenia powinna nastąpić przynajmniej 

z miesięcznym wyprzedzeniem, w celu dostosowania harmonogramu poczty specjalnej do nowych lokalizacji. 

§ 8. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia za dwumiesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Wojewody 

i jeden dla Komendanta, oraz w wersji cyfrowej. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann  

 

Komendant Wojewódzki Policji 

(-) Piotr Mąka 
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Załącznik 

do porozumienia Nr SO-IV.021.43.2018.2 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

Lokalizacja miejsc przeznaczenia dokumentów 

1) Poznań, pl. Wolości 17 (karty pobytu); 

2) Kalisz, Delegatura, ul. Kolegialna 4 (dokumenty paszportowe, karty pobytu); 

3) Konin, Delegatura, al. 1 Maja 7 (dokumenty paszportowe, karty pobytu); 

4) Leszno, Delegatura, pl. Kościuszki 4 (dokumenty paszportowe, karty pobytu); 

5) Piła, Delegatura, al. Niepodległości 33/35 (dokumenty paszportowe, karty pobytu); 

6) Gniezno, Terenowy Punkt Paszportowy, ul. Jana Pawła II 9/10 (dokumenty paszportowe); 

7) Nowy Tomyśl, Terenowy Punkt Paszportowy, ul. Poznańska 33 (dokumenty paszportowe); 

8) Ostrów Wielkopolski, Terenowy Punkt Paszportowy, al. Powstańców Wielkopolskich 16 (dokumenty 

paszportowe); 

9) Szamotuły, Terenowy Punkt Paszportowy, ul. Wojska Polskiego 2 (dokumenty paszportowe). 
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