ZARZĄDZENIE Nr 7/19
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Spraw Cudzoziemców

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d w związku z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się,
co następuje:
§1. Ustala się regulamin organizacyjny Wydziału Spraw Cudzoziemców, określony
w załączniku do zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Spraw Cudzoziemców.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Przedmiotowym zarządzeniem ustala się regulamin organizacyjny Wydziału Spraw
Cudzoziemców, w związku z utworzeniem Wydziału na podstawie zarządzenia nr 458/18
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie
nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj.
Wiel. poz. 9927) oraz zarządzenia nr 585/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu.
Wydziałowi Spraw Cudzoziemców przypisano zadania związane z legalizacją pobytu
i zatrudnienia cudzoziemców dotychczas realizowane przez zlikwidowany Wydział Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Struktura organizacyjna nowo powstałego Wydziału oraz zadania przydzielone
poszczególnym komórkom organizacyjnym Wydziału przedstawiają się następująco:
Oddziałowi Obsługi (SC-IV), podporządkowanemu organizacyjnie dyrektorowi Wydziału,
przydziela się zadania związane ze sprawami organizacyjnymi, w tym prowadzenie
sekretariatu Wydziału oraz zbioru akt bieżących zgromadzonych w sprawach cudzoziemców.
Ponadto Oddziałowi przypisuje się zadania związane z obsługą klienta, opiniowaniem
wniosków, oceną formalną wniosków w sprawach cudzoziemców oraz prowadzeniem
infolinii.
Celem optymalizacji procesów związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego
w przedmiocie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP tworzy się: Oddział
Legalizacji Pobytu I (SC-VII), Oddział Legalizacji Pobytu II (SC-VIII) i Oddział
Legalizacji Pobytu III (SC-IX) podporządkowane I zastępcy dyrektora.
Ponadto, tworzy się: Oddział Legalizacji Zatrudnienia I (SC-V) i Oddział Legalizacji
Zatrudnienia II (SC-VI), które są odpowiedzialne za realizację zadań związanych
z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP podporządkowane II zastępcy
dyrektora.
W delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Pile Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu tworzy się Oddziały Spraw Cudzoziemców podporządkowane
organizacyjnie dyrektorowi Wydziału, którym przypisuje się zadania związane z legalizacją
pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych. Ponadto nie stwierdza się możliwości
wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w związku z wprowadzeniem tego aktu.

Dyrektor Wydziału
Spraw Cudzoziemców
(-) Grzegorz Wojtasz

Poznań, dnia 13 lutego 2019 r.

