ZARZĄDZENIE Nr 20/20
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Polityki Społecznej
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 2020 r. poz. 265 i 285) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Wydziału Polityki Społecznej określonym
w załączniku do zarządzenia nr 9/19 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Polityki Społecznej zmienionego zarządzeniami nr 27/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r.
oraz nr 46/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

regulaminie organizacyjnym urzędu − należy przez to rozumieć regulamin
organizacyjny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, stanowiący
załącznik do zarządzenia nr 246/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca
2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu;”;

2) w § 5:
a) w ust. 4 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem prawa do Polskiego Bonu
Turystycznego
dotyczących
dzieci
umieszczonych
w
rodzinnych
i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej”;
b) w ust. 7 w pkt 7 w lit. b wyrazy „Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych” zastępuje się wyrazami „Funduszu Solidarnościowym”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Przedmiotowym zarządzeniem dokonuje się zmian w regulaminie organizacyjnym
Wydziału Polityki Społecznej, które są konsekwencją wejścia w życie zarządzenia nr 246/20
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz wejścia w życie
ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262).
Wobec powyższego do zakresu zadań Oddziału Rodziny dodaje się zadanie dotyczące
realizacji spraw związanych z ustaleniem prawa do Polskiego Bonu Turystycznego dla dzieci
umieszczonych w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.
Ponadto w treści zadań Oddziału Programów zmienia się tytuł ustawy z dnia
23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
(Dz. U. poz. 2192, z 2019 r. poz. 1622, 1696, 2473 oraz z 2020 r. poz. 321) w związku ze
zmianą ogólnego określenia przedmiotu tej ustawy wprowadzoną ustawą z dnia 20 grudnia
2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 2473), która otrzymała brzmienie „o Funduszu
Solidarnościowym”.
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjno-porządkowy.
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 Polityki Społecznej
(-) Łukasz Krysztofiak

Poznań, dnia 19 sierpnia 2020 r.

