ZARZĄDZENIE Nr 2/21
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Zdrowia
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. Ustala się regulamin organizacyjny Wydziału Zdrowia, stanowiący załącznik do
zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Zdrowia.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 33/18 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wydziału Zdrowia, zmienione zarządzeniami nr 14/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r. oraz
nr 47/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.

Dyrektor Generalny
(-) Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Przedmiotowym zarządzeniem wprowadza się reorganizację Wydziału Zdrowia
polegającą na zlikwidowaniu Oddziału Zdrowia oraz utworzeniu wieloosobowego
Stanowiska do Spraw Finansowych, w związku ze zwiększoną liczbą zadań w zakresie spraw
finansowych. Zadania realizowane dotychczas przez Oddział Zdrowia podzielono pomiędzy
Oddział Ratownictwa Medycznego i Oddział Nadzoru w Ochronie Zdrowia.
Ponadto wprowadza się nowe zadania:
1) w Oddziale Nadzoru w Ochronie Zdrowia, które dotyczą:
a) prowadzenia spraw dotyczących konsultantów wojewódzkich. Zakres działania
Oddziału rozszerza się o zadanie dotyczące uwierzytelniania i weryfikacji uprawnień
konsultantów wojewódzkich, którzy założyli konto w Systemie Monitorowania
Kształcenia w celu weryfikacji zgodności odbytego szkolenia specjalizacyjnego
z programem specjalizacji przez lekarza i lekarza dentystę. Zmiana jest konsekwencją
wejścia w życie przepisów zawartych w art. 3 oraz art 16r ustawy z dnia 16 lipca 2020
r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych
(Dz. U. 2020 poz. 1291, 1493 i 2112),
b) opracowywania i aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Działania na wypadek
wystąpienia epidemii”, które Oddział realizuje we współpracy z Wojewódzką Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Zatwierdzony Plan przekazuje do Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w celu dokonywania aktualizacji „Planu
Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego  dostosowanie do
regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
2) na Stanowisku do Spraw Doskonalenia Kadr Medycznych, w związku z wejściem
w życie przepisów zawartych w art. 16m ust. 1a-1e ustawy z dnia 16 lipca 2020 r.
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.
Zmiana dotyczy finansowania dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji
na podstawie zawartych umów między wojewodą a kierownikami podmiotów
prowadzących szkolenie specjalizacyjne i w dalszej konsekwencji zmiany w planowaniu
i podziale środków finansowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia.
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjno-porządkowy, w szczególności w związku
z doprecyzowaniem zadań realizowanych przez Oddział Ratownictwa Medycznego.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.
Nie stwierdza się możliwości
z wprowadzeniem tego aktu.
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Ratownictwa Medycznego
(-) Maria Żórawska
Poznań, dnia 15 stycznia 2021 r.

