ZARZĄDZENIE Nr 51/21
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 30 września 2021 r.
zmieniające zarządzenie 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 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Wydziału Zdrowia, stanowiącym załącznik do
zarządzenia nr 2/21 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału
Zdrowia zmienionym zarządzeniem nr 44/21 z dnia 28 lipca 2021 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, zmienionego zarządzeniami nr 181/21 z dnia
30 kwietnia 2021 r., nr 280/21 z dnia 2 lipca 2021 r., nr 358/21 z dnia 27 lipca
2021 r. oraz nr 459/21 z dnia 22 września 2021 r.;”;

2) w § 2:
a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) Oddział: Dyspozytornia Medyczna

ZD-III;”,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Oddział: Dyspozytornia Medyczna;”;
3) w § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Kierownika Oddziału: Dyspozytornia Medyczna, w przypadku gdy nie
utworzono stanowiska zastępcy kierownika Oddziału: Dyspozytornia Medyczna, podczas
nieobecności zastępuje imiennie wskazany pracownik Oddziału: Dyspozytornia
Medyczna.”;
4) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kierownik oddziału, pracownik kierujący stanowiskiem do spraw oraz pracownik
na samodzielnym stanowisku pracy realizują zadania, o których odpowiednio mowa
w § 15 regulaminu organizacyjnego urzędu.”;
5) w § 5:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Do zakresu działania Oddziału: Dyspozytornia Medyczna należy
w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie
priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na
miejsce zdarzenia;
2) przekazywanie niezbędnych informacji
pomocy;

osobom udzielającym pierwszej

3) przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji
ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu
zdarzenia;
4) zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym
jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji
wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego;
5) zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych
medycznych czynnościach ratunkowych;
6) powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli
wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek
organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
7) powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli
wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia;
8) współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego
i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym;
9) wykonywanie zadań z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia
PRM.”;
b) w ust. 4:
 uchyla się pkt 11 i 17,
 w pkt 19 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 i 21
w brzmieniu:
„20)

prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi administracyjnej dla
Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych;

21) koordynowanie i monitorowanie realizacji krajowych i wojewódzkich
programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.”,
c) w ust. 5:
 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) organizacja i koordynacja ZRM w celu realizacji zadań systemu PRM;”,
 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) opracowywanie i aktualizacja „Wojewódzkiego Planu Działania na
wypadek wystąpienia epidemii” we współpracy z Wojewódzką Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną
w
Poznaniu
oraz
przekazywanie
zatwierdzonego Planu do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w celu dokonywania aktualizacji „Planu Zarządzania
Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego;”,
 uchyla się pkt 20,

 w pkt 30 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 31 i 32;
6) załącznik do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

dyrektorowi

Wydziału

Zdrowia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

wz. Dyrektora Generalnego
Dyrektor
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
/-/ Małgorzata Drygas

