ZARZĄDZENIE Nr192/22
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie szczegółowej organizacji pracy i zadań
Zespołu Doradców Wojewody
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 i 655) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Zespół Doradców Wojewody, zwany dalej ,,Zespołem”, zapewnia merytoryczne
wsparcie wojewodzie wielkopolskiemu oraz I lub II wicewojewodzie wielkopolskiemu
w ramach działań realizowanych przez komórki organizacyjne funkcjonujące w strukturze
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zwanego dalej ,,Urzędem”.
2. Obszary merytorycznego doradztwa określa wojewoda wielkopolski, I lub II
wicewojewoda wielkopolski.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą osoby zatrudnione na stanowisku doradcy wojewody
wielkopolskiego, doradcy I lub II wicewojewody wielkopolskiego.
2. Wojewoda wielkopolski może powierzyć jednemu z doradców koordynowanie prac
Zespołu.
§ 3. 1. Główne kierunki działania Zespołu polegają w szczególności na:
1) pełnieniu funkcji opiniotwórczo-doradczej, w tym udzielaniu wojewodzie
wielkopolskiemu, I lub II wicewojewodzie wielkopolskiemu wsparcia i porad w zakresie
posiadanej wiedzy i umiejętności;
2) wpływaniu na pozytywny wizerunek wojewody wielkopolskiego, I lub II wicewojewody
wielkopolskiego poprzez działania doradcze;
3) współuczestnictwie w opracowywaniu planów strategicznych przygotowywanych przez
wojewodę wielkopolskiego, I lub II wicewojewodę wielkopolskiego;
4) dokonywaniu analiz lub przygotowywaniu opinii dotyczących dokumentów
przedkładanych wojewodzie wielkopolskiemu, I lub II wicewojewodzie wielkopolskiemu
do podpisu oraz współpraca w tym zakresie z właściwą komórką organizacyjną
funkcjonującą w strukturze Urzędu;
5) współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami,
organizacjami pozarządowymi i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie
przygotowania odpowiednich analiz i ocen albo w innym zakresie zleconym przez
wojewodę wielkopolskiego, I lub II wicewojewodę wielkopolskiego;
6) reprezentowaniu wojewody wielkopolskiego, I lub II wicewojewody wielkopolskiego
w stosunkach zewnętrznych oraz w kontaktach z przedmiotami lub instytucjami
krajowymi;
7) koordynowaniu opracowywania projektów i realizacji zadań w ramach indywidualnych
zleceń wojewody wielkopolskiego, I lub II wicewojewody wielkopolskiego;
8) pozyskiwaniu materiałów lub informacji, do przekazywania których zobowiązane są
komórki organizacyjne funkcjonujące w strukturze Urzędu lub jednostki organizacyjne
rządowej administracji zespolonej.
2. Wojewoda wielkopolski, I lub II wicewojewoda wielkopolski wyznaczają doradcom
zadania, określają termin ich wykonania oraz dokonują rozliczenia z ich realizacji.

§ 4. 1. Doradcy przy realizacji zadań wyznaczonych przez wojewodę wielkopolskiego,
I i II wicewojewodę wielkopolskiego zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa
powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych Urzędu.
2. Doradcy, realizując wyznaczone im zadania, parafują dokumenty przedkładane do
podpisu wojewodzie wielkopolskiemu, I lub II wicewojewodzie wielkopolskiemu, jeżeli:
1) są autorami danego dokumentu;
2) zlecili, na prośbę lub polecenie wojewody wielkopolskiego, I lub II wicewojewody
wielkopolskiego, przygotowanie określonego dokumentu komórce organizacyjnej
funkcjonującej w strukturze Urzędu.
3. Doradcy przekazują do wykonania pracownikom komórki organizacyjnej
funkcjonującej w strukturze Urzędu zadania zlecone przez wojewodę wielkopolskiego, I lub
II wicewojewodę wielkopolskiego za pośrednictwem dyrektora lub zastępcy dyrektora
komórki organizacyjnej funkcjonującej w strukturze Urzędu.
§ 5. Obsługę Zespołu Doradców Wojewody zapewnia Gabinet Wojewody.
§ 6. Traci moc zarządzenie nr 610/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada
2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji pracy i zadań Zespołu Doradców Wojewody.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wojewoda Wielkopolski
/-/ Michał Zieliński

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie wojewoda w drodze zarządzenia określa szczegółową organizację
pracy oraz zadania zespołu doradców.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.
Ponadto, nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych, które mogą
wystąpić w związku z wprowadzeniem tego aktu.
Zastępca Dyrektora
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
/-/ Krzysztof Marciniak

Poznań, dnia 12 kwietnia 2022 r.

