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ZATWIERDZAM
Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji1)
Warszawa, dnia 30 listopada 2018 r.
ZARZĄDZENIE Nr 458/18
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 6 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
w Poznaniu
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:
§ 1. W statucie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, stanowiącym załącznik do
zarządzenia nr 259/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu
Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 5129) zmienionym
zarządzeniem nr 527/17 z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu
Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. U. Woj. Wiel. poz. 7817) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);”;
2) w § 8 w ust. 1:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Wydział Spraw Cudzoziemców;”,
b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

1)

Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki w dniu 16 stycznia 2018 r. upoważnił na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669)
w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) Pana Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do
zatwierdzania statutów oraz zmian statutów urzędów wojewódzkich.
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„8a) Wydział Spraw Obywatelskich;”.
3) w § 9 w ust. 1:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców;”,
b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich;”.
4) w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sprawy wewnętrzne, z zastrzeżeniem § 15 pkt 4, § 17 pkt 2 i 17a pkt 1;”;
5) w § 14:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez wydziały, biura oraz inne komórki
organizacyjne urzędu, a szczególnych przypadkach, na polecenie Wojewody, prowadzenie tych
kontroli;”,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) świadczenie pomocy prawnej na potrzeby Wojewody, dyrektora generalnego urzędu oraz
pracowników urzędu, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723, 1467 i 1669);”.
6) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Do zakresu działania Wydziału Spraw Cudzoziemców należy w szczególności realizacja zadań
Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) praca – w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
2) sprawy wewnętrzne – w zakresie kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców.”;
7) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:
„§ 17a. Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności realizacja zadań
Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) sprawy wewnętrzne – w zakresie spraw dotyczących:
a) obywatelstwa,
b) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,
c) rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;
2) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, z wyłączeniem spraw, o których mowa w §
16 pkt. 3.”;
8) w § 20:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) wykonywanie zadań Wojewody związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm 2));”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) realizacja zadań związanych z bezpośrednią obsługą klientów urzędu, z wyłączeniem spraw,
o których mowa w § 14a, 17 i 17a.”.
9) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Do zakresu działania Państwowej Straży Łowieckiej należy w szczególności kontrola realizacji
przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033).”;
10) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu wykonuje w szczególności
zadania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2200, z późn. zm.3)).”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000,
1349, 1669 i 1735.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650, 1039, 1480,
1481, 1544, 1592 i 1629.

