ZARZĄDZENIE Nr 137/22
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy
finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec’56
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. Powołuje się Komisję do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy
finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec’56, zwaną dalej „Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący Komisji − Aneta Niestrawska, I Wicewojewoda Wielkopolski;
2) członkowie Komisji:
a) Bartosz Biegała – kierownik Oddziału Organizacyjnego i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu ,
b) Helena Fietz-Wiśniewska – radca prawny w Wydziale Nadzoru Prawnego
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,
c) Artur Janik − doradca I Wicewojewody Wielkopolskiego,
d) Sławomir Józefiak – inspektor wojewódzki w Oddziale Organizacyjnym i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu;
e) Łukasz Krysztofiak – dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu;
3. Do udziału w pracach Komisji, na prawach członka Komisji, zaprasza się:
1) Jerzego Majchrzaka – prezesa Stowarzyszenia „Poznański Czerwiec 56”;
2) Włodzimierza Marciniaka – prezesa Stowarzyszenia
i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 R.;
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3) Andrzeja Spornego – przewodniczącego Związku Powstańców Poznańskiego Czerwca
1956 Niepokonani.
4. W pracach Komisji mogą brać udział, w charakterze konsultantów, osoby niebędące
członkami Komisji, zaproszone przez przewodniczącego Komisji.
5. Udział konsultantów
Wielkopolskiego.

w

pracach

Komisji

wymaga

akceptacji

Wojewody

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy finansowej,
złożonych w 2022 r. przez uczestników Powstania Poznański Czerwiec’56.
2. Szczegółowe kryteria przyznania pomocy finansowej ustalane są podczas posiedzenia
Komisji i są ściśle związane z osiągniętym rocznym dochodem uczestników Powstania
Poznański Czerwiec’56.

3. Komisja przedstawia do zatwierdzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu propozycję
podziału środków przeznaczonych na pomoc finansową dla uczestników Powstania Poznański
Czerwiec’56.
§ 3. 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.
2. W przypadku braku możliwości kierowania przez przewodniczącego Komisji pracami
Komisji, Wojewoda Wielkopolski wyznacza, spośród członków Komisji, osobę kierującą
pracami Komisji.
§ 4. 1. Wojewoda Wielkopolski, jako administrator danych, upoważnia osoby, o których
mowa w § 1 ust. 2−4, do przetwarzania danych osobowych wnioskodawców w zakresie
niezbędnym do przyznania pomocy finansowej.
2. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 2−4, zobowiązane są do:
1) przetwarzania danych osobowych zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa w ust. 1, oraz
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;
2) przetwarzania danych osobowych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w tym zakresie;
3) nieujawniania w jakiejkolwiek postaci treści informacji dotyczących przetwarzanych
danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania tajemnicy
jest nieograniczony w czasie i nie ustaje z chwilą ustania członkostwa w Komisji.
3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1,
obowiązuje na czas udziału w pracach Komisji i wygasa wraz z zakończeniem pracy Komisji.
§ 5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
§ 6. 1. Komisję powołuje się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
2. Komisja zakończy pracę po zatwierdzeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego
propozycji podziału środków przeznaczonych na pomoc finansową dla uczestników Powstania
Poznański Czerwiec’56.
§ 7. Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
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§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.
§ 9. Traci moc zarządzenie nr 116/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca
2021 r. w sprawie Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej
uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec’56.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Michał Zieliński

UZASADNIENIE
Wojewoda Wielkopolski powołuje przedmiotową Komisję w celu rozpatrzenia wniosków
o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec’56 znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej, ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie
Wojewody Wielkopolskiego. Aby zapewnić transparentność działań Komisji, do jej prac
zaprasza się reprezentantów środowiska kombatantów Powstania Poznański Czerwiec’56.
Skład Komisji gwarantuje obiektywizm i bezstronność jej członków.
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
/-/ Monika Donke - Cieślewicz

Poznań, 28 marca 2022 r.

