ZARZĄDZENIE Nr 194/22
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Na podstawie art. 16 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. W regulaminie organizacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 610/21 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 pkt 30 otrzymuje brzmienie:
„30) współpraca z Doradcą do spraw etyki, Koordynatorem do Spraw Dostępności oraz
Pełnomocnikiem
do
Spraw
Systemu
Przeciwdziałania
Zagrożeniom
Korupcyjnym;”;
2) w § 18 w ust. 2 w pkt 11 wyrazy „w pkt 1-11” otrzymują brzmienie „w pkt 1-10”;
3) w § 19:
a) w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) prowadzenie kancelarii tajnej, w której przetwarzane są informacje o klauzuli,
„ściśle tajne”, „tajne” „poufne” oraz „zastrzeżone”;”,
b) w ust. 6 wyrazy „Plan Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego”
zastępuje się wyrazami „Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego”;
4) w § 20 w ust. 2 w pkt 2 w lit. p:
a) uchyla się tiret pierwsze,
b) po tiret szóste dodaje się tiret siódme w brzmieniu:
„− Funduszu Pomocy,”;
5) w § 21 w ust. 2:
a)

w pkt 2 w lit. d uchyla się tiret drugie,

b) w pkt 5 w lit. d wyrazy „Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa
Wielkopolskiego” zastępuje się wyrazami „Wojewódzkiego Planu Zarządzania
Kryzysowego”;
6) w § 22 w ust. 2:
a) w pkt 1:
− w lit. d po tiret dwudzieste ósme dodaje się tiret dwudzieste dziewiąte
i trzydzieste w brzmieniu:
„− ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
− ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem,”,
−

w lit. u przecinek zastępuje się średnikiem,

b) dotychczasowe pkt 4−10 oznacza się odpowiednio jako pkt 2−8;

7) w § 23 w ust. 2:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)

współpraca z instytucjami właściwymi i łącznikowymi państw członkowskich
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji
Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
w zakresie wymiany informacji i działań związanych z koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego;”,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pełniącym funkcję
instytucji właściwej w zakresie świadczenia wychowawczego i rodzinnego
kapitału opiekuńczego w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej
w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;”;
8) w § 24:
a) w ust. 2 w pkt 1 w lit. o średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. p−r
w brzmieniu:
„p) procedowanie zawierania porozumień w sprawie wykonywania zadań
publicznych między Wojewodą a jednostkami samorządu terytorialnego lub ich
związkami,
q) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej –
z wyłączeniem obsługi finansowej,
r) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie usuwania
pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty
symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, bądź w inny sposób
propagujące taki ustrój;”,
b) uchyla się ust. 3;
9) w § 25 w ust 2:
a) w pkt 4 w lit. a skreśla się wyrazy „„Dobry start” – z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego 2018/2019, roku szkolnego 2019/2020 oraz roku szkolnego 2020/2021,”,
b) w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej – w zakresie obsługi finansowej,”;
10) w § 26 w ust. 1 uchyla się zdanie drugie;
11) w § 29 w ust. 2 w pkt 28 wyrazy „Planu Zarządzania Kryzysowego Województwa
Wielkopolskiego” zastępuje się wyrazami „Wojewódzkiego Planu Zarządzania
Kryzysowego”;
12) w § 31 w ust. 2 w pkt 1 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:
„ba) przygotowywanie opinii w sprawach dotyczących sporów o właściwość między
organami administracji zespolonej w województwie, należących do kompetencji
wojewody,”;
13) w § 36 w ust. 2 w pkt 1 w lit. d przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. e.

§ 2. Dyrektorzy właściwych
Wojewódzkiego w Poznaniu:

komórek

organizacyjnych

Wielkopolskiego

Urzędu

1) przedstawią dyrektorowi generalnemu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, projekt
regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej, którą kierują lub jego zmiany, przy
czym dyrektor Biura Organizacyjno-Administracyjnego przedstawi także projekt zmiany
regulaminu organizacyjnego delegatur Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu;
2) opracują lub przystosują, w terminie do dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie
zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego właściwej komórki organizacyjnej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lub zarządzenia w sprawie jego
zmiany, opisy stanowisk pracy oraz zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
pracowników do nowych zadań.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi generalnemu Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, dyrektorowi Gabinetu Wojewody, dyrektorom
wydziałów i biur, kierownikom innych komórek organizacyjnych oraz dyrektorom delegatur
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Michał Zieliński

UZASADNIENIE
Konieczność wprowadzenia zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 610/21 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podyktowana jest między innymi
dostosowaniem jego przepisów do przepisów powszechnie obowiązujących, modyfikacją
obowiązujących zadań realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu lub ich
doprecyzowaniem.
Wobec powyższego w zarządzeniu wprowadza się następujące zmiany dotyczące zadań
realizowanych przez:
1) Wydział Finansów i Budżetu:
a) uchyla się zadanie związane z prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej rachunku
bankowego przeznaczonego dla środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej z uwagi na zakończenie realizacji zadań,
b) dodaje się zadanie, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (Dz. U. poz. 583, 683, 684 i 830), związane z prowadzeniem obsługi
finansowo-księgowej rachunku bankowego przeznaczonego dla środków
pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji
zadań na rzecz pomocy Ukrainie;
2) Wydział Infrastruktury i Rolnictwa: uchyla się zadanie związane z prowadzeniem
spraw związanych z obsługą komisji do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla
kierowców wykonujących przewóz drogowy. Uchylenie jest determinowane wejściem
w życie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997) w zakresie dotyczącym testów
kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Testy te od 6 kwietnia
2022 r. nie są już przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne działające przy
wojewodach. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209) testy kwalifikacyjne są
przeprowadzane w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego przez egzaminatora
zatrudnionego w tym ośrodku;
3) Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego:
a) dostosowuje się przepis dotyczący Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej w związku z zawartą przez te kraje umową o wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,
b) art. 1 pkt 10 lit. a ustawy zmieniającej z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1981) oraz art. 8 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale
opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270) ustanawiają Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako
instytucję właściwą w zakresie świadczenia wychowawczego i rodzinnego kapitału
opiekuńczego;

4) Wydział Nadzoru Prawnego:
a) do Wydziału przenosi się zadanie, dotychczas realizowane przez Wydział Polityki
Społecznej, dotyczące prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), z wyłączeniem obsługi finansowej,
która pozostaje w Wydziale Polityki Społecznej,
b) w celu porządkowym dodaje się zadanie związanie z procedowaniem porozumień
w sprawie wykonywania zadań publicznych między wojewodą wielkopolskim
a jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;
5) Wydział Polityki Społecznej: uchyla się zadanie związane z obsługą programu „Dobry
start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, roku szkolnego 2019/2020 oraz
roku szkolnego 2020/2021 z powodu przeniesienia jego realizacji Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Dz.
U. poz. 1092);
6) Biuro Organizacyjno-Administracyjne: w celu porządkowym dodaje się zadanie
związane z przygotowywaniem opinii w sprawach dotyczących sporów o właściwość
między organami administracji zespolonej w województwie, należących do kompetencji
wojewody;
7) do zadań ogólnych komórek organizacyjnych urzędu przenosi się przenosi się współpracę
z Pełnomocnikiem do Spraw Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
Pełnomocnik dotychczas funkcjonował w strukturze Wydziału Skarbu Państwa
i Nieruchomości.
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjno-porządkowy.
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 Biura
Organizacyjno-Administracyjnego
(-) Małgorzata Drygas

Poznań, dnia 25 kwietnia 2022 r.

