
Uchwała Nr 3878/2013 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 września 2013 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1  

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1293/2011 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 
zmienionym uchwałą Nr 1477/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, Nr 1557/2012 z dnia 
27 stycznia 2012 roku, Nr 1700/2012 z dnia 8 marca 2012 roku, Nr 2003/2012 z dnia 
8 czerwca 2012 roku, Nr 2607/2012 z dnia 19 października 2012 roku, Nr 2696/2012 z dnia 
6 listopada 2012 roku, Nr 3060/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku, Nr 3189/2013 z dnia 
25 marca 2013 roku oraz Nr 3421/2013 z dnia 24 maja 2013 roku wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 3 pkt. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Przy prowadzeniu korespondencji, Departamenty stosują się do postanowień 
Instrukcji Kancelaryjnej dla organów samorządu województwa oraz jednolitego 
rzeczowego wykazu akt, używając przy znakowaniu spraw i pism następujących symboli: 

 
Zarząd „ZW”  

Marszałek „ZW I”  

Wicemarszałek „ZW II”  

Wicemarszałek „ZW III”  

Członek Zarządu „ZW IV”  

Członek Zarządu „ZW V”  

Skarbnik Województwa „SW” 

Sekretarz Województwa „SEW” 

Kancelaria Sejmiku „KS”  

Gabinet Marszałka                                                                         „GM” 

Departament Organizacyjny i Kadr „DO”  



Departament Finansów „DF”  

Departament Polityki Regionalnej „DPR” 

Departament Wdrażania Programu Regionalnego „DWP” 

Departament Gospodarki „DRG” 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich „DOW” 

Biuro Obsługi Funduszy „BOF” 

Departament Środowiska „DSR” 

Departament Infrastruktury „DI” 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi „DR” 

Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem „DG” 

Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom „DZ”  

Departament Edukacji i Nauki „DE”  

Departament Kultury „DK”  

Departament Kontroli „DKO” 

Departament Sportu i Turystyki „DS” 

Departament Administracyjny „DA”  

Departament Transportu „DT” 

Biuro Prawne „BP” 

Biuro Zamówień Publicznych „BZP” 

Biuro Audytu Wewnętrznego  „BA”  

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli 

Biuro Współpracy Międzynarodowej 

Biuro Nadzoru Inwestycyjnego 

„BIWW” 

„BWM” 

„BI” 

 



2) w Rozdziale II: 
a) tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie: 

„Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wicemarszałkowie i Członkowie Zarządu 
Województwa, Skarbnik Województwa i Sekretarz Województwa”; 

b) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 
„§6a Sekretarz Województwa. 
1. W imieniu Marszałka i na podstawie jego upoważnień: 

a) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, 
b) zapewnia właściwą organizację pracy Urzędu, 
c) realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi, 
d) monitoruje działania w zakresie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej 

w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych. 
2. Bezpośrednio kieruje Departamentem Administracyjnym oraz nadzoruje 

Departament Organizacyjny i Kadr.”; 

3) § 14 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie: 
„12. Wykonywanie w imieniu Zarządu w ramach nadzoru właścicielskiego praw  
i obowiązków województwa wynikających z posiadania przez województwo akcji  
i udziałów w spółkach prawa handlowego poza wykonywaniem ww. praw i obowiązków 
w spółkach, nad którymi nadzór sprawują inne Departamenty.”; 

4) w § 19 dodaje się ust. 32 w brzmieniu: 
„32. Wykonywanie w imieniu Zarządu w ramach nadzoru właścicielskiego praw  
i obowiązków województwa wynikających z posiadania przez województwo udziałów 
w spółce Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o.”; 

5) w § 21 lit. A dodaje się ust. 18 w brzmieniu: 
„18. Wykonywanie w imieniu Zarządu w ramach nadzoru właścicielskiego praw  
i obowiązków województwa wynikających z posiadania przez województwo udziałów 
w spółce „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. oraz we wszystkich spółkach powstałych w 
wyniku komercjalizacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których województwo było podmiotem tworzącym”; 

6) § 27 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) Wykonywanie w imieniu Zarządu w ramach nadzoru właścicielskiego praw i 

obowiązków województwa wynikających z posiadania przez województwo udziałów 
w spółkach: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Przewozy Regionalne sp. z o.o. oraz Port 
Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o.”; 

7) użyte w odpowiednim przypadku wyrazy „Biuro Audytora Wewnętrznego” zastępuje się 
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Biuro Audytu Wewnętrznego”; 

8) § 30 otrzymuje brzmienie:  

„§ 30 Biuro Audytu Wewnętrznego 

Celem audytu wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i 
zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena, o 
której mowa wyżej dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności 
kontroli zarządczej w jednostce. Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mają na 
celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.  

Biuro Audytu Wewnętrznego realizuje zdania kierując się standardami audytu 
wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem etyki audytora wewnętrznego. 

Biuro realizuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego na podstawie aktów prawnych i 
przepisów szczególnych.”; 



9) Załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr 3878/2013 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 września 2013 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wynika z realizacji ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), na 
mocy której wprowadzono do sytemu prawnego obowiązek zatrudniania Sekretarza na 
wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.  
Powyższą kwestię reguluje m.in. art. 5 ww. ustawy. Przepis ten wskazuje na dwie zasadnicze, 
aczkolwiek w tym kontekście niewyłączne, kategorie zadań, tj. z zakresu zapewnienia 
właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami 
ludzkimi, które może wykonywać Sekretarz Województwa. 
 
Zmiana funkcjonowania nadzoru właścicielskiego dotyczy następujących spółek:  
a) Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. - nadzór DR (§19 Regulaminu); 
b) „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. - nadzór DZ (§21 Regulaminu); 
c) Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. - nadzór DT (§27 Regulaminu); 
 i jest spowodowana koniecznością przesunięcia nadzoru do departamentów merytorycznych 
z uwagi na coraz szerszą działalność ww. spółek. 
 
Koniecznym jest również, w związku z planowaną komercjalizacją samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Wielkopolskie jest 
podmiotem tworzącym, aby nadzór nad nimi przejął Departament Ochrony Zdrowia 
i Przeciwdziałania Uzależnieniom. 
 
W skutek zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego nadzorowi: 
1) Departamentu Gospodarki będą podlegały następujące spółki: 

a) Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; 
b) CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o.; 
c) Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.; 
d) Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.; 
e) Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.. 

2) Departamentu Transportu będą podlegały spółki: 
a) Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.; 
b) Przewozy Regionalne sp. z o.o.; 
c) Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o.. 

3) Departamentu Rolnictwa będzie podlegała spółka: 
a) Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o.. 

4) Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom będą podlegały 
następujące spółki:  
a) „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.; 
b) spółki powstałe w wyniku komercjalizacji samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których Województwo Wielkopolskie było podmiotem tworzącym. 
Dodatkowo zmienia się zapisy § 30 dotyczące „Biura Audytora Wewnętrznego” oraz zmienia 
się nazwę na „Biuro Audytu Wewnętrznego”.  
W świetle powyższych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały należy uznać 
za uzasadnione. 


