
Uchwała Nr  4502/2014 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 marca 2014 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 roku, poz. 596 ze zm.) 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, 2696/2012 z dnia 
6 listopada 2012 roku, Nr 3060/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku, 3189/2013 z dnia 25 marca 
2013 roku, 3421/2013 z dnia 24 maja 2013 roku, 3878/2013 z dnia 20 września 2013 roku 
oraz 4260/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku, §25 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„§25 
 

Departament Sportu i Turystyki „DS” 
 
Realizuje zadania w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz promuje walory 
krajoznawczo – turystyczne województwa. 
 
Do podstawowych zadań Departamentu należy: 
1) Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury 

fizycznej. 
2) Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich 

warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju. 
3) Tworzenie warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących 

się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne. Współdziałanie w tym 
zakresie ze specjalistyczną jednostką ratowniczą. 

4) Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań w sferze 
kultury fizycznej i turystyki. 

5) Współudział w realizacji zadań związanych ze szkoleniem sportowym młodzieży oraz kadr 
sportowych i turystycznych. 

6) Promocja kultury fizycznej i turystyki oraz walorów turystycznych województwa. 
7) Podejmowanie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki wśród osób 

niepełnosprawnych, w tym szkolenie kadr specjalistycznych. 
8) Inspirowanie zamierzeń utrzymania i wyposażenia obiektów sportowych rekreacyjnych 

i turystycznych województwa: 



a) planowanie i realizacja zadań związanych z rozbudową bazy obiektów sportowych 
finansowanych ze środków pochodzących z dopłat do gier losowych, 

b) prowadzenie wykazu obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych 
Województwa Wielkopolskiego. 

9) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i wyróżnień w zakresie kultury 
fizycznej, sportu i turystyki oraz przyznawania stypendium sportowego. 

10) Współpraca z organizacjami sportowymi i turystycznymi. 
11) Wytyczanie wieloletnich założeń programowych rozwoju kultury fizycznej, sportu 

i turystyki. 
12) Współpraca z partnerami zagranicznymi w realizacji międzynarodowych programów 

z zakresu kultury fizycznej i sportu. 
13) Realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.”  
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr 4502/2014 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 marca 2014 roku 
 

 
zmieniającej 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 faktu wygaśnięcia 

w Departamencie Sportu i Turystyki zadań - w związku z deregulacją ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. 2014 r. Nr 196 j. t.) w zakresie 

uregulowań dotyczących pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 

 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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