
Uchwała Nr  4942/2014 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 lipca 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, 
4260/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku, 4502/2014 z dnia 20 marca 2014 roku oraz   
4675/2014 z dnia 19 maja 2014 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 Europejskiego Funduszu Społecznego 
Departament Wdrażania Programu Regionalnego                                      

„DEFS” 
„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 Zdrowia  „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 IV, §21 otrzymuje brzmienie: 
 

„§21 

Departament Zdrowia „DZ” 

 

Realizuje zadania dotyczące programowania i organizowania opieki zdrowotnej na terenie  

województwa, inicjowania i koordynowania działań z zakresu promocji zdrowia, edukacji 

zdrowotnej, zapobiegania i zwalczania chorób o znaczeniu społecznym oraz zadania 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania 

przemocy. 

 

Do podstawowych zadań Departamentu należy: 

1. W zakresie ochrony zdrowia: 

1) Programowanie i organizowanie opieki zdrowotnej na terenie województwa 

a w szczególności: 

a) opracowywanie sieci placówek lecznictwa zamkniętego i planów 

ich restrukturyzacji, 

b) opracowywanie planów strategii w zakresie ochrony zdrowia, 

c) przygotowanie programów współpracy z innymi podmiotami działającymi 

w obszarze ochrony zdrowia, 

d) realizowanie zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy, 



e) realizowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie, 

f) prowadzenie spraw związanych ze stażami podyplomowymi. 

2) Realizacja zadań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie epidemiom. 

3) Współdziałanie z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia Wielkopolską Izbą Lekarską, Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych, 

uczelniami wyższymi, samorządami lokalnymi oraz zarządami związków zawodowych 

szczebla wojewódzkiego w zakresie polityki zdrowotnej. 

4) Współpraca z powołanymi przez właściwego ministra ds. zdrowia medycznymi 

organami doradczymi i opiniodawczymi. 

5) Inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej 

oraz zapobiegania i zwalczania chorób o znaczeniu społecznym, w szczególności 

w formie programów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej opracowywanych 

i wdrażanych w oparciu o informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i stanie 

zdrowia populacji województwa. 

6) Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania AIDS 

i Zapobiegania Zakażeniom HIV. 

7) Prowadzenie spraw finansowo-księgowych w zakresie realizowanych zadań, 

a w szczególności: 

a) monitoring i bieżąca ocena gospodarki finansowej nadzorowanych jednostek 

dla potrzeb Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Sejmiku, 

b) obsługa udzielonych uprawnionym podmiotom zamówień na świadczenia zdrowotne 

finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 

c) przygotowywanie rozdziału środków z budżetu województwa dla podmiotów 

leczniczych. 

8) Prowadzenie spraw z zakresu przekształceń i restrukturyzacji jednostek. 

9) Wykonywanie w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego 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. 

10) Przygotowywanie konkursów na stanowiska kierowników i zastępców kierowników,         

w przypadku, kiedy kierownik nie jest lekarzem. 



11) Prowadzenie ewidencji statutów i regulaminów Rad Społecznych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Departament. 

12) Współdziałanie z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym 

do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. 

13) Zapewnianie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala 

psychiatrycznego. 

14) Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji psychologów 

uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii 

transportu, rejestru przedsiębiorstw prowadzących pracownię psychologiczną 

oraz nadzór nad wykonywaniem badań psychologicznych. 

15) Wykonywanie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie prywatnej 

praktyki psychologicznej. 

16) Współpraca z regionalną radą psychologów w zakresie nadzoru nad zgodnym                 

z zezwoleniem wykonywaniem prywatnych praktyk psychologicznych. 

2. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:  

1) Opracowywanie i realizacja zadań wynikających z wojewódzkich programów: 

a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

b) przeciwdziałania narkomanii. 

2) Gospodarowanie środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za zezwolenia 

na sprzedaż  hurtową napojów alkoholowych. 

3) Bieżąca współpraca z gminami w zakresie realizacji gminnych programów profilaktyki         

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania 

narkomanii. 

4) Tworzenie bazy danych, niezbędnych do realizacji zadań w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych przez wszystkie podmioty wskazane 

przez Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5) Zbieranie corocznych sprawozdań z realizacji przez gminy zadań wynikających 

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie 

oraz z realizacji przez gminy i powiaty województwa zadań wynikających z Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii i przekazywanie ich do Krajowego Biura 

ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 



6) Wspieranie ponadlokalnych i regionalnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

oraz przeciwdziałanie narkomanii. 

7) Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu w zakresie realizacji działań 

szkoleniowych oraz badawczych. 

8) Udział w kampaniach ogólnopolskich i organizacja kampanii własnych z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

9) Prowadzenie bazy danych nt. placówek lecznictwa odwykowego oraz struktur 

samopomocowych. 

10) Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu                        

i Współuzależnienia w Poznaniu w zakresie nadzoru nad realizacją rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji 

personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz 

udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami 

uzależnionymi od alkoholu. 

11) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów 

uzależnień. 

12) Organizacja i prowadzenie szkoleń dla pełnomocników/koordynatorów gmin 

oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych (liderów) w zakresie profilaktyki                       

i rozwiązywania problemów uzależnień. 

13) Wydawanie zezwoleń na leczenie substytucyjne. 

14) Realizowanie zadań właściwych dla Eksperta Województwa Wielkopolskiego 

ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. 

15) Współpraca z jednostkami nadzorowanymi przez Departament realizującymi zadania          

z zakresu uzależnień oraz z jednostką budżetową Sejmiku – Regionalnym Centrum 

Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. 

3. Z zakresu kontroli w ochronie zdrowia i przeciwdziałaniu uzależnieniom: 

1) Przeprowadzanie kontroli jednostek nadzorowanych przez Departament i innych 

podmiotów otrzymujących dotacje finansowe z budżetu województwa wielkopolskiego          

w trybie obowiązujących ustaw.  

2) Realizacja kontroli doraźnych zleconych przez Marszałka Województwa.”  

 
 
 



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

4) Załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


