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 Szanowny Panie Radny,  

 

 odpowiadając na Pana zapytanie z w sprawie działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

i pracowników Urzędu Marszałkowskiego w dniach 3-5.04.2021 roku, a zatem w dniach wolnych od pracy, 

obejmujących okres świąt Wielkiej Nocy informuję, co następuje. 

 

Jako Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w przypadku sytuacji wymagających podjęcia 

działań, jestem zawsze do dyspozycji dyrektorów podległych mi jednostek. W szczególności dotyczy to obszaru 

ochrony zdrowia – dyrektorzy Departamentu Zdrowia oraz dyrektorzy wojewódzkich szpitali, nad którymi 

sprawuję nadzór byli, są i będą ze mną zawsze w bieżącym kontakcie, pozwalającym na wymianę informacji 

o sytuacji, podejmowanie decyzji, wdrażanie niezbędnych działań. Podobnie, jest zachowany stały kontakt 

z Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Czas panującej 

pandemii tego wymaga - adekwatnie zatem oczekuję tej gotowości oraz odpowiedzialności od każdego 

przedstawiciela rządu RP, który ma wpływ na sytuację pracowników ochrony zdrowia, pacjentów oraz sposobu 

funkcjonowania placówek medycznych w naszym regionie. 

 

Informuję Pana Radnego, iż nie wystąpiła sytuacja, w której wymagane by było wydanie decyzji 

administracyjnej w obszarze, w którym posiadam upoważnienie od Pana Marka Woźniaka Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego (Ustawa  z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  województwa).  

 

Na ten moment nie istnieje przepis nakazujący prowadzenie przez pracodawcę rejestru czynności 

podejmowanych przez pracowników w ich czasie wolnym.  

 

Z poważaniem,  

Paulina Stochniałek 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
(z upow. Pana Marszałka Województwa Wielkopolskiego) 
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Adam Bogrycewicz 

Radny Województwa Wielkopolskiego 
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                             Pan 

                                                                  Adam Bogrycewicz 

                                                                 Radny                        

                                                                Województwa Wielkopolskiego 

Szanowny Panie Radny, 

 

 odpowiadając na zapytanie w sprawie działalności Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w dniach 03-05.04.2021 r., złożone 8 kwietnia 2021 roku informuję, że w tych dniach członkowie 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy jak i pracownicy Urzędu oraz jednostek 

podległych pozostawali w stałej gotowości do pełnienia wszelkich czynności związanych  

z powierzonymi funkcjami, gdyby wymagały tego potrzeby, zgodnie z zakresem zadań  

i kompetencji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

Członkowie Zarządu Województwa Wielkopolskiego są w stałym kontakcie  

z osobami wskazanymi w ramach tzw. stałego dyżuru Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

powyższe rozwiązanie pozwala na bieżąco reagować na sytuacje kryzysowe, wymagające pracy  

w niedziele i święta. 

 

 

                     Z poważaniem 

            z up. Marszałka Województwa  

        Tomasz Grudziak 

                  Sekretarz Województwa 

       

 


		Marek Górski
	2021-04-27T07:54:59+0200
	UMWW
	ERADNI20
	Podpis w systemie eRadni20 przezMarek Górski




