Czym zajmują się wydziały w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w
Poznaniu?

Wszystkie wydziały wykonują zadania dla Wojewody Wielkopolskiego.
Przedstawiamy podstawowe zadania wydziałów, więcej można przeczytać
w Internecie.
Wydział Spraw Cudzoziemców
Pracownicy zajmują się kontrolą ruchu granicznego, sprawami dotyczącymi pracy
cudzoziemców w Polsce i sprawami wewnętrznymi.
Wydział Spraw Obywatelskich
Sprawy załatwianie w wydziale: dotyczące obywatelstwa, zadania na rzecz
mniejszości, zadania równego traktowania i życia bez dyskryminacji. W wydziale
można składać wnioski o wydanie paszportu.
Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego załatwia:
Zadania wydziału to świadczenia rodzinne i wychowawcze.
Kiedy jeden z rodziców pracuje poza Polską, na terenie Unii Europejskiej,
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, drugi rodzic może ubiegać się o
świadczenia.
Wydział Zdrowia
Wydział realizuje dużo zadań ochrony zdrowia w województwie na przykład nadzór
(kontrola) nad ratownictwem medycznym i szpitalami.
W wydziale jest Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych. Można tam złożyć wniosek, jeśli w wyniku złego leczenia powstała
szkoda (na przykład zakażenie, uszkodzenie ciała) lub jeśli ktoś bliski zmarł.
Informacje są w Internecie, trzeba wpisać Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych.
Wydział Kontroli
Pracownicy wydziału kontrolują inne jednostki.

Wydział Nadzoru Prawnego
Wydział zajmuje się sprawdzaniem dokumentów pod względem prawnym,
przygotowaniem opinii i opracowaniem innych dokumentów prawnych.
Wydział Finansów i Budżetu
Wydział zajmuje się finansami publicznymi, planowaniem i realizacją budżetu
Wojewody i sprawozdaniami finansowymi.
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Wydział wykonuje zadania z obszarów:
•

Budownictwo,

•

Gospodarka, także gospodarka wodna,

•

Transport,

•

Rolnictwo i rozwój wsi,

•

Środowisko i rozwój regionalny.

W tym wydziale można załatwić sprawy odszkodowań jak będzie susza, gradobicie
i inne.
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Wydział zajmuje się sprawami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego,
gruntów. Do tego wydziału należy dzwonić, gdy sprawa dotyczy odebrania
nieruchomości, opróżnienia pomieszczenia lub odszkodowania.
Wydział Polityki Społecznej
Pracownicy wydziału zajmują się sprawami społecznymi, pracy i rodziny, kultury.
Wydział prowadzi programy: „Karta dużej rodziny”, Senior+”, „Posiłek w szkole i
domu”, dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3. Współpracuje z Pełnomocnikiem
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Praca polega także na kontrolowaniu
Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Do zadań wydziału należą:
•

Obrona cywilna,

•

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych,

•

Zarządzanie kryzysowe,

•

Powiadamianie ratunkowe,

•

Ochrona przeciwpowodziowa.

Pracownicy obsługują numer alarmowy 112 – tam należy dzwonić w przypadku
niebezpieczeństwa i choroby.
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Biuro obsługowe, zajmuje się kadrami, organizacją i finansami Urzędu.
W Biurze działa Koordynator ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej
i informacyjno-komunikacyjnej.
Tam przyjdź, żeby potwierdzić profil zaufany, złożyć wniosek o informację osobowopłacową z Archiwum dla przedsiębiorstw, których już nie ma.
Gabinet Wojewody
Pracownicy pomagają organizacyjnie wykonywać zadania przez Wojewodę i
Wicewojewodów. Organizują uroczystości państwowe w województwie i piszą
informacje do Internetu.
Biuro Obsługi i Informatyki
Pracownicy Biura zajmują się obsługą administracyjno-gospodarczą i informatyczną
urzędu.
Tam zgłoś uwagi dotyczące strony internetowej.
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
Pracownicy prowadzą sprawy z zakresu podziału, granic terenów. Podstawą pracy
jest prawo geodezyjne.

Państwowa Straż Łowiecka
Do zadań wydziału należą głównie:
•

Ochrona zwierzyny,

•

Zwalczanie kłusownictwa.

Pracownicy patrolują lasy.
Tam dzwoń, jeśli zaobserwujesz oznaki kłusownictwa w lesie.
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie
Wielkopolskim
Wydział prowadzi sprawy odwołań od orzeczeń Powiatowych Zespołów do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności. W ustalonym terminie lekarze prowadzą badania i
analizują dokumenty medyczne, sprawdzają, czy orzeczenie zostało dobrze wydane.
Zespół Audytu Wewnętrznego
Pracownicy kontrolują pracę urzędu i doradzają, żeby lepiej urząd pracował.
Delegatury Urzędu
W delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile pracownicy załatwiają głównie
sprawy cudzoziemców, wydają paszporty i potwierdzają profil zaufany.
Terenowe Punkty Paszportowe
W województwie pracują Terenowe Punkty Paszportowe w: Gnieźnie, Nowym
Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej.

