
ZARZĄDZENIE  NR 35 

DYREKTORA GENERALNEGO 

LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 

W GORZOWIE WLKP. 

 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Wojewody 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie wewnętrznym Biura Wojewody Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 27 

Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 

7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Wojewody Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) stanowisko ds. polityki historycznej i dorobku kultury materialnej.”; 

2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do zadań stanowiska ds. polityki historycznej i dorobku kultury materialnej 

należą następujące sprawy i wynikające z nich zadania:  

1) opracowywanie planu działań związanego z polityką historyczną jako misją 

edukacyjną o charakterze państwotwórczym w województwie lubuskim; 

2) przygotowywanie wspólnie z innymi podmiotami i organizacjami wykładów, 

wystaw, spotkań, projektów badawczych, debat o dziedzictwie kulturowo-

historycznym Ziemi Lubuskiej; 

3) współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w obszarze działalności edukacyjnej, 

mającej na celu kreowanie patriotyzmu i umacnianie tożsamości narodowej; 

4) współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez  

popularyzację najwartościowszych działań w obszarze kultury lubuskiej; 

5) współpraca z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w obszarze 

lubuskiego programu ochrony zabytków; 

6) inicjowanie działań wydawniczych wspólnie z uczelniami lubuskimi na temat 

dziedzictwa kulturalnego i historycznego; 



7) inicjowanie działań z obszarów polityki historycznej wspólnie z Kuratorium 

Oświaty; 

8) prowadzenie zakładki na stronie internetowej Wojewody Lubuskiego związanej 

z realizacją zadań polityki historycznej, dorobku kultury materialnej i duchowej 

(obszar historyczny Ziemi Lubuskiej); 

9) opracowywanie i redagowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych 

z zakresu polityki historycznej; 

10) potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP.”; 

3) Załącznik otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszego zarządzania.  

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

DYREKTOR GENERALNY 

 

Roman Sondej 

                                                                                                                                                                                     
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1199, z 2015 r. poz. 211 

i poz. 1220 oraz z 2016 r. poz. 34. 


