
ZARZĄDZENIE NR 3 6 S ~

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia * -  grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 166 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
zmienionego zarządzeniem nr 228 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 1 pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie:
,,d) Oddział Dochodów i Certyfikacji,”;

2) w § 13 ust. 1 pkt 7 uchyla się lit. h;

3) w § 13 ust. 1 pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie:
,,c) Oddział Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu,”;

4) w § 13 ust. 1 pkt 9 w lit. f  średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g
w brzmieniu:

,,g) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej;”;

5) w § 14 pkt 6 lit a otrzymuje brzmienie:
,,a) Oddział Dochodów i Certyfikacji -  OR-DC.,”;

6) w § 14 pkt 7:
a) uchyla się lit. f;
b) lit. h otrzymuje brzmienie:

,,h) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej -  SOC-P.;”;

7) w § 14 pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:
,,a) Oddział Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu -  AL-ZP.,” ;

8) w § 14 pkt 9 lit. e otrzymuje brzmienie:
,,e) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej -  AL-OP.;”;

9) w § 14 pkt 9 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu:
,.f) Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu -  AL-SE.;”;

10) w § 38 ust. 2 po pkt 31 dodaje się pkt 31 a w brzmieniu:
„3la) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom i samorządowi 
województwa dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym 
na utrzymanie stanowisk pracy, w obszarze spraw obronnych oraz nadzorowanie merytoryczne 
ich realizacji;”;

11) w § 40 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz 
drogowy;”;



12) w § 40 ust. 2 w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30-34 
w brzmieniu:

„30) kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
31) kontrola realizacji przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej 
dotyczących:

a) wydawania kierowcom przewożącym towary niebezpieczne zaświadczeń ADR 
i wtórników zaświadczeń ADR,

b) przeprowadzania egzaminów na przewodnika turystycznego,
c) dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania 

ustawowych ulg do tych przewozów;
32) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom i samorządowi województwa 
dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie 
stanowisk pracy, w obszarze gospodarki i transportu oraz nadzorowanie merytoryczne ich 
realizacji;
33) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na 
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie stanowisk 
pracy, w obszarze turystki oraz nadzorowanie merytoryczne ich realizacji;
34) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na 
realizację zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji.”;

13) w § 40 ust. 5 uchyla się pkt 1 i 7;

14) w § 40 ust. 5 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
,,21) prowadzenie postępowań w sprawach wypowiedzenia umów dzierżawy, najmu, 
użyczenia lub oddania w użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych na 
realizacje sieci przesyłowych oraz ustalanie z tego tytułu odszkodowań;”;

15) w § 41 ust. 1 pkt 4 lit. n otrzymuje brzmienie:
,,n) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;”;

16) w § 41 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonywanie kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań 
z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw:

a) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
b) o przeciwdziałaniu narkomanii,
c) o usługach turystycznych,
d) o ochronie zwierząt,
e) prawo łowieckie,
f) prawo wodne,
g) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
h) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
i) prawro o ustroju sądów powszechnych;” ;

17) w § 41 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wykonywanie kontroli działalności tłumaczy przysięgłych;”;

18) w § 42 ust. 3 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków finansowych na realizację 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie stanowisk pracy:



a) powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania wynikające 
z ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. prawo wodne, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze, 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
0 ochronie gruntów rolnych i leśnych,

b) pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizujących 
zadania z zakresu środowiska, rolnictwa, rozwoju wsi, gospodarki wodnej
1 rybołówstwa;”;

19) w § 42 ust. 7 po pkt 1 dodaje się pkt 1 a w brzmieniu:
„la) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom dotacji na realizację zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania nieruchomościami 
oraz nadzorowanie merytoryczne ich realizacji;”;

20) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań Wydziału Organizacji i Rozwoju w zakresie Oddziału Dochodów i Certyfikacji 
należy:

1) realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Instytucji 
Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wynikającej z dokumentów regulujących zasady 
wdrażania Programu, w tym w szczególności:

a) obsługa spraw dotyczących scertyfikowanych wydatków oraz kwot podlegających 
procedurze odzyskiwania w ramach RPO WD 2007-2013, związana z procesem 
weryfikacji danych zawartych w dokumentach zamknięcia Programu,

b) wnioskowanie do Instytucji Certyfikującej o wstrzymywanie procesu certyfikacji 
w stosunku do całości RPO lub wybranego/wy branych priorytetów/działań/grupy 
projektów/projektu,

c) weryfikacja elektronicznej ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania 
prowadzonej w Krajowym Systemie Informatycznym (SrMIK 07-13),

d) sporządzanie dla Instytucji Certyfikującej zbiorczego zestawienia na temat kwot 
odzyskanych, wycofanych oraz pozostających do odzyskania,

e) analizowanie i wykorzystywanie do spraw związanych z procesem zamknięcia 
Programu informacji o nieprawidłowościach,

i) analizowanie i uwzględnianie do spraw związanych z procesem zamknięcia Programu 
sprawozdawczości z realizacji RPO,

g) przeprowadzanie kontroli, w trybie i na zasadach określonych w Wytycznych 
w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność 
do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013,

h) analizowanie, do spraw związanych z procesem zamknięcia Programu, wyników 
kontroli i audytów dotyczących RPO WD, w tym przeprowadzonych przez Instytucję 
Zarządzającą, Instytucję Audytową, NIK i inne uprawnione podmioty, 
w szczególności w zakresie wykrytych nieprawidłowości oraz podjętych działań 
naprawczych,

i) analizowanie informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli 
w ramach RPO oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji i dokumentów w tym 
zakresie,

j) obsługa kontroli i audytów przeprowadzanych w Instytucji Pośredniczącej 
w Certyfikacji,

k) analizowanie i opiniowanie procedur IZ RPO WD 2007-2013,
1) aktualizacja procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej 

w Certyfikacji,



m) obsługa prac związanych z udziałem przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej 
w Certyfikacji w Komitecie Monitorującym RPO,

n) współpraca z instytucjami systemu zarządzania i kontroli RPO WD w zakresie zadań 
związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Instytucji Pośredniczącej 
w Certyfikacji,

o) wykonywanie innych zadań określonych w Porozumieniu w sprawie powierzenia 
Wojewodzie Dolnośląskiemu funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013, dokumentach programowych, dokumentach krajowych i Instrukcjach 
Wykonawczych;

2) prowadzenie spraw w zakresie kar, grzywien, opłat legalizacyjnych i innych dochodów 
budżetowych, w celu realizacji zadań Wojewody i Urzędu wynikających z roli wierzyciela 
tych należności, w szczególności:

a) kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru 
Budowlanego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

b) kar nakładanych w drodze decyzji i postanowień przez Wojewrodę,
c) grzywien w celu przymuszenia i opłat nakładanych w drodze decyzji i postanowień 

przez Wojewrodę i inne organy, a których wierzycielem jest Wojewoda,
d) zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z egzekucji niepieniężnych 

prowadzonych na podstawie decyzji i postanowień Wojewody,
e) dochodów wynikających z postępowań Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach 

Medycznych,
0  spraw w zakresie egzekucji należności przejętych po Zlikwidowanych Zakładach 

Techniki Medycznej Służby Zdrowia we Wrocławiu;
3) przekazywanie wszelkiej dokumentacji, stanowiącej podstawę w szczególności: 
przypisu/odpisu, zmiany terminu płatności, zaliczenia wpłaty, do Oddziału Księgowości 
i Budżetu;
4) podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania spłaty wierzytelności;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielenia ulg w spłacie należności 
publicznoprawnych;
6) prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych:
7) naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat, na podstawie akt sprawy;
8) monitorowanie prowadzonych przez organy egzekucyjne postępowań egzekucyjnych, 
w celu niedopuszczenia do przedawnienia należności;
9) bieżąca analiza stanu należności w księgach rachunkowych ze stanem prowadzonych 
spraw;
10) prowadzenie spraw związanych z dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa dotyczącą 
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -  2020 na terenie 
województwa dolnośląskiego, z zastrzeżeniem § 44 ust. 4 pkt 8, w tym w szczególności:

a) organizowanie naboru i oceny programów lokalnych, wniosków na realizację 
zadań,

b) zawieranie umów i porozumień w sprawie wsparcia albo powierzenia realizacji 
zadania,

c) przekazywanie środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań,
d) monitorowanie realizacji poszczególnych,
e) rozliczanie zadań,
f) sprawozdawczość z realizacji Programu;



11) realizacja obowiązków powierzonych Wojewodzie jako Instytucji Pośredniczącej 
w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 
(ZPORR) w województwie dolnośląskim;
12) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz ministerstwami, 
urzędami centralnymi, organami administracji rządowej, jednostkami samorządu 
terytorialnego i państwowymi jednostkami budżetowymi w zakresie dotyczącym 
zarządzania, wdrażania oraz finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków europejskich oraz środków krajowych, 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;”;

21) w § 43 ust. 3:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania planów finansowych 
objętych częścią budżetu Wojewody m.in. w zakresie:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
- Rozdział 01095 Pozostała działalność,
- Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe,
- Rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego,

15095 Pozostała działalność,
- Dział 600 Transport i łączność,
- Rozdział 60031 Przejścia graniczne,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Rozdział 70095 Pozostała działalność,
- Dział 710 Działalność usługowa,
- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- Rozdział 71015 Nadzór budowlany,
- Rozdział 71035 Cmentarze,
- Rozdział 71095 Pozostała działalność,
- Dział 750 Administracja Publiczna,
- Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa,

75046 Komisje Egzaminacyjne,
75081 System powiadamiania ratunkowego,
75095 Pozostała działalność,

- Dział 752 Obrona narodowa,
- Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa,
- Rozdział 75414 Obrona cywilna,
- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe,
- Dział 801 Oświata i wychowanie,
- Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia 

kadr,
- Dział 851 Ochrona Zdrowia,
- Rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna
- Rozdział 85144 System Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego,
- Rozdział 85195 Pozostała działalność,
- Dział 852 Pomoc społeczna,
- Rozdział 85295 Pozostała działalność,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,



- Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Rozdział 90095 Pozostała działalność;”,

b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
,,23) współpraca z Oddziałem Dochodów i Certyfikacji w zakresie koniecznym do dochodzenia 
należności przez ten Oddział;”,

c) uchyla się pkt 22 lit. f, pkt 25 i pkt 27;

22) wr § 43 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do zadań Wydziału Organizacji i Rozwoju w zakresie Oddziału Programów Współpracy 
Transgranicznej należy:
1) realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji Krajowego Kontrolera, 
o którym mowa w art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna”, dla Programu Współpracy INTERREG Polska -  Saksonia 2014-2020 oraz 
Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, w tym w szczególności:

a) przygotowanie i aktualizowanie instrukcji wykonawczej,
b) przeprowadzanie weryfikacji administracyjnych wniosków o płatność oraz 

raportów wraz z zestawieniem dokumentów/wnioskiem o płatność, w tym kontroli 
ex-ante i ex-post dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych i 
zatwierdzanie wydatków,

c) rozpatrywanie zastrzeżeń zgłaszanych w' stosunku do wydatków podlegających 
pomniejszeniu i korektom finansowym,

d) weryfikacja administracyjna dokumentów składanych w ramach trwałości operacji 
[w tym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska — Rzeczpospolita Polska 2007-2013] oraz przeprowadzanie planowych i 
doraźnych kontroli trwałości projektów' na miejscu realizacji [w tym w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -  
Rzeczpospolita Polska 2007-2013],

e) sporządzanie i aktualizowanie rocznych planów kontroli projektów 
przeprowadzanych na miejscu ich realizacji,

f) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli na miejscu realizacji projektu, 
sporządzanie informacji pokontrolnych wraz z ewentualnymi zaleceniami 
pokontrolnymi, podlegającymi weryfikacji pod względem wdrożenia w ramach 
kontroli następczych,

g) przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów poprzez 
sprawdzenie kompletności dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej 
ścieżki audytu,

h) zapobieganie, wykrywanie oraz korygowanie nieprawidłowości,
i) prowadzenie rejestru stwierdzonych nieprawidłowości oraz przekazywanie 

odpowiednim instytucjom informacji o nieprawidłowościach indywidualnych 
i systemowych,

j) wprowadzanie do odpowiednich systemów informatycznych danych niezbędnych 
do monitorowania, ewraluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, 
na zasadach określonych w odpowiednich wytycznych,

k) przeprowadzanie corocznej identyfikacji, analizy i oceny ryzyk związanych 
z realizacją powierzonych zadań,

1) współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie 
Programów w zakresie realizowanych zadań,



m) udzielanie beneficjentom informacji dotyczących procedur kontroli, w tym także 
wsparcia merytorycznego w toku kontroli i audytów prowadzonych przez inne 
uprawnione podmioty, 

n) realizacja zadań Wojewody jako dysponenta części budżetowej w zakresie 
pozostającym w kompetencji Oddziału, w tym obsługa systemu „TREZOR”,

o) wykonywanie innych zadań określonych w Porozumieniu w sprawie powierzenia 
Wojewodzie Dolnośląskiemu zadań kontrolnych wr ramach programów
Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dokumentach programowych,
dokumentach krajowych i instrukcji wykonawczej;

2) przygotowywanie, obsługa i rozliczanie projektów Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, finansowanych ze środków Pomocy Technicznej Programu INTERREG V
A Republika Czeska -  Polska oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020;
3) planowanie budżetu Oddziału oraz przygotowanie planów zamówień publicznych 
i szkoleń, finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu INTERREG V-A 
Republika Czeska - Polska oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.”;

23) w § 44 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej i członków ich rodzin;”;

24) w § 44 ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 -  8 w brzmieniu:
„7) dokonywanie wpisu do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie decyzji o odmowie 
lub unieważnieniu wpisu;
8) prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:

a) wiz,
b) wydawania zezwoleń na pobyt czasowy,
c) wydawania i wymiany polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,
d) wydawania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
e) wydawania i wymiany polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
f) zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej,
g) wydawania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
h) wydawania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
i) wydawania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, 
j) ewidencji zaproszeń;”;

25) w § 44 ust. 4 pkt 4 w  lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w 
brzmieniu:

,,d) świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej 
Polskiej;”;

26) w § 44 ust. 4 pkt 9-12 otrzymują brzmienie:
„9) przekazywanie i rozliczanie dotacji związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla 
posiadaczy Karty Polaka;
10) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, w tym:

a) nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie przestrzegania i realizacj i przepisów 
ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach 
meldunkowych,

c) współpraca z organami gmin w zakresie przygotowania ewidencji ludności do 
przeprowadzenia wyborów i referendum;



11) prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych, w tym:
a) nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie przestrzegania i realizacji przepisów 

ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach 

dowodów osobistych;
12) prowadzenie spraw z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia 
i nazwiska, w tym:

a) wykonywanie nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji zadań 
wynikających z ustawy z dnia 281istopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz 
ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach:
- sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
- wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu cywilnego,
- rejestracji urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały 

tam zarejestrowane,
- odmowy przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka oraz 

w przedmiocie zmiany imienia lub nazwiska,
c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach unieważnienia jednego 

z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie,
d) wydawanie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza USC;”;

27) w § 44 uchyla się ust. 6;

28) w § 45 ust. 4 po pkt 16 dodaje się pkt 16a -  16d w brzmieniu:
,,16a) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom i samorządowi 
województwa dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym 
na utrzymanie stanowisk pracy, w obszarze spraw społecznych oraz nadzorowanie 
merytoryczne ich realizacji;
16b) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na 
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie stanowisk 
pracy, w obszarze działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz 
nadzorowanie merytoryczne ich realizacji;
16c) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na 
realizację zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii;
16d) kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa udzielanych jednostkom 
samorządu terytorialnego i innym podmiotom, w zakresie zadań należących do merytorycznej 
właściwości Oddziału;”;

29) w § 45 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie Oddziału Zdrowia 
Publicznego i Statystyki Medycznej należy:

1) prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym 
prowadzenie postępowań administracyjnych, w sprawach związanych z wydawaniem:
a) zaświadczeń o wpisie, wpisie zmian do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą,
b) decyzji administracyjnych o wykreśleniu podmiotu leczniczego z rejestru 

i odmowie wpisu podmiotu leczniczego do rejestru;



2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach nałożenia kary pieniężnej 
z tytułu naruszenia przepisu art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z czasowym zaprzestaniem 
działalności leczniczej (stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne), w zakresie 
niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych będących w strukturach podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, funkcjonujących na terenie województwa 
dolnośląskiego;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z nałożeniem na 
kierownika podmiotu leczniczego kary pieniężnej, w przypadku czasowego 
zaprzestania działalności jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa 
podmiotu leczniczego, bez zachowania trybu określonego w ustawie z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

5) przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie 
zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wykonawczymi do ustawy;

6) przeprowadzanie kontroli w zakresie odbywania stażu podyplomowego lekarzy, 
lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań oraz 
warunków, jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne 
praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których 
odbywane są staże podyplomowe;

7) przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie 
realizacji:

a) profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą,
b) opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem,
c) wojewódzkiego programu „Jak urodzić zdrowe dziecko;

8) zlecanie przeprowadzania kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
konsultantom wojewódzkim oraz jednostkom organizacyjnym podległym lub 
nadzorowanym przez organ prowadzący rejestr;

9) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przedstawicieli Wojewody do rad 
społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami 
oraz w podmiotach, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna;

10) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem przez Wojewodę 
konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny, farmacji, 
pielęgniarstwa i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przekazywanie do 
ministra właściwego do spraw zdrowia oświadczeń kandydatów do pełnienia funkcji 
konsultantów albo konsultantów, zawierających informacje określone w art. 8 c ust. 1 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, oraz koordynacja 
działań i obsługa organizacyjna konsultantów wojewódzkich;

11) wydawanie opinii o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze 
województwa dolnośląskiego nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub 
komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy 
których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej lub inwestycji 
w tym zakresie, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

12) opracowywanie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa 
dolnośląskiego w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych;



13) ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w porozumieniu 
z Wojewódzka Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych, a także zapewnienie obsługi 
organizacyjnej przedmiotowej Rady;

14) monitorowanie i współdziałanie w realizacji celów zawartych w Narodowym 
Programie Zdrowia na lata 2016 -  2020 oraz przekazywanie do Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego -  Państwowego Zakładu Higieny rocznych sprawozdań;

15) wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej, w szczególności oceny realizacji z zakresu administracji rządowej, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

16) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem badań statystycznych z zakresu 
ochrony zdrowia w ramach badań statystycznych statystyki publicznej;

17) prowadzenie spraw związanych z kwartalnym monitorowaniem stanu i struktury 
zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

18) monitorowanie sytuacji zdrowotnej na obszarze województwa dolnośląskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacji, sporów zbiorowych, form 
protestów pracowniczych i innych zagrożeń mających wpływ na dostępność 
do świadczeń zdrowotnych;

19) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa 
dolnośląskiego;

20) podejmowanie działań wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania 
Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS;

21) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, inspekcją sanitarną, samorządem 
lekarskim, farmaceutycznym, pielęgniarek i położnych, wyższymi uczelniami 
publicznymi i niepublicznymi, instytucjami naukowymi, organizacjami 
pozarządowymi w zakresie należącym do właściwości merytorycznej Oddziału;

22) sporządzanie wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii 
na okres 3 lat, z możliwością jego aktualizacji oraz przygotowywanie projektów 
rozporządzeń ogłaszających lub odwołujących stan zagrożenia epidemicznego 
lub stan epidemii na obszarze województwa dolnośląskiego;

23)prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach powoływania osób do pracy 
przy zwalczaniu epidemii;

24) udzielanie informacji o działalności jednostek ochrony zdrowia oraz sytuacji 
zdrowotnej w województwie dolnośląskim jednostkom samorządu terytorialnego 
i innym instytucjom odpowiedzialnym za kreowanie polityki zdrowotnej oraz 
odbiorcom indywidualnym;

25) rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie należącym do właściwości Oddziału:
26) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym.”;

30) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Biura Administracji i Logistyki w zakresie Oddziału Zamówień Publicznych 
i Mienia Urzędu należy:

1) realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym:
a) realizacja procedur zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
b) realizacja procedur zamówień publicznych na rzecz Biura poprzez:

- sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne 
we współpracy z Oddziałami Biura,



- współpraca z Oddziałami Biura przy sporządzaniu opisów przedmiotu zamówienia do 
postępowań o zamówienie publiczne,
- sporządzanie formularzy zgłoszeniowych na zadania realizowane przez Biuro 
we współpracy z Oddziałami Biura odpowiedzialnymi za ich realizację,
- przygotowywanie i uzgadnianie z wykonawcami umów na zadania realizowane przez 
Biuro, we współpracy z Oddziałami Biura odpowiedzialnymi za ich realizację,

c) weryfikacja poprawności formularzy zgłoszeniowych,
d) sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych Urzędu na podstawie projektów 

planów poszczególnych Oddziałów Biura oraz na podstawie projektów' planów 
zgłaszanych przez pozostałe komórki organizacyjne Urzędu,

e) sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
f) prowadzenie Głównego Rejestru Postępowań,
g) prowadzenie Dodatkowego Rejestru Postępowań,
h) prowadzenie rejestru umów, których stroną jest Urząd;

2) dokonywanie zakupów towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu, 
z wyłączeniem zakupów realizowanych przez pozostałe Oddziały Biura;
3) zamawianie, wydawanie i rozliczanie materiałów biurowych, środków czystości 
i artykułów higienicznych oraz wydawanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
drukujących, zgodnie z zamówieniami komórek organizacyjnych Urzędu;
4) przyjmowanie na stan Biura, ewidencjonowanie i wydawanie na potrzeby komórek 
organizacyjnych Urzędu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
5) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych dla pracowników Urzędu;
6) gospodarowanie środkami trwałymi i innymi składnikami majątkowymi Urzędu, w tym 
prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz zagospodarowaniem, likwidacją, zbyciem 
mienia Urzędu;
7) prowadzenie spraw dotyczących zamieszczania w prasie ogłoszeń i obwieszczeń 
Wojewody oraz ogłoszeń Urzędu;
8) prowadzenie spraw dotyczących rocznej prenumeraty prasowej Urzędu;
9) zamawianie pieczęci -  po uzyskaniu pozytywnej opinii komórki właściwej ds. kadr;
10) zamawianie wizytówek, zaproszeń oraz innych materiałów promocyjnych Urzędu;
11) obsługa sal konferencyjnych, obsługa sali recepcyjnej oraz kolumnowej;
12) prowadzenie ewidencji wynajmowanych sal konferencyjnych podmiotom zewnętrznym 
i przekazywanie danych o kosztach najmu do właściwego rzeczowo Wydziału.”;

31) w § 46 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Do zadań Biura Administracji i Logistyki w zakresie Samodzielnego Stanowiska do spraw 
Obsługi Prawnej należy:

1) wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych związanych z zadaniami realizowanymi 
przez Biuro;

2) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń Wojewody 
i Dyrektora Generalnego, wydawanych w związku z realizacją zadań Biura;

3) opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Wojewoda lub 
Dyrektor Generalny, zawieranych w związku z realizacją zadań Biura;

4) opiniowanie projektów' aktów prawnych organów ustawodawczych i wykonawczych 
państwa;



5) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, 
Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym 
w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Biuro.”;

32) w § 49 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) opracowywanie projektu rocznego planu kontroli wojewódzkiego inspektora nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego;”;

33) w § 49 ust. 1 pkt 17 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 -  25 
w brzmieniu:

„18) koordynowanie kontroli i opracowywanie dokumentacji związanej z działalnością 
kontrolną;
19) opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie kontroli;
20) przyjmowanie klientów zgłaszających skargi i wnioski ustnie do protokołu w zakresie 
działania Wojewódzkiej Inspekcji;
21) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rozpatrywanie skarg na przedsiębiorców 
i inne jednostki organizacyjne, których przedmiot działania obejmuje wykonywanie prac 
geodezyjnych i kartograficznych;
22) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju i marszałkiem województwa w prowadzeniu 
Państwowego Rejestru Granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju;
23) prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników organów administracji geodezyjnej 
i kartograficznej w województwie w zakresie nadzorowanych zadań oraz merytoryczne 
opracowywanie materiałów szkoleniowych;
24) prowadzenie strony internetowej (BłP) w'ojew'ódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego 
i kartograficznego oraz przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia na 
stronie internetowej Urzędu i na potrzeby komunikacji społecznej;
25) realizowanie zadań obronnych w zakresie właściwości Wojewódzkiej Inspekcji 
wynikających z obowiązujących aktów prawnych oraz zestawień zadań „Planu operacyjnego 
funkcjonowania Województwa Dolnośląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
i wojny.”;

34) w § 49 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych 
do ustawy, w zakresie związanym z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, a w szczególności:

a) nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w zakresie ewidencji gruntów 
i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów i powszechną taksacją nieruchomości,

b) nadzór nad zakładaniem, modernizacją i prowadzeniem ewidencji gruntów', budynków 
i lokali,

c) nadzór nad opracowywaniem map i tabel taksacyjnych,
d) nadzór nad przekazywaniem Agencji Restruktuiyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez 

starostów baz danych ewidencji gruntów i budynków w celu zasilania i aktualizacji 
Systemu IACS -  LPIS, niezbędnego do corocznego naliczania dopłat bezpośrednich dla 
rolników,

e) nadzór nad materiałami przekazywanymi starostom przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, wynikającymi z modernizacji LPIS oraz nadzór nad 
wykorzystaniem tych materiałów do bieżącej modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków,



f) nadzór nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem w systemach 
teleinformatycznych bazy danych katastru nieruchomości, rejestru cen i wartości 
nieruchomości,

g) nadzór nad prowadzeniem i udostępnianiem map ewidencyjnych w standardowych 
opracowaniach kartograficznych w skalach 1:500 do 1:5000,

h) nadzór nad prowadzeniem postępowań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.”;

35) w § 49 ust. 2 uchyla się pkt 2;

36) w § 49 ust. 2 pkt 11 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 1 2 - 1 5  
w brzmieniu:

„12) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rozpatrywanie skarg na działanie organów 
administracji geodezyjnej i kartograficznej;
13) prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników organów administracji geodezyjnej 
i kartograficznej w województwie w zakresie nadzorowanych zadań oraz merytoryczne 
opracowywanie materiałów szkoleniowych;
14) przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej 
Urzędu i na potrzeby komunikacji społecznej, wr zakresie zadań realizowanych przez Oddział;
15) prowadzenie działań związanych z kontrolą zarządczą w zakresie funkcjonowania 
Wojewódzkiej Inspekcji.”;

37) w § 49 ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
,,2a) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom dotacji na realizację zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na utrzymanie stanowisk pracy, 
w obszarze geodezji i kartografii oraz nadzorowanie merytoryczne ich realizacji;”.

38) w' § 52 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) w zakresie zabezpieczenia dokumentacji niejawnej powstającej i napływającej w' toku 
działalności Urzędu:

a) przejmowanie i przechowywanie dokumentacji niejawnej,
b) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiw'alnej,
c) porządkowanie dokumentacji archiwalnej wydzielonej do przekazania do właściwego 

archiwum,
d) współpraca z właściwymi archiwami państwowymi oraz jednostkami organizacyjnymi 

prowadzącymi archiwa wyodrębnione w zakresie postępowania archiwalnego 
z dokumentacją niejawną;”;

39) w § 52 ust. 2 uchyla się pkt 10.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Paweł Hreniak


