
ZARZĄDZENIE NR 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 14 marca 2017 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. oraz nr 365 z dnia 
28 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 1:

a) w pkt 1 w lit. f  średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g 
w brzmieniu:

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

b) w pkt 6 po lit. h dodaje się lit. ha w brzmieniu:
„ha) Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,”,

c) w pkt 9 po lit. f  dodaje się lit. fa w brzmieniu:
,,fa) Samodzielne Stanowisko Informatyka Wojewódzkiego,”;

2) w § 14:

a) w pkt 1 po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:
„da) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej -  BZ-OP.,”,

b) w pkt 6 po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:
,,ea) Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy -  OR-BHP.,”,

c) w pkt 6 lit. f  otrzymuje brzmienie:
,,f) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony 

Przeciwpożarowej -  OR-BHPOP.,”,

d) w pkt 9 po lit d dodaje się lit. da w brzmieniu:
„da) Samodzielne Stanowisko Informatyka Wojewódzkiego -  AL-IW.,”;

3) w § 38 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie Samodzielnego 
Stanowiska do spraw Obsługi Prawnej należy:

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

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

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

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 Wydział.”;

4) w §42 w ust. 2:

a) po pkt 13 dodaje się pkt 13a-13c w brzmieniu:
,,13a) sporządzanie projektu planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa oraz przekazywanie go ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa celem przedłożenia Prezesowi Rady 
Ministrów do akceptacji;

13b) gromadzenie przesyłanych przez starostów, wykonujących zadania z zakresu administracji 
rządowej, informacji o umowach oraz innych czynnościach prawnych związanych z obrotem 
nieruchomościami Skarbu Państwa, zawierających dane wymagane przepisami prawa;

13c) wykonywanie czynności w ramach sprawowanego przez Wojewodę nadzoru nad 
wykorzystaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w województwie, polegającego w 
szczególności na:

a) zatwierdzaniu sporządzanych przez starostów, wykonujących zadania z zakresu 
administracji rządowej, planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa oraz ich zmian,

b) określaniu stopnia szczegółowości planu realizacji polityki gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa,

c) inicjowaniu zmiany obowiązującego planu realizacji polityki gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa,

d) występowaniu do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 
o sporządzenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie, wykazu 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
w województwie,

e) występowaniu do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 
o sporządzenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie, wykazu 
postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych lub administracyjnych dotyczących 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
w województwie;”,

b) po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu:
,,17a) prowadzenie postępowań w sprawie wydania z urzędu decyzji o wygaśnięciu trwałego 

zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części w trybie przepisu art. 46a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

17b) podejmowanie czynności celem wystąpienia do starosty, wykonującego zadanie z zakresu 
administracji rządowej, z wnioskiem o przekazanie nieruchomości z zasobu nieruchomości 
Skarbu Państwa na cel wskazany we wniosku;”,

c) pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) zamieszczanie na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem lub dzierżawę, sporządzonego przez starostę wykonującego zadania 
z zakresu administracji rządowej;”,

d) w pkt 37 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 38 w brzmieniu:
„38) współudział w pracach zespołu, którego zadaniem jest przeprowadzanie inwentaryzacji mienia 

przejętego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym.”;



5) w § 42 w ust. 6:

a) pkt 4-6 otrzymują brzmienie:
„4) realizacja zadań z zakresu wykonywanych przez Wojewodę uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa wobec nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań 
zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa;

5) realizacja zadań z zakresu wykonywanych przez Wojewodę uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa wobec innego niż środki finansowe mienia:
a) pozostałego po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych łub spółkach 

z udziałem Skarbu Państwa,
b) pozostałego po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do 

odpłatnego korzystania,
c) przejętego przez Skarb Państwa z innych tytułów;

6) wykonywanie czynności w ramach reprezentowania przez Wojewodę Skarbu Państwa 
w odniesieniu do spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych, 
z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z zakresu 
administracji rządowej oraz konsulom;”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a-6d w brzmieniu:
,,6a) wykonywanie czynności w ramach przejmowania innego niż środki finansowe mienia 

pozostałego po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców lub 
gospodarowanie tym mieniem;

6b) wykonywanie czynności w ramach przyjmowania na rzecz Skarbu Państwa przez Wojewodę 
darowizny mienia;

6c) podejmowanie czynności w celu rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania mienia, o którym 
mowa w pkt 4-6b;

6d) podejmowanie czynności polegających na gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa, o którym 
mowa w pkt 4-6b oraz zbyciu jego składników, a w szczególności:

a) zapewnienie wyceny mienia,
b) zabezpieczenie mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
c) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za mienie 

udostępnione przed jego przejęciem oraz windykacja tych należności,
d) współpraca z innymi organami, które na mocy przepisów odrębnych gospodarują 

mieniem oraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
e) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na mieniu, o zapłatę należności 
za korzystanie z mienia, roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, 
stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie,

f) składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz wpis 
w księdze wieczystej,

g) zapewnienie ochrony tego mienia;”,

c) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, w zakresie 

realizacji zadań określonych w pkt 4-6d;
8) zastępstwo procesowe w postępowaniach egzekucyjnych w zakresie realizacji zadań określonych 

w pkt 4-6d;”,

d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:
,,9a) zastępstwo w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w których jedną ze 

stron lub uczestników postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem 
postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu;



9b) podejmowanie czynności mających na celu rozpatrzenie -  przez powołany do tego zespół -  
złożonych do Wojewody wniosków o umorzenie, odroczenie terminów lub rozłożenie na raty 
spłat cywilnoprawnych należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez 
Wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;”;

6) w § 42 w ust. 7 uchyla się pkt 7;

7) w § 43 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Do zadań Wydziału Organizacji i Rozwoju w zakresie Samodzielnego Stanowiska do spraw 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem 
i higieną pracy, w zakresie kompetencji kierownika jednostki, o których mowa w odrębnych 
przepisach.”;

8) w § 46:

a) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Do zadań Biura Administracji i Logistyki w zakresie Samodzielnego Stanowiska Informatyka 
Wojewódzkiego należy:
1) opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Urzędu, w tym określanie priorytetów 

rozwoju oraz dobieranie metod i narzędzi informatycznych, zgodnie z ogólną Strategią 
Zintegrowanej Informatyzacji Państwa;

2) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i rozwijania Polityki Bezpieczeństwa Informacji, 
w tym opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania procedur i instrukcji 
bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz koordynowanie opracowywania planów ciągłości 
działania systemów informatycznych na wypadek awarii lub zdarzeń losowych;

3) opracowywanie i realizowanie krajowych projektów informatycznych we współpracy 
z Ministerstwem Cyfryzacji i innymi urzędami centralnymi.”,

b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
„4b. 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.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

■adk /

Paweł Hreniak


