
ZARZĄDZENIE NR ¿ 3 3  
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia maja 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 zarządzeniami nr 228 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
nr 365 z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 76 z dnia 21 marca 2017 r. oraz nr 132 z dnia 12 maja 
2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w §9:

a) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
,,2a) Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;”,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 1;

2) w §  13:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:
,,h) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Mienia Państwowego;”,

b) w ust. 1 w pkt 6 uchyla się lit. ha i i,

c) w ust. 2 w pkt 5 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.”;

3) w §  14:

a) w pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie:
,,g) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Mienia Państwowego -  FB-OMP.,”,

b) w pkt 6 uchyla się lit. ea i f,

c) w pkt 15 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej -  BHP.”;

4) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Umowy cywilnoprawne są rejestrowane w Rejestrze Umów DUW, prowadzonym w Biurze 
Administracji i Logistyki.”;

5) w § 38 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) realizacja zadań w zakresie współpracy ze służbami ratunkowymi Republiki Czeskiej oraz 
Republiki Federalnej Niemiec w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych 
z obszarów przygranicznych.”;



6) w § 38 w ust. 3 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18-29 
w brzmieniu:

„18) weryfikacja uprawnień (potwierdzenie tożsamości) osoby, która założyła konto 
w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);

19) zgłaszanie kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej PERM (Państwowy Egzamin 
z Ratownictwa Medycznego);

20) weryfikacja wniosków o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do 
prowadzenia kursu doskonalącego ratowników medycznych oraz dyspozytorów 
medycznych i przekazywanie ich do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

21) przesyłanie informacji o terminie i miejscu kursów zgłoszonych przez podmiot 
uprawniony do prowadzenia kursów doskonalących ratowników medycznych oraz 
dyspozytorów medycznych do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

22) wydawanie karty doskonalenia zawodowego ratownika medycznego oraz dyspozytora 
medycznego;

23) przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników 
medycznych i kursy doskonalące dyspozytorów medycznych;

24) prowadzenie ewidencji jednostek systemu SOR (Szpitalne Oddziały Ratunkowe) oraz 
ZRM (Zespoły Ratownictwa Medycznego);

25)prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie projektów decyzji w sprawie 
organizowania, nakładania obowiązku, nadzorowania i uruchamiania, przygotowania oraz 
wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa w odniesieniu do 
właściwych terytorialnie jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym nie jest jednostka 
samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym oraz podmiotów 
leczniczych innych niż niebędące przedsiębiorcami, na wniosek właściwego miejscowo 
starosty;

26) sporządzanie i aktualizacja planów tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych 
realizacji zadań dotyczących wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 
państwa;

27) opracowanie i doręczenie organom samorządu terytorialnego instrukcji, dotyczącej 
planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych;

28) koordynowanie i nadzór nad tworzeniem oraz funkcjonowaniem zastępczych miejsc 
szpitalnych na terenie województwa;

29) sporządzanie corocznego bilansu personelu medycznego i przedkładanie go m inistrowi 
właściwemu do spraw zdrowia.”;

7) w §38 w ust. 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonywanie zadań Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynikających 

z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;”,

b) pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych;”,

c) po pkt 38 dodaje się pkt 38a i 38b w brzmieniu:
,,38a) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo 

o zgromadzeniach;



38b) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem się zgromadzeń na obszarze Pomników 
Zagłady, na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady;”,

d) uchyla się pkt 61-65;

8) w § 39 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do zadań Wydziału Finansów i Budżetu w zakresie Samodzielnego Stanowiska do spraw 
Obsługi Mienia Państwowego należy:
1) analizowanie i ewidencjonowanie należności oraz zobowiązań Skarbu Państwa 

wynikających z realizowanych przez Wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa;

2) przeprowadzanie inwentaryzacji:
a) należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez Wojewodę zadań 

z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
b) mienia przejętego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym;
3) zarządzanie użytkownikami systemu eCRU (Elektroniczny Centralny Rejestr Umów) oraz 

wnioskowanie do administratora systemu o dokonanie niezbędnych modyfikacji.”;

9) w § 43 uchyla się ust. 6a i 7;

10) po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu:

„§ 52a. Do zadań Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa i Fligieny Pracy i Ochrony 
Przeciwpożarowej należy:
1) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w zakresie 

kompetencji kierownika jednostki, o których mowa w odrębnych przepisach;
2) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem przestrzegania zasad ochrony 

przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów Urzędu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2017 r.

'OJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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