
ZARZĄDZENIE NR / & j o  
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia czerwca 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 Wojewody Dolnośląskiego nr 228 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
nr 365 z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 76 z dnia 21 marca 2017 r., nr 132 z dnia 12 maja 2017 r. 
oraz nr 139 z dnia 18 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 1 w pkt 1 po lit. f  dodaje się lit. fa w brzmieniu:

,,fa) Samodzielne Stanowisko do spraw Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,”;

2) w § 14 lit. da i e otrzymują brzmienie:

,,e) Samodzielne Stanowisko do spraw Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego -  BZ- 
KSRG.,
f) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej -  BZ-OP.,
g) Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu -  BZ-SE.;” ;

3) w § 38 w ust. 3:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia programu kursu 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wydawanie decyzji w sprawie odmowy 
zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy;”,

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) weryfikacja uprawnień osoby, która założyła konto w Systemie Monitorowania 
Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);”;

4) w § 38 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie 
Samodzielnego Stanowiska do spraw Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należy 
realizacja zadań Wojewody w zakresie organizowania, koordynacji oraz nadzoru nad 
Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym na terenie województwa dolnośląskiego, w tym 
zapewnienie prawidłowego i sprawnego działania Systemu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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