
ZARZĄDZENIE NR 2 h J .
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia *1 5 lipca 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., 
nr 139 z dnia 18 maja 2017 r. oraz nr 186 z dnia 23 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w  § 14 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Wydział Organizacji i Rozwoju -  OR:
a) Główny Księgowy -  OR-GK.,
b) Oddział Dochodów i Certyfikacji -  O R -D C ,
c) Oddział Księgowości i Budżetu -  OR-KB.,
d) Oddział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń -  OR-OKS.,
e) Oddział Programów Współpracy Transgranicznej -  OR-PWT.,
f) Oddział Zarządzania Dokumentacją -  OR-ZD.,
g) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej -  OR-OP.,
h) Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu -  OR-SE.,
i) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Systemów Zarządzania -  OR-SZ.;” ;

2) w  § 38 w ust. 3 w  pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30-32 
w  brzmieniu:

„30) prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, w tym 
lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze 
województwa;

31) prowadzenie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek 
organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze 
województwa;

32) przekazywanie do systemu informacji w ochronie zdrowia danych o:
a) jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
b) jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj. szpitalnych 

oddziałach ratunkowych i zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych 
zespołach ratownictwa medycznego,

c) centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci i jednostkach organizacyjnych 
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
niezbędnych dla ratownictwa medycznego.” ;



3) w §43:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Wydziału Organizacji i Rozwoju w  zakresie Oddziału Księgowości i Budżetu 
należy:”,

c) w ust. 6 w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) przyjmowanie przesyłek, za wyjątkiem przesyłek skierowanych do Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 i 3 lit. a-b, które wchodzą w  życie z dniem 28 lipca 2017 r.;

2) § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

Paweł Hreniak.:


