
ZARZĄDZENIE NR 3<?<f 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia ^3 września 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., nr 186 z dnia 23 czerwca 2017 r. oraz nr 242 z dnia 25 lipca 
2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust, 1 w pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie:

,,d) Oddział Dochodów i Desygnacji,”;

2) w § 14 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) Oddział Dochodów i Desygnacji -  OR-DD.,”;

3) w §37:
a) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) współpraca z Biurem Administracji i Logistyki w zakresie udzielania zamówień 
publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opisu przedmiotu zamówienia;”,

b) w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
„27) współpraca z Wydziałem Organizacji i Rozwoju w zakresie ewidencjonowania 

i dochodzenia należności publicznoprawnych, ustalanych w drodze orzeczeń 
administracyjnych oraz należności cywilnoprawnych.”;

4) w § 39 w ust. 2 w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) 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.”;

5) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Wydziału Organizacji i Rozwoju w zakresie Oddziału Dochodów i Desygnacji 
należy:
1) realizacja zadań powierzonych Wojewodzie Dolnośląskiemu na mocy porozumienia z dnia 

11 września 2017 r. w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji przez Wojewodę 
Dolnośląskiego zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego Programu



Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w tym 
w szczególności:
a) przeprowadzanie kontroli planowych, służących potwierdzeniu spełniania kryteriów 

desygnacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014-2020 lub Instytucję 
Pośredniczącą RPO WD 2014-2020, określonych w Rocznym Planie Kontroli, 
sporządzanym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,

b) przeprowadzanie kontroli doraźnych w Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 
lub Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014-2020, po otrzymaniu informacji o podjęciu 
przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego decyzji o jej przeprowadzaniu 
i w zakresie w niej określonym,

c) współpraca z instytucjami systemu zarządzania i kontroli RPO WD 2014-2020 
w zakresie powierzonych zadań,

d) analizowanie informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli 
w ramach RPO WD 2014-2020 oraz pozyskiwanie dodatkowych informacji 
i dokumentów w tym zakresie,

e) udział w charakterze obserwatora w pracach komisji oceny projektów w ramach RPO 
WD 2014-2020,

f) obsługa prac przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego w posiedzeniach Komitetu 
Monitorującego RPO WD 2014-2020;

2) 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,
b) analizowanie i wykorzystywanie informacji o nieprawidłowościach podlegających 

raportowaniu do KE,
c) 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,

d) analizowanie 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,

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

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

g) 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;

3) 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 Wojewodę,
c) grzywien w celu przymuszenia i opłat nakładanych w drodze decyzji i postanowień 

przez Wojewodę 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,
i) spraw w zakresie egzekucji należności przejętych po Zlikwidowanych Zakładach 

Techniki Medycznej Służby Zdrowia we Wrocławiu,
g) przekazywanie wszelkiej dokumentacji, stanowiącej podstawę w szczególności: 

przypisu/odpisu, zmiany terminu płatności, zaliczenia wpłaty, do Oddziału 
Księgowości i Budżetu Wydziału Organizacji i Rozwoju,

h) podejmowanie czynności zmierzających do skutecznego wyegzekwowania 
niespłaconych wierzytelności,

i) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielenia ulg w spłacie 
należności publicznoprawnych,

j) prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, 
k) naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat, na podstawie akt sprawy,
1) monitorowanie prowadzonych przez organy egzekucyjne postępowań egzekucyjnych, 

w szczególności nadzór nad umorzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, w celu 
niedopuszczenia do przedawnienia należności, 

m)bieżąca analiza stanu należności w księgach rachunkowych ze stanem prowadzonych 
spraw;

4) prowadzenie spraw związanych z obsługą dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, 
dotyczącej 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 

w ramach Programu,
b) zawieranie umów/porozumień w sprawie wsparcia/powierzenia realizacji zadania 

w ramach Programu,
c) przekazywanie środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach 

Programu,
d) monitorowanie realizacji poszczególnych zadań w ramach Programu,
e) rozliczanie zadań w ramach Programu pod kątem finansowym i merytorycznym,
f) sprawozdawczość z realizacji Programu na terenie województwa dolnośląskiego;

5) realizacja obowiązków powierzonych Wojewodzie jako Instytucji Pośredniczącej 
w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 
2004-2006 (ZPORR) w województwie dolnośląskim.”;

6) w § 47 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

,,6a) obsługa techniczno-administracyjna wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy 
opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych 
i wojewódzkiej rady kombatanckiej;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak




