
ZARZĄDZENIE NR 3 ^ 5  
W OJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia $  2017 r.

w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty we W rocławiu

N a podstawie art. 105 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm .1) oraz art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. 
zm.2) w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 195 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. 
w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Ministra Edukacji Narodowej.

W ojewoda Dolnośląski
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

U --
Paweł Hreniak

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, 
Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, 
poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 
60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

W porozumieniu
ptJKACJI NAROpOWEJ

Anna Zaiewsk*

Minister Edukacji Narodowej 
Warszawa, dnia 3  jp a  2017 r.





Załącznik do Zarządzenia Nr 2k5 
Wojewody Dolnośląskiego _ .y  
z dnia J p s L Ć D h iC M tM -

STATUT

KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU

§ 1.1. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zwane dalej „Kuratorium”, jest państwową 

jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie 

dolnośląskim, powołaną do pomocy w wykonywaniu zadań i kompetencji w zakresie oświaty 

przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, zwanego dalej „Kuratorem”, w imieniu Wojewody 

Dolnośląskiego.

2. Kuratorium działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

mniejszego statutu,

§ 2.1. Siedziba Kuratorium mieści się przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu.

2. Obszarem działania Kuratorium jest województwo dolnośląskie.

§3.1.  Działalnością Kuratorium kieruje Kurator przy pomocy Dolnośląskiego Wicekuratora 

Oświaty, zwanego dalej „Wicekuratorem”, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze 

i samodzielnych stanowisk pracy wskazanych w § 5 ust. 2.

2. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Kuratora oraz w czasie jego nieobecności lub 

czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Kuratorium 

kieruje Wicekurator.

§4 . 1 .  Kuratorium zapewnia realizację wykonywania przez Kuratora zadań i kompetencji, 

w szczególności w sprawach:

1) sprawowania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami 

i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli;

2) realizacji polityki oświatowej państwa, również poprzez współdziałanie z organami 

jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio 

regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;
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3) współpracy, w  tym podejmowania wspólnych działań z innymi podmiotami

działającymi na rzecz oświaty, w zakresach określonych w  ustawach i przepisach

odrębnych.

2. Kuratorium realizuje również inne, niż zawarte w ust. 1, zadania i kompetencje Kuratora, 

określone w  przepisach odrębnych, które w sposób szczegółowy wymienia regulamin 

organizacyjny Kuratorium.

§ 5.1. W Kuratorium funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego;

2) Wydział Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej;

3) Wydział Organizacyjny:

a) Oddział ds. Obsługi Archiwum w Legnicy;

4) Delegatura w  Jeleniej Górze,

5) Delegatura w Legnicy;

6) Delegatura w Wałbrzychu;

7) Zespół ds. Finansowo-Księgowych.

2. W  Kuratorium funkcjonują następujące stanowiska pracy:

1) główny księgowy;

2) radcy prawni;

3) Administrator Bezpieczeństwa Informacji;

4) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;

5) specjalista ds. obronnych;

6) inspektor BHP.

§ 6. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek

organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny 

Kuratorium.
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