
ZARZĄDZENIE NR 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia stycznia 2018 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 2017 r. poz. 2234, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we W rocławiu, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 166 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego 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., nr 242 z dnia 25 lipca 
2017 r., nr 328 z dnia 19 września 2017 r., nr 338 z dnia 29 września 2017 r. oraz nr 492 z dnia 
29 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 1 w pkt 7:

a) uchyla się lit. d;

b) lit. e otrzymuje brzmienie:
,,e) Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy II,” ;

2) w § 14 w pkt 7:

a) uchyla się lit. b

b) lit. c otrzymuje brzmienie:
,,c) Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy II -  SOC-LPII.,” ;

3) w § 44:

a) w ust. 1 w  pkt 6 w lit. b w  tiret czwartym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 
się lit. c-g w brzmieniu:

,,c) zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej,
d) wydawania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
e) wydawania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
f) wydawania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
g) ewidencji zaproszeń;”,

b) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7-8 w brzmieniu:
„7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obywateli państw  członkowskich 

Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
8) dokonywanie wpisu do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie decyzji o odmowie lub 

unieważnieniu wpisu.”,

c) uchyla się ust. 2,



d) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału Legalizacj 
Pobytu i Pracy II należy:” .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Pawei Hreniak


