
ZARZĄDZENIE NR 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 2^0 lutego 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 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., nr 242 z dnia 25 lipca 
2017 r., nr 328 z dnia 19 września 2017 r., nr 338 z dnia 29 września 2017 r., nr 492 z dnia 
29 grudnia 2017 r., nr 42 z dnia 29 stycznia 2018 r. oraz nr 65 z dnia 12 lutego 2018 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13:

a) w ust. 1 w pkt 8 po lit. g dodaje się lit. ga w brzmieniu:
,,ga) Samodzielne Stanowisko do spraw Kierowania Projektem Dotyczącym Wsparcia 
Obywateli Państw Trzecich,”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Państwowa Straż Łowiecka we Wrocławiu, w skład której wchodzi Posterunek Państwowej 
Straży Łowieckiej w Legnicy;”;

2) w §  14:

a) w pkt 8 po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:
,,ea) Samodzielne Stanowisko do spraw Kierowania Projektem Dotyczącym Wsparcia 
Obywateli Państw Trzecich -  ZP-FAMI.,”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) Państwowa Straż Łowiecka we Wrocławiu -  PSŁ:
a) Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Legnicy -  PSŁ-PL.,
b) Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu -  PS-SE.;”;

3) w § 43 w ust. 3:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania planów finansowych 
objętych częścią budżetu Wojewody m.in. w zakresie:

-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
-Rozdział 01095 Pozostała działalność,
-Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe,
-Rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego,

15095 Pozostała działalność,



-Dział 600 Transport i łączność,
-Rozdział 60031 Przejścia graniczne,
-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
-Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
-Rozdział 70095 Pozostała działalność,
-Dział 710 Działalność usługowa,
-Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
-Rozdział 71015 Nadzór budowlany,
-Rozdział 71035 Cmentarze,
-Rozdział 71095 Pozostała działalność,
-Dział 750 Administracja Publiczna,
-Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa,

75046 Komisje Egzaminacyjne,
75081 System powiadamiania ratunkowego,
75095 Pozostała działalność,

-Dział 752 Obrona narodowa,
-Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne,
-Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa,
-Rozdział 75414 Obrona cywilna,
-Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe,
-Dział 801 Oświata i wychowanie,
-Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia 

kadr,
-Dział 851 Ochrona Zdrowia,
-Rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna,
-Rozdział 85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego,
-Rozdział 85195 Pozostała działalność,
-Dział 852 Pomoc społeczna,
-Rozdział 85295 Pozostała działalność,
-Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
-Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,
-Dział 855 Rodzina,
-Rozdział 85595 Pozostała działalność,
-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
-Rozdział 90095 Pozostała działalność;”,

b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) współpraca z Oddziałem Dochodów i Desygnacji w zakresie koniecznym do dochodzenia 
należności przez ten Oddział;”;

4) w § 45 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie Samodzielnego Stanowiska 
do spraw Kierowania Projektem Dotyczącym Wsparcia Obywateli Państw Trzecich należy 
nadzór nad realizacją projektu pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli 
państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Funduszu 
Azylu Migracji i Integracji oraz osiągnięcie zaplanowanych w projekcie wskaźników 
i rezultatów, zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi dotyczącymi ww. Funduszu oraz 
harmonogramem i budżetem projektu.”;



5) § 48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48.1. Do zadań Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu należy:
1) kontrola realizacji przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, 

a w szczególności:
a) ochrona zwierzyny,
b) zwalczanie kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego,
c) zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa,
d) kontrola legalności skupu i obrotu zwierzyną,
e) kontrola przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami, dotycząca prowadzenia 
ewidencji skupu w każdym punkcie skupu;

2) kontrola dokumentów uprawniających do wykonywania polowania oraz kontrola ewidencji 
i pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym;

3) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach 
obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego oraz kierowanie wniosków 
o wykroczenia do sądów rejonowych;

4) prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia w postępowaniu 
uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna w trybie i na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;

5) dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny 
lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia;

6) dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów 
prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich 
pochodzenia;

7) dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania 
wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) współdziałanie z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim, wynikające z rozporządzenia 
Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. 
w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem 
Łowieckim;

9) realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań 
statystycznych, w zakresie sporządzania sprawozdania z czynności dochodzeniowo- 
śledczych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli -  PG-P2.

2. Do zadań Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu w zakresie Posterunku Państwowej 
Straży Łowieckiej w Legnicy należy realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 -8.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 
lit. b i pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 5 marca 2018 r.
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