
ZARZĄDZENIE NR /5/
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia kwietnia 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., nr 65 z dnia 12 lutego 2018 r. oraz 
nr 82 z dnia 28 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. f  otrzymuje brzmienie:

,,f) Oddział Realizacji Dochodów i Wydatków,”,

b) uchyla się lit. h;

2) w § 14 w pkt 2:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:

,,e) Oddział Realizacji Dochodów i Wydatków -  FB-RDW.,”,

b) uchyla się lit. g;

3) w §39:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nadzór nad pracą Oddziału Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych oraz 
Oddziału Realizacji Dochodów i Wydatków.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 16,

c) w ust. 4 uchyla się pkt 18 i 21,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do zadań Wydziału Finansów i Budżetu w zakresie Oddziału Realizacji Dochodów 
i Wydatków należy:
1) prowadzenie spraw w zakresie należności publicznoprawnych dysponenta trzeciego 

stopnia, w celu realizacji zadań Wojewody wynikających z roli wierzyciela tych 
należności, w szczególności:



a) kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru 
Budowlanego i 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) dochodów wynikających z postępowań Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach 

Medycznych;
2) weryfikacja dokumentacj i źródłowej oraz opracowywanie zleceń płatniczych, dotyczących 

rent i odszkodowań deliktowych podlegających finansowaniu z budżetu Wojewody oraz 
innych zobowiązań zasądzonych wyrokami sądowymi;

3) analizowanie i ewidencjonowanie należności oraz zobowiązań Skarbu Państwa 
wynikających z realizowanych przez Wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa;

4) przeprowadzanie inwentaryzacji:
a) należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez Wojewodę zadań 

z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
b) mienia przejętego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym;
5) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem bloczków mandatowych;
6) współpraca z organami biorącymi udział w realizacji postępowania mandatowego oraz 

egzekucyjnego;
7) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z rozpatrywaniem wniosków 

i wydawaniem decyzji w sprawach o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywien 
nałożonych w drodze mandatów karnych;

8) sporządzanie oraz realizacja dyspozycji finansowych z tytułu zwrotu nadpłat, zwrotów 
kwot mylnie wpłaconych oraz opłat komorniczych;

9) sporządzanie dyspozycji przekazania środków z tytułu kosztów egzekucyjnych 
podlegających finansowaniu z budżetu Wojewody;

10) inicjowanie postępowań egzekucyjnych oraz monitorowanie prowadzonych przez organy 
egzekucyjne postępowań egzekucyjnych, w szczególności nadzór nad umorzonymi 
postępowaniami egzekucyjnymi, w celu niedopuszczenia do przedawnienia należności;

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

12) prowadzenie ewidencji księgowej wpływów i należności z tytułu realizacji dochodów 
dysponenta trzeciego stopnia;

13) obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków dysponenta trzeciego stopnia;
14) sporządzania miesięcznych oraz rocznych sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków 

dysponenta trzeciego stopnia;
15) sporządzanie rocznego planu dochodów i wydatków dysponenta trzeciego stopnia;
16) sporządzanie okresowych analiz realizacji dochodów i wydatków dysponenta trzeciego 

stopnia;
17) zarządzanie użytkownikami systemu eCRU (Elektroniczny Centralny Rejestr Umów) oraz 

wnioskowanie do administratora systemu o dokonanie niezbędnych modyfikacji.”,

e) uchyla się ust. 7;

4) w §43:

a) w ust. 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:



„3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie ulg w spłacie 
publicznoprawnych należności Skarbu Państwa;”,

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) obsługa merytoryczna prac zespołu doradczego Wojewody, powołanego przez Dyrektora 

Wydziału Organizacji i Rozwoju, w sprawach udzielania ulg;
3b) realizacja zadań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych;”,

b) w ust. 3:

- w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
,,a) przygotowywanie propozycji projektu harmonogramu oraz harmonogramu realizacji 

dochodów w zakresie należności cywilnoprawnych i wydatków budżetowych,”,

- w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
,,c) opracowywanie projektu planu oraz planu dochodów w zakresie należności 

cywilnoprawnych i wydatków budżetowych,”,

- pkt 21-24 otrzymują brzmienie:
„21) elektroniczne przekazywanie należności z tytułu zobowiązań Urzędu zasądzonych 

w prawomocnych wyrokach sądowych i wypłat z ZFŚS poprzez stronę Poczty Polskiej;
22) obsługa finansowo-księgowa należności cywilnoprawnych, w tym realizacja planu 

finansowego w zakresie dochodów Skarbu Państwa, m.in.:
a) wpływów z opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń,
b) wpływów z należności przejętych bilansem po zlikwidowanych Zakładach Techniki 

Medycznej Służby Zdrowia,
c) wynagrodzenia inkasenta opłat skarbowych,
d) wpływów za publikacje taryf ciepła,
e) zwrot wydatków za lata ubiegłe,
f) odszkodowania,
g) zryczałtowane wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczek podatku dochodowego 

pracowników pobranych na rzecz budżetu państwa oraz wpłaty dotyczące wynagrodzenia, 
które przysługują płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych 
z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa;

23) uchylony;
24) prowadzenie ewidencji należności cywilnoprawnych Urzędu;”.

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

Kamil Krzysztof Zieliński,




