
ZARZĄDZENIE NR /5<P 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia ¿ V  maja 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., nr 82 z dnia 
28 lutego 2018 r. oraz nr 131 z dnia 27 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 43 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie ulg w spłacie 
publicznoprawnych należności Skarbu Państwa, z wyłączeniem należności wynikających 
z dotacji udzielanych z budżetu Wojewody;”;

2) w § 49 w ust. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) dokonywanie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania 
działalności gospodarczej, na podstawnie informacji pozyskanych przez Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;”;

3) w § 52 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 16, 17 i 20,

b) po pkt 21 dodaje się pkt 22-26 w brzmieniu:

„22) informowanie Wojewody oraz pracowników Urzędu o obowiązkach spoczywających na 
nich na mocy przepisów Unii Europejskiej i prawa krajowego z zakresu ochrony danych 
osobowych i doradzanie im w tej sprawie;

23) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk 
Wojewody w dziedzinie ochrony danych osobowych;

24) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu



takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych);

25) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

26) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których 
mowa w art. 36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w stosownych 
przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Paw eł Hreniak


