
ZARZĄDZENIE NR 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia września 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., nr 131 z dnia 27 kwietnia 2018 r., nr 158 z dnia 24 maja 2018 r., nr 375 
z dnia 27 lipca 2018 r. oraz nr 428 z dnia 31 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 1 w pkt 8:

a) po lit. ca dodaje się lit. cb w brzmieniu:
,,cb) Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny,”,

b) uchyla się lit. j ;

2) w § 14 w pkt 8:

a) po lit. aa dodaje się lit. ab w brzmieniu:
„ab) Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny -  ZP-NKWR.,”,

b) uchyla się lit. i;

3) w § 44:

a) w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 
„9) obsługa klienta w zakresie zadań realizowanych przez Oddział.”,

b) w ust. 3 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 
„10) obsługa klienta w zakresie zadań realizowanych przez Oddział.”,

c) w ust. 4 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu: 
„21) obsługa klienta w zakresie zadań realizowanych przez Oddział.”;

4) w §45:

a) w ust. 1:
- uchyla się pkt 5-7 i 9,
- w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14-18 w brzmieniu: 

„14) prowadzenie rejestrów:



a) domów pomocy społecznej,
b) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych 
na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,

c) placówek zapewniających miejsca noclegowe,
d) jednostek specjalistycznego poradnictwa;

15) ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym rejestrów domów pomocy społecznej, placówek 
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym 
lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów 
o działalności gospodarczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, placówek 
zapewniających miejsca noclegowe;

16) prowadzenie wykazu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
- środowiskowych domów samopomocy;

17) sporządzanie w wersji elektronicznej i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw 
zabezpieczenia społecznego sprawozdania rocznego MPiPS-05 o placówkach 
zapewniających całodobową opiekę i wsparcie;

18) koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania 
handlowi ludźmi oraz zapewnienia wsparcia ofiarom handlu ludźmi.”,

b) po ust. la  dodaje się ust. Ib w brzmieniu:

„ 1 b. Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie Oddziału Nadzoru i Kontroli 
Wspierania Rodziny należy:

1) kontrola:
a) realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień 

pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

b) zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;

2) zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przez samorząd gminny, 
powiatowy i województwa;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania i cofania zezwoleń 
na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek 
opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;

4) prowadzenie rejestrów:
a) placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo- 

terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
b) wolnych miejsc w placówkach i ośrodkach na terenie województwa, o których mowa 

w lit. a;
5) wydawanie zezwoleń na umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

kolejnego dziecka pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczy dzieci w placówce oraz 
wydawanie zezwoleń na umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci 
w placówce typu rodzinnego i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej;

6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Wojewodę zgody na likwidację 
placówki opiekuńczo-wychowawczej;

7) gromadzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

8) nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
wykonywanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;



9) kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami 
administracji rządowej i samorządowej;

10) wykonywanie przez Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności:
a) opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania 

interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla 
osób realizujących te zadania,

b) monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa,
c) monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na szczeblu województwa;
11) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń 

pokontrolnych;
12) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz podejmowanie działań o charakterze 

interwencyj nym.

c) w ust. 3 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) nadzór nad prawidłową realizacją zobowiązań lekarzy z tytułu podwyższonego 

wynagrodzenia, w tym wydawanie decyzji w przedmiocie nałożenia kary 
za niewywiązywanie się z zobowiązania;

9) obsługa administracyjna Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach 
Medycznych.”,

d) w ust. 4 uchyla się pkt 13 i 20-26,

e) uchyla się ust. 7.

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




