
ZARZĄDZENIE NR 5 ^ 0  
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia grudnia 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., nr 428 z dnia 31 sierpnia 2018 r., nr 475 z dnia 27 września 2018 r., 
nr 494 z dnia 11 października 2018 r., nr 512 z dnia 29 października 2018 r. oraz nr 540 z dnia 
15 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w §38 w ust. 4:

a) pkt 20-22 otrzymują brzmienie:

„20) weryfikacja wniosków o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do 
prowadzenia kursu doskonalącego ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych 
i przekazywanie ich do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
21) przesyłanie informacji o terminie i miejscu kursów zgłoszonych przez podmiot uprawniony 
do prowadzenia kursów doskonalących ratowników medycznych oraz dyspozytorów 
medycznych do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
22) wydawanie karty doskonalenia zawodowego ratownika medycznego oraz dyspozytora 
medycznego i potwierdzanie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez 
ratownika medycznego i dyspozytora medycznego;”,

b) w pkt 27 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

„28) przeprowadzanie kontroli Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia we Wrocławiu w zakresie realizacji porozumienia w sprawie powierzenia 
przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa 
medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz zawierania, 
rozliczania i kontroli wykonania tych umów.”;



2) w § 41 w ust. 1 w pkt 4 w lit. n średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
lit. o w brzmieniu:

„o) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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