
Zarządzenie Nr 

Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 0̂ listopada 2019 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego do Spraw 

Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) 

zarządza się, co następuje:

§1
Ustanawia się Pana Kamila Sadowskiego Pełnomocnikiem Wojewody Dolnośląskiego do 

Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, zwanego dalej 

Pełnomocnikiem.

§2

Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

1) podejmowanie działań służących promowaniu zasady równego traktowania na terenie 
województwa dolnośląskiego oraz w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu;

2) opracowywanie informacji dotyczącej przestrzegania zasady równego traktowania na 
terenie województwa dolnośląskiego oraz w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu;

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania 
oraz przeciwdziałania dyskryminacji;

4) współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w realizacji 
zadań służących przestrzeganiu zasady równego traktowania na terenie województwa 
dolnośląskiego;

5) udzielanie na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania informacji 
dotyczącej przestrzegania zasady równego traktowania na terenie Województwa 
Dolnośląskiego oraz w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu;



6) monitorowanie wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego oraz programów, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

7) koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie 
dolnośląskim z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zakresem swoich zadań 
statutowych działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

8) pomoc lokalnym organizacjom w dostępie do wiedzy w zakresie Narodowego Programu 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz innych działań prowadzonych przez 
Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego;

9) współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

§3

1. Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2, podlega Wojewodzie 

Dolnośląskiemu.

2. Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2, ma prawo zapraszać 

do współpracy pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

3. Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika w zakresie realizowanych zadań, o 

których mowa w § 2, zapewnia Biuro Wojewody Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu.

§4

Pełnomocnictwo obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2019 r.


