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Mariusz Kamiński 
Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji1

Warszawa, dnia .   2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 b 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia stycznia 2020 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi

Wojewódzkiemu we Wrocławiu.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia Nr 64 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie 
nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. 
Doi. poz. 2875 oraz z 2017 r. poz. 2310 i poz. 3645), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy I i II Wicewojewody, Urzędu oraz 
organów rządowej administracji zespolonej w województwie.
2. Wicewojewodowie posiadają kompetencje i wykonują zadania w zakresie 
określonym przez Wojewodę.
3. Jeżeli Wojewoda nie pełni obowiązków służbowych zakres zastępstwa 
I Wicewojewody rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jeżeli Wojewoda oraz I Wicewojewoda nie pełnią obowiązków służbowych 
zakres zastępstwa II Wicewojewody rozciąga się na wszystkie kompetencje 
Wojewody.”;

1 Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki w dniu 22 sierpnia 2019 r. upoważnił na podstawie art. 5 
pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), w związku z art. 15 ust.
1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1464), Pana Mariusza Kamińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do zatwierdzania 
statutów oraz zmian statutów urzędów wojewódzkich.



2) w § 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zapewnienie organizacji pracy Wojewody i Wicewojewodów;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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