
ZARZĄDZENIE NR U b%
W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia2 (/grudnia 2020 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu

W ojewódzkiego we W rocławiu

Na podstawie art. 16 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 Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 166 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego 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., nr 540 
z dnia 15 listopada 2018 i\, nr 560 z dnia 6 grudnia 2018 r., nr 48 z dnia 14 lutego 2019 r., 
nr 185 z dnia 31 maja 2019 r., nr 520 z dnia 30 września 2019 r., nr 572 z dnia 31 października 
2019 r., nr 629 z dnia 20 grudnia 2019 r., nr 105 z dnia 27 marca 2020 r., nr 151 z dnia 
1 czerwca 2020 r., nr 242 z dnia 28 sierpnia 2020 r., nr 285 z dnia 7 października 2020 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 6;

2) § 81 otrzymuje brzmienie:
„§ 81. I W icewojewoda sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez 
W ydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska.”;

3) po § 81 dodaje się § 82 w brzmieniu:
„§ 82. II W icewojewoda sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
1) W ydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
2) Oddział Koordynacji Świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.” ;

4) w § 11 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) nadawaniem statutów jednostkom  budżetowym, stanowiącym aparat pomocniczy 
kierowników rządowej administracji zespolonej;” ;

5) w § 13 w  ust. 1:
a) w pkt 1 uchyla się lit. j,
b) w pkt 3 uchyla się lit. i,
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) W ydział Nadzoru i Kontroli:
a) Dyrektor,
b) Zastępca Dyrektora,
c) Oddział Kontroli, Skarg i Egzekucji,



d) Oddział Nadzoru,
e) Oddział Prawny;”,
(1) w  pkt 5 uchyla się lit. h,
e) w  pkt 6 uchyla się lit. j,
f) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) W ydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:
a) Dyrektor,
b) dwóch Zastępców Dyrektora,
c) Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I,
d) Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II,
e) Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III,
f) Oddział Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE,
g) Oddział Zezwoleń na Pracę,
h) Oddział Obywatelstwa Polskiego,
i) Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta,
j) Samodzielne Stanowisko do spraw Szkoleń oraz W spółpracy Instytucjonalnej, 
k) Oddział Paszportowy i Spraw Cudzoziemców w Legnicy;” ,
g) w pkt 8 uchyla się lit. i,
h) w pkt 9:
- lit. d otrzymuje brzmienie:
,,d) Oddział Obsługi Urzędu,”,
- po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:
„da) Oddział Inwestycji i Transportu,”,
- uchyla się lit. g,
i) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Biuro Wojewody:
a) Dyrektor,
b) Oddział Organizacji i Optymalizacji Procesów,
c) Oddział Komunikacji Społecznej,
d) Oddział Odznaczeń i Uroczystości Państwowych.” ;

6) w § 14:
a) w pkt 1 uchyla się lit. h,
b) w pkt 3 uchyla się lit. g,
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) W ydział Nadzoru i Kontroli -  NIC:
a) Oddział Kontroli, Skarg i Egzekucji -N K -K S E .,
b) Oddział Nadzoru -  NK-N.,
c) Oddział Prawny -  NK-OP.,
d) Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu NK-SE.;” ,
d) w  pkt 5 uchyla się lit. f,
e) w pkt 6 uchyla się lit. g,
f) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców -  SOC:
a) Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I -  SOC-PCI.,
b) Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II -  SOC-PCII.,
c) Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III -  SOC-PCIIL,
d) Oddział Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE -  SOC-ODE.,
e) Oddział Zezwoleń na Pracę -  SOC-ZP.,
f) Oddział Obywatelstwa Polskiego -  SOC-OP.,



g) Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta -  SOC-POK.,
h) Samodzielne Stanowisko do spraw Szkoleń oraz Współpracy Instytucjonalnej -  SOC-SW.,
i) Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu -  SOC-SE.,
j) Oddział Paszportowy i Spraw Cudzoziemców w Legnicy -  SOC-PSC-L.;”,
g) w  pkt 8 uchyla się lit. g,
h) w  pkt 9:
- lit. b otrzymuje brzmienie:
,,b) Oddział Obsługi Urzędu -  AL-OU,”
- po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:
„ba) Oddział Inwestycji i Transportu -  A L -IT ,”
- uchyla się lit. e,
i) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Biuro W ojewody -  BW:
a) Oddział Organizacji i Optymalizacji Procesów -  BW-OP.,
b) Oddział Komunikacji Społecznej -  BW-KS.,
c) Oddział Odznaczeń i Uroczystości Państwowych -  BW-OUP.,
d) Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu -  BW -SE.;” ;

7) w §23:
a) ust. la  otrzymuje brzmienie:
„ la . Osoba kierująca Delegaturą Urzędu w Legnicy koordynuje organizację pracy oraz 
zapewnia ciągłość pracy i sprawne funkcjonowanie:
1) Terenowego Punktu Paszportowego w Głogowie z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Głogowie;
2) Terenowego Punktu Paszportowego w Lubinie z siedzibą w Starostwie Powiatowym 
w Lubinie;
3) Terenowego Punktu Paszportowego w Polkowicach z siedzibą w Starostwie Powiatowym 
w Polkowicach.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania wskazane w  ust. 1 wykonują kierownik Oddziału Paszportowego i Spraw 
Cudzoziemców w Legnicy oraz zastępcy kierownika Oddziału Paszportowego i Obsługi 
Klienta W ydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, chyba że Dyrektor Generalny 
wyznaczy do ich wykonywania innego pracownika Urzędu.”;

8) w § 37 uchyla się pkt 21;

9) w § 38 uchyla się ust. 8;

10) w § 40 uchyla się ust. 6;

11) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41.1. Do zadań Wydziału Nadzoru i Kontroli w zakresie Oddziału Kontroli, Skarg 
i Egzekucji należy:

1) koordynowanie działalności kontrolnej zewnętrznej Wojewody;

2) sporządzanie okresowego planu kontroli zewnętrznych Wojewody;

3) nadzór nad realizacją okresowego planu kontroli zewnętrznych Wojewody;

4) wykonywanie kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań 
z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw:



a) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
c) prawo geologiczne i górnicze,
d) o odpadach,
e) o odpadach wydobywczych,
f) o lasach,
g) prawo ochrony środowiska,
h) o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy,
i) o ewidencji ludności,
j) o dowodach osobistych, 
k) prawo o aktach stanu cywilnego,
1) o zmianie imienia i nazwiska, 
m) o fundacjach,
n) o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej,
o) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

p) o przeciwdziałaniu narkomanii,

q) o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych,

r) o ochronie zwierząt,

s) prawo łowieckie,

t) prawo wodne,

u) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

v) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

w )prawo o ustroju sądów powszechnych;

5) wykonywanie kontroli zewnętrznych w przedmiocie wypełniania przez stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego obowiązków określonych w ustawie z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

6) kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz 
wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych w zakresie pozwoleń na broń;

7) kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz 
wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych w zakresie licencji detektywa;

8) kontrola przygotowania i przebiegu kwalifikacji wojskowej w organach samorządu 
terytorialnego;

9) wykonywanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie;

10) wykonywanie kontroli działalności tłumaczy przysięgłych;

11) koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających 
do Urzędu, w tym:

a) prowadzenie rejestrów wpływających do W ojewody skarg, wniosków i petycji,
b) przekazywanie skarg, wniosków i petycji właściwym wydziałom/biurom Urzędu,



c) przyjmowanie i przekazywanie do Biura W ojewody albo Dyrektora Generalnego 
pisemnych zgłoszeń w zakresie osobistego spotkania z Wojewodą, 
I Wicewojewodą, II Wicewojewodą albo Dyrektorem Generalnym,

d) dokonywanie okresowej analizy merytorycznej wpływających do Urzędu skarg 
i wniosków,

e) sporządzanie corocznych informacji zbiorczych o petycjach rozpatrzonych w  roku 
poprzednim oraz ich publikacja na stronie internetowej Urzędu;

12) nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez jednostki 
samorządu terytorialnego;

13) współdziałanie z Najwyższą Izbą Kontroli oraz innymi organami kontroli państwowej 
w  zakresie realizacji ich zadań ustawowych w Urzędzie oraz nadzorowanie terminowości 
i sposobu wykorzystania przez wydziały zgłaszanych Wojewodzie uwag i zaleceń zawartych 
w  wystąpieniach pokontrolnych;

14) organizowanie, wykonywanie i koordynowanie na polecenie W ojewody kontroli zadań 
wykonywanych przez organy zespolonej administracji rządowej, wynikających z ustaw 
i innych aktów prawnych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady 
M inistrów oraz Ministrów;

15) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej 
obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z decyzji własnych W ojewody oraz 
z decyzji z zakresu administracji rządowej, wydanych przez przedsiębiorstwa państwowe 
i inne państwowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, stowarzyszenia, organizacje 
zawodowe i samorządowe oraz inne organizacje społeczne;

16) kontrola nad wykonywaniem zadań z zakresu postępowań egzekucyjnych, zleconych 
przez W ojewodę innym organom;

17) prowadzenie listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na obszarze 
województwa dolnośląskiego punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji;

18) przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby zobowiązane 
ustawami o samorządzie terytorialnym, w tym:

a) weryfikacja pod względem merytorycznym i formalnym oświadczeń majątkowych,
b) porównywanie z oświadczeniami majątkowymi złożonymi w  roku poprzednim,
c) współpraca z organami administracji skarbowej w zakresie kontroli oświadczeń 
majątkowych,
d) sporządzanie dla potrzeb Wojewody i samorządów sprawozdań z przeprowadzonej 
analizy oświadczeń majątkowych;

19) udostępnianie danych wynikających z oświadczeń majątkowych w trybie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

20) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem powiatom dotacji na zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej;

21) prowadzenie postępowania administracyjnego w pierwszej instancji dotyczącego 
odmowy udostępnienia danych w  trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej;

22) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań Wydziału.



2. Do zadań W ydziału Nadzoru i Kontroli w zakresie Oddziału Nadzoru należy:

1) badanie pod względem zgodności z prawem uchwał:

a) rad gmin oraz zarządzeń wójta, burmistrza i prezydenta,
b) rad i zarządów powiatów,
c) sejmiku i zarządu województwa,
d) organów stanowiących i wykonawczych związków jednostek samorządu 

terytorialnego;

2) badanie skarg na działalność rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa w zakresie 
właściwości Oddziału;

3) badanie pod względem zgodności z prawem porozumień zawieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego;

4) stosowanie środków prawnych w ramach nadzoru nad działalnością organów jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków oraz wobec porozumień, o których mowa w pkt
3;

5) przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach 
wynikających z nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków oraz zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w sprawach w zakresie właściwości Oddziału;

6) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w sprawach z zakresu nadzoru nad 
działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;

7) prowadzenie spraw związanych z przystępowaniem jednostek samorządu terytorialnego 
do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

8) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o rozwiązanie władz 
organów jednostek samorządu terytorialnego i wniosków o wprowadzenie zarządu 
komisarycznego;

9) prowadzenie rejestru porozumień administracyjnych Wojewody;

10) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem podziału terytorialnego oraz zmianami nazw 
miejscowości i obiektów fizjograficznych;

11) redagowanie i wydawanie Dziennika Urzędowego W ojewództwa Dolnośląskiego 
w postaci elektronicznej;

12) prowadzenie rejestru aktów prawnych Wojewody;

13) prowadzenie postępowań zmierzających do wydania zarządzenia zastępczego w celu 
wygaszenia mandatów radnych gminy, radnych powiatu, radnych województwa; mandatu 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta; odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy
0 pracę z członkiem zarządu powiatu, członkiem zarządu województwa, sekretarzem 
gminy, sekretarzem powiatu, sekretarzem województwa, skarbnikiem gminy, 
skarbnikiem powiatu, skarbnikiem województwa, kierownikiem jednostki organizacyjnej 
gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu, kierownikiem wojewódzkiej 
samorządowej jednostki organizacyjnej, osobą zarządzającą lub członkiem organu 
zarządzającego gminną osobą prawną, osobą zarządzającą lub członkiem organu 
zarządzającego powiatową osobą prawną, osobą zarządzającą lub członkiem organu 
zarządzającego wojewódzką osobą prawną;

14) weryfikowanie pod względem formalnym oświadczeń lustracyjnych członków zarządów
1 członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;



15) przygotowywanie aktów prawnych Wojewody związanych z wyborami samorządowymi;

16) prowadzenie rejestru spraw powierzonych przez W ojewodę organom samorządu 
terytorialnego oraz kierownikom państwowych osób prawnych i innych państwowych 
jednostek organizacyjnych.

3. Do zadań Wydziału Nadzoru i Kontroli w zakresie Oddziału Prawnego należy:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych 
Wojewody: aktów prawa miejscowego, aktów kierownictwa wewnętrznego i innych;

2) opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest W ojewoda lub Dyrektor 
Generalny;

3) wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych na rzecz Wojewody, Dyrektora 
Generalnego, komórek organizacyjnych Urzędu i delegatur Urzędu;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych organów ustawodawczych i wykonawczych 
państwa;

5) uzgadnianie projektów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji 
niezespolonej i reprezentowanie Wojewody w przypadkach dotyczących aktów prawa 
miejscowego;

6) opiniowanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Generalnego;

7) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, 
W ojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz 
przed organami administracji publicznej;

8) współdziałanie z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej;

9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Dolnośląską Izbą Rolniczą we 
W rocławiu i W ojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
W rocławiu, a w szczególności:

a) badanie pod względem legalności podejmowanych uchwał przez organy 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,

b) przygotowywanie projektów aktów nadzorczych związanych z uprawnieniami 
nadzorczymi Wojewody,

c) prowadzenie nadzoru nad uchwałami Rady Nadzorczej W ojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i przygotowywanie 
aktów nadzoru;

10) rozstrzyganie sporów o właściwość między organami administracji zespolonej w jednym  
województwie, niewymienionymi w art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego;

11) prowadzenie spraw udzielenia zgody na przekazanie zarządzającemu specjalną strefą 
ekonomiczną prowadzenia, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej 
instancji, spraw z zakresu prawa budowlanego dotyczących terenu strefy wskazanych 
w przepisach dotyczących specjalnych stref ekonomicznych;

12) realizacja zadań z zakresu wykonywanych przez Wojewodę uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa wobec nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań 
zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa;



13) realizacja zadań z zakresu wykonywanych przez Wojewodę uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa wobec innego niż środki finansowe mienia:
a) pozostałego po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub 

spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
b) pozostałego po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa 

do odpłatnego korzystania,
c) przejętego przez Skarb Państwa z innych tytułów;

14) wykonywanie czynności w ramach reprezentowania przez Wojewodę Skarbu Państwa 
w odniesieniu do spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów 
spadkowych, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania 
z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;

15) wykonywanie czynności w ramach przejmowania innego niż środki finansowe mienia 
pozostałego po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców 
lub gospodarowanie tym mieniem;

16) wykonywanie czynności w ramach przyjmowania na rzecz Skarbu Państwa przez 
W ojewodę darowizny mienia;

17) podejmowanie czynności w celu rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania mienia, 
o którym mowa w pkt 12-16;

18) podejmowanie czynności polegających na gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa, 
o którym mowa w pkt 12-16 oraz zbyciu jego składników, a w szczególności:
a) zapewnienie wyceny mienia,
b) zabezpieczenie mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
c) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za mienie udostępnione 

przed jego przejęciem oraz windykacja tych należności,
d) współpraca z innymi organami, które na mocy przepisów odrębnych gospodarują 

mieniem oraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
e) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na mieniu, o zapłatę należności 
za korzystanie z mienia, roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, 
stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie,

t) składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz wpis 
w księdze wieczystej,

g) zapewnienie ochrony tego mienia;

19) zastępstwo procesowe w postępowaniach egzekucyjnych w zakresie realizacji zadań 
określonych w pkt 12-18;

20) zastępstwo w  postępowaniach administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w których 
jedną ze stron lub uczestników postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub 
uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu;

21) podejmowanie czynności mających na celu rozpatrzenie -  przez powołany do tego zespól
-  złożonych do Wojewody wniosków o umorzenie, odroczenie terminów lub rozłożenie 
na raty spłat cywilnoprawnych należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych 
przez W ojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 
Państwa;

22) podejmowanie czynności mających na celu rozpatrzenie -  przez powołany do tego zespół
-  złożonych do Wojewody wniosków o umorzenie, odroczenie terminów lub rozłożenie 
na raty spłat cywilnoprawnych należności Skarbu Państwa, z tytułu gospodarowania



nieruchomościami Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego 
zadania z zakresu administracji rządowej;

23) rozpatrywanie wniosków w sprawie wydania zaświadczeń lub udzielenia informacji 
publicznej w  imieniu Wojewody dotyczących znanych W ojewodzie lub jakichkolwiek 
prowadzonych postępowań administracyjnych i sądowych lub zgłoszonych roszczeń do 
prawa własności nieruchomości, w tym roszczeń reprywatyzacyjnych, 
wywłaszczeniowych, odszkodowawczych, o zasiedzenie, ustalenie prawa własności itp., 
na podstawie informacji udzielonych przez Oddział Orzecznictwa i Regulacji W ydziału 
Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska oraz Wydział Nadzoru i Kontroli, W ydział 
Infrastruktury i Oddział Zarządzania Dokumentacją w W ydziale Organizacji i Rozwoju;

24) opiniowanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez W ojewodę 
lub Dyrektora Generalnego.” ;

12) w § 42 uchyla się ust. 6;

13) w §43:

a) w ust. 4 uchyla się pkt 32 oraz pkt 36,

b) uchyla się ust. 8;

14) § 44 otrzymuje brzmienie:

„44.1. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału
Legalizacji i Pobytu Cudzoziemców I należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia lub cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy;

2) składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub
Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;

3) prowadzenie rejestrów spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pobyt czasowy.

2. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału
Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia lub cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy;

2) składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub
Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;

3) prowadzenie rejestrów spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pobyt czasowy.

3. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału
Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach udzielenia lub cofnięcia zezwoleń

a) pobyt czasowy,

b) pobyt stały,

c) pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania karty pobytu;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania albo przedłużania wiz
Schengen lub wiz krajowych;



4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przedłużenia okresu pobytu 
w ramach ruchu bezwizowego;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie polskiego dokumentu 
podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, 
polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;

6) składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub 
komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;

7) prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:

a) wiz,

b) wydawania zezwoleń na:

- pobyt czasowy,

- pobyt stały,

- pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

4. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału 
Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE należy:

1) prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:

a) zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej,

b) wydawania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

c) wydawania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,

d) wydawania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

e) ewidencji zaproszeń;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej i członków ich rodzin;

3) dokonywanie wpisu do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie decyzji o odmowie lub 
unieważnieniu wpisu;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymiany lub wydania karty 
pobytu;

5) wspomaganie innych oddziałów w czynnościach technicznych;

6) wprowadzanie wniosków do systemów informatycznych oraz zakładanie teczek spraw;

7) dystrybucja korespondencji oraz dokumentacji wpływającej do Wydziału;

8) prowadzenie spraw majątkowych Wydziału;

9) koordynowanie przekazywania dokumentacji wydziałowej do archiwum;

10) przygotowywanie dokumentacji w sprawach pracowniczych, mierników wykonania 
budżetu, kart ewaluacji, szacowania ryzyka;

11) kontrolowanie funkcjonowania systemów informatycznych, prowadzenie spraw dostępów 
do systemów informatycznych;

12) przygotowywanie zaświadczeń, duplikatów rozstrzygnięć, odpowiedzi na zapytania, 
wnioski innych organów, służb i instytucji;



13) zgłaszanie potrzeb materiałowych Wydziału.

5. Do zadań W ydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału 
Zezwoleń na Pracę należy:

1) ustalanie, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz wojewódzkiej rady rynku 
pracy, kryteriów wydawania zezwoleń na pracę;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem 
zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich przedłużeniem i uchyleniem;

3) prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom;

4) przekazywanie, na podstawie obowiązujących przepisów, właściwym organom informacji 
o wydanych zezwoleniach na wykonywanie pracy przez cudzoziemców;

5) realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań 
statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania o wydawanych zezwoleniach na pracę 
cudzoziemców w RP -  MPiPS-04.

6. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
w zakresie Oddziału Obywatelstwa Polskiego należy:

1) opiniowanie wniosków w sprawie nadania obywatelstwa polskiego i przekazywanie 
dokumentów do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, celem nadania dalszego 
biegu sprawie;

2) weryfikacja wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa 
polskiego i przekazywanie dokumentów do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
celem nadania dalszego biegu sprawie;

3) przyjmowanie w imieniu Wojewody oświadczeń związanych z nabyciem lub utratą 
obywatelstwa polskiego;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:

a) potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
b) uznania za obywatela polskiego,
c) uznania za repatrianta,
d) świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się 

w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wydanie wizy repatriacyjnej co do 
warunków osiedlenia się;

6) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji o obywatelstwie polskim osoby;

7) prowadzenie rejestrów, zgodnie z właściwością, w sprawach:

a) nadania obywatelstwa polskiego,
b) uznania za obywatela polskiego,
c) wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
d) wyboru dla małoletniego obywatelstwa innego państwa,
e) uznania za repatrianta;

8) rozliczenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa udzielonych w 2015 r. oraz latach 
wcześniejszych na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej 
w Polsce na lata 2014-2020 na terenie województwa dolnośląskiego;



9) przekazywanie i rozliczanie dotacji związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla 
posiadaczy Karty Polaka;

10) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, w tym:

a) nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie przestrzegania i realizacji 
przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach 
meldunkowych,

c) współpraca z organami gmin w zakresie przygotowania ewidencji ludności do 
przeprowadzenia wyborów i referendum;

11) prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych, w tym:

a) nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie przestrzegania i realizacji 
przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach 
dowodów osobistych;

12) prowadzenie spraw z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia 
i nazwiska, w  tym:

a) wykonywanie nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji 
zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia 
i nazwiska,

b) prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach:
- sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
- wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu 
cywilnego,
- rejestracji urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i nie 
zostały tam zarejestrowane,
- odmowy przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka oraz 
w przedmiocie zmiany imienia lub nazwiska,

c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach unieważnienia jednego 
z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie,

d) wydawanie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza USC;

13)wykonywanie nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie rejestracji osób 
podlegających kwalifikacji wojskowej, w tym opracowywanie corocznych sprawozdań 
z rejestracji;

14) organizacja kwalifikacji wojskowej na terenie województwa, w tym:

a) planowanie i rozdysponowanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia 
kosztów przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,

b) coroczne opracowywanie projektów aktów prawnych Wojewody, mających na 
celu przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa,

c) przygotowywanie porozumień między Wojewodą, a zarządami starostw, 
prezydentami miast na prawach powiatu w sprawie powierzenia niektórych zadań 
związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

d) organizacja pracy Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej we W rocławiu i jej obsługa 
kancelaryjno-administracyjna;

15) prowadzenie bieżącego nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem rejestracji 
i kwalifikacji wojskowej, w tym:



a) bieżąca weryfikacja wydatków poczynionych na rzecz organizacji kwalifikacji 
wojskowej przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu,

b) weryfikacja danych dotyczących kwalifikacji wojskowej i opracowanie na ich 
podstawie zestawień liczbowych i sprawozdań,

c) sprawozdawczość finansowa i rozliczenie dotacji przekazanej na organizację 
kwalifikacji wojskowej;

16) prowadzenie postępowań administracyjnych drugoinstancyjnych w sprawach:

a) uznania osoby, której dostarczono kartę powołania do odbycia służby 
przygotowawczej (zasadniczej służby wojskowej) oraz żołnierza odbywającego tę 
służbę, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

b) uznania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby 
przygotowawczej (zasadniczej służby wojskowej) oraz żołnierza odbywającego tę 
służbę, za żołnierza samotnego,

c) uznania konieczności sprawowania przez żołnierza odbywającego zasadniczą 
służbę wojskową oraz osoby podlegającej obowiązkowi odbycia tej służby, 
bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;

17) sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;

18) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw 
regulujących stosunek państwa do podmiotów kościelnych i wyznaniowych w zakresie:

a) prowadzenia ewidencji organizacji kościelnych i wyznaniowych,
b) potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o powołaniu, zniesieniu i zmianach 

organizacyjnych dotyczących wyznaniowych osób prawnych,
c) wydawania zaświadczeń z ewidencji organizacji kościelnych i wyznaniowych 

prowadzonych przez Wojewodę;

19) prowadzenie spraw związanych z dotacją dla jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie utrzymania w gminach stanowisk pracy realizujących zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej, w  tym:

a) sporządzanie projektu budżetu Wojewody oraz układu wykonawczego w zakresie 
działania Wydziału,

b) kontrola prawidłowości wydatkowania środków z dotacji budżetowej 
przeznaczonej na utrzymanie w gminach stanowisk pracy, na których realizowane 
są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

c) monitorowanie wydatkowania dotacji budżetowej przeznaczonej na utrzymanie 
w gminach stanowisk pracy, na których realizowane są zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej,

d) przygotowywanie -  w oparciu o informacje przekazane z gmin -  propozycji 
harmonogramu realizacji wydatków budżetu wojewody oraz aktualizowanie 
harmonogramu realizacji wydatków,

e) przygotowanie wniosków do Wydziału Finansów i Budżetu o dokonanie zmian 
w budżecie Wojewody w zakresie działania Wydziału,

f) sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu W ojewody 
w zakresie działania W ydziału w układzie klasyfikacji budżetowej, jaki 
i w układzie zadaniowym;

20) kontrolowanie prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, rozdysponowanych 
w ramach właściwości Wydziału;



21) obsługa klienta w zakresie zadań realizowanych przez Oddział.

7. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
w zakresie Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta należy prowadzenie spraw z zakresu 
dokumentów paszportowych oraz bezpośredniej obsługi klienta, w tym:

1) przyjmowanie oraz digitalizacja wniosków paszportowych;

2) przyjmowanie oświadczeń o utracie lub odnalezieniu dokumentu paszportowego;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:

a) unieważnienia dokumentu paszportowego i zwrotu opłaty paszportowej,
b) odmowy wydania dokumentu paszportowego;

4) prowadzenie ewidencji obejmujących:

a) wydane dokumenty paszportowe,
b) utracone dokumenty paszportowe,
c) unieważnione dokumenty paszportowe,
d) wnioski od uprawnionych organów występujących o unieważnienie bądź odmowę 

wydania paszportów,
e) wnioski w sprawie zezwoleń pobytowych cudzoziemców,
f) wnioski w  sprawie zezwoleń na pracę cudzoziemców;

5) wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie:

a) nadania obywatelstwa polskiego,
b) wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
c) uznania za repatrianta lub obywatela polskiego,
d) potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
e) wpisów zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
f) rejestracji pobytu obywatela UE,
g) legalizacji pobytu członka rodziny obywatela UE,
h) zezwolenia na pobyt czasowy,
i) zezwolenia na pobyt stały,
j) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
k) zezwolenia na pracę,
1) polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
m) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
n) polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
o) wydania/wymiany kart pobytowych,
p) przedłużenia wizy,
q) przedłużenia ruchu bezwizowego;

6) wydawanie spersonalizowanych dokumentów urzędowych:

a) dokumentów paszportowych,
b) kart pobytowych,
c) zaproszeń,
d) zaświadczeń,
e) polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
f) tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
g) polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca.



8. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie 
Samodzielnego Stanowiska do spraw Szkoleń oraz Współpracy Instytucjonalnej należy:

1) szkolenie nowych pracowników na stanowiskach merytorycznych;
2) doradzanie w sprawach postępowań dotyczących legalizacji pobytu i pracy;
3) informowanie pracowników o zmianach przepisów prawnych i opracowywanie skutków 
tych zmian;
4) wspomaganie kierowników oddziałów legalizacji pobytu w podpisywaniu decyzji;
5) uczestnictwo w pracach Wydziału w zakresie inicjowania zmian prawnych 
i organizacyjnych;
6) uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Wydział.

9. W Delegaturze Urzędu w Jeleniej Górze, Legnicy i W ałbrzychu realizowane są 
zadania w zakresie Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta wskazane w ust. 7 pkt 1-2, pkt 
4 lit. a-b i e-f, pkt 5 lit. e i h-q oraz pkt 6. Do zadań Delegatury w Legnicy należy także:
1) prowadzenie postępowań w  sprawach o udzielenie lub cofnięcie zezwoleń na pobyt czasowy 
-  ze względu na wykonywanie pracy;
2) składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub 
Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;
3) prowadzenie rejestrów spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pobyt czasowy;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem 
zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich przedłużeniem i uchyleniem;
5) prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom.

10. W Terenowych Punktach Paszportowych w Głogowie, Lubinie i Polkowicach 
realizowane są zadania w zakresie Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta wskazane w  ust. 
7 pkt 1 z wyłączeniem digitalizacji wniosków paszportowych, pkt 2, pkt 4 lit. a-b oraz pkt 6 
lit. a.” ;

15) w § 45 uchyla się ust. 6a;

16) w § 46:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Biura Administracji i Logistyki w zakresie Oddziału Obsługi Urzędu należy:

1) utrzymanie nieruchomości będących w  trwałym zarządzie Urzędu w należytym stanie 
technicznym poprzez:

a) bieżącą likwidację awarii stolarskich, ślusarskich, dekarskich, elektrycznych i 
hydraulicznych,

b) bieżącą konserwację pomieszczeń i urządzeń technicznych,

c) planowanie i realizację remontów bieżących, w tym nadzór nad realizacją bieżących prac 
remontowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne,

d) zlecanie wymaganych prawem przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń 
technicznych,

e) prowadzenie książek obiektów budowlanych,

f) utrzymanie czystości i porządku,



g) zapewnienie prawidłowego oznakowania Wydziałów/Biur i pomieszczeń;

2) zapewnienie ochrony osób i mienia dla potrzeb Urzędu;

3) realizacja potrzeb Urzędu w zakresie bindowania, laminowania i dużych zleceń 
kserograficznych;

4) realizacja potrzeb Urzędu w  zakresie przenoszenia mienia Urzędu;

5) obsługa tablic Urzędu z informacjami ogólnymi poprzez wywieszanie na nich ogłoszeń, 
obwieszczeń, zawiadomień i innych informacji dla potrzeb Urzędu;

6) realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikającą z programu badań 
statystycznych w  zakresie sporządzania sprawozdania bilansowego nośników energii i 
infrastruktury ciepłowniczej -  G-02b;

7) nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących zadań Oddziału;

8) planowanie nakładów finansowych niezbędnych do realizacji zadań Oddziału;

9) zarządzanie pomieszczeniami biurowymi wykorzystywanymi na potrzeby Urzędu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

,,2a) Do zadań Biura Administracji i Logistyki w zakresie Oddziału Inwestycji i Transportu 
należy:

1) planowanie realizacji inwestycji budowlanych;

2) sporządzanie programów inwestycyjnych dla planowanych inwestycji budowlanych 
realizowanych przez Biuro Administracji i Logistyki;

3) zlecanie wykonania dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji 
budowlanych;

4) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz umów w zakresie zadań Oddziału;

5) koordynacja realizacji inwestycji budowlanych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na 
rzecz Urzędu;

6) rozliczanie zakończonych inwestycji budowlanych na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących;

7) nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących zadań Oddziału;

8) planowanie nakładów finansowych niezbędnych do realizacji zadań Oddziału;

9) zarządzanie kolumną transportu Urzędu;

10) terminowe wykonywanie przeglądów okresowych i rejestracyjnych pojazdów;

11) prowadzenie ewidencji kosztów zużycia paliwa oraz przebiegu kilometrów przypadających 
na poszczególne pojazdy;

12) zlecenie bieżących napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, zakupu części, akcesoriów 
oraz opon;

13) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem samochodów służbowych będących w 
zasobach Urzędu;

14) prowadzenie działań z utrzymaniem samochodów w ciągłej sprawności technicznej;

15) dostarczanie przesyłek do Delegatur Urzędu i wybranych podmiotów na terenie Wrocławia;



16) zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, 
wywozu nieczystości itp. w obiektach Urzędu;

17) gospodarowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu w zakresie:

a) prowadzenia spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi dla potrzeb Urzędu,

b) przejmowania i zbywania nieruchomości i lokali dla potrzeb Urzędu,

c) użyczania i wynajmowania powierzchni podmiotom zewnętrznym;

18) zarządzanie parkingami wewnętrznymi.”,

c) uchyla się ust. 4b,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W Delegaturach Urzędu w Jeleniej Górze, Legnicy i W ałbrzychu realizowane są zadania w 
zakresie Oddziału Obsługi Urzędu wskazane w ust. 2 pkt 1 lit. a, b i f.” ;

17) § 47 otrzymuje brzmienie:

„ § 47.1. Do zadań Biura Wojewody w zakresie Oddziału Organizacji i Optymalizacji Procesów 
należy:
1) organizowanie kontaktów Wojewody, I Wicewojewody i II Wicewojewody 
z parlamentarzystami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami życia 
społecznego, gospodarczego, związkowego i kulturalnego;

2) współpraca z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organami 
administracji niezespolonej w celu zapewnienia koordynacji ich funkcjonowania;

3) podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji działalności organów administracji 
rządowej działających na obszarze województwa, w zakresie zgodności z polityką Rady 
M inistrów i organami administracji centralnej;

4) obsługa Wojewody, I Wicewojewody i II W icewojewody w zakresie uczestnictwa w pracach 
Konwentu W ojewodów oraz innych organów opiniodawczych działających w sferze 
administracji publicznej;

5) organizacyjna i protokolarna obsługa Wojewody, I W icewojewody i II Wicewojewody;

6) organizacyjna i protokolarna obsługa wyjazdów zagranicznych Wojewody, 
I W icewojewody, II Wicewojewody oraz wizyt gości zagranicznych w Urzędzie, w  tym 
przygotowywanie tłumaczeń wystąpień oficjalnych, materiałów informacyjnych i prezentacji 
multimedialnych dla odbiorców zagranicznych;

7) realizacja zadań Wojewody dotyczących członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej oraz spraw zagranicznych, w tym sporządzanie sprawozdań dla ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw 
zagranicznych;

8) prowadzenie korespondencji Wojewody, I Wicewojewody i II W icewojewody w językach 
obcych z podmiotami zagranicznymi i krajowymi w zakresie współpracy zagranicznej;

9) współpraca z jednostkam i samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi 
w obszarze kontaktów zagranicznych;

10) koordynowanie zadań wynikających z podejmowanej w Urzędzie działalności 
lobbingowej, w tym opracowywanie i udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu informacji na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa;



11) prowadzenie spraw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, w  tym współpraca 
z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa;

12) organizacja i obsługa merytoryczna pobytów stażowych pracowników administracji 
regionów partnerskich w Urzędzie oraz pobytów pracowników Urzędu w urzędach regionów 
partnerskich oraz jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej;

13) obsługa Zespołu Doradców Wojewody, o którym mowa w § 4 ust. 5;

14) prowadzenie spraw z zakresu patronatów i komitetów honorowych.

2. Do zadań Biura Wojewody w zakresie Oddziału Komunikacji Społecznej należy:
1) przygotowywanie oraz przekazywanie do mediów informacji dotyczących pracy Wojewody, 
I W icewojewody, II W icewojewody i Urzędu;

2) przygotowywanie bieżących zapowiedzi wydarzeń dla mediów;

3) kompleksowa obsługa dziennikarzy;

4) obsługa W ojewody, I Wicewojewody, II W icewojewody oraz Dyrektora Generalnego 
i dyrektorów w zakresie:
a) organizowania konferencji i wydarzeń prasowych,
b) organizowania udziału Wojewody, I W icewojewody i II W icewojewody oraz przedstawicieli 
Urzędu w audycjach radiowych i telewizyjnych,
c) przekazywanie na bieżąco Wojewodzie, I W icewojewodzie i II W icewojewodzie informacji 
prasowych dotyczących województwa;
5) przygotowywanie wystąpień i listów okolicznościowych Wojewody, I W icewojewody i II 
W icewojewody;

6) przygotowywanie materiałów informacyjnych i prezentacji multimedialnych dla odbiorców 
krajowych;

7) wykonywanie czynności wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;

8) monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych, telewizyjnych i portali;

9) reagowanie na krytykę wyrażoną w mediach.

3. Do zadań Biura Wojewody w  zakresie Oddziału Odznaczeń i Uroczystości Państwowych 
należy:
1) organizacja obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic historycznych;
2) prowadzenie spraw z zakresu nadawania orderów, odznaczeń państwowych, odznak 
resortowych i innych honorów;

3) organizacja uroczystości wręczania orderów i innych odznaczeń państwowych oraz nadzór 
merytoryczny nad tego typu uroczystościami;

4) obsługa wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej 
oraz osób represjonowanych z powodów politycznych i wojewódzkiej rady kombatanckiej;

5) współpraca z organizacjami kombatanckimi;
6) organizacja ceremoniału pogrzebowego dla uroczystości żałobnych ważnych osobistości 
państwowych;

7) przygotowanie projektów i uroczystości związanych z obchodami Stulecia Odzyskania 
Niepodległości w  obszarze działań Wojewody Dolnośląskiego;

8) koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją programu wieloletniego 
„Niepodległa” na terenie województwa dolnośląskiego.” ;



18) w §49: 
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz 
przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne, a także państwowych i samorządowych 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości pranej w zakresie legalności 
i rzetelności, a w  odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również 
w zakresie celowości;”,
- w pkt 3 lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

tworzenia, prowadzenia i udostępniania dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa 
w art. 4 ust. la  pkt 7, 10 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,”,
- w pkt 3 lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

tworzenia i udostępniania dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, 
co najmniej jednej ze skal: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. le  pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,”
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kontrolowanie działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej w zakresie 
wykonywania prac geodezyjnych, a w szczególności:

a) zgłaszania prac geodezyjnych,
b) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników 

prac geodezyjnych,
c) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji 

w zakresie geodezji i kartografii,
d) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych;”

- uchyla się pkt 15,

- pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju i marszałkiem województwa w prowadzeniu 
Państwowego Rejestru Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;”,

- pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) realizowanie zadań obronnych w zakresie właściwości Wojewódzkiej Inspekcji 
wynikających z obowiązujących aktów prawnych oraz zestawień zadań „Planu operacyjnego 
funkcjonowania W ojewództwa Dolnośląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
i wojny”.”,

b) w ust. 2:

- w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
,,a) nadzór nad pracami geodezyjnymi w zakresie ewidencji gruntów 
i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów i powszechną taksacją nieruchomości,” ,

- w pkt 1 lit. f  otrzymuje brzmienie:
,,f) nadzór nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem w  systemach 
teleinformatycznych bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen 
nieruchomości,”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:



„4) nadzór nad sporządzaniem powiatowych rocznych zestawień zbiorczych objętych 
ewidencją;” ,

- uchyla się pkt 10;

19) w związku z § 9 ust. 2 regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we W rocławiu oraz zmianami wskazanymi w pkt 2 i pkt 3 niniejszego zarządzenia zmienia 
się schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu Dolnośląskiego Urzędu 
W ojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


