
ZARZĄDZENIE NR l 1 
W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia ^ styczn ia  2021 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego 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 Wrocławiu, 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 i\, 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 r., nr 560 z dnia 6 grudnia 2018 r., nr 48 z dnia 14 lutego 2019 r., 
nr 185 zdn i a31  maja 2019 r., nr 520 z dnia 30 września 2019 r., nr 572 z dnia 3 lpaździernika 
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., 
nr 432 z dnia 22 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 1:
a) w pkt 6 dodaje się po lit. c lit. ca w  brzmieniu:
„ca) Zastępca Głównego Księgowego,”,
b) w pkt 8 dodaje się po lit. j lit. k  oraz lit. 1 w brzmieniu:
,,k) Samodzielne Stanowisko Radcy Wojewody do spraw Nadzoru Organizacyjnego Oddziału 
Koordynacji Świadczeń,
1) Samodzielne Stanowisko do spraw Społeczno - Prawnych Oddziału Koordynacji 

Świadczeń;” ;

2) w  § 14:
a) w pkt 6 dodaje się po lit. a lit. aa w  brzmieniu:
„aa) Zastępca Głównego Księgowego -  OR-ZGK,”,
b) w pkt 8 dodaje się po lit. i lit. j oraz lit. k w brzmieniu:
,,j) Samodzielne Stanowisko Radcy Wojewody do spraw Nadzoru Organizacyjnego Oddziału 
Koordynacji Świadczeń -  ZP-NO,
k) Samodzielne Stanowisko do spraw Społeczno - Prawnych Oddziału Koordynacji Świadczeń 

-Z P -S P ;”;

3) § 26 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Zasady określone w  ust. 1-8 nie dotyczą upoważnień do przeprowadzania kontroli, 
upoważnień do przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz upoważnień wydawanych 
w ramach procedur, o których mowa w § 52 ust. 1 pkt 1 lit. d.” ;



4) w § 42 w ust. 3:
a) w pkt 1 uchyla się lit. c,
b) uchyla się pkt 6,
c) uchyla się pkt 7,
d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy finansowej państwa dla spółek 
wodnych i ich związków w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na 
dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna 
dotacja;”,
e) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, 
które zostaną zgłoszone w ramach pomocy technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów 
W iejskich 2 0 1 4 -2 0 2 0 ;”,
f) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, 
które zostaną zgłoszone w ramach pomocy technicznej objętej Programem Operacyjnym 
„Rybactwo i M orze” na lata 2014 -  2020;”,
g) w pkt 20:
- lit. a otrzymuje brzmienie:
,,a) w  powiatach województwa dolnośląskiego z zakresu prawa wodnego, prawa łowieckiego, 
prawa geologicznego i górniczego, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,”,
- lit. b otrzymuje brzmienie:
,,b) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z zakresu środowiska, rolnictwa, 
rozwoju wsi, gospodarki wodnej i rybołówstwa;”,
h) uchyla się pkt 22,
i) uchyla się pkt 24,
j) pkt 42 otrzymuje brzmienie:
„42) opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa 
informacji za rok poprzedni w zakresie liczby i powierzchni ustanowionych obwodów 
rybackich i ich zmiany w ciągu roku,”, 
k) dodaje się po pkt 42 pkt 43 w brzmieniu:
„43) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Komitetu Sterującego „Projektu 
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” oraz „Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry i W isły.”;

5) w § 43 w  ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„§ 43.1. Do zadań Wydziału Organizacji i Rozwoju w zakresie stanowiska Głównego 
Księgowego, a także stanowiska Zastępcy Głównego Księgowego w zakresie wynikającym 
z opisu stanowiska oraz posiadanych upoważnień, należy:”;

6) w § 45 dodaje się po ust. 7 ust. 8 oraz ust. 9 w brzmieniu:
„8. Do zadań W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie Samodzielnego Stanowiska 
Radcy W ojewody do spraw Nadzoru Organizacyjnego Oddziału Koordynacji Świadczeń 
należy:



1) monitorowanie i prowadzenie spraw będących w zakresie zadań Oddziału Koordynacji 
Świadczeń, w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań Oddziału;
2) analizowanie raportów z monitoringu zadań, realizacji priorytetów, skarg, ponagleń, 
pozwów sądowych i tytułów wykonawczych oraz przedkładanie ich Dyrektorowi Wydziału, 
w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań Oddziału;
3) współpraca z jednostkami i osobami odpowiedzialnymi za proces wymiany danych, w celu 
pozyskania informacji niezbędnych do ustalenia uprawnienia do świadczenia i instytucji do 
jego wypłaty.
9. Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie Samodzielnego Stanowiska do 
spraw Społeczno - Prawnych Oddziału Koordynacji Świadczeń należy:
1) przygotowywanie odpowiedzi na skargi w zakresie koordynacji świadczeń zabezpieczenia 
społecznego wniesione przez strony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
2) przygotowywanie projektów umów i zarządzeń w zakresie realizowanych zadań;
3) opiniowanie pod względem prawnym i merytorycznym projektów aktów prawnych 
będących w kompetencji Oddziału Koordynacji Świadczeń;
4) monitorowanie zmian w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym w zakresie 
właściwości Oddziału Koordynacji Świadczeń oraz przekazywanie informacji w tym zakresie 
do wiadomości i wykorzystania przez kierownictwo i pracowników Oddziału;
5) rozpatrywanie wystąpień senatorów i posłów oraz koordynacja przygotowywania propozycji 
odpowiedzi;
6) koordynowanie udzielania odpowiedzi na inne sygnały obywatelskie.” .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




