
Zarządzenie Nr 
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia  2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umów o dofinansowanie zadań określonych 
w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 moduł 3 i 4".

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) zarządzam, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 149 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania 
Zespołu ds. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadań określonych 
w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH 
+” 2020 moduł 3 i 4", zmienionym zarządzeniem nr 168 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
19 czerwca 2020 r., § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. W skład Zespołu wchodzą:

Magdalena Bemaczek - pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DUW,
Elżbieta Gawryjołek - pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DUW,
Katarzyna Szponarska - Członek Zespołu, pracownik Wydziału Finansów i Budżetu DUW, 
Andrzej Brasuń - Członek Zespołu, pracownik Wydziału Finansów i Budżetu DUW, 
Magdalena Węgrzyn - Członek Zespołu, Radca Prawny Wydziału Nadzoru i Kontroli DUW, 
Katarzyna Suduł -  Członek Zespołu, Radca Prawny Wydziału Nadzoru i Kontroli DUW”.

§ 2
W załączniku nr 1 do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 149 z dnia 28 maja 2020 r. -  
procedura składania, przechowywania, udostępniania i zwrotu ustanowionych przez 
beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadania 
określonego w Resortowym Programie Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do lat 3 
„ Maluch +” 2020 moduł 3 i 4. ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W przypadku stwierdzenia prawidłowej realizacji zadania przez Beneficjenta i 
wypełnienia przez niego wszystkich wymaganych zobowiązań określonych w umowie 
zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy zostaje wydane Beneficjentowi”.

§ 3
W załączniku nr 1 do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 149 z dnia 28 maja 2020 r. -  
procedura składania, przechowywania, udostępniania i zwrotu ustanowionych przez 
beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadania 
określonego w Resortowym Programie Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi do lat 3 
„ Maluch +” 2020 moduł 3 i 4. ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. W przypadku nieodebrania weksla przez Beneficjenta, weksel wraz z deklaracją wekslową 
zostaje zniszczony”.

§ 4
Uchyla się załącznik nr 6 do zarządzenia nr 149 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 
2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów 
o dofinansowanie zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 moduł 3 i 4"



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§5



Załącznik nr 1 
do zarządzenia Wojewjdy Dolnośląskiego

n r .l  j . .  z dnu olr0.h..!l/OZ

PROCEDURA SKŁADANIA, PRZECHOWYWANIA, UDOSTĘPNIANIA I ZWROTU 
USTANOWIONYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW ZABEZPIECZEŃ 

PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMÓW O DOFINANSOWANIE ZADANIA 
OKREŚLONEGO W RESORTOWYM PROGRAMIE ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI 

NAD DZIEĆMI DO L A T 3 „M ALUCH+ ” 2020 moduł 3 i 4.

1. Beneficjent, w dniu zawarcia z Wojewodą umowy o dofinansowanie zadania, składa 
zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty 
dofinansowania.
2. W dniu składania zabezpieczenia przez Beneficjenta Zespół pracowników Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (dalej jako „DUW”), zwany dalej Zespołem, 
składający się z wyznaczonych przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej jako „ZP”) przedstawicieli ZP, wyznaczonego 
przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej 
jako „FB”) przedstawicieli FB oraz radcy prawnego ZP i Wydziału Nadzoru i Kontroli ( dalej 
jako „ NK”), dokonuje oceny prawidłowości złożonych dokumentów.
3. Oceny prawidłowości złożonych dokumentów dokonuje Zespół w minimum trzyosobowym 
składzie.
4. Złożone przez Beneficjenta zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 
zadania oraz pozostałe wymagane dokumenty tj.:

a) akt notarialny, wyrok sądowy o rozdzielności majątkowej (jeśli taka istnieje) 
do wglądu bądź,

b) oświadczenie współmałżonka wystawcy weksla o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania przez wystawcę weksla (jeśli nie istnieje jego podpis na wekslu) -  według 
wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego, 
ustanawiającego niniejszą procedurę (dalej jako „zarządzenia”),

c) oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim -  według wzoru określonego 
w załączniku nr 3 do zarządzenia,

d) oświadczenie o niewystąpieniu zmian w dokumencie rejestrowym -  według wzoru 
określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia,

podlegają weryfikacji przez Zespół pod względem:
zgodności z umową o dofinansowanie projektu (wyznaczony pracownik ZP), 
finansowym (wyznaczony pracownik FB), 
formalno-prawnym (radca prawny ZP/ NK).

Weryfikacja polega w szczególności na sprawdzeniu zgodności rodzaju i wysokości kwoty 
ustanowionego zabezpieczenia z umową o dofinansowanie zadania, prawidłowości finansowej 
oraz formalno-prawnej wystawienia i poświadczenia zabezpieczenia oraz okresu jego 
ustanowienia.
5. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół przyjęcia/odrzucenia zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie zadania, w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia, który podpisują 
członkowie Zespołu oraz Beneficjent. Protokół otrzymują: ZP, FB oraz Beneficjent.
6. W przypadku zastrzeżeń, wątpliwości lub negatywnego stanowiska Zespołu odnośnie 
prawidłowości ustanowionego zabezpieczenia, Zespół nie przyjmuje zabezpieczenia 
i wskazuje w protokole braki, uchybienia lub niezgodności, zobowiązując Beneficjenta do ich 
usunięcia w terminie 7 dni od daty odrzucenia zabezpieczenia.



7. W przypadku pozytywnej weryfikacji i braku zastrzeżeń Zespołu odnośnie prawidłowości 
ustanowionego zabezpieczenia, Zespół przyjmuje ustanowione przez Beneficjenta 
zabezpieczenie jako gwarancję prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie zadania.
8. W przypadku pozytywnej weryfikacji członek Zespołu reprezentujący FB umieszcza 
podpisany protokół o przyjęciu zabezpieczenia wraz z ustanowionym zabezpieczeniem w 
odpowiedniej kopercie, opisuje ją  oraz stempluje okrągłą pieczęcią. Pracownik FB, 
wyznaczony przez Dyrektora FB, składa kopertę do skrytki depozytowej DUW, prowadzonej 
w Oddziale Okręgowym NBP we Wrocławiu, na podstawie deklaracji depozytowej 
przygotowywanej przez bank. Wyznaczony pracownik FB odbiera dowód depozytowy.
9. W czasie przechowywania zabezpieczenia dostęp do niego i prawo wglądu mają wyłącznie 
osoby upoważnione przez Dyrektora FB.
10. Pobranie zabezpieczenia ustanowionego przez Beneficjenta w celu jego wykorzystania w 
procedurze windykacyjnej (umożliwiającej zaspokojenie wymagalnych roszczeń 
przysługujących Wojewodzie Dolnośląskiemu) następuje na wniosek Dyrektora ZP, kierowany 
do Dyrektora FB, który występuje do Oddziału Banku NBP o pobranie zabezpieczenia.
11. W przypadku stwierdzenia prawidłowej realizacji zadania przez Beneficjenta i wypełnienia 
przez niego wszystkich wymaganych zobowiązań określonych w umowie zabezpieczenie 
prawidłowej realizacji umowy zostaje wydane Beneficjentowi.
12. W dniu stawienia się Beneficjenta w DUW w celu odbioru zabezpieczenia, Zespół dokonuje 
weryfikacji dokumentów. W przypadku pozytywnej oceny, Zespół wydaje Beneficjentowi 
udzielone przez niego zabezpieczenie zrealizowania umowy o dofinansowanie zadania.
13. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół wydania/odmowy wydania 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w trzech 
jednobrzmiących egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia, 
który podpisują członkowie Zespołu oraz Beneficjent. Protokół otrzymują: ZP, FB i 
Beneficjent.
14. W przypadku niemożności wydania ustanowionego zabezpieczenia, pracownik FB, 
wyznaczony przez Dyrektora FB, niezwłocznie ponownie składa kopertę do skrytki 
depozytowej DUW, prowadzonej w Oddziale Okręgowym NBP we Wrocławiu, na podstawie 
deklaracji depozytowej przygotowywanej przez bank i odbiera dowód depozytowy.
15. W przypadku nieodebrania weksla przez Beneficjenta, weksel wraz z deklaracją wekslową 
zostaje zniszczony.
16. Z czynności mających na celu zniszczenie weksla wraz deklaracją wekslową sporządzany 
jest protokół zniszczenia weksla wraz z deklaracją wekslową, w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do zarządzenia, 
który podpisują członkowie Zespołu. Protokół otrzymują: ZP, FB i Beneficjent.


