
Zarządzenie Nr 

Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia*cil.. kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Dolnośląskiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania
Handlowi Ludźmi

Na podstawie art. 22 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz art. 17 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. Powołuje się Dolnośląski Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi jako ciało 
doradcze i opiniotwórcze Wojewody Dolnośląskiego w zakresie koordynowania 
w województwie dolnośląskim, działań dotyczących zapobieganiu handlowi ludźmi oraz 
wsparcia udzielanego ofiarom tego procederu, zwany dalej Zespołem.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1. Katarzyna Stępień -  Przewodnicząca Zespołu, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu,

2. Tomasz Soja -  Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

3. Maria Leśniak -  Przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
4. Krzysztof Zdunek -  Przedstawiciel Wydziału Kryminalnego Komendy 

Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
5. Sylwester Rudzieć -  Przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej 

Policji we Wrocławiu,
6. Urszula Gomułkiewicz -  Przedstawiciel Nadodrzańskiego Oddziału Straży 

Granicznej,
7. Lilia Jaroń -  Przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we 

Wrocławiu,
8. Andrzej Lewandowski -  Sędzia Sądu Rejonowego, Przedstawiciel Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu,
9. Violetta Kałużna -  Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu,
10. Rafał Trela -  Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu,
11. Mariusz Żałobniak -  Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa 

Dolnośląskiego,
12. Aneta Krysiak -  Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy „AKSON” we Wrocławiu,
13. Ewelina Zygmunt -  Sekretarz Dolnośląskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Handlowi Ludźmi, kierownik Oddziału Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej



Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu.

§ 3. 1. Do zadań Dolnośląskiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi we
Wrocławiu w szczególności należy:

1) stworzenie i koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi 
w procesie wsparcia ofiar handlu ludźmi i ścigania przestępstw związanych z handlem 
ludźmi,

2) propagowanie wiedzy o handlu ludźmi poprzez działania informacyjne i kampanie 
społeczne na temat handlu ludźmi i zagrożeń, jakie mogą towarzyszyć między innymi 
podejmowaniu nielegalnej pracy,

3) analiza zjawiska handlu ludźmi na terenie województwa dolnośląskiego oraz 
opracowywanie raportów, analiz, wniosków, propozycji i uwag dotyczących sposobów 
zwiększania skuteczności działań oraz rozwiązywania problemów w zakresie 
przeciwdziałania handlowi ludźmi,

4) wymiana informacji pomiędzy członkami Zespołu w zakresie realizowanych projektów 
związanych z handlem ludźmi,

5) analiza przepisów prawa dotyczących handlu ludźmi i możliwości doskonalenia 
współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie wspierania ofiar handlu 
ludźmi,

6) współpraca z wojewódzkimi zespołami do spraw handlu ludźmi w sąsiednich 
województwach,

7) podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami realizującymi zadania 
z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi,

8) przeszkolenie członków Zespołu w tematyce przeciwdziałania handlowi ludźmi,
9) realizacja Krajowego Planu Działań, zgodnie z określonymi w nim zadaniami dla 

instytucji czy organizacji, które reprezentuje członek Zespołu,
10) przygotowanie informacji z zakresu diagnozowania i analizy potencjalnych zagrożeń 

związanych z handlem ludźmi w ramach kompetencji reprezentowanej instytucji.

2. Celem Zespołu jest:

1) stworzenie platformy wymiany informacji dotyczących przeciwdziałania handlowi 
ludźmi na terenie województwa dolnośląskiego,

2) propagowanie wiedzy o handlu ludźmi wśród społeczeństwa i instytucji 
uczestniczących w procesie wsparcia ofiar handlu ludźmi w celu nabycia umiejętności 
szybkiego rozpoznawania ofiar, niezwłocznego przekazywania informacji o nich 
właściwym instytucjom pomocowym oraz udzielania skutecznej pomocy ofiarom tego 
zjawiska,

3) usprawnienie organizacji działalności prewencyjnej, wsparcia i reintegracji ofiar handlu 
ludźmi oraz pobudzanie aktywności lokalnych samorządów oraz organizacji 
pozarządowych w tym zakresie na obszarze województwa,

4) poprawa sytuacji ofiar handlu ludźmi na terenie województwa dolnośląskiego,



5) opracowanie diagnozy przygotowania administracji rządowej i samorządowej ofiar 
handlu ludźmi w zakresie zasobów ludzkich i materialnych na terenie województwa 
dolnośląskiego,

6) stworzenie listy najważniejszych problemów pojawiających się w procesie 
rozpoznawania ofiar handlu ludźmi i udzielania im pomocy oraz zaproponowanie 
skutecznych sposobów ich rozwiązania.

§ 4. 1. Zespół pracuje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się na wniosek Przewodniczącego, co najmniej dwa razy 
w roku, w terminie przez niego wyznaczonym.
3. Członkowie Zespołu mogą być w pracach Zespołu zastępowani przez upoważnionych 
przedstawicieli.
4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami 
Zespołu zaproszone przez Przewodniczącego.
5. Miejscem posiedzeń Zespołu jest Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.
6. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu:
1) kieruje pracami Zespołu,
2) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu,
3) poleca opracowanie analiz i raportów,
4) zatwierdza protokół z posiedzenia Zespołu,
5) akceptuje sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje inna osoba 
wyznaczona przez Przewodniczącego.

§ 6. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin, przyjęty w formie uchwały na 
pierwszym posiedzeniu Zespołu.

§ 7. Na polecenie Wojewody Przewodniczący Zespołu przedkłada informacje o działaniach 
podejmowanych przez Zespół.

§ 8. Przewodniczący Zespołu przekazuje Wojewodzie Dolnośląskiemu sprawozdanie 
z działalności do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 9. Traci moc Zarządzenie nr 152 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie 
powołania Dolnośląskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wojewoda




