
ZARZĄDZENIE NR  
WOJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia - marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. w  sprawie 
ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zmienionym 
zarządzeniami Wojewody Dolnośląskiego Nr 136 z dnia 13 kwietnia 2015 r., N r 153 z dnia 
5 maja 2015 r., Nr 209 z dnia 27 maja 2015 r., Nr 236 z dnia 16 czerwca 2015 r., Nr 551 z dnia 
25 września 2015 r., Nr 653 z dnia 10 listopada 2015 r., N r 679 z dnia 10 grudnia 2015 r., Nr 
708 z dnia 29 grudnia 2015 r., Nr 10 z dnia 18 stycznia 2016 r. oraz Nr 25 z dnia 10 lutego 
2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w  § 13 ust. 1 pkt 2:

a) uchyla się lit. b,

b) w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) Samodzielne Stanowisko Radcy Generalnego do Spraw Zadań Dysponenta Części 
Budżetowej;” ;

2) w § 13 ust. 1 pkt 3:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) Zastępca Dyrektora,”,
b) w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) Samodzielne Stanowisko Radcy Wojewody do Spraw Nadzoru i Doradztwa;”;

3) w  § 13 ust. 1 pkt 5 uchyla się lit. b;

4) w  § 13 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:
a) Dyrektor,
b) Zastępca Dyrektora,
c) Oddział Obywatelstwa Polskiego,
d) Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta,
e) Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy I,
f) Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy II,
g) Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy III,
h) Oddział Spraw Obywateli Unii Europejskiej;”;

5) w § 13 ust. 1 pkt 9 uchyla się lit. b;

6) w  § 13 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:



„10) Biuro Wojewody:
a) Dyrektor,
b) Oddział Organizacji i Komunikacji Społecznej,
c) Oddział Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej,
d) Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i 
Etnicznych;”;

7) w § 14 pkt 2 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) Samodzielne Stanowisko Radcy Generalnego do Spraw Zadań Dysponenta Części 
Budżetowej -  FB-DCB.;” ;

8) w § 14 pkt 3 w  lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu: 

,,g) Samodzielne Stanowisko Radcy Wojewody do Spraw Nadzoru i Doradztwa -  IF-SND.;” ;

9) w § 14 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) W ydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców -  SOC:
a) Oddział Obywatelstwa Polskiego -  SOC-OP.,
b) Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta -  SOC-POK.,
c) Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy I -  SOC-LPI.,
d) Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy II -  SOC-LPII.,
e) Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy III -  SOC-LPIII.,
I) Oddział Spraw Obywateli Unii Europejskiej -  SOC-SOUE.,
g) Stanowisko do Spraw Obsługi Sekretariatu -  SOC-SE.;” ;

10) w  § 14 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Biuro Wojewody:
a) Oddział Organizacji i Komunikacji Społecznej -  BW-OKS.,
b) Oddział Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej -  BW-OWZ.,
c) Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i 
Etnicznych -  BW-MNE.,
d) Stanowisko do Spraw Obsługi Sekretariatu -  BW-SE.;” ;

U )  w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie nieobecności dyrektora oraz zastępcy dyrektora, a także w razie nieobecności 
dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu, w której nie zostało utworzone stanowisko zastępcy 
dyrektora lub stanowisko to nie jest obsadzone, wydziałem kieruje osoba wyznaczona przez
dyrektora w uzgodnieniu z Wojewodą albo Dyrektorem Generalnym zgodnie z podziałem
kompetencji.” ;

12) w § 43 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) rozliczenie dotacji z rezerwy celowej 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;”;

13) w § 43 w  ust. 3 otrzymuje brzmienie

„3. Do zadań W ydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału 
Legalizacji Pobytu i Pracy I należy:



1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania albo przedłużania 
wiz Schengen lub wiz krajowych;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przedłużenia okresu pobytu w 
ramach ruchu bezwizowego;
3) prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia lub cofnięcia zezwoleń na pobyt 
czasowy;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania polskiego dokumentu 
podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, 
polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, karty pobytu;
5) składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub 
Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do 
powrotu;
6) prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:

a) wiz,
b) wydawania zezwoleń dotyczących:

- zezwoleń na pobyt czasowy,
- wydawania i wymiany polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,
- wydawania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
- wydawania i wymiany polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca.” ;

14) w § 43 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie Oddziału 
Legalizacji Pobytu i Pracy II należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania albo przedłużania 
wiz Schengen lub wiz krajowych;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przedłużenia okresu pobytu w 
ramach ruchu bezwizowego;
3) prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia lub cofnięcia zezwoleń na pobyt 
czasowy;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania polskiego dokumentu 
podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, 
polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, karty pobytu;
5) składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub 
Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do 
powrotu;
6) prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:

a) wiz,
b) wydawania zezwoleń dotyczących:

- zezwoleń na pobyt czasowy,
- wydawania i wymiany polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,
- wydawania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
- wydawania i wymiany polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca.” ;

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

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach udzielania, lub cofnięcia 
zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania karty pobytu;



3) składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub 
komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do 
powrotu;
4) prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:

a) wiz,
b) wydawania zezwoleń dotyczących:

- zezwoleń na pobyt czasowy,
- zezwoleń na pobyt stały,
- zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

5) ustalanie, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz Wojewódzkiej Rady 
Zatrudnienia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę;
6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem 
zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich przedłużeniem i uchyleniem;
7) prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom;
8) przekazywanie, na podstawie obowiązujących przepisów, właściwym organom 
informacji o wydanych zezwoleniach na wykonywanie pracy przez cudzoziemców;
9) realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań 
statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania o wydawanych zezwoleniach na 
pracę cudzoziemców w RP -  MPiPS-04.”.

15) § 47 otrzymuje brzmienie:

„§ 47. 1. Do zadań Biura Wojewody w  zakresie Oddziału Organizacji i Komunikacji 
Społecznej należy:
1) organizowanie kontaktów Wojewody i Wicewojewody z parlamentarzystami, organami 
samorządów terytorialnych oraz instytucjami życia społecznego, gospodarczego, związkowego 
i kulturalnego;
2) współpraca z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organami 
administracji niezespolonej;
3) podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji funkcjonowania zespolonych służb, 
straży i inspekcji;
4) podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji działalności organów administracji 
rządowej działających na obszarze województwa, w zakresie zgodności z polityką Rady 
Ministrów;
5) koordynacja przepływu informacji między organami centralnej i wojewódzkiej administracji 
rządowej;
6) obsługa Wojewody i Wicewojewody w zakresie uczestnictwa w pracach Konwentu 
W ojewodów oraz innych organów opiniodawczych działających w sferze administracji 
publicznej;
7) przygotowywanie oraz przekazywanie do mediów informacji dotyczących pracy Wojewody, 
Wicewojewody i Urzędu;
8) przygotowywanie bieżących zapowiedzi wydarzeń dla mediów;
9) kompleksowa obsługa dziennikarzy;
10) obsługa Wojewody, Wicewojewody oraz Dyrektora Generalnego i dyrektorów w zakresie:

a) organizowania konferencji i wydarzeń prasowych,
b) organizowania udziału Wojewody i Wicewojewody oraz przedstawicieli Urzędu w 
audycjach radiowych i telewizyjnych,
c) przekazywanie na bieżąco Wojewodzie i Wicewojewodzie informacji prasowych 
dotyczących województwa;

11) wykonywanie czynności wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;
12) monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz portali.



2. Do zadań Biura Wojewody w zakresie Oddziału Odznaczeń i Współpracy Zagranicznej 
należy:
1) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznak resortowych, orderów oraz 
odznaczeń państwowych;
2) koordynacja działań Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i M ęczeństwa we 
Wrocławiu;
3) obsługa protokolarna Wojewody i Wicewojewody;
4) organizacja na terenie województwa obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic 
historycznych;
5) przygotowywanie wystąpień i listów okolicznościowych Wojewody i Wicewojewody;
6) współpraca z organizacjami kombatanckimi o regionalnym i ogólnopolskim zasięgu, z 
Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz z Radą 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie;
7) prowadzenie spraw z zakresu patronatów i komitetów honorowych;
8) organizacja ceremoniału pogrzebowego dla uroczystości żałobnych ważnych osobistości 
państwowych;
9) merytoryczna i organizacyjna obsługa wizyt gości zagranicznych w  Urzędzie, w tym:

a) wykonywanie tłumaczeń,
b) przygotowywanie materiałów informacyjnych,
c) obsługa organizacyjna, zgodnie z wymogami przepisów konsularnych;

10) organizacja i merytoryczna obsługa wyjazdów zagranicznych Wojewody, W icewojewody 
i przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:

a) ustalanie programów wizyt,
b) zabezpieczanie środków finansowych i ich rozliczenie po powrocie do kraju,
c) przygotowywanie materiałów pomocniczych,
d) przygotowywanie wystąpień oficjalnych,
e) sporządzenie sprawozdań dla Ministerstwa Spraw W ewnętrznych i Administracji, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

11) prowadzenie korespondencji Wojewody w językach obcych z podmiotami zagranicznymi;
12) obsługa Wojewody w obszarze zadań wynikających z pełnienia przez niego funkcji 
przedstawiciela Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Przedstawicieli Rządu w Terenie;
13) prowadzenie korespondencji z podmiotami krajowymi w zakresie współpracy zagranicznej 
i integracji europejskiej;
14) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w 
obszarze kontaktów zagranicznych (nawiązywanie współpracy zagranicznej, organizacja 
uroczystości i jubileuszów, udział w szkoleniach i konferencjach zagranicznych, itp.);
15) przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz materiałów informacyjnych dla 
odbiorców krajowych i zagranicznych;
16) 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.

3. Do zadań Biura Wojewody w  zakresie Pełnomocnika ds. Mniejszości Narodowych i 
Etnicznych należy:
1) prowadzenie spraw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, w tym współpraca z 
organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz innymi instytucjami administracji 
publicznej w województwie;
2) monitorowanie sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w  województwie 
dolnośląskim;
3) rozpatrywanie skarg należących do właściwości Wojewody w zakresie problematyki 
mniejszości narodowych i etnicznych;



4) przygotowanie materiałów, sprawozdań dla instytucji zajmujących się problematyką 
mniejszości narodowych i etnicznych;
5) udzielanie informacji dotyczącej składania wniosków o uczestnictwo w projektach w ramach 
programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.” .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Paweł Hreniak


