
ZARZĄDZENIE NR 3 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia |0  STfO j/N l W 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją napływającą i wytwarzaną 
w toku działalności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

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, z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami 
elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zasad klasyfikowania 
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych 

i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 427 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad postępowania 
z dokumentacją napływającą i wytwarzaną w toku działalności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany:

1) do § 12 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Kancelaria nie wykonuje odwzorowania cyfrowego przesyłek zaadresowanych do organizacji 
związkowych.” ;

2) do § 13 ust. 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) adresowane do organizacji związkowych.” ;

3) do § 13 ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) przesyłki, których adresatem są organizacje związkowe odbierane są bezpośrednio z kancelarii przez 
upoważnionego przez związki członka.” ;

4) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do zarządzenia Nr . J .......
Wojewody Dolnośląskiego z dnia ...".Ö...0.4.*... 2022 r.

TERMINY I SPOSÓB DORĘCZANIA PRZESYŁEK

1. Pracownicy Oddziału Zarządzania Dokumentacją doręczają przesyłki we wtorki i czwartki we Wrocławiu 

do:
1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
2) Starostwa Powiatowego;
3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim;
4) Urzędu Miejskiego;
5) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
6) Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei;
7) Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej;
8) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA .

2. Pracownicy Oddziału Zarządzania Dokumentacją doręczają przesyłki codziennie do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu.

3. Przesyłki do:
1) Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu;
2) Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

dostarczane są w poniedziałki, wtorki i czwartki przez pracownika Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych, który 
odbiera przesyłki z kancelarii oraz sekretariatu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

4. Terminy doręczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą doraźnie ulegać zmianie.
6 . Przesyłki do jednostek organizacyjnych znajdujących się w siedzibie Urzędu we Wrocławiu, tj. do:

1) Kuratorium Oświaty;
2) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej;
3) Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
4) Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;
5) Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

doręczane są bezpośrednio przez pracowników komórek organizacyjnych Urzędu.
7. Bezpośrednio przez pracowników Urzędu mogą być doręczane pozostałe przesyłki, jeżeli takie doręczenie 

jest celowe i możliwe.
8. Wysyłka listów zwykłych za pośrednictwem operatora pocztowego do jednostek samorządu terytorialnego 

na terenie województwa dolnośląskiego niewskazanych w ust. 1 i 2 odbywa się zbiorowo w poniedziałki, środy 
oraz piątki.


