
ZARZĄDZENIE NR UL.. 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia . .ty Ą.3 fh". .2022 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o zwiększenie świadczenia 

pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

oraz nadania Regulaminu prac Zespołu

Na podstawie art. 17 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i 

administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r., poz. 135) w związku z art. 13 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz § 1 i § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości 

świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego 

wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 605 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. oceny wniosków o zwiększenie świadczenia pieniężnego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zwany dalej 

„Zespołem”.

2. Celem Zespołu jest przygotowanie stanowiska Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie 

wniosku o podwyższenie kwoty świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i 

wyżywienia obywatelom Ukrainy lub w przedmiocie wniosku o wydłużenie okresu 

wypłaty tego świadczenia w sprawach indywidualnych.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Rafał Wolanowski -  Przewodniczący, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego

2) Karina Sikora-Wojtarowicz -  Zastępca Przewodniczącego, Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

3) Marta Stadnik - Sekretarz, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej;

4) Mariusz Oleniacz -  Członek, Wydział Organizacji i Rozwoju;

5) Grażyna Speruda - Członek, Wydział Finansów i Budżetu.



4. Zespół pracuje w składzie minimalnie trzyosobowym (nie wliczając Przewodniczącego), z 

obowiązkowym udziałem Przewodniczącego lub Zastępcy oraz Sekretarza.

5. W pracach Zespołu uczestniczy radca prawny, wyznaczony przez Dyrektora Wydziału 

Prawnego, Nadzoru i Kontroli, zapewniający jego obsługę prawną.

§2
Nadaje się Regulamin prac Zespołu. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się członkom Zespołu oraz Dyrektorowi Wydziału 

Prawnego, Nadzoru i Kontroli .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia ioii (V.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o zwiększenie świadczenia pieniężnego 

z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
oraz nadania Regulaminu prac Zespołu

Regulamin prac Zespołu do spraw oceny wniosków o zwiększenie świadczenia 
pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

1. Zespół do spraw oceny wniosków o zwiększenie świadczenia pieniężnego z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zwany dalej Zespołem, 
obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu, nie później niż w 
ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku do sekretariatu Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja o miejscu i 
terminie posiedzenia jest przekazywana uczestnikom drogą elektroniczną oraz telefonicznie 
przez sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dopuszcza się 
posiedzenia w trybie wideokonferencyjnym.

3. Przewodniczący Zespołu występuje do Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 
o wyznaczenie radcy prawnego do udziału w posiedzeniu Zespołu.

4. Do zadań Zespołu należy:

1) analiza pod kątem formalnym wniosków o podwyższenie kwoty świadczenia za zapewnienie 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz w przedmiocie wniosku o wydłużenie 
okresu wypłaty tego świadczenia w sprawach indywidualnych (dalej jako „wniosek”);

2) ocena przesłanek uzasadniających rekomendowanie pozytywnej lub negatywnej opinii w 
sprawie otrzymanego wniosku;

3) przyjęcie stanowiska przez Zespół następuje w głosowaniu jawnym, poprzez oddanie głosu 
na karcie oceny wniosku, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
Pozytywna ocena wniosku wymaga 100% głosów pozytywnych Członków Zespołu.

5. Do szczegółowych zadań poszczególnych członków Zespołu należy:

1) Przewodniczący:

a) zwoływanie posiedzeń,
b) przewodniczenie posiedzeniom,
c) zatwierdzanie kart ocen,
d) przedkładanie Wojewodzie Dolnośląskiemu projektów odpowiedzi do 

wnioskodawców.

2) Zastępca Przewodniczącego:

a) zastępowanie Przewodniczącego w czasie jego nieobecności,
b) udostępnianie poprzez system EZD Członkom Zespołu korespondencji wpływającej 

(wniosków) w celu zapoznania się z ich treścią co najmniej 2 dni przed terminem 
posiedzenia Zespołu,

c) realizacja zadań przewidzianych dla Członka Zespołu.



Załącznik do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia., 
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o zwiększenie świadczenia pieniężnego 

z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
oraz nadania Regulaminu prac Zespołu

3) Sekretarz Zespołu:

a) sporządzanie karty oceny o której mowa w pkt 4 ppkt 3,
b) sporządzanie projektów odpowiedzi na wnioski i przedkładanie ich do akceptacji 

Przewodniczącemu,
c) przesyłanie odpowiedzi na wniosek wnioskującemu i właściwej gminie
d) realizacja zadań przewidzianych dla Członka Zespołu.

4) Członek Zespołu:

a) udział w posiedzeniach Zespołu,
b) indywidualna analiza i ocena wniosków,
c) udział w głosowaniach poprzez oddanie głosu na karcie oceny o której mowa w pkt 4 

ppkt 3.

6. Do zadań radcy prawnego, uczestniczącego w pracach Zespołu, należy świadczenie pomocy 
prawnej na rzecz Zespołu.

7. Sekretarz sporządza projekt pisma stanowiącego odpowiedź na otrzymany wniosek. Projekt 
pisma wymaga akceptacji Przewodniczącego w systemie EZD.

8. Projekt pisma stanowiącego odpowiedź na otrzymany wniosek sporządzany jest przez 
Sekretarza niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia posiedzenia Zespołu

9. Projekt pisma stanowiącego odpowiedź na otrzymany wniosek podpisuje Wojewoda 
Dolnośląski. Do projektu pisma załącza się kartę oceny o której mowa w pkt 4 ppkt 3.

10. Podpisane pismo stanowiące odpowiedź na otrzymany wniosek przekazywane jest 
Sekretarzowi Zespołu, który przesyła je wnioskującemu oraz do wiadomości gminy, która 
obowiązana jest do wypłaty świadczenia będącego przedmiotem wniosku.



Załącznik do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia.. n m L i a j j * .  
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o zwiększenie świadczenia pieniężnego 

z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
oraz nadania Regulaminu prac Zespołu

Załącznik do Regulaminu

KARTA OCENY WNIOSKU 
o zwiększenie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i

wyżywienia obywatelom Ukrainy

1) Nazwa wnioskodawcy:..........................................................................................
2) Data wpływu wniosku do D U W :..........................................................................
3) Data posiedzenia Zespołu:.....................................................................................

Oceny wniosku:

1) Karina Sikora-Wojtarowicz: pozytywna/negatywna* podpis: .................................

2) Marta Stadnik; pozytywna/negatywna* podpis:.................................

3) Ewa Wrona-Dudzik: pozytywna/negatywna* podpis:.................................

4) Grażyna Spedura: pożyty wna/negatywna* podpis:.................................

Ocena ogólna: pozytywna/negatywna*

*niewlaściwe skreślić

ZATWIERDZAM: 
Wrocław, d n ia ............................

Rafał W olanowski 
Dyrektor W ydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego




