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                 Załącznik do zarządzenia Nr 64
                                                                                                                      Wojewody Dolnośląskiego
                                                                                                                       z dnia 15 marca 2016 r.

STATUT 

DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

we Wrocławiu
(tekst ujednolicony – stan na dzień 24 maja 2017 r.)

Zarządzenie nr 64 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie nadania 
Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu zostało ogłoszone w Dz. 
Urz. Woj. Dol. z 2016 r. poz. 2875 i weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

W ujednoliconym tekście Statutu uwzględniono zmiany wprowadzone zarządzeniem 
Wojewody Dolnośląskiego:
(1) nr 70 z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2017 r. poz. 2310) – weszło w życie 
z dniem 24 maja 2017 r.

§ 1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zapewnia wykonywanie przez Wojewodę 

Dolnośląskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:

1) przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;

2) zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie;

3) organu rządowej administracji zespolonej w województwie;

4) organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego i ich związków; 

5) organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie 

sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych 

ustawach do właściwości innych organów tej administracji;

6) reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych 

ustawach;

7) organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23);

8) (1)organu obowiązanego zapewnić gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 

w województwie w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.
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§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Wojewodzie - należy przez to rozumieć Wojewodę Dolnośląskiego; 

2) województwie - należy przez to rozumieć województwo dolnośląskie; 

3) Dyrektorze Generalnym Urzędu - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu; 

4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu; 

5) wydziałach - należy przez to rozumieć wydziały i biura wskazane w § 8 ust. 1; 

6) dyrektorze wydziału - należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów i biur; 

7) delegaturze Urzędu - należy przez to rozumieć wyodrębnioną jednostkę organizacyjną 

bądź samodzielne stanowiska pracy niektórych wydziałów Urzędu zlokalizowane poza 

siedzibą Urzędu. 

§ 3. 1. Siedzibą Urzędu jest miasto Wrocław. 

       2. W ramach Urzędu działają następujące delegatury:

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze;

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Delegatura w Legnicy;

3) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu.

3. Delegatura Urzędu w:

1) Jeleniej Górze obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, 

kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki i miasto na prawach powiatu Jelenia 

Góra;

2) Legnicy obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty: głogowski, jaworski, legnicki, 

lubiński, polkowicki, złotoryjski i miasto na prawach powiatu Legnica;

3) Wałbrzychu obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, 

świdnicki, ząbkowicki i miasto na prawach powiatu Wałbrzych.

4. Do zakresu działania Delegatur Urzędu należy realizacja części zadań wskazanych w § 12, 

§ 14, § 16 i § 18.

§ 4. 1. Urząd wykonuje zadania wynikające ze sprawowania przez Wojewodę funkcji, o których 

mowa w § 1, w szczególności w zakresie:

1) dostosowania do miejscowych warunków celów polityki Rady Ministrów oraz, w zakresie 

i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynowania i kontrolowania 

wykonania wynikających stąd zadań;

2) zapewnienia współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej 

działających w województwie i kierowania ich działalnością w zakresie zapobiegania 

zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa 

państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także 
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zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz 

zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w ustawach;

3) dokonywania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, 

opracowywania planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszania 

i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

4) wykonywania i koordynowania zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa 

oraz zarządzania kryzysowego wynikających z ustaw;

5) przedstawiania Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących 

województwa;

6) reprezentowania Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych 

wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;

7) współdziałania z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych 

organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra 

właściwego do spraw zagranicznych;

8) sprawowania nadzoru nad działalnością gmin, powiatów i samorządu województwa 

w zakresie i na zasadach określonych w ustawach;

9) organizowania kontroli wykonywania przez organy rządowej administracji zespolonej 

w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na 

podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych 

i poleceń Prezesa Rady Ministrów;

10) organizowania kontroli wykonywania przez organy samorządu terytorialnego i inne 

podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie 

ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej;

11) organizowania kontroli wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej 

działające w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawych 

wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych;

12) kierowania pracą zespolonych służb, inspekcji oraz straży wojewódzkich i koordynowania 

ich działalności oraz zapewnienia warunków do ich skutecznego działania; 

13) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej 

należących do właściwości Wojewody, prowadzenia spraw związanych z zaskarżaniem 

decyzji do sądów administracyjnych oraz stosowaniem przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji;

14) realizowania zadań państwa członkowskiego, określonych w przepisach Unii Europejskiej 

dotyczących funduszy strukturalnych; 

15) wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego.

2. Urząd realizuje także inne niż określone w ust. 1 zadania Wojewody określone w ustawach oraz 

ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
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§ 5. 1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy Wicewojewody, Urzędu oraz organów rządowej 

administracji zespolonej w województwie.

2.  Wicewojewoda posiada kompetencje i wykonuje zadania w zakresie określonym przez 

Wojewodę.

3. Jeżeli Wojewoda nie pełni obowiązków służbowych zakres zastępstwa Wicewojewody 

rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody.

4. Dyrektor Generalny Urzędu:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także 

organizację pracy;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie oraz 

realizuje politykę personalną;

3) wykonuje określone zadania kierownika urzędu, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią;

4) wykonuje inne zadania z upoważnienia Wojewody.

 

§ 6. 1. Przy Wojewodzie działają, realizując zadania określone w odrębnych przepisach:

1) Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;

2) Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego;

3) Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;

4) Wojewódzka Rada do Spraw Potrzeb Zdrowotnych;

5) Rzecznik Dyscyplinarny do Spraw Geodezji i Kartografii;

6) Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna do Spraw Geodezji i Kartografii.

2. Obsługę podmiotów wymienionych w ust. 1 zapewniają wskazane przez Wojewodę wydziały albo 

inne wyodrębnione organizacyjnie komórki, wskazane w § 8 ust. 2.

§ 7. 1. Przy Wojewodzie działa, podlegający mu bezpośrednio, Zespół Doradców Wojewody.

2. Zadania Zespołu Doradców Wojewody określa Wojewoda w odrębnym trybie.

3. Obsługę Zespołu Doradców Wojewody zapewnia Biuro Wojewody.

§ 8. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały: 

1) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

2) Wydział Finansów i Budżetu;

3) Wydział Infrastruktury;

4) Wydział Nadzoru i Kontroli;

5) Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska;

6) Wydział Organizacji i Rozwoju;

7) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;

8) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej;
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9) Biuro Administracji i Logistyki;

10) Biuro Wojewody.

2. W strukturze Urzędu funkcjonują ponadto wyodrębnione organizacyjnie:

1) Państwowa Straż Łowiecka we Wrocławiu;

2) Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna;

3) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

4) Zespół Audytu Wewnętrznego;

5) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;

6) (1) Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2 dzielą się na wewnętrzne jednostki 

organizacyjne – oddziały lub samodzielne stanowiska pracy.

§ 9. 1. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska dyrektorów wydziałów: 

1) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

2) Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu;

3) Dyrektor Wydziału Infrastruktury;

4) Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli;

5) Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska;

6) Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju;

7) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;

8) Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej;

9) Dyrektor Biura Administracji i Logistyki;

10) Dyrektor Biura Wojewody.

2. W komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 8 ust. 2 funkcję kierującego komórką 

pełnią odpowiednio:

1) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu;

2) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

3) Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

4) Audytor Wewnętrzny wyznaczony przez Dyrektora Generalnego;

5) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

6) (1)Pracownik Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony 

Przeciwpożarowej wyznaczony przez Dyrektora Generalnego.

§ 10. Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy realizacja 

zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 

1) administracja publiczna w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych 

podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz usuwania skutków klęsk 

żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.
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2) obrona narodowa; 

3) sprawy wewnętrzne, z zastrzeżeniem § 16 pkt 2;

4) zdrowie w zakresie organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo 

Medyczne.

§ 11. Do zakresu działania Wydziału Finansów i Budżetu należy realizacja zadań Wojewody objętych 

działami administracji rządowej: 

1) budżet; 

2) (1) finanse publiczne, z zastrzeżeniem § 14 pkt 10.

§ 12. Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy realizacja zadań Wojewody objętych 

działami administracji rządowej: 

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 

z zastrzeżeniem § 14 pkt 1 oraz § 21 pkt 1;

2) gospodarka; 

3) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w zakresie spraw dotyczących opieki nad 

cmentarzami i grobami wojennymi;

4) transport; 

5) turystyka.

§ 13. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru i Kontroli należą w szczególności:

1) koordynacja i prowadzenie spraw z zakresu posiadanych przez Wojewodę kompetencji 

kontrolnych z wyłączeniem kontroli prowadzonych w ramach realizacji zadań, o których 

mowa w § 15 pkt 2;

2) nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego;

3) obsługa prawna Wojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz wydziałów, w tym 

prowadzenie spraw sądowych; 

4) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego Wojewody i organów administracji 

niezespolonej;

5) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej 

obowiązków o charakterze niepieniężnym;

6) przyjmowanie interesantów w sprawach z zakresu skarg i wniosków zgłaszanych do 

Wojewody;

7) redagowanie Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego;

8) realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

a) administracja publiczna w zakresie podziału administracyjnego państwa oraz nazw 

jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych,
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b) sprawiedliwość w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 

poz. 1255).

§ 14. Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska należy realizacja zadań 

Wojewody objętych działami administracji rządowej: 

1) (1)budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 

w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa;

2) gospodarka wodna;

3) rozwój wsi, z zastrzeżeniem § 21 pkt 2;

4) rolnictwo; 

5) rybołówstwo; 

6) rynki rolne;

7) (1)uchylony; 

8) środowisko;

9) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w zakresie uregulowań 

prawnych na rzecz kościelnych osób prawnych;

10) (1)finanse publiczne w zakresie ochrony interesów Skarbu Państwa w sprawach 

wynikających z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

§ 15. Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Rozwoju należy obsługa Dyrektora Generalnego 

Urzędu w zakresie jego zadań wynikających z odrębnych przepisów oraz udzielonych przez 

Wojewodę upoważnień oraz realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej:

1) administracja publiczna w zakresie: 

a) administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej,

b) reform i organizacji struktur administracji publicznej,

c) zespolonej administracji rządowej w województwie w zakresie spraw 

organizacyjnych;

2) rozwój regionalny, polegających na wykonywaniu zadań państwa członkowskiego, 

określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych, 

powierzonych Wojewodzie na mocy porozumień zawartych z ministrem właściwym ds. 

rozwoju regionalnego;

3) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w zakresie obsługi dotacji.

§ 16. Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy realizacja zadań 

Wojewody objętych działami administracji rządowej: 

1) praca w zakresie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców;

2) sprawy wewnętrzne w zakresie: 
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a) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz 

koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa,

b) obywatelstwa,

c) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,

d) rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

e) kwalifikacji wojskowej.

§ 17. Do zakresu działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej należy realizacja zadań Wojewody 

objętych działami administracji rządowej: 

1) praca, z zastrzeżeniem § 16 pkt 1;

2) rodzina; 

3) zabezpieczenie społeczne, z zastrzeżeniem § 22; 

4) zdrowie, z zastrzeżeniem § 10 pkt 4.

§ 18. Do zakresu działania Biura Administracji i Logistyki należy realizacja zadań Wojewody 

objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, a także obsługa administracyjno-techniczna 

Urzędu.

§ 19. Do zakresu działania Biura Wojewody należy:

1) realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej:

a) administracja publiczna w zakresie zespolonej administracji rządowej 

w województwie, z zastrzeżeniem § 15 pkt 1 lit. c,

b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w zakresie miejsc pamięci narodowej,

c) sprawy zagraniczne,

d) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, z zastrzeżeniem § 14 pkt 9 

oraz § 15 pkt 3;

2) zapewnienie organizacji pracy Wojewody i Wicewojewody; 

3) obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt.

§ 20. Do zakresu działania Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu należy realizacja zadań 

wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168, 

z późn. zm.).

§ 21. Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy realizacja 

zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej:

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 

w zakresie geodezji i kartografii;
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2) rozwój wsi w zakresie scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

oraz podziału i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi.

§ 22. Do zakresu działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

należy realizacja zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

oraz realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej zabezpieczenie społeczne 

w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

§ 23. Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu 

wewnętrznego w Urzędzie.

§ 24. Do zakresu działania Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie 

przestrzegania w Urzędzie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

(1)§ 24a. Do zakresu działania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony 

Przeciwpożarowej należy prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

z zapewnieniem przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie.

§ 25. Spory kompetencyjne między wydziałami Urzędu rozstrzyga Wojewoda. 

§ 26. Zadania zespolonej administracji rządowej w województwie wykonuje Wojewoda oraz 

działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży: 

1) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; 

2) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji; 

3) Dolnośląski Kurator Oświaty; 

4) Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny;

5) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny; 

6) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej; 

7) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 

8) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;

9) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

10) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 

11) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; 

12) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;

13) Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków; 

14) Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. 
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§ 27. 1. Aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich 

stanowią: 

1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu; 

2) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu; 

3) Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; 

4) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu;

5) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu; 

6) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu; 

7) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych we 

Wrocławiu; 

8) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu;

9) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu; 

10) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu; 

11) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu;

12) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu 

13) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu. 

2. Aparaty pomocnicze kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wskazane w ust. 1 pkt 

5 - 6, pkt 9 - 10 i pkt 12 posiadają delegatury.

3. Do zakresu działania delegatur należą sprawy lub części spraw, które zgodnie z niniejszym 

Statutem należą do zakresów działania poszczególnych aparatów pomocniczych kierowników 

zespolonych służb, inspekcji i straży wskazanych w ust. 2.

§ 28. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wykonuje w szczególności 

zadania w zakresie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

(1)§ 29. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wykonuje w szczególności zadania w zakresie 

ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

§ 30. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty, 

a w szczególności sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami 

i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli. 

§ 31. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu wykonuje w szczególności 
zadania w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami higieny, zdrowotnymi i higieniczno-
sanitarnymi w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób oraz w zakresie kształtowania 
odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.



11

§ 32. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu wykonuje w szczególności zadania 

w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi. 

§ 33. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu wykonuje w szczególności zadania 

w zakresie kontroli mającej na celu ochronę interesów i praw konsumentów oraz interesów 

gospodarczych państwa. 

§ 34. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu 

wykonuje w szczególności zadania z zakresu kontroli jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych w ich krajowej produkcji i obrocie oraz eksporcie i imporcie. 

§ 35. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu wykonuje w szczególności 
zadania w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, działania 
organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz badania przyczyn powstawania katastrof 
budowlanych. 

§ 36. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu wykonuje 
w szczególności zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom 
związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, 
oceną i obrotem materiałem siewnym. 

§ 37. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykonuje w szczególności zadania 
w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu 
zasobów przyrody. 

§ 38. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu wykonuje w szczególności 
zadania w zakresie kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz 
przestrzeganiem warunków w nich określonych.

§ 39. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu wykonuje w szczególności zadania 
w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 40. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu wykonuje w szczególności zadania 
w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego 
w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. 

§ 41. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Urzędu, w tym także szczegółowe zakresy 
działania wydziałów i pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu oraz delegatur Urzędu określa 
Regulamin Urzędu ustalony przez Wojewodę w drodze zarządzenia. 

§ 42. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie zawiera załącznik do 
Statutu. 
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§ 43. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik
do Statutu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu

Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu.


