ZARZĄDZENIE Nr 540
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 13 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

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.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, zmienionego zarządzeniem Nr 497 z dnia 16 września 2016 r., zarządzeniem
Nr 33 z dnia 8 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 174 z dnia 23 maja 2017 r. oraz zarządzeniem
Nr 248 z dnia 1 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komórki organizacyjne dzielą się na oddziały działające w siedzibie Urzędu.”;

2) w § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. W skład Wydziału Prawnego wchodzą:
1) Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów ……………………….…. LEX-I;
2) Samodzielne Stanowiska Radców Prawnych ………………………………..………LEX-II;
3) Oddział Organizacyjno-Legislacyjny ……………………………...………………. LEX-III;
4) Samodzielne

Stanowiska

do

spraw

Zarządzeń

Zastępczych

w

zakresie

Złóż

Kopalin........................................................................................................................LEX-IV;
5) Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego ………...…... LEX-DU.”;

3) w § 19 pkt 13 otrzymuje brzmienie;
„13) kontrola:
a) zakładów pracy chronionej,
b) zakładów aktywności zawodowej,
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1960, z 2016 r. poz. 1948 i
2260 oraz z 2017 r. poz. 935, 976, 1475 i 1566.

c) ośrodków, w których mogą być realizowane turnusy rehabilitacyjne,
d) organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;”;

4) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Wydziału Geodezji wchodzą:
1) Oddział Nadzoru i Katastru …….………………………………………...…….…...WG-I;
2) Oddział Analiz i Zasobu ……………….…………………………………………….WG-II;
3) Oddział Orzecznictwa ..…………….…………………………...….……………......WG-III;
4) Oddział Geodezji i Kontroli …………………..………………….……………….... WG-IV;
5) Samodzielne Stanowisko do spraw Ogólnych ……………………………...…..….....WG-V.”;

5) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. W skład Wydziału Infrastruktury wchodzą:
1) Oddział Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych……………...……………..WI-I;
2) Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej……….…....WI-II;
3) Oddział Transportu i Organizacji…………………………………………….…...WI-IV.”;

6) w § 25 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) nadzoru i kontroli ośrodków szkolenia i doskonalenia techniki jazdy,”;

7)

§ 26 otrzymuje brzmienie:
„ § 26. W skład Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wchodzą:
1) Oddział Mienia Skarbu Państwa …………………………………….…….……..……SPN-I;
2) Oddział Inwestycji Liniowych …………………………………………….……....….SPN-II;
3) Samodzielne Stanowisko do Spraw Rewindykacji ……………………………...…..SPN-III;
4) Oddział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa …………………………..SPN-IV;
5) Oddział Zwrotu Nieruchomości i Odszkodowań …………………………...…..…….SPN-V;
6) Oddział Komunalizacji ………………………………………………………..……..SPN-VI;
7) Oddział Ogólny ……………………………………………………………..………SPN-VII;
8) Oddział Rekompensat ……………………………………………………………. SPN-VIII;
9) Samodzielne Stanowisko do Spraw Dotacji ……………………………...………….SPN-IX;
10) Samodzielne Stanowiska do Spraw Analiz Operatów Szacunkowych …...…..…….SPN-X.”;

8) w § 27 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) rozstrzyganie jako organ wyższego stopnia, w sprawach z zakresu gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w użytkowaniu, zarządzie i użytkowaniu
wieczystym państwowych osób prawnych lub trwałym zarządzie państwowych jednostek
organizacyjnych;”;

9) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. W skład Wydziału Spraw Obywatelskich wchodzą:
1) Oddział Ewidencji Obywateli ……………………………………...…………………. WSO-I;
2) Oddział Paszportów ………………………………………………………...……….. WSO-II;
3) Oddział Ogólny ………………………………………………………………..….. WSO-III.”;

10) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. W skład Wydziału Polityki Społecznej wchodzą:
1) Oddział do spraw Pomocy Środowiskowej …………………………………...…….. WPS-I;
2) Oddział do spraw Pomocy Stacjonarnej …………………………………….……… WPS-II;
3) Oddział Zarządzania, Analiz i Budżetu ………………………………………..….. WPS-III;
4) Oddział Rynku Pracy ………………………………………………………..…….. WPS-IV;
5) Oddział do spraw Osób Niepełnosprawnych ……………………………………...…WPS-V;
6) Oddział Programów i Projektów …………………………….………..…………… WPS-VI;
7) Oddział do spraw Świadczeń i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
……………............................................................................................................ WPS-VII;
8) Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej ………………….. WPS-VIII.”;

11) w § 33 w pkt 46 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 47 w brzmieniu:
„47) prowadzenie spraw dotyczących dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na
realizację przez gminy zadania zleconego, o którym mowa w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”;

12) w § 35:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzenie w Systemie Monitorowania Kształcenia Kadr Medycznych, zwanym dalej
„SMK”, spraw związanych ze specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentystów i magistrów;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów do
Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;”,

c) uchyla się pkt 6,

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) gromadzenie i aktualizacja danych lekarzy, lekarzy dentystów oraz magistrów
odbywających specjalizację na obszarze województwa oraz przekazywanie ich za pomocą SMK
do rejestrów osób odbywających szkolenie specjalizacyjne prowadzonych przez Centrum
Medyczne Kształcenia Podyplomowego;”,

e) pkt 39 otrzymuje brzmienie:
„39) prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrów
urazowych i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz prowadzenie rejestru
jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne z terenu
województwa, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych o wpisaniu jednostki do
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub jej wykreśleniu;”,

f) pkt 48 otrzymuje brzmienie:
„48) wydawanie kart doskonalenia zawodowego ratownikom medycznym i dyspozytorom
medycznym wraz z monitorowaniem realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego;”,

g) po pkt 48 dodaje się pkt 48a w brzmieniu:
„48a) obsługa wniosków podmiotów ubiegających się o wpis na listy podmiotów uprawnionych
do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów
medycznych oraz kursów dodatkowych dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemu;”,

h) uchyla się pkt 52;

13) § 40 otrzymuje brzmienie:
„§ 40. 1. W skład Biura Kadr i Organizacji wchodzą:
1) Oddział Zarządzania Organizacją………............................................................. BKO-I;
2) Oddział Zarządzania Kadrami…………………….............................................. BKO-II;

3) Oddział Spraw Pracowniczych ……………………………………….……….. BKO-III;
4) Oddział Zarządzania Dokumentacją ....................................................................BKO-IV;
5) Oddział Wsparcia Komórek Organizacyjnych …………...……………………...BKO-V.
2. W Biurze Kadr i Organizacji funkcjonują stanowiska pracy do spraw Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, posługujące się przy znakowaniu spraw symbolem BKO-VI, które
podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Biura.”;

14) w § 41 w pkt 37 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 38 - 40 w brzmieniu:
„38) przygotowywanie analiz o charakterze zarządczym z zakresu właściwości Dyrektora
Generalnego;
39) koordynowanie, we współpracy z Biurem Administracyjnym oraz Biurem Informatyki
i Rozwoju Systemów Informatycznych, spraw związanych z planowaniem i wykonaniem
budżetu z zakresu właściwości Dyrektora Generalnego;
40) organizowanie i udzielanie wsparcia komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie
wskazanym przez Dyrektora Generalnego.”;

15) § 42 otrzymuje brzmienie:
„§ 42. W skład Biura Administracyjnego wchodzą:
1) Oddział Inwestycyjny …………………………..……………………………………BA-I;
2) Oddział Administracyjny………………………………………….………………...BA-II;
3) Oddział Transportu………………………………………...………...……………..BA-III;
4) Oddział Zamówień Publicznych…………………………………………….……BA-IV.”;

16) w § 50:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 -5 otrzymują brzmienie:
„3. Pracownicy delegatur w zakresie zadań wojewody wynikających z przepisów ustawy o
cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, podlegają merytorycznie dyrektorowi
Wydziału Spraw Cudzoziemców.
4. Pracownicy delegatur w zakresie realizacji zadań wojewody podlegają dyrektorom
wydziałów. W celu koordynacji pracy w danej delegaturze można ją powierzyć jednemu z
pracowników. Formę i zakres powierzenia określa regulamin wydziału.

5. Delegatury przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami stosowanymi przez
poszczególne komórki organizacyjne dodając po myślniku literę wyróżniającą delegaturę:
1) Ciechanów ………………………………………………………………………..……….. C;
2) Ostrołęka …………………………………………………………………………….……. O;
3) Płock …………………………………………………………….………………………… P;
4) Radom ………………………………………………………………..…………………… R;
5) Siedlce …………………………………………………………………….…………...… S.”;

17) w § 51 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„§ 51. Pracownicy delegatur realizują zadania określone dla komórki organizacyjnej,
z zastrzeżeniem zadań o których mowa w § 50 ust. 3, zgodnie z ustalonym zakresem czynności,
w szczególności:”;
18) § 53 otrzymuje brzmienie:
„§ 53. 1. Pracownicy delegatur odpowiedzialni są:
1) przed właściwym merytorycznie kierownikiem oddziału lub osobą, o której mowa w § 50 ust.
4, za formalnoprawną i merytoryczną poprawność załatwianych spraw;
2) przed kierownikiem delegatury za przestrzeganie dyscypliny pracy.
2. Skargi na pracowników delegatur rozpatruje, odpowiednio dyrektor lub zastępca dyrektora
właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej w porozumieniu z kierownikiem delegatury.

19) § 62 otrzymuje brzmienie:
„§ 62. Do wyłącznej kompetencji Wojewody należy:
1) udział w posiedzeniach, o których mowa w przepisach o Radzie Ministrów;
2) podejmowanie decyzji:
a) o powołaniu albo wyznaczeniu przedstawicieli Wojewody do zespołów, rad i komisji,
a także ich odwołaniu, gdy przepis prawa zastrzega takie uprawnienie dla Wojewody,
b) w sprawie projektu budżetu Wojewody oraz decyzji w sprawie ustalenia budżetu
Wojewody, w tym zmianie przeznaczenia środków budżetowych;
3) podpisywanie:
a) pism i wystąpień wynikających z kompetencji Wojewody jako przedstawiciela Rady
Ministrów, o których mowa w przepisach o Radzie Ministrów oraz przepisach
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
b) aktów prawnych wydawanych przez Wojewodę,

c) porozumień z organami wykonawczymi jednostek samorządu terytorialnego, właściwymi
organami innych samorządów, a także kierownikami państwowych i samorządowych osób
prawnych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych z obszaru województwa,
dotyczących powierzenia prowadzenia spraw w jego imieniu,
d) pism kierowanych do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i Wiceprezesów Rady
Ministrów oraz do ministrów i kierowników urzędów centralnych,
e) dokumentów z zakresu obrony cywilnej,
f) rozstrzygnięć nadzorczych w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał i zarządzeń
organów jednostek samorządu terytorialnego, Izb Gospodarczych, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz organów Izby
Rolniczej,
g) odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje dotyczące działalności Wicewojewodów oraz
Dyrektora Generalnego,
h) pism kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich,
i) wystąpień i pism do centralnych i wojewódzkich władz ugrupowań politycznych
i związków zawodowych,
j) rozstrzygnięć związanych z okresowym wstrzymaniem czynności egzekucyjnych,
k) wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych,
l) odpowiedzi na wystąpienia w ramach prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa,
m) zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
n) zawiadomień o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
o) pism do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz zastrzeżeń do wyników kontroli,
informacji na temat sposobu wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych
sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w Urzędzie,
p) zawiadomień do organów kontroli skarbowej o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych
w wynikach kontroli prowadzonych w Urzędzie przez organy kontroli skarbowej lub
przyczynach ich niewykorzystania, a także informacji o sposobie usunięcia ewentualnych
nieprawidłowości.”;

20) § 64 otrzymuje brzmienie:
„§ 64. Wojewoda i Wicewojewodowie podpisują pisma, decyzje i inne dokumenty w sprawach
dotyczących komórek organizacyjnych, które nadzorują, a w szczególności:

1) opinie do aktów prawnych naczelnych i centralnych organów władzy i administracji
państwowej;
2) wystąpienia i pisma do Przewodniczących Sejmików i Marszałków Województw;
3) pisma w sprawach skarg, wniosków i petycji dotyczące działalności kierowników
zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
4) odpowiedzi na interwencje poselskie i senatorskie, o których mowa w przepisach
dotyczących wykonywania mandatu posła i senatora.”;

21) w § 68:
a) uchyla się ust. 2;
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Pracownicy Urzędu, którzy zgodnie z zakresem czynności prowadzą postępowania
administracyjne,

poświadczają

za

zgodność

z

oryginałem

odpisy

dokumentów

przedstawione przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań.”.

§ 2. 1. Do kontroli ośrodków szkolenia i doskonalenia techniki jazdy wszczętych i niezakończonych
przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Przez zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć podpisanie wystąpienia
pokontrolnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7, 9-10,
15 – 18, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
Zdzisław Sipiera

