ZARZĄDZENIE NR 77
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 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 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 618 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie

w

załączniku

„Regulamin

organizacyjny

Mazowieckiego

Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie” wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Dyrektorzy

opracowują

projekty

regulaminów

organizacyjnych

kierowanych komórek organizacyjnych, uwzgledniających podział zadań dla
poszczególnych oddziałów.”,
b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.

Dyrektor

Generalny

ustala

regulaminy

organizacyjne

komórek

organizacyjnych.”;
2)

w § 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Zastępcy kierownika Oddziału Administracyjnego w Biurze Obsługi Urzędu
wykonują zadania z zakresu zastępstwa kierowników delegatur.”;

3)

w § 13:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) współpraca z Wydziałem Finansów w sprawach finansowych dysponenta I i III
stopnia;”,
b)

pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) współdziałanie z organami rządowej administracji zespolonej i niezespolonej
administracji rządowej;”,

c)

pkt 22 otrzymuje brzmienie:
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„22) ochrona informacji niejawnych, danych osobowych oraz innych tajemnic
prawnie chronionych;”,
d)

w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:
37) realizacja programu badań statystycznych statystyki publicznej w ramach
właściwości danej komórki organizacyjnej.”;

4)

w § 15:
a) uchyla się pkt 11;
b) w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych.”;

5)

w § 17:
a)

pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody
na podstawie:
a) samorządowych ustaw ustrojowych,
b) ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
c) ustawy – Prawo o zgromadzeniach,
d) ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki
oraz przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego
w sprawie tych zarządzeń;”,

b)

uchyla się pkt 11 i 12,

c)

pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) nadzór i koordynacja zadań Wojewody dotyczących powoływania osób
pełniących funkcję wójta, burmistrza, prezydenta miasta;”;

6)

§ 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. W skład Wydziału Kontroli wchodzą:
1) Oddział Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego..............................WK-I;
2) Oddział Kontroli Wewnętrznej i Służb Zespolonych...…………………...WK-II;
3) Oddział Skarg, Wniosków i Petycji ………………………….…....…….WK-III;
4) Oddział Kontroli Finansowej....……….……………………….………...WK-IV;
5) Oddział Planowania i Organizacji Kontroli.................................................WK-V.”;
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7)

§ 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy, w szczególności:
1) realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej członkostwo
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
2) kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie:
a) ewidencji działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydania oraz cofania
zezwoleń lub koncesji,
b) prowadzenia rejestrów działalności regulowanej,
c) realizacji przepisów o aktach stanu cywilnego oraz przepisów o zmianie imienia i
nazwiska,
d) prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
e) realizacji przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
f) realizacji przepisów o gospodarce nieruchomościami, o Agencji Mienia Wojskowego,
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
g) realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
h) realizacji przepisów o fundacjach,
i) przygotowania wyborów ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych,
j) prowadzenia spraw dotyczących skarg i wniosków,
k) realizacji przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
l) realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
m) realizacji przepisów o rybactwie śródlądowym,
n) realizacji przepisów o nasiennictwie,
o) realizacji przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
p) realizacji przepisów o kierujących pojazdami;
3) kontrola działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań
publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z przepisów o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w jednostkach samorządu
terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te
jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach
organizacyjnych, a także w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych
przez Wojewodę;
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4) kontrola organów zarządzających ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych,
gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m. st.
Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach
zamieszkania;
5) kontrola wewnętrzna, w tym organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach
organizacyjnych Urzędu;
6) kontrola działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz
Państwowej Straży Rybackiej;
7) kontrola:
a) zakładów pracy chronionej,
b) zakładów aktywności zawodowej,
c) ośrodków, w których mogą być realizowane turnusy rehabilitacyjne,
d) organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;
8) kontrola realizacji budżetu Wojewody, w tym:
a) w jednostkach budżetowych nadzorowanych przez Wojewodę,
b) w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych podmiotach w zakresie
realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji przekazanych z
budżetu Wojewody;
9) kontrola przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest
Wojewoda;
10) kontrola działalności tłumaczy przysięgłych;
11) współpraca z organami kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz monitoring realizacji
zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli
i innych kontroli prowadzonych w Urzędzie;
12) planowanie, analiza i sprawozdawczość oraz koordynacja działalności kontrolnej
w Urzędzie;
13) prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania
skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli;
8)

w § 20 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Rzecznik Dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne funkcje
w dziedzinie

geodezji

i

kartografii

oraz

Mazowiecka

Wojewódzka

Dyscyplinarna posługują się przy znakowaniu spraw i akt symbolem WG-V.” ;
9)

w § 21 w ust. 1:

Komisja
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a)

pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) prowadzenie spraw związanych z dostępem do danych zgromadzonych
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w zakresie
niezbędnym dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Wojewody;”,

b)

dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) obsługa organizacyjna i administracyjna Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób
wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej;
9) prowadzenie spraw wynikających z zawartych przez Wojewodę porozumień,
umów i otrzymanych upoważnień z zakresu geodezji i kartografii, a także
dotyczących spraw, o których mowa w pkt 7.”;

10) w § 23:
a)

uchyla się pkt 10,

b)

w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12-14 w brzmieniu:
„12) realizacja zadań związanych z wykonaniem zarządzeń zastępczych wojewody
o zmianie nazwy ulicy w przypadku jego niewykonania przez jednostkę
samorządu terytorialnego;
13) reprezentacja Wojewody w sprawach płatności za przechowywanie pojazdów na
parkingach strzeżonych;
14) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem urządzeń lub budowli służących
zapobieganiu

lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wykonanych na

gruntach położonych w pasie drogi granicznej, a także poza nim, zgodnie
z przepisami o ochronie granicy państwowej, we współpracy z Wydziałem
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.”;
11) § 24 i 25 otrzymują brzmienie:
„§ 24. W skład Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wchodzą:
1) Oddział Mienia Skarbu Państwa …………………………………….…….……SPN-I;
2) Oddział Inwestycji Liniowych ……………………………………….……...…SPN-II;
3) Oddział Rekompensat …………………………………………………….…..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.
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§ 25. Do zakresu działania Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości należy,
w szczególności:
1) wydawanie decyzji w sprawach:
a) wynikających z dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej (orzekanie w I instancji
lub przygotowanie i przekazywanie akt do organu naczelnego),
b) dotyczących nieruchomości przekazanych Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa,
c) prowadzenie postępowań z zakresu aktów własności ziemi,
d) zasadności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstw rolnych za rentę
i emeryturę;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji
dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia
ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz właściwych gmin;
3) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji
dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia Skarbu
Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i województwa);
4) stwierdzanie nabycia przez gminy prawa własności nieruchomości rolnych Skarbu
Państwa na podstawie przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa;
5) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych przekazujących lasy i grunty do
zalesienia w zarząd Lasom Państwowym;
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty o nadaniu nieruchomości przez Państwo;
7) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji organu
wyższego stopnia w stosunku do starosty w postępowaniach administracyjnych
uregulowanych w rozdziale 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
8) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji
w sprawach nabycia przez gminę lub Skarb Państwa własności nieruchomości,
o których mowa w art. 8i i 8k ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
9) wykonywanie zadań związanych z nadzorem założycielskim nad przedsiębiorstwami
państwowymi, dla których organem założycielskim jest Wojewoda;
10) prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości przejęte w celu
realizacji inwestycji dotyczących lotnisk użytku publicznego;
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11) nadzorowanie postępowań likwidacyjnych w przedsiębiorstwach postawionych
w stan likwidacji;
12) współpraca z syndykiem i sędzią komisarzem w zakresie przepisów prawa
upadłościowego i naprawczego;
13) współpraca z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych, Izbą Skarbową w sprawach związanych
z wykonywaniem przez Wojewodę praw i obowiązków organu założycielskiego
wobec przedsiębiorstw państwowych;
14) 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;
15) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez starostę (prezydenta miasta na
prawach powiatu) wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące
gospodarki nieruchomościami oraz sprawowanie nadzoru w sprawach:
a) gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo
własności,
c) dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
d) wywłaszczeń i odszkodowań,
e) zwrotów nieruchomości wywłaszczonych,
f) odszkodowań wymienionych w przepisach o gospodarce nieruchomościami,
g) odszkodowań za zajęte pod drogi publiczne grunty, o których mowa w przepisach
wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną i w przepisach
o gospodarce nieruchomościami,
h) zezwoleń na przeprowadzenie inwestycji liniowych,
i) zezwoleń na zajęcie nieruchomości,
j) odszkodowań za przejęte na rzecz Skarbu Państwa grunty wchodzące w skład linii
kolejowych;
16) prowadzenie postępowań w sprawach przekazywania oraz wygaśnięcia z Urzędu
trwałego zarządu przysługującego państwowym jednostkom organizacyjnym
w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa;
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17) wydawanie decyzji wywłaszczeniowych i odszkodowawczych w I instancji
w sprawach wynikających z przepisów o szczególnych zasadach przygotowywania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
18) prowadzenie postępowań w sprawach przekazywania w trwały zarząd nieruchomości
przejętych na rzecz Skarbu Państwa decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji
przeciwpowodziowej;
19) wydawanie decyzji odszkodowawczych w sprawach wynikających z przepisów
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu;
20) prowadzenie postępowań odszkodowawczych w sprawach wynikających z przepisów
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych;
21) rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu)
w sprawach odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi powiatowe lub
gminne, przejęte z mocy prawa na własność starostwa lub gminy, w trybie przepisów
o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych;
22) wydawanie decyzji odszkodowawczych w I instancji, w sprawach wynikających
z przepisów o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych przepisów dotyczących
przejętych przez Skarb Państwa nieruchomości pod budowę lub modernizację linii
kolejowych;
23) realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości (tzw. mienia zabużańskiego) poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wydawanie decyzji w I instancji;
24) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami, wynikających
z przepisów o stosunkach między Państwem a kościołami i związkami
wyznaniowymi;
25) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami, wynikających
z przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
26) rozpatrywanie wniosków starostów oraz państwowych jednostek organizacyjnych
nadzorowanych przez Wojewodę o wyrażenie zgody w sprawach gospodarki
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
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27) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji
dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa, na własność jednostek samorządu
terytorialnego lub Skarbu Państwa, gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu
31 grudnia 1998 r., zajętych pod drogi publiczne;
28) realizowanie zadań wynikających z przepisów o gospodarowaniu niektórymi
składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, w zakresie
dotyczącym lotnisk i lądowisk wojskowych lub ich części;
29) planowanie dotacji, na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania przez starostwa,
z uwzględnieniem ilości środków w budżecie Wojewody oraz rozdział środków
finansowych dla powiatów;
30) monitorowanie i analizowanie sposobu wydatkowania dotacji otrzymanych przez
starostwa na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa;
31) potwierdzanie lub stwierdzanie nabycia przez państwowe osoby prawne w tym
Polskie Koleje Państwowe S.A., instytuty badawcze, Hutę Warszawa, Polską Agencję
Prasową, Pocztę Polską S.A., Polską Akademię Nauk, Polskie Radio S.A., Telewizję
Polską S.A. – prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków,
budowli, lokali i innych urządzeń;
32) stwierdzanie nabycia, z mocy prawa, własności nieruchomości gruntowych przez
publiczne uczelnie wyższe;
33) stwierdzanie nabycia, z mocy prawa, własności nieruchomości przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych;
34) realizowanie postępowań w zakresie wykonywania operatów szacunkowych,
merytoryczny nadzór nad odbiorem operatów szacunkowych oraz innymi sprawami
związanymi z wykorzystaniem wycen nieruchomości;
35) potwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz
własności budynków i innych urządzeń oraz lokali przez parki narodowe będące
państwowymi osobami prawnymi;
36) stwierdzanie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, znajdujących się w granicach parków
narodowych;
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37) gospodarowanie mieniem pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach
organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub przejętych przez Skarb
Państwa z innych tytułów;
38) udział w postępowaniach upadłościowych, w których Skarb Państwa reprezentowany
przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze
wierzyciela;
39) przyjmowanie i zagospodarowywanie darowizn na rzecz Skarbu Państwa oraz
spadków przypadających Skarbowi Państwa;
40) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej sporządzonych przez starostów
wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
41) analiza

operatów

szacunkowych

jako

dowodów

w

postępowaniach

administracyjnych i bieżąca współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi w tym
zakresie oraz analiza wycen nieruchomości na potrzeby innych postępowań, których
uczestnikiem jest Wojewoda;
42) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia i ustanowienia
trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w trybie
przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych;
43) stwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków
i innych urządzeń na rzecz operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A;
44) prowadzenie postępowań w celu odzyskania należności Skarbu Państwa w zakresie
kompetencji przekazanych Wojewodzie przez ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa;
45) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia trwałego
zarządu na rzecz zakładającego lotnisko użytku publicznego oraz zarządzającego
lotniskiem w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
46) analiza planu realizacji polityki i rocznych sprawozdań starostów z gospodarowania
nieruchomościami z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekazywanie
ministrowi właściwemu do spraw budownictwa informacji o zmianach podlegających
ewidencjonowaniu dotyczących tych nieruchomości;
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47) ustalanie

w

drodze

decyzji

wysokości

odszkodowania

za

wywłaszczone

nieruchomości pod strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych;
48) wypłata odszkodowania wywłaszczonym pod strategiczne inwestycje w zakresie sieci
przesyłowych

właścicielom

nieruchomości,

użytkownikom

wieczystym

i posiadaczom ograniczonych praw rzeczowych;
49) nabywanie na rzecz Skarbu Państwa, na żądanie dotychczasowego właściciela lub
użytkownika wieczystego pozostałej, nieprzejętej pod strategiczne inwestycje
w zakresie sieci przesyłowych, części nieruchomości, która nie nadaje się do
prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele;
50) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości
oraz wypowiadanie umów: dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania tej
nieruchomości do używania osobie trzeciej, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli
nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa została objęta decyzją o ustaleniu
lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz ustalanie
i wypłacanie odszkodowania od Skarbu Państwa za straty poniesione na skutek
rozwiązania przez Wojewodę ww. umów;
51) przeprowadzanie rokowań z dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem
wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do
nieruchomości w celu uzgodnienia w formie pisemnej wysokości odszkodowania lub
ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania na podstawie operatu
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, jeżeli w terminie
2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia;
52) udzielanie zezwolenia inwestorowi strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów
i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do
korzystania z tych przewodów i urządzeń oraz ustalanie w drodze decyzji
odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości z ww. tytułu;
53) stwierdzenia w drodze decyzji odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz prawa własności budynków przez inwestora strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz ustalenie w decyzji warunków
użytkowania wieczystego oraz opłat i kwot należności;
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54) wydawanie na rzecz inwestora, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej
nieruchomości dla przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz ustalanie w drodze decyzji
wysokości odszkodowania od inwestora za szkody spowodowane w wyniku wejścia
na nieruchomość;
55) stwierdzanie nabycia spadków przypadających Skarbowi Państwa oraz darowizn na
rzecz Skarbu Państwa oraz przyjmowanie, a także wykonywanie czynności zwykłego
zarządu oraz przekraczających zakres zwykłego zarządu wobec spadków i darowizn
mienia na rzecz Skarbu Państwa, zabezpieczonych i zrealizowanych przez konsula na
mocy przepisów odrębnych;
56) prowadzenie postępowań dotyczących umarzania, odraczania terminów płatności lub
rozkładania na raty spłat należności Skarbu Państwa, wynikających z realizowanych
przez Wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przejętych od Ministra Skarbu
Państwa;
57) prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań za szkody,
o których mowa w ustawie – Prawo wodne;
58) wydawanie decyzji w sprawach stwierdzenia reprezentacji Skarbu Państwa oraz
wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie lub ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej;
59) wydawanie decyzji o przejściu na własność właściciela wód urządzeń wodnych lub
ich części w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia
wodnoprawnego urządzeń wodnych lub ich części, których pozostawienie jest
niezbędne do kształtowania zasobów wodnych.”;
12) w § 28 uchyla się pkt 7;
13) w § 29 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu obywateli państw
członkowskich

Unii

Europejskiej,

państw

członkowskich

Europejskiego

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin;”;
14) w § 30 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Oddział Organizacji i Nadzoru Rynku Pracy……………………..………WPS-IV;”;
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15) w § 31:
a)

w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
z zakresu pomocy społecznej, w tym:”,
b)

pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) monitorowanie działań związanych z realizacją zadań wynikających
z przepisów o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;”,

c)

pkt 29 otrzymuje brzmienie:
„29) sporządzenie i przedkładanie Pełnomocnikowi Rządu do spraw Osób
Niepełnosprawnych

zbiorczych

informacji

półrocznych

dotyczących

wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej
i zakładach aktywności zawodowej;”,
d)

uchyla się pkt 31 i 34,

e)

pkt 36 i 37 otrzymują brzmienie:
„36) kontrola świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu
alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i Karty Dużej Rodziny;
37) monitorowanie realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych,
świadczeń alimentacyjnych i zasiłków dla opiekunów przez organy właściwe;”,

f)

po pkt 37 dodaje się pkt 38 w brzmieniu:
„38) prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych
i wychowawczych

w

ramach

koordynacji

systemów

zabezpieczenia

społecznego przysługujących osobom przemieszczającym się w granicach Unii
Europejskiej,

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

i

Konfederacji

Szwajcarskiej;”,
g)

w pkt 39 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 40 i 41 w brzmieniu:
„40) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo energetyczne oraz
ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
41) organizacja współpracy Wojewody ze związkami zawodowymi i organizacjami
pracodawców.”;

16) w § 32:
a)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej i Analiz...WZ-III;”,

b)

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 i 6 w brzmieniu:
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„5)

Oddział

Promocji

Zdrowia

i

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi……...……………………………………………….....WZ-V;
6) Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych……………………………WZ-VI.”;
17) w § 33 w pkt 54 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 55-63 w brzmieniu:
„55) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zdrowia publicznego;
56) prowadzenie spraw zleconych wojewodom związanych z przyznawaniem podmiotom
środków z budżetu państwa na zadania związane z ochroną zdrowia;
57) kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
58) kontrola zapewnienia świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad
kobietą w ciąży, w trakcie porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
w warunkach ambulatoryjnych bądź szpitalnych;
59) kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz
wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających licencję
detektywa;
60) kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz
wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub
posiadających pozwolenie na broń;
61) kontrola odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
62) kontrola jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo
Medyczne, dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
oraz podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;
63) kontrola spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań
określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.”;
18) w § 35:
a)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie spraw z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania
skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;”,

b)

pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na
potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie działań
podejmowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;”,

c)

pkt 18 otrzymuje brzmienie:
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„18) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach
w przypadku postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń;”,
d)

pkt 42 otrzymuje brzmienie:
„42) organizowanie, nadzór i kontrola na wykonywaniem zadań obronnych przez:
urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną administrację rządową,
samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne na terenie
województwa;”,

e)

pkt 59 otrzymuje brzmienie:
„59) realizacja zadań z zakresu koordynacji i kontroli nad Krajowym Systemem
Ratowniczo-Gaśniczym;”,

f)

uchyla się pkt 65;

g)

pkt 66-69 otrzymują brzmienie:
„66) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa powodziowego wynikających
z ustawy – Prawo wodne oraz przepisów odrębnych;
67) uzgadnianie i opiniowanie projektów map i planów w zakresie określonym
w ustawie - Prawo wodne;
68) realizacja zadań Wojewody na podstawie ustawy – Prawo wodne;
69) kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo wodne;”,

h)

pkt 72 otrzymuje brzmienie:
„72) współpraca z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi,
pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami naukowo-badawczymi oraz
organizacjami społeczno-zawodowymi działającymi w zakresie rolnictwa
i usuwania skutków klęsk żywiołowych;”,

i)

uchyla się pkt 78;

j)

po pkt 79 dodaje się pkt 79a w brzmieniu:
„79a)

przeprowadzanie

kontroli

prawidłowego

wydatkowania

środków

przekazywanych w ramach dotacji celowych budżetu państwa dla jednostek
samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych w infrastrukturze komunalnej;”,
k)

pkt 85 otrzymuje brzmienie:
„85) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie określonym
ustawą – Prawo wodne;”

l)

w pkt 94 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 95 w brzmieniu:
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„95) koordynacja i prowadzenie działań w zakresie usuwania skutków klęsk
żywiołowych

w

infrastrukturze

komunalnej

jednostek

samorządu

terytorialnego.”;
19) w § 36 uchyla się pkt 4;
20) w § 37:
a)

w pkt 1 lit. m otrzymuje brzmienie:
„m) sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu Wojewody
w układzie tradycyjnym i zadaniowym,”,

b)

w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) prowadzenie rachunkowości z zakresu realizacji budżetu Wojewody
oraz sporządzanie sprawozdań,”,

c)

w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Organami Krajowej
Administracji Skarbowej oraz Służbą Celno-Skarbową,”,

d) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) przekazywanie Wojewódzkiemu Inspektorowi Weterynarii środków na
pokrycie kosztów działań zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych.”;
21) w § 38 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Oddział Zarządzania Obsługą Klienta i Dokumentacją…………….…...BKOP-IV;”
22) w § 39:
a)

pkt 2-5 otrzymują brzmienie:
„2) opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych zespolonych służb,
inspekcji, straży wojewódzkich i Państwowej Straży Rybackiej pod względem
formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej;
3) przygotowywanie dokumentacji oraz propozycji rozstrzygnięć sporów
kompetencyjnych pomiędzy wydziałami i biurami;
4) przygotowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę
i Dyrektora Generalnego, w tym pełnomocnictw procesowych;
5) przygotowywanie projektów upoważnień udzielanych przez Wojewodę
i Dyrektora Generalnego, w tym upoważnień Wojewody do nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego, z wyłączeniem upoważnień do kontroli
udzielanych pracownikom Urzędu;”,

b)

uchyla się pkt 8 i 9;
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c)

pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) zastępstwo procesowe w imieniu Wojewody i Dyrektora Generalnego przed
sądami, w tym sądami polubownymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym
Sądem

Administracyjnym

oraz

innymi

organami

orzekającymi,

w szczególności:
a) przygotowywanie pism procesowych oraz opinii prawnych w zakresie
prowadzonych spraw,
b) podejmowanie wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia roszczeń
i egzekucji,
c) sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz
wnoszenie zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego;”,
d)

pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody oraz porozumień, których
Wojewoda jest stroną, pod względem formalnoprawnym oraz zgodności
z zasadami techniki prawodawczej;”,

e)

uchyla się pkt 16,

f)

po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) bieżąca obsługa intranetu;”,

g)

w pkt 49 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 50 w brzmieniu:
„50) zapewnienie właściwej organizacji kontroli zewnętrznych w Urzędzie oraz
koordynacja zgłaszania zastrzeżeń do wyników tych kontroli oraz sporządzanie
informacji o sposobie wykorzystania uwag i zaleceń.”;

23) w § 40:
a)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Oddział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych………….BRI-III;”

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu;
„6) Oddział Administrowania Infrastrukturą Serwerową……………….....BRI-VI.”;
24) w § 41 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12-21 w brzmieniu:
„12) zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych oraz
aktualności procedur i instrukcji obejmujących systemy informatyczne;
13) realizacja projektów związanych z rozwojem, wdrażaniem i eksploatacją systemów
teleinformatycznych w Urzędzie;
14) wdrażanie rozwiązań i technologii informatycznych;

– 18 –
15) opiniowanie planów komórek organizacyjnych Urzędu dotyczących projektów
z zastosowaniem technologii informatycznych, a także nadzór merytoryczny nad ich
realizacją;
16) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu;
17) utrzymanie aktualności systemów informatycznych, w szczególności systemów
serwerowych i baz danych;
18) udział w zarządzaniu ewidencją sprzętu komputerowego, drukującego, wartości
niematerialnych i prawnych, w tym licencjami oprogramowania komputerowego;
19) koordynacja realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej;
20) realizacja zadań związanych z rozwojem intranetu;
21) prowadzenie szkoleń z obsługi intranetu oraz Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu.”;
25) w § 42 uchyla się pkt 6 i 7;
26) w § 43:
a) uchyla się pkt 20-24,
b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) realizacja zadań związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych, w tym
informatycznych;”,
c) pkt 27-29 otrzymują brzmienie:
„27) zarządzanie domeną i pocztą elektroniczną pracowników Urzędu;
28) zarządzanie sprzętem komputerowym i urządzeniami drukująco-kopiującymi
użytkowanymi w Urzędzie oraz ich ewidencjonowanie i zapewnienie obsługi
serwisowej;
29) utrzymanie aktualności systemów klienckich, w szczególności systemów
operacyjnych i aplikacji.”;
27) w § 53:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rejestry, o których mowa w § 52 ust. 1 pkt 2-8 i 12-15 oraz ust. 2 pkt 1 są
prowadzone w Biurze Kadr i Obsługi Prawnej.”,

b)

uchyla się ust. 6.
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§ 2. Rozliczeń końcowych dotacji celowych budżetu państwa dla jednostek samorządu
terytorialnego

na

zadania

związane

z

usuwaniem

skutków

klęsk

żywiołowych

w infrastrukturze komunalnej przyznanych w 2017 r. dokonuje Wydział Infrastruktury.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

