WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
§ 87.1. W skład Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców wchodzą:
1) Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego
symbol „SO.I.”;
2) Oddział Obsługi Paszportowej
symbol „SO.II.”;
3) Oddział ds. Cudzoziemców
symbol „SO.III.”.
2. W Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców istnieje jedno stanowisko zastępcy dyrektora.
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§ 88. Do podstawowego zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy:
sprawowanie nadzoru nad realizacją przez organy gmin i kierowników urzędów stanu cywilnego zadań z
zakresu administracji rządowej w sprawach:
a)
rejestracji stanu cywilnego,
b)
ewidencji ludności,
c)
dowodów osobistych,
d)
zmiany imion i nazwisk;
podział i monitorowanie stopnia wykorzystania dotacji celowej dla gmin na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej w sprawach: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów
osobistych, zmian imion i nazwisk;
rozpatrywanie odwołań od orzeczeń administracyjnych wydawanych przez organy gmin i kierowników
urzędów stanu cywilnego w sprawach meldunkowych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego
oraz zmiany imion i nazwisk;
wydawanie decyzji administracyjnych:
a) o unieważnieniu jednego z wielu aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie;
b) zezwalających na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego;
prowadzenie postępowań w sprawach o posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego i wydawanie
decyzji w tym zakresie;
prowadzenie postępowań w sprawach o nabycie obywatelstwa polskiego, a w szczególności:
a) gromadzenie i przekazywanie dokumentacji do Kancelarii Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa
polskiego,
b) gromadzenie dokumentacji i przygotowywanie decyzji o uznaniu lub odmowie uznania przez
Wojewodę za obywatela polskiego;
prowadzenie spraw związanych z repatriacją;
prowadzenie spraw należących do kompetencji Wojewody a wynikających z ustawy o dokumentach
paszportowych;
prowadzenie postępowań związanych z pobytem cudzoziemców, obywateli Unii Europejskiej i członków
ich rodzin i wydawanie decyzji w tym zakresie;
wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców;
realizacja zadań nałożonych ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych;
obsługa biurowo-administracyjna Pełnomocnika ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych;
uczestnictwo w postępowaniach regulacyjnych dotyczących spraw majątkowych poszczególnych
kościołów i związków wyznaniowych;
prowadzenie spraw wyznaniowych wynikających z ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
oraz pakietu ustaw o stosunku RP do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych;
prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wykazów osób proponowanych do odznaczenia
medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”;
sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek
publicznych;
realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w zakresie
przyznawania świadczeń pieniężnych na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla posiadaczy Karty
Polaka osiedlających się Polsce, a w szczególności:
a) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń pieniężnych cudzoziemcom, którzy
ubiegają się o zezwolenie na pobyt stały w RP w związku z posiadaną Kartą Polaka i wydawanie
decyzji w tym zakresie,
b) podział i monitorowanie stopnia wykorzystania przez starostów dotacji celowej przeznaczonej na
wypłatę świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali decyzję przyznającą świadczenie.

§ 89. Z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców do podpisu i aprobaty
Wojewody zastrzega się:
1) decyzje o uznaniu za obywatela polskiego;
2) wnioski o przyznanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

