
ZARZĄDZENIE NR  70 /2021  

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 408/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego   

z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zmienionym zarządzeniem Nr 461/2018 z dnia 1 października 

2018 r., zarządzeniem  Nr 523/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r., zarządzeniem Nr 53/2019  

z dnia 18 marca 2019 r., zarządzeniem  Nr 127/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zarządzeniem 

Nr 226/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 288/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r., 

zarządzeniem Nr 362/2019 z dnia 29 października 2019 r., zarządzeniem Nr 5/2020  

z dnia 28 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 54/2020 z dnia 10 marca 2020 r., zarządzeniem  

Nr 168/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 260/2020 z dnia 23 grudnia  

2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 26:  

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:  

„e) przygotowywanie wniosków o wydalenie obywatela Unii Europejskiej lub członka rodziny 

niebędącego obywatelem Unii Europejskiej,”, 

 

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w Oddziale Zamiejscowym we Włocławku – realizacja zadań określonych w ust. 1 pkt 1 

lit. h, pkt 2 lit. a-c, e, f, h, j, w ramach pkt 2 lit. d – prowadzenie kartoteki paszportowej i zbioru 

utraconych paszportów (KUP) oraz aktualizacja Centralnej Ewidencji Wydanych  

i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP) poprzez wprowadzenie 

informacji o utratach paszportów, w ramach pkt 2 lit. g – prowadzenie depozytu paszportów 

zatrzymanych przez prokuraturę oraz zadań określonych w ust. 2 i ust. 3 pkt 2.”; 

 

2) w § 28 po pkt. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) realizacja zadań dotyczących pracowniczych planów kapitałowych w urzędzie w zakresie: 

a) przyjmowania i archiwizowania składanych przez pracowników: 

- deklaracji w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK, 

- deklaracji w zakresie finansowania obniżonej wpłaty podstawowej do PPK, 

- oświadczeń o zawartych umowach o prowadzenie PPK, 

- deklaracji braku zgody na dokonanie wypłaty transferowej z dotychczasowej instytucji 

finansowej prowadzącej PPK, 

b) naliczania składek uczestnika PPK i podmiotu zatrudniającego, 

c) kontaktu z wybraną instytucją finansową celem aktualizacji listy uczestników PPK,  

odprowadzanych składek, 

d) przekazywania pracownikom informacji finansowych związanych z PPK;”; 

 

 

 



 

3) w § 29 po pkt. 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: 

„2b) realizacja zadań dotyczących pracowniczych planów kapitałowych w urzędzie w zakresie: 

a) wprowadzania danych kadrowych uczestników PPK do elektronicznego systemu PPK 

wybranej instytucji finansowej oraz ich bieżącej aktualizacji, 

b) przyjmowania i archiwizowania składanych przez pracowników: 

- wniosków o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które 

ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia), 

- deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, 

- wniosków o dokonywanie wpłat do PPK (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji  

z dokonywania wpłat do PPK), 

c) przekazywania pracownikom informacji dotyczących przystąpienia i rezygnacji z PPK;”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 


