
ZARZĄDZENIE NR 53/2019  

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 18 marca 2019 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 2017 r. poz. 2234 oraz z 2018 r. poz. 2340) 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. oraz zarządzeniem  Nr 523/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektor Generalny Urzędu zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego 

działania oraz właściwą organizację pracy w zakresie niezastrzeżonym dla Wojewody i jest 

przełożonym służbowym wszystkich pracowników Urzędu. Sprawuje nadzór nad pracą 

wszystkich wydziałów w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, a w szczególności nad 

Biurem Kadrowo-Organizacyjnym, Biurem Finansowo-Inwestycyjnym, Biurem do spraw 

Obsługi Delegatury Urzędu w Toruniu, Biurem do spraw Obsługi Delegatury Urzędu  

we Włocławku oraz Zespołem Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki w zakresie jego 

zadań dotyczących ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej.”, 

 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 4; 

 

2) w § 10: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) w Wydziale Koordynacji Świadczeń tworzy się:  

a) stanowisko Dyrektora,  

b) sekretariat,  

c) Oddział Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego – w tym 

kierownik, w ramach którego działają: 

– Zespół I do spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego 

   – w tym koordynator,  

– Zespół II do spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego  

  – w tym koordynator,  

– Zespół III do spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia  

  Wychowawczego – w tym koordynator,  

d) samodzielny Zespół do spraw Windykacji Należności – w tym koordynator,  

e) samodzielny Zespół do spraw administracyjno-kancelaryjnych – w tym koordynator;”; 

 

 

 



b) w pkt 10: 

– lit. f otrzymuje brzmienie: 
„f) Oddział Logistyki – w tym kierownik, w ramach którego działa:  

– wieloosobowe stanowisko do spraw utrzymania porządku w obiekcie – w tym 

koordynator,  

– stanowisko Kierownika Obiektu;”, 

– uchyla się lit. h, 

 

c) w pkt 15 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) Oddział Informatyki i Telekomunikacji – w tym kierownik,”; 

 

3) w § 11 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Pełnomocnik Wojewody składa Wojewodzie do końca I kwartału sprawozdanie  

z działalności za rok poprzedni, o ile zarządzenie, o którym mowa w ust. 6  nie stanowi inaczej.”; 

 

4) w § 20 w ust. 2: 

a) uchyla się pkt 14-15, 

 

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
„16) prowadzenie spraw związanych z windykacją grzywien nałożonych do dnia 31 grudnia 

2015 r. w drodze mandatów karnych kredytowanych, w tym: 

a) informowanie właściwych organów egzekucyjnych o uregulowaniu lub zmianie 

wysokości należności z tytułu mandatów karnych objętych tytułami wykonawczymi, 

b) rozpatrywanie wnoszonych przez ukaranych zarzutów na prowadzone postępowanie 

egzekucyjne i przygotowywanie projektów postanowień Wojewody w tym zakresie, 

c) współpraca z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w postępowaniu 

mandatowym, 

d) aktualizacja wystawionych tytułów wykonawczych i ich ponowne wystawianie  

w związku z powstałymi kosztami upomnienia;”, 

 

c) uchyla się pkt 19-22, 

 

d) pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

„23) współpraca z izbami administracji skarbowej, urzędami skarbowymi i komornikami 

sądowymi w zakresie postępowania egzekucyjnego;”; 

 

e) w pkt 24: 

– lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) współpraca z organami nadzoru budowlanego w tym informowanie ich o złożonych 

wnioskach dotyczących udzielenia ulgi w spłacie należności oraz o ostatecznym 

rozstrzygnięciu w sprawie,”, 

– dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) ewidencjonowanie przekazywanych przez Wydział Polityki Społecznej decyzji 

Wojewody o nałożonych karach pieniężnych w związku z przeprowadzonymi 

czynnościami kontrolnymi;”, 

 

f) uchyla się pkt 27, 

 

g) dodaje się pkt 28-33 w brzmieniu: 

„28) rozpatrywanie wniosków dotyczących udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania 



terminów zapłaty oraz rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym  

z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów 

o pomocy publicznej poprzez przygotowywanie projektów umowy ugody, oświadczeń 

woli oraz pism w tym zakresie oraz prowadzenie ich rejestru; 

29) przygotowywanie sprawozdań w zakresie pomocy publicznej i wydawanie zaświadczeń  

o udzielonej pomocy publicznej de minimis oraz prowadzenie ich rejestru; 

30) dokonywanie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz analizy sytuacji 

finansowej osób fizycznych w związku z udzielaniem pomocy publicznej; 

31) współpraca z Wydziałem Nadzoru i Kontroli w zakresie opiniowania spraw dotyczących 

należności o charakterze cywilnoprawnym; 

32) współpraca z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie 

prowadzonego postępowania w sprawach należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym; 

33) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunku bankowego środków Funduszu Dróg 

Samorządowych.”; 

  

5) w § 21: 

a) w ust. 1: 
– w pkt 5 uchyla się lit. d i dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) przygotowywanie odpowiedzi na złożone skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego;”, 

– pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10)  wykonywanie zadań organu I i II instancji w sprawach: 

a) ustalania odszkodowań za nabyte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub 

odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego grunty w liniach rozgraniczających: 

drogi publiczne, lotniska użytku publicznego, linie kolejowe o znaczeniu państwowym, 

budowle przeciwpowodziowe, inwestycje w zakresie terminalu regazyfikacyjnego  

oraz strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych, 

b) wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach przeznaczonych pod 

pas drogowy, lotniska użytku publicznego, linie kolejowe o znaczeniu państwowym, 

budowle przeciwpowodziowe, inwestycje w zakresie terminalu regazyfikacyjnego  

oraz strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych, 

c) ustalania odszkodowań za wygasłe prawo użytkowania wieczystego, 

d) stwierdzenia ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu właściwemu zarządcy gruntów 

w liniach rozgraniczających: drogi publiczne, lotniska użytku publicznego, linie kolejowe 

o znaczeniu państwowym, budowle przeciwpowodziowe, inwestycje w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego oraz strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych, 

e) ustalania odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości z powodu 

określenia obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów 

budowlanych, określenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów 

budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów 

budowlanych, obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązku 

budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych,  obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, obowiązku 

budowy lub przebudowy zjazdów oraz poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie  

i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń 

służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń 

łączności publicznej sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub 

nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów  

i urządzeń;”, 



 – w pkt 13 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie: 

– linii kolejowej o znaczeniu państwowym, 

– sieci przesyłowych, 

– regionalnej sieci szerokopasmowej, 

– terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz inwestycji   

towarzyszących,  

– obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,”, 

 

b) w ust. 4 pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 
„1) pełnienie przez Wojewodę funkcji Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu 

Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 poprzez: 

a) realizację zadań w ramach systemu informowania o nieprawidłowościach podlegających  

i niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, 

b) odzyskiwanie od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego 

dofinansowania, 

c) przygotowywanie i udostępnianie informacji, związanych z programem operacyjnym, 

podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności kontrolnych i ewaluacyjnych; 

2) finansowanie budowy (rozbudowy), przebudowy oraz remontów dróg lokalnych w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,  

w tym: 

a) prowadzenie nadzoru w zakresie zgodności realizowanych zadań z zakresem rzeczowym 

określonym we wnioskach o dofinansowanie, z postanowieniami zawartych umów  

o dofinansowanie oraz zasadami realizacji zadań określonymi w programie, 

b) zarządzanie finansowe programem w celu prawidłowego i optymalnego wykorzystania 

puli środków przyznanych na realizację programu w województwie, 

c) weryfikacja sprawozdań z realizacji zadań oraz prowadzenie kontroli zadań w miejscu ich 

realizacji; 

3) realizacja zadań wynikających z ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w tym: 

a) przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie na zadania powiatowe i gminne, w tym ich 

ocena oraz przewodniczenie komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie zadań, powołanej przez 

Wojewodę, 

b) sporządzanie list zadań rekomendowanych ze środków Funduszu, 

c) zawieranie umów na dofinansowanie zadań i ich kontrola,  

d) weryfikacja wniosków o wypłatę środków złożonych przez samorządy i wnioskowanie  

o przekazanie środków w ramach Funduszu przez Wydział Finansów i Budżetu, 

e) bieżące monitorowanie zapotrzebowania na środki Funduszu na podstawie weryfikacji 

harmonogramów płatności, 

f)  weryfikacja sprawozdań z realizacji zadań oraz prowadzenie kontroli zadań w miejscu ich 

realizacji, 

g) zarządzanie finansowe programem w celu prawidłowego i optymalnego wykorzystania puli 

środków przyznanych na realizację programu w województwie, 

h) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania,  

i) sporządzanie sprawozdań dla ministra właściwego do spraw transportu;”, 

 

c) w ust. 6 uchyla się pkt 1, 

 

d) w ust. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wydawanie decyzji administracyjnych określonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

w  zakresie ustalania wysokości odszkodowania za szkodę nie będącą następstwem wykonania 



pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego oraz uzgadnianie z organami Wód 

Polskich decyzji w zakresie: wykonywania urządzeń melioracji wodnych przy udziale środków 

publicznych i wspólnotowych oraz obniżenia poziomu piętrzenia wód;”, 

 

e)  w ust. 11 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) merytoryczny nadzór nad uchwałami podjętymi przez Sejmik Województwa Kujawsko- 

-Pomorskiego dotyczącymi wyznaczania obszarów aglomeracji oraz wyznaczania obszarów 

chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych;”, 

 

f) w ust. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Zespołu Doradczego do spraw Wsi i Rolnictwa oraz działających w jego ramach Grup 

Roboczych i innych zespołów Wojewody powoływanych w miarę potrzeb i zajmujących 

się tematyką związaną z rozwojem rolnictwa i ochroną środowiska;”, 

 

g) w ust. 16: 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;”, 

– po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) Centralnym Ośrodkiem Badań Roślin Uprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiego 

Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego sprawowanego przez Stację 

Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie.”; 

 

6) w § 23 w ust. 1: 

a) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) zewnętrznych – zarządzanych przez Wojewodę – organów rządowej administracji 

zespolonej w województwie, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów  

w zakresie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, jednostek 

organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Wojewodę, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach organów niezespolonej administracji rządowej działających  

w województwie w zakresie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych 

wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych;”, 

b) pkt 6-7 otrzymują brzmienie: 
„6) sporządzanie rocznego planu kontroli Wydziału oraz sprawozdania z działalności 

kontrolnej Wydziału; 

7) sporządzanie rocznego planu kontroli Urzędu w oparciu o uzgodnione wzajemnie roczne 

plany kontroli komórek organizacyjnych Urzędu oraz sporządzanie sprawozdania  

z działalności kontrolnej Urzędu;”; 

 

7) w § 24 w ust. 2: 

a)  pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) planowanie i analiza potrzeb w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez organy 

samorządu terytorialnego, w tym realizacja programów wieloletnich w zakresie 

dożywiania;”, 

 

b) po pkt 31 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 32 w brzmieniu: 
„32) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o solidarnościowym funduszu wsparcia dla 

osób niepełnosprawnych, w tym sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich realizacją  

oraz koordynowanie ich wykonania.”; 

 

 



8) w § 27: 

a) w ust. 1: 

– pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) wyznaczanie przedstawicieli Wojewody do składu rad społecznych działających  

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą, dla których podmiotem tworzącym 

jest uczelnia medyczna lub jednostka samorządu terytorialnego oraz powoływanie rady 

działającej przy oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia;”; 

– uchyla się pkt 18, 

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wydział zapewnia obsługę działających przy Wojewodzie, na podstawie innych 

przepisów, Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych  

w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb 

Zdrowotnych.”; 

 

9) w § 29: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) administrowanie systemu rejestracji czasu pracy w Urzędzie, w tym wydawanie kart 

RCP;”, 

 

b) pkt 28-29 otrzymują brzmienie: 

„28) koordynacja sporządzania przez wydziały zbiorczej opinii w sprawie przedkładanych 

przez GUS projektów aktów prawnych dotyczących statystyki publicznej; 

29) prowadzenie rejestru informacji publicznej udostępnionej na wniosek;”; 

 

10) w § 67 w ust. 1 uchyla się pkt 3; 

 

11) § 71 otrzymuje brzmienie: 
„§ 71. Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli: 

1) sporządza roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej w zakresie kontroli wewnętrznej  

i zewnętrznej za rok poprzedni, na podstawie sprawozdań komórek organizacyjnych 

realizujących kontrole i przedstawia je do podpisu Wojewodzie; 

2) przekazuje Dyrektorowi Generalnemu Urzędu kopię podpisanego sprawozdania, o którym 

mowa w pkt 1.”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

 

                                                                               
 

 

 

 


