
ZARZĄDZENIE NR  264/2021 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia  31 grudnia 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 oraz z 2021 r. poz. 1561) zarządza się  

co następuje: 

 

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

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 98/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego   

z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zmienionym zarządzeniem nr 113/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. 

oraz zarządzeniem nr 228/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w § 20 wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) pkt. 1-2 otrzymują brzmienie: 

„1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej 

w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się 

osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i Konfederacji Szwajcarskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii,  

w szczególności poprzez: 

a) rozpatrywanie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją 

systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wydawanie rozstrzygnięć  

administracyjnych, 

b) rozpatrywanie spraw dotyczących świadczenia wychowawczego w związku  

z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wydawanie rozstrzygnięć 

administracyjnych w odniesieniu do ww. świadczeń z okresu zasiłkowego 2021/2022 oraz 

okresów wcześniejszych, 

c) rozpatrywanie spraw dotyczących rodzinnego kapitału opiekuńczego w związku  

z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, 

d) ustalanie ram czasowych koordynacji świadczeń rodzinnych, świadczenia 

wychowawczego oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego w odniesieniu do wniosków 

przekazywanych przez organy właściwe oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

e) współpracę z instytucjami właściwymi i łącznikowymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w zakresie wymiany informacji w przypadku 

osób przemieszczających się w granicach ww. państw i ubiegających się w tych państwach 

o szeroko rozumiane świadczenia rodzinne, 

f) wymianę informacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego we wszystkich 

krajach UE zgodnie z wymogami określonymi w unijnych przepisach dotyczących 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego tradycyjnie oraz poprzez System 

Elektronicznej Wymiany Informacji dot. Zabezpieczenia Społecznego (EESSI), 



g) współpracę z instytucjami krajowymi, organami właściwymi oraz Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych w obszarze zagadnień związanych z koordynacją świadczeń rodzinnych, 

świadczenia wychowawczego oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego, 

h) weryfikację i ustalanie uprawnienia do świadczeń rodzinnych i świadczenia 

wychowawczego na podstawie zagranicznego wniosku o zasiłek rodzinny,  

i) udzielanie odpowiedzi na kierowane przez klientów zapytania i pisma w przedmiocie 

koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego; 

2) wszczynanie i prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych i świadczenia wychowawczego oraz wydawanie decyzji administracyjnych 

orzekających obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;”; 

 

2) w pkt. 5 po lit. k średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu: 

„l) informowanie instytucji zagranicznych o uregulowaniu lub zmianie wysokości  

nienależnie pobranych świadczeń oraz wydanych decyzjach Wojewody w sprawie 

umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu spłaty należności;”; 

 

3) uchyla się pkt 6; 

 

4) w pkt. 7 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) weryfikacja wniosków otrzymanych z instytucji zagranicznej w ramach wyrównywania 

należności na podstawie rozporządzeń wspólnotowych, w zakresie ich poprawności, 

ustalanie, czy wskazana osoba we wniosku posiada uprawnienia do świadczeń w kraju 

i przekazanie ich w celu realizacji do organu właściwego lub do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych,”; 

 

5) w pkt. 9 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) obsługa systemu dziedzinowego Sygnity w zakresie wniosków, formularzy oraz pism 

bieżących dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz 

rodzinnego kapitału opiekuńczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, w tym rejestracja napływającej korespondencji,”. 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 
 


