
ZARZĄDZENIE NR   8 /2023  

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2023 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 2022 r. poz. 135, 655 i 1504) 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., 

zarządzeniem Nr 228/2021 z dnia 12 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 264/2021 z dnia  

31 grudnia 2021 r., zarządzeniem Nr 101/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. oraz zarządzeniem  

Nr 163/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 10: 

a) w pkt. 1 w lit j po tiret siódmym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret ósme 

w brzmieniu: 

„- obsługi administracyjnej;”, 

 

b) w pkt. 3: 

– lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) Oddział Transportu i Gospodarki – w tym kierownik,”, 

– lit. k otrzymuje brzmienie: 

„k) Oddział Rolnictwa i Środowiska – funkcjonujący w ramach Wydziału w siedzibie Urzędu 

w Bydgoszczy oraz w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku – w tym kierownik  

i zastępca kierownika, w ramach którego działają: 

– samodzielne stanowisko ds. obronności i ochrony zasobów środowiska, 

– wieloosobowe stanowisko ds. rolnictwa – w tym koordynator, 

– wieloosobowe stanowisko ds. środowiska – w tym koordynator,”, 

 

c) w pkt. 11: 

– po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu: 

„fa) Oddział Kadr – w tym kierownik,”, 

– uchyla się lit g-h; 

 

2) w § 19: 

a) ust. 2-3 otrzymują brzmienie: 

„2. Do zadań Wydziału w zakresie działu administracji rządowej gospodarka należy  

w szczególności: 

1) wydawanie i cofanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; 

2) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. 

 



3. Do zadań Wydziału w zakresie działu administracji rządowej transport należy  

w szczególności: 

1) prowadzenie spraw związanych z egzaminowaniem kandydatów na wykładowców  

i wykładowców oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy; 

2) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 

wykonujących przewóz drogowy; 

3) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewóz 

drogowy; 

4) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy; 

5) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy; 

6) prowadzenie ewidencji instruktorów techniki jazdy; 

7) sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, 

gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, a także 

na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub w strefach zamieszkania; 

8) sprawowanie nadzoru pod względem legalności nad wykonywaniem przez starostów oraz 

marszałka województwa zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r.  

o kierujących pojazdami; 

9) prowadzenie spraw dotyczących koordynowania działań w zakresie rozwoju transportu 

samochodowego, kolejowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej i telekomunikacji oraz 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym: 

a) wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez 

przewoźnika, 

b) prowadzenie spraw związanych z sytuacją kryzysową w transporcie na terenie 

województwa, 

c) ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa 

państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej; 

10) prowadzenie spraw związanych z działalnością Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego; 

11) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji na 

finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego; 

12) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.”, 

 

b) w ust. 8 w pkt. 1 uchyla się lit. b-c, 

 

c) w ust. 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) realizacja zadań wynikających z udziału przedstawiciela Wojewody w komitetach 

konsultacyjnych powoływanych przez Wody Polskie;”, 

 

d) w ust. 11 uchyla się pkt. 5-7, 

 

e) w ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego i samorządowi województwa, 

dekadami, każdego miesiąca, środków finansowych zapisanych w ustawie budżetowej  

na zadania realizowane w zakresie m.in.: zadań spółek wodnych, Pomocy Technicznej 

PROW 2014-2020, Pomocy technicznej - Rybactwo i Morze 2014-2020, na funkcjonowanie 

parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, Programu Ochrony 



Powietrza i Programu Ochrony przed Hałasem, na dopłaty do przewozów autobusowych 

oraz finansowanie wydawania zaświadczeń ADR;”, 

 

f) w ust. 14 uchyla się pkt 3, 

 

g) uchyla się ust. 17; 

 

3) w § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do zakresu działania wieloosobowych stanowisk do spraw kontroli działających  

w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku należy wykonywanie zadań określonych  

w ust. 1 pkt 4-7 oraz w ust. 3.”; 

 

4) w § 22: 

a) w ust. 1 w pkt. 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) wykonywanie zadań Wojewody określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o ekonomii społecznej, w tym:  

a) wydawanie decyzji:  

 o uzyskaniu przez podmiot ekonomii społecznej statusu przedsiębiorstwa społecznego,  

 o zwolnieniu na czas określony przedsiębiorstwa społecznego od obowiązku spełniania 

warunków nabycia tego statusu,  

 o utracie statusu przedsiębiorstwa społecznego, 

b) przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu warunków nabycia przez podmiot ekonomii 

społecznej statusu przedsiębiorstwa społecznego, wzywanie przedsiębiorstwa społecznego 

do zaniechania tych naruszeń oraz złożenia niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie, 

c) nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa społecznego w zakresie spełniania warunków 

nabycia statusu tego przedsiębiorstwa, 

d) kontrola z urzędu lub na wniosek innego organu administracji publicznej w zakresie 

spełniania warunków nabycia statusu tego przedsiębiorstwa, 

e) informowania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o uzyskaniu 

przez podmiot ekonomii społecznej status przedsiębiorstwa społecznego, 

f) informowanie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o utracie przez 

podmiot ekonomii społecznej statusu przedsiębiorstwa społecznego, 

g) wydawanie lub odmowa wydania przedsiębiorstwu społecznemu zaświadczeń o spełnianiu 

przez nie warunków do zamówień na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne, o których 

mowa w art. 361 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych oraz potwierdzanie aktualności wydanego zaświadczenia, 

h) przyjmowanie od przedsiębiorstw społecznych rocznych sprawozdań, a po weryfikacji 

poprawności i kompletności informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu przekazanie 

przez wojewodę sprawozdania zbiorczego ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 

społecznego.”, 

 

b) ust. 7-8 otrzymują brzmienie: 

„7. Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska do spraw rynku pracy – działającego 

w Delegaturze Urzędu w Toruniu należą zadania wymienione w ust. 1 pkt 1-6  

i 8-12 oraz realizacja programów rządowych należących do kompetencji Wydziału.  

8. Do zakresu działania samodzielnego Zespołu do spraw Rynku Pracy w Delegaturze 

Urzędu we Włocławku należą zadania wymienione w ust. 1 pkt 1-6 i 8-12 oraz realizacja 

programów rządowych należących do kompetencji Wydziału.”; 

 

5) w § 25 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustalanie wojewódzkiego planu transformacji przy współudziale ministra właściwego  

do spraw zdrowia oraz wojewódzkiej rady ds. potrzeb zdrowotnych, we współpracy  



z marszałkiem województwa, konwentem powiatów, wojewódzkimi konsultantami  

w ochronie zdrowia, prezesem NFZ i wojewódzką radą dialogu społecznego;”, 

 

b) po pkt. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia corocznych informacji  

o realizacji wskaźników poszczególnych działań wymagających koordynacji na poziomie 

województwa określonych w wojewódzkim planie transformacji oraz sprawozdania 

śródokresowego i końcowego z realizacji wojewódzkiego planu transformacji;”, 

  

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) realizacja zadań z zakresu oceny zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych populacji 

województwa, w tym inicjowanie i współrealizowanie projektów diagnoz oraz ocen 

określających kierunki działań w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności w odniesieniu do rekomendowanych kierunków działań dla 

danego województwa zawartych w mapie potrzeb zdrowotnych;”, 

 

d) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) przygotowywanie opinii o zgodności planowanych programów polityki zdrowotnej przez 

jednostki samorządu terytorialnego z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia 

oraz wojewódzkim planem transformacji;”, 

 

e) pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zbiorczej informacji  

wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych przez jednostki samorządu 

terytorialnego zadań z zakresu zdrowia publicznego z krajowym i wojewódzkim planem 

transformacji;”; 

 

6) w § 27 uchyla się pkt 28; 

 

7) w § 31 w pkt 1 uchyla się lit. i. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

 


