
ZARZADZENIE Nr  I` 112012 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 	marca 2012 

w sprawie ustanowienia Pelnomocnika Wojewody Kujawsko - Pomorskiego 
do Spraw 0013 Niepelnosprawnych i Rodziny 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 o wojewodzie i administracji 

rzqdowej w wojew6dztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z 1)62. zm.)1 , zarzqdza Sig, co nastepuje: 

§ 1. Ustanawia sic Pelnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Spraw °sob 

Niepelnosprawnych i Rodziny, zwanego dalej Pelnomocnikiem Wojewody. 

§ 2. Funkcje Pelnomocnika Wojewody powierza sic pani Aleksandrze Poeplau. 

§ 3. Do zadari Pelnomocnika Wojewody nale2y: 

1) podejmowanie inicjatyw i dzialan w zakresie potrzeb osOb niepelnosprawnych 

i ich §rodowisk, 

2) inicjowanie dzialan oraz koordynowanie wspOlpracy zainteresowanych jednostek 

i ()sob na rzecz pomocy rodzinie, 

3) prowadzenie monitoringu sytuacji osob niepelnosprawnych w regionie, a takze 

opracowywanie informacji i raportow w tym zakresie, 

4) analizowanie sytuacji spolecznej i bytowej rodzin, w tym rodzin patologicznych b4d2 

zagro2onych patologiq spolecznq lub bedqcych w trudnej sytuacji oraz podejmowanie 

wszelkich inicjatyw wzmacniajqcych role rodziny i dzialan wspomagajqcych jej 

funkcje, 

5) udzial i merytoryczna pomoc w realizacji zadan wynikajqcych z przepisOw 

obowiqzujqcych ustaw dotyczftcych ()sob niepelnosprawnych i rodziny, 

Zmiany wymienionej ustawy zostafy ogtoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz. 230, z 2011r., Nr 22, poz. 

114, Nr 92, poz. 529, Nr 163 poz. 981 i Nr 185 poz. 1092 



6) podejmowanie interwencji oraz organizowanie i prowadzenie mediacji w sprawach 

bed4cych przedmiotem skarg, za2alen oraz petycji i wniosk6w kierowanych do 

Wojewody, 

7) wspOldzialania z organami centralnymi administracji rzqdowej, a w szczegOlnoSci 

z Pelnomocnikiem Rzgdu do Spraw °sob Niepelnosprawnych, 

8) wspoldzialanie z organami samorzgdu terytorialnego Wojewodztwa Kujawsko-

Pomorskiego, 

9) wspoldzialanie z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi instytucjami 

w sprawach ()sob niepelnosprawnych i rodziny, 

10) przygotowanie materialow merytorycznych i programowych w oparciu o zalolenia 

i wytyczne polityki Rzqdu i wspOldzialanie w ich realizacji z odpowiednimi 

wydzialami/biurami/zespolami Kujawsko - Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego 

w Bydgoszczy, 

11) reprezentowanie Wojewody w radach powolanych do dzialan na rzecz osob 

niepelnosprawnych i rodziny oraz udzial w naradach i spotkaniach instytucji 

i §rodowisk realizujqcych zadania w tym zakresie. 

§ 4. Pelnomocnik Wojewody zostaje ustanowiony na czas realizacji zadati wynikajqcych 

z polityki rz4du dotyczqcych ()sob niepelnosprawnych i rodziny. 

§ 5. Osoba pelniqca funkcjc Pelnomocnika Wojewody wykonuje powierzone zadania do czasu 

odwolania. 

§ 6. Traci moc zarzgdzenie Nr 16/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

25 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Pelnomocnika Wojewody ds. osob 

niepelnosprawnych i rodziny. 

§ 7. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie 

W zwiqzku konieczno§ciq wypelnienia zadarl administracji rzqdowej wobec §rodowiska 

osOb niepelnosprawnych oraz rodziny, jako podstawowej grupy spolecznej, powoluje sic 

Pelnomocnika Wojewody ds. Ostth Niepelnosprawnych i Rodziny. Polityka rzqdu w zakresie 

ochrony praw osob niepelnosprawnych, przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu oraz 

dyskryminacji wymagajq realizacji dzialaft, ktOre podlegajq szczegolnej trosce. Podobnie 

rodzina, jako podstawowa wspolnota spoleczna stanowi przedmiot ochrony w celu wzmocnienia 

jej roli oraz stalej pomocy w zakresie wypelnienia zadatt. 

Wyodrebniona funkcja Pelnomocnika Wojewody ds. °sob Niepelnosprawnych 

i Rodziny sluZy realizacji obowiqzku nadzoru, jaki sprawuje przedstawiciel rzqdu na terenie 

wojewodztwa w zakresie polityki skierowanej do osOb i podmiotow wymagajqcych 

szczegolnych dzialati. Pelnomocnik do Spraw °sob Niepelnosprawnych i Rodziny umozliwia 

Wojewodzie staly monitoring wybranej grupy problemow, gwarantuje dostep do 

specjalistycznej wiedzy, ulatwia szybkq interwencje oraz skutecznq mediacjc wobec zdarzen 

zagraZajqcych bezpieczenstwu i realizacji przyslugujqcych tym §rodowiskom praw. 
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