
Warszawa, 2 stycznia 2006 r.   
 
 

Nowe zadania samorz�du województwa 
 
 

Informujemy, �e od 1 stycznia 2006 r. weszła w �ycie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zwi�zku ze zmianami w podziale zada� i kompetencji administracji terenowej (Dz. 
U. Nr175, poz.1462 ze zm.), która nało�yła na samorz�d województwa realizacj� niektórych zada� 
zleconych z zakresu administracji rz�dowej.  
 
I. W odniesieniu do zada� z zakresu zdrowia i polityki społecznej, ww. ustawa zmienia 

nast�puj�ce akty prawne, przekazuj�c samorz�dowi województwa lub marszałkowi 
nast�puj�ce zadania: 

 
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  Nr 111, poz. 535 

ze zm.): 
Marszałek województwa b�dzie upowa�niał  lekarzy specjalistów w dziedzinie  
psychiatrii innych ni� lekarze zoz do oceny zasadno�ci zastosowania przymusu 
bezpo�redniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewnienie realizacji 
postanowienia s�dowego o przyj�ciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej 
psychicznie  nale�e� b�dzie do marszałka województwa. 
 

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz.1143 ze 
zm.):  

Marszałek województwa b�dzie przyznawał jednostkom organizacyjnym status 
Centrum Integracji Społecznej oraz b�dzie prowadził rejestr tych jednostek. Do 
kompetencji marszałka województwa b�dzie nale�ało tak�e wydawanie decyzji o 
utracie statusu Centrum. 

 
Zadanie pierwsze realizowane b�dzie przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej maj�cy 
siedzib� w Warszawie przy ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa, tel. (+22)  518 99 41 
Zadanie drugie zostało zlecone do realizacji Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej 
Nowogrodzka 62, 02-002 Warszawa tel. (+22) 62 24 232. 
  
II. W odniesieniu do zada� z zakresu rolnictwa i rozwoju wsi, ww. ustawa zmienia nast�puj�ce 

akty prawne, przekazuj�c samorz�dowi województwa lub marszałkowi  
 

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze 
zm.): 

- Do zada� sejmiku województwa nale�ało b�dzie zaliczanie niektórych gmin do 
innego okr�gu podatkowego ni� okre�lony w rozporz�dzeniu Ministra Finansów z 
dnia     10  grudnia  2001r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z 
czterech okr�gów podatkowych. Sejmik województwa ustalał b�dzie wykaz 
miejscowo�ci poło�onych na terenach podgórskich i górskich  

 
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie �ródl�dowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 

ze zm.): 
- Do zada� zarz�du województwa  nale�ało b�dzie dokonywanie co najmniej raz na trzy lata, 
na podstawie operatu rybackiego i dokumentacji rybackiej oceny wypełnienia przez 
uprawnionego do rybactwa obowi�zku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Do 
zada� zarz�du województwa nale�ało b�dzie ustanawianie lub  znoszenie obr�bów 
chronionych.  Marszałek województwa  b�dzie ustanawiał lub znosił obr�by hodowlane w 
drodze decyzji, na wniosek uprawnionego do rybactwa. Zarz�d województwa  b�dzie zezwalał 
na odst�pstwa od zakazu połowu ryb oraz przechowywania, przewo�enia, przetwórstwa i 
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wprowadzania do obrotu ikry i ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów a 
tak�e na wprowadzanie do obrotu ryb pochodz�cych z amatorskiego połowu ryb. Do 
kompetencji zarz�du województwa nale�ało b�dzie składanie wniosków o ukaranie w 
sprawach o wykroczenia popełnione przez uprawnionych do rybactwa.  

 
 

3. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
121, poz.1266): 

- przeznaczenie na cele nierolnicze i niele�ne gruntów rolnych stanowi�cych u�ytki 
rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego 
i torfowisk, je�eli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia 
przekracza 1 ha wymaga� b�dzie  uzyskania zgody marszałka województwa 
wyra�anej po uzyskaniu opinii izby rolniczej, 

- marszałek województwa b�dzie sprawował kontrol� stosowania przepisów ww. 
ustawy. 

 
 

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierz�t (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze 
zm.) : 

- wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
technologii chowu zwierz�t wymaga uzyskania  zezwolenia marszałka województwa 
stwierdzaj�cego, �e technologia spełnia wymogi okre�lone ustaw� 

 
5. Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000r. o grupach producentów rolnych i ich zwi�zkach oraz o 

zmianie innych ustaw  (Dz. U. Nr 88 poz. 983 ze zm.) : 
- marszałek województwa, wła�ciwy ze wzgl�du na siedzib� grupy, stwierdza, 

w drodze decyzji administracyjnej, spełnienie przez grup� warunków okre�lonych w 
ustawie i przepisach wykonawczych i dokonuje wpisu do rejestru grup. Marszałek 
prowadzi rejestr grup oraz sprawuje nadzór nad działalno�ci� grupy.  Grupa jest 
obowi�zana do składania wła�ciwemu marszałkowi  rocznego sprawozdania 
finansowego w terminie 6 miesi�cy od upływu roku obrotowego. Marszałek informuje 
ministra wła�ciwego do spraw rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego o ka�dej zmianie 
danych zawartych w rejestrze. 

 
6. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 ze zm.): 

- Rejon zamkni�ty tworzy si� na wniosek zarz�du województwa, po uprzednim 
uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. Minister wła�ciwy do spraw rolnictwa, w 
drodze rozporz�dzenia, mo�e utworzy� rejon zamkni�ty wytwarzania materiału 
siewnego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany odmian sadzeniaków 
ziemniaka, zwany dalej "rejonem zamkni�tym", maj�c na wzgl�dzie uzyskanie 
odpowiedniej jako�ci tego materiału.  

 
7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, 

rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 ze zm.): 
- w zakresie okre�lonym przepisami Unii Europejskiej marszałek województwa wydaje 

decyzje w sprawach: 
• wst�pnego uznania grupy producentów owoców i warzyw, zwanej dalej "grup� 

producentów", i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania tej grupy za 
organizacj� producentów owoców i warzyw, zwan� dalej "organizacj� 
producentów", 

• zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wst�pnie uznanej grupy 
producentów za organizacj� producentów, zwanego dalej "planem dochodzenia do 
uznania", 

• uznania organizacji producentów i ich zrzesze�, 
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• uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzesze�; 
• cofni�cia: 

��wst�pnego uznania grupy producentów, 
��uznania organizacji producentów i ich zrzesze�, 
�� uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzesze�. 

- w zakresie okre�lonym przepisami Unii Europejskiej marszałek województwa 
współpracuje z wła�ciwymi władzami pa�stw członkowskich Unii Europejskiej w 
zakresie uznawania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzesze�, 

- organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów przekazuje 
corocznie informacje o warto�ci produktów sprzedanych, je�eli organizacja 
producentów nie zło�yła wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego – 
marszałkowi województwa i dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji, 

- w zakresie okre�lonym przepisami Unii Europejskiej marszałek województwa wydaje 
decyzje w sprawie:  
• uznania grupy producentów chmielu lub zwi�zku takich grup, 
• cofni�cia uznania grupie producentów chmielu lub zwi�zkowi takich grup, 

- w zakresie okre�lonym przepisami Unii Europejskiej marszałek województwa wydaje 
decyzje w sprawie: 
• uznania grupy producentów tytoniu, 
• cofni�cia uznania grupie producentów tytoniu, 

- w zakresie okre�lonym przepisami Unii Europejskiej marszałek województwa: 
• przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków: 

��zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania, 
��uznania organizacji producentów i ich zrzesze�, 
��uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzesze�, 

• współpracuje z wła�ciwymi władzami pa�stw członkowskich Unii Europejskiej  w 
zakresie  kontroli ponadnarodowych organizacji  producentów i ich zrzesze�, 

- marszałek województwa opracowuje roczny plan przeprowadzania kontroli. 
Czynno�ci kontrolne s� wykonywane przez osoby posiadaj�ce imienne upowa�nienie 
wydane przez marszałka województwa, 

-  marszałek województwa wła�ciwy ze wzgl�du na siedzib� grupy producentów 
tytoniu, przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez grup� warunków uznania. 

 
Zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju wsi realizowane b�d� przez Departament Rolnictwa i 
Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Jagiello�ska 74, 03-301 Warszawa, tel. (+22) 32 31 900 
 

 
III. W odniesieniu do zada� z zakresu ochrony �rodowiska, ww. ustawa zmienia nast�puj�ce 

akty prawne, przekazuj�c samorz�dowi województwa lub marszałkowi nast�puj�ce zadania: 
 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o krajowym systemie ekozarz�dzania i audytu (EMAS) 
(Dz. U. Nr 70, poz. 631): 
- marszałek województwa dokonuje wpisu organizacji do rejestru wojewódzkiego po 

uiszczeniu opłaty oraz jest obowi�zany do prowadzenia rejestru wojewódzkiego na 
podstawie dokumentów i procedur okre�lonych w przepisach. Marszałek 
województwa, po dokonaniu wpisu do rejestru wojewódzkiego, podaje do publicznej 
wiadomo�ci informacj� o umieszczeniu w tym rejestrze deklaracji �rodowiskowej 
organizacji. Marszałek województwa niezwłocznie informuje pisemnie ministra 
wła�ciwego do spraw �rodowiska o zawieszeniu organizacji albo wykre�leniu jej z 
rejestru wojewódzkiego. 

 
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze 

zm.): 
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- marszałek województwa działaj�cy przy pomocy geologa wojewódzkiego stanie si� 
organem administracji geologicznej, 

- do  wła�ciwo�ci marszałka województwa, jako organu pierwszej instancji, nale�e� 
b�d� sprawy zatwierdzania projektów prac geologicznych i działania w sprawach 
okre�lonych w art. 45 ust. 1 i 1a, dotycz�cych:  
• złó� kopalin podstawowych, niewymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a), 

i kopalin pospolitych na powierzchni przekraczaj�cej 2 ha lub przewidywanym 
rocznym wydobyciu przekraczaj�cym 20.000 m3, 

• ustalania zasobów uj�� wód podziemnych, w tym uj�� �ródeł naturalnych 
i odwodnie� budowlanych, je�eli udokumentowane zasoby lub przewidywana 
wydajno�� przekracza 50 m3/h, 

• warunków hydrogeologicznych w zwi�zku z projektowaniem odwodnie� do 
wydobywania kopalin podstawowych, niewymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a), i do 
wydobywania kopalin pospolitych ze złó� na powierzchni przekraczaj�cej 2 ha lub 
przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczaj�cym 20.000 m3, 

• warunków hydrogeologicznych w zwi�zku z zako�czeniem odwadniania lub 
zmian� poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych - w 
odniesieniu do kopalin podstawowych niewymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz 
w odniesieniu do kopalin pospolitych na powierzchni przekraczaj�cej 2 ha lub 
przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczaj�cym 20.000 m3, 

• bada� geologiczno-in�ynierskich na potrzeby planów zagospodarowania 
przestrzennego województwa, 

• bada� geologiczno-in�ynierskich do projektowania i wykonywania inwestycji 
liniowych o zasi�gu ponadpowiatowym,  

- w odniesieniu do działalno�ci, na któr� ustawa nie wymaga koncesji uprawnienia 
Skarbu Pa�stwa do korzystania ze złó� kopalin oraz rozporz�dzania prawem do nich 
przez ustanowienie u�ytkowania górniczego wykonywa� b�d� zarz�dy województw, 

- marszałek województwa wydawa� b�dzie koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie 
lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych, 

- prace geologiczne mog� by� wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby 
posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje. Marszałek województwa b�dzie stwierdzał  
kwalifikacje w odniesieniu do osób ubiegaj�cych si� 
o uzyskanie uprawnie� do wykonywania czynno�ci dozoru geologicznego nad 
pracami geologicznymi, z wyj�tkiem bada� geofizycznych oraz uprawnie� do 
kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami 
obszaru górniczego, wykonywanymi bez u�ycia materiałów wybuchowych, albo gdy 
projektowana gł�boko�� wyrobiska nie przekracza 100 m. 

 
3. Ustawa z dnia 13 pa�dziernika 1995r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 

372 ze zm.): 
- wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporz�dzaj� dyrektorzy regionalnych dyrekcji 

Pa�stwowego Gospodarstwa Le�nego Lasy Pa�stwowe 
w uzgodnieniu z marszałkami województw i Polskim Zwi�zkiem Łowieckim, 

- marszałek województwa prowadzenie rejestru polowa�,  
- marszałek województwa b�dzie uprawniony do skracania, w uzasadnionych  

przypadkach, okresów polowa� na terenie województwa, po zasi�gni�ciu opinii 
Polskiego Zwi�zku Łowieckiego, 

- podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonywał b�dzie 
w obr�bie województwa wła�ciwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po 
zasi�gni�ciu opinii wła�ciwego dyrektora regionalnej dyrekcji Pa�stwowego 
Gospodarstwa Le�nego Lasy Pa�stwowe i Polskiego Zwi�zku Łowieckiego, a tak�e 
wła�ciwej izby rolniczej. Je�eli obwód łowiecki ma si� znajdowa� w obszarze wi�cej 
ni� jednego województwa, uchwał� podejmuje sejmik województwa wła�ciwy dla 
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przewa�aj�cego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa 
wła�ciwym dla pozostałego gruntu, 

- w skład komisji egzaminacyjnych do spraw uzyskania uprawnie� do polowania i 
innych uprawnie� b�d� wchodzi� m.in. przedstawiciele zarz�du województwa, 

- odszkodowanie za szkody nie b�dzie przysługiwa� posiadaczom uszkodzonych upraw 
lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprz�tu w terminie odbiegaj�cym wi�cej 
ni� 14 dni od zako�czenia okresu zbioru tego gatunku ro�lin w danym regionie, 
okre�lonego przez zarz�d województwa, 

- zarz�d województwa ze �rodków bud�etu pa�stwa. wypłaca� b�dzie odszkodowania 
za szkody wyrz�dzane na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach nie 
wchodz�cych w skład obwodów łowieckich.  

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierz�t (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 
ze zm.) : 
- pozyskiwanie zwierz�t wolno �yj�cych (dzikich) w celu preparowania ich zwłok 

wymaga� b�dzie zezwolenia marszałka województwa wła�ciwego ze wzgl�du na 
miejsce wykonywania eksponatów, 

- pozyskiwanie zwierz�t wolno �yj�cych (dzikich) w celu tworzenia kolekcji 
spreparowanych zwłok tych zwierz�t wymaga� b�dzie zgody marszałka województwa 
wła�ciwego ze wzgl�du na miejsce tworzenia takiej kolekcji, 

- w przypadku gdy zwierz�ta stanowi� nadzwyczajne zagro�enie dla �ycia, zdrowia lub 
gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza si� podj�cie działa� 
maj�cych na celu ograniczenie populacji tych zwierz�t. Sejmik województwa, po 
zasi�gni�ciu opinii Pa�stwowej Rady Ochrony Przyrody, organizacji społecznej, 
której statutowym celem działania jest ochrona zwierz�t, oraz Polskiego Zwi�zku 
Łowieckiego, okre�li, w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i sposoby 
ograniczenia populacji zwierz�t. 

 
Zadania z zakresu ochrony �rodowiska realizowane b�d� przez Departament Ochrony 
�rodowiska ul. Skoczylasa 4 , 03-473 Warszawa, tel. (+22) 59 79 134, z tym �e zadania z zakresu 
geologii realizowane b�d� w miejscu dotychczasowego ich wykonywania, w pok. 806 i 807 przy 
Pl. Bankowym 3/5, pod dotychczasowymi numerami telefonów.  
 
 
IV. W odniesieniu do zada� z zakresu infrastruktury i nieruchomo�ci, ww. ustawa zmienia 

nast�puj�ce akty prawne, przekazuj�c samorz�dowi województwa lub marszałkowi 
nast�puj�ce zadania: 

 
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, 
poz. 908 ze zm.): 

- marszałek województwa b�dzie wydawał przedsi�biorcom i cofał wydane  
zezwolenia na produkcj� tablic rejestracyjnych; 

- w zakresie uprawnie� do kierowania pojazdem szefom i cudzoziemskiemu 
personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urz�dów konsularnych i misji 
specjalnych pa�stw obcych oraz organizacji mi�dzynarodowych, korzystaj�cych z 
przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, 
umów b�d� powszechnie uznanych zwyczajów mi�dzynarodowych lub na 
zasadzie wzajemno�ci, oraz innym osobom korzystaj�cym z tych przywilejów i 
immunitetów do zada� marszałka województwa nale�e� b�dzie: 
• wydawanie uprawnienia do kierowania pojazdem, 
• wydawanie wtórnika w przypadku utraty, zniszczenia lub zmiany stanu 

faktycznego,  wymagaj�cego zmiany danych, 
• kierowanie na badanie lekarskie, 
• kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, 
• wydawanie decyzji o cofni�ciu lub przywróceniu uprawnie� do kierowania 

pojazdem silnikowym; 
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- marszałek województwa  b�dzie prowadził ewidencj� egzaminatorów na egzamin 
pa�stwowy sprawdzaj�cy kwalifikacje osoby ubiegaj�cej si� o uprawnienie do 
kierowania pojazdem. Marszałek województwa b�dzie dokonywał wpisu do 
ewidencji oraz wykre�le� z ewidencji; 

- marszałek województwa sprawowa� b�dzie nadzór nad przeprowadzaniem 
egzaminów pa�stwowych; 

- przy marszałku województwa b�dzie działa� Wojewódzka Rada Bezpiecze�stwa 
Ruchu Drogowego jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Obsług� Wojewódzkiej Rady b�dzie zapewniał 
wyznaczony przez marszałka województwa wojewódzki o�rodek ruchu 
drogowego. Marszałek województwa b�dzie przewodnicz�cym Wojewódzkiej 
Rady. 

- organem wła�ciwym do prowadzenia rejestru przedsi�biorców prowadz�cych 
pracowni� psychologiczn� b�dzie marszałek województwa wła�ciwy ze wzgl�du 
na siedzib� przedsi�biorcy lub miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa, 

- marszałek województwa b�dzie prowadził ewidencj� psychologów uprawnionych 
do wykonywania bada� psychologicznych w zakresie psychologii transportu, 

- marszałek województwa b�dzie sprawował nadzór nad wykonywaniem bada� 
psychologicznych, 

- marszałek województwa b�dzie wydawał decyzj� o zakazie prowadzenia przez 
przedsi�biorc� pracowni psychologicznej, skre�laj�c przedsi�biorc� z rejestru 
działalno�ci regulowanej, 

- marszałek województwa b�dzie skre�lał psychologa z ewidencji psychologów 
uprawnionych do wykonywania bada� psychologicznych i orzekania 
w zakresie zdolno�ci do prowadzenia pojazdów mechanicznych, 

- marszałek województwa przeprowadza� b�dzie kontrol� bada� lekarskich 
i wydawania orzecze�, sprawdzaj�cych stan zdrowia i predyspozycji 
psychicznych do kierowania pojazdem. 

 
Zadania z zakresu infrastruktury i nieruchomo�ci realizowane b�d� przez Departament 
Nieruchomo�ci i Infrastruktury  ul. Ciołka 10 a (IV pi�tro), 01-402 Warszawa, tel. (+22) 533 10 
00 z tym �e zadania z zakresu wydawania praw jazdy dyplomatom realizowane b�d� w miejscu 
dotychczasowego ich wykonywania, w pok. 418 przy Pl. Bankowym 3/5, pod dotychczasowymi 
numerami telefonów.  
 

 
V. W odniesieniu do zada� z zakresu turystyki , ww. ustawa zmienia nast�puj�cy akty prawny, 

przekazuj�c marszałkowi województwa nast�puj�ce zadania: 
 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 223, poz. 
2268 ze zm.): 

- marszałek województwa prowadził b�dzie rejestr organizatorów turystyki i po�redników 
turystycznych, 

- przedsi�biorca wykonuj�cy działalno�� gospodarcz� w zakresie organizowania imprez 
turystycznych oraz po�redniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
�wiadczenie usług turystycznych b�dzie obowi�zany składa� marszałkowi województwa 
oryginały dokumentów potwierdzaj�cych zawarcie kolejnych umów gwarancji lub 
ubezpieczenia przed upływem terminu obowi�zywania umowy poprzedniej. Tre�� 
gwarancji lub umowy ubezpieczenia obejmuje upowa�nienie dla marszałka województwa 
lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na 
pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju. Marszałek województwa jest uprawniony do 
wyst�powania na rzecz klientów w sprawach wypłaty �rodków z tytułu umowy gwarancji 
bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach 
okre�lonych w tre�ci tych umów. Marszałek województwa udziela informacji o danych 
zawartych w rejestrze na zasadach ustalonych dla Ewidencji, 
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- marszałek województwa b�dzie wydawał decyzj� administracyjn� o stwierdzeniu 
wykonywania działalno�ci gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 
o zakazie wykonywania działalno�ci gospodarczej obj�tej wpisem do rejestru przez okres 
3 lat, 

- marszałek województwa b�dzie wydawał decyzj� zezwalaj�c� na prowadzenie szkolenia 
teoretycznego i praktycznego na przewodnika turystycznego lub na pilota wycieczek, 

- marszałek województwa b�dzie powoływał komisj� do spraw egzaminu na przewodników 
turystycznych oraz pilotów wycieczek. Marszałek b�dzie miał prawo zawiesza� i cofa� 
uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, 

- marszałek województwa b�dzie powoływa� komisje egzaminacyjne j�zyków obcych dla 
pilotów wycieczek zagranicznych spo�ród osób znajduj�cych si� na li�cie ministra 
wła�ciwego do spraw turystyki, ogłoszonej w formie obwieszczenia w dzienniku 
urz�dowym urz�du obsługuj�cego ministra wła�ciwego do spraw turystyki, 

- zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategori� 
nadaje oraz prowadzi ich ewidencj� marszałek województwa wła�ciwy ze wzgl�du na 
miejsce poło�enia obiektu hotelarskiego, 

- przedsi�biorca, który zamierza rozpocz�� �wiadczenie usług hotelarskich w obiekcie 
hotelarskim, mo�e ubiega� si� o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do 
odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane  "promes�". Promes� wydawał b�dzie na 
wniosek przedsi�biorcy, marszałek województwa wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce 
poło�enia obiektu hotelarskiego, 

- minister wła�ciwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa s� upowa�nieni do 
kontroli prowadzonej przez przedsi�biorc� działalno�ci gospodarczej, w zakresie: 
• zgodno�ci ze stanem faktycznym danych zawartych w o�wiadczeniu, 
• zgodno�ci wykonywanej działalno�ci z uzyskanym wpisem do rejestru, 
• przestrzegania warunków wykonywania działalno�ci gospodarczej okre�lonych 

ustaw�, 
• zgodno�ci wykonywanej działalno�ci gospodarczej z zawartymi umowami 

agencyjnymi, 
• przestrzegania przez przedsi�biorców, daj�cych zlecenie agentom, warunków 

wykonywania działalno�ci gospodarczej okre�lonych ustaw�. 
- marszałek województwa jest równie� upowa�niony do kontroli organizatorów szkole� 

teoretycznych i praktycznych na przewodnika turystycznego lub na pilota wycieczek,  
- osoby wykonuj�ce zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlegaj� 

kontroli.  Kontroli dokonuj� osoby imiennie upowa�nione przez marszałków województw. 
 
Zadania z zakresu turystyki realizowane b�d� przez Departament Kultury, Promocji i 
Turystyki ul Okrzei 35, 03-715 Warszawa, tel. (+22) 59 79 500 z tym �e zadania dotycz�ce 
ustawy o usługach turystycznych  realizowane b�d� w miejscu dotychczasowego ich 
wykonywania, w pok. 504, 508, 509, 511, 513 przy Pl. Bankowym 3/5, pod dotychczasowymi 
numerami telefonów.  

 
 

VI. W odniesieniu do zada� dotycz�cych strategii i archiwów , ww. ustawa zmienia 
nast�puj�cy akty prawny, przekazuj�c samorz�dowi województwa nast�puj�ce zadania: 

 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze 

zm.): 
- do zada� samorz�du  województwa b�dzie nale�ało badanie zgodno�ci planów 

zaopatrzenia w energi� i paliwa z polityk� energetyczn� pa�stwa, 
- wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zało�e� do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energi� elektryczn� i paliwa gazowe. Projekt zało�e� podlega opiniowaniu 
przez samorz�d województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami 
oraz w zakresie zgodno�ci z polityk� energetyczn� pa�stwa. 
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2. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 
2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zm.): 

- marszałek województwa prowadzi  rejestr przechowawców akt osobowych 
i płacowych, 

- marszałek województwa  dokonuje wpisów i wykre�le� w rejestrze. 
 
Zadania z zakresu strategii i archiwów realizowane b�d� przez Departament Strategii i Rozwoju 
Regionalnego ul Okrzei 35, 03-715 Warszawa, tel. (+22) 59 79 550.  

 
 
 
 
Departament Organizacji i Nadzoru  


