
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

(druk nr 409)

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (Dz.

U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)

Art. 6a.
1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:

1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
a) Główny Geodeta Kraju,
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej
i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w
województwie;

2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety

województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego

w skład starostwa powiatowego.
2. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu

wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone w
ustawie i przepisach odrębnych.

<2a. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i
odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.>

3. Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu
administracji rządowej.

4. Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w
drodze porozumienia, prowadzenie spraw należących do zakresu jego zadań i
kompetencji, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, po spełnieniu warunków, o
których mowa w ust. 6.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi sprawy powierzone na podstawie ust. 4 przy
pomocy geodety gminnego wchodzącego w skład urzędu gminy.

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny zostać
spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie określonych w ustawie zadań i
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kompetencji, mając na uwadze konieczność zapewnienia przez gminę prawidłowego
poziomu merytorycznego i technicznego wykonywania pełnego zakresu zadań.

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska działa na obszarze województwa.
[2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest powoływany przez wojewodę spośród co

najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. Jeżeli wojewoda nie powoła wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, Główny Inspektor Ochrony
Środowiska wskazuje spośród nich kandydata, którego wojewoda powołuje na
stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.]

<2. Wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska powołuje i odwołuje wojewoda, za
zgodą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.>

[2a. Wojewoda odwołuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na wniosek albo za
zgodą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.]

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje zadania przy pomocy
wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

4. Zastępcę wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska powołuje i odwołuje wojewoda
na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

5. Wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, może tworzyć
delegatury wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Kierownik delegatury
może, z upoważnienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, prowadzić
sprawy i wydawać na terenie swojego działania decyzje administracyjne.

6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, zasady organizacji
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.)

Art. 30.
[1. Kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania. W przypadku odwołania kuratora oświaty
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wojewoda, z dniem odwołania kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków
wicekuratorowi oświaty.]

<1. Kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania. W przypadku odwołania kuratora oświaty wojewoda,
z  dniem odwołania kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków wicekuratorowi
oświaty.>

2. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu. Konkurs
ogłasza wojewoda najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie
kuratora.

2a. Kandydatem na stanowisko kuratora oświaty może być nauczyciel mianowany lub
dyplomowany mający wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej
7-letni staż pracy w swoim zawodzie, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku
wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego.

2b. Konkurs na stanowisko kuratora oświaty przeprowadza komisja konkursowa powołana
przez wojewodę. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) trzej przedstawiciele wojewody;
3) dwaj przedstawiciele sejmiku województwa;
4) po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych o zasięgu

ogólnokrajowym, zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz.
1080, z późn. zm.).

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia o konkursie, tryb
pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania, a także możliwość unieważnienia
konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania,
kierując się sprawnością i efektywnością prac komisji.

4. Wicekuratorów oświaty powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek kuratora oświaty.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118, z późn. zm.)

Art. 87.
[1. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez wojewodę spośród

co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Jeżeli wojewoda nie powoła wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego wojewoda powołuje na
stanowisko wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.]
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<1. Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda,
za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.>

[2. Wojewoda odwołuje wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego:
1) w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego albo
2) na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.]

3. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy
wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

4. Organizację wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego określa regulamin
ustalony przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i zatwierdzony przez
wojewodę.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWY

REFORMUJĄCE ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Do zadań Delegata Rządu należy:

1) koordynowanie prac organów administracji rządowej w zakresie spraw związanych z
wdrożeniem reformy administracji publicznej w województwie,

2) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw
związanych z reformą administracji publicznej w województwie,

3) przygotowanie administracji publicznej do działania od dnia 1 stycznia 1999 r., w
tym:

a) zapewnienie, we współpracy z gminami i terenowymi organami administracji
rządowej, warunków umożliwiających odbycie - w okresie do dnia 31 grudnia
1998 r. - posiedzeń rad powiatów i sejmików województw,

b) nadzorowanie kierowników urzędów rejonowych w zakresie tworzenia przez
nich starostw powiatowych na obszarze ich działania,

c) wskazanie lokalizacji urzędów i jednostek organizacyjnych zespolonej
administracji rządowej w województwie,

d) przygotowanie projektu tymczasowego statutu urzędu wojewódzkiego,
obowiązującego do czasu nadania statutu na podstawie ustawy o administracji
rządowej w województwie,

e) przygotowanie, do dnia 28 grudnia 1998 r., projektu tymczasowego regulaminu
urzędu wojewódzkiego i innych aktów w zakresie organizacji urzędu do czasu
ich ustalenia na podstawie ustawy o administracji rządowej w województwie,

f) uzgodnienie, do dnia 28 grudnia 1998 r., tymczasowych regulaminów komend,
inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, będących aparatem
pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich,
chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
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g) uzgodnienia dotyczące przekazywania zadań z zakresu administracji rządowej
organom jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumienia, o którym
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o administracji rządowej w województwie,

h) koordynowanie przekazywania instytucji i jednostek organizacyjnych lub ich
części odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego,

i) sprawowanie nadzoru nad ewidencją zobowiązań i inwentaryzacją obiektów,
nieruchomości, urządzeń, sprzętu i dokumentacji, w tym archiwalnej,
likwidowanych, przekształcanych lub przekazywanych jednostek
organizacyjnych, a także nad protokolarnym ich przekazywaniem,

j) zapewnienie funkcjonowania, od dnia 1 stycznia 1999 r., komitetów, zespołów,
rad i innych ciał kolegialnych, wykonujących zadania określone w odrębnych
ustawach,

k) współpraca z organami samorządu województwa i powiatów w przygotowaniu
ich statutów i regulaminów,

4) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej
miesięcznych sprawozdań ze swojej działalności, ocen i wniosków wynikających z
wykonywanych zadań oraz informacji o występujących zagrożeniach,

5) wykonywanie innych zadań określonych przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra
właściwego do spraw administracji publicznej, w szczególności w zakresie
koordynowania prac pełnomocnika regionalnej kasy chorych; art. 7 stosuje się
odpowiednio.

2. W zakresie określonym w ust. 1 organy administracji rządowej oraz organy jednostek
samorządu terytorialnego są obowiązane do współdziałania z Delegatem Rządu, w tym w
szczególności do udzielania niezbędnych informacji.

3. Nadzór nad działalnością Delegata Rządu sprawuje minister właściwy do spraw
administracji publicznej.

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, na wniosek Delegata Rządu, nada
najpóźniej do dnia 15 grudnia 1998 r., w drodze zarządzenia, urzędowi wojewódzkiemu
tymczasowy statut.

[5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaje i szczegółowe zasady tworzenia delegatur urzędu wojewódzkiego, o których
mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o administracji rządowej w województwie.]

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. O OGŁASZANIU AKTÓW NORMATYWNYCH I

NIEKTÓRYCH INNYCH AKTÓW PRAWNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)

Art. 13.
W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji
niezespolonej;
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2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz
organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;

3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;
4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego

przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego

stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ
samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;

6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
a) między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji

rządowej;
7) uchwałę budżetową województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu

województwa;
8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o

rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;
<8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych

przez jednostki samorządu terytorialnego;>
9) statut urzędu wojewódzkiego;

10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak
stanowią przepisy szczególne.

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-

SPOŻYWCZYCH (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.)

Art. 19.
1. Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi

właściwemu do spraw rynków rolnych.
2. Głównego Inspektora powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do

państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków
rolnych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora.

3. Zastępców Głównego Inspektora, w liczbie do trzech, powołuje minister właściwy do
spraw rynków rolnych, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na
wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rynków rolnych odwołuje,
na wniosek Głównego Inspektora, jego zastępców.

[4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, na wniosek Głównego
Inspektora.]

<4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego
Inspektora.>
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5. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, na wniosek
wojewódzkiego inspektora.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 218, poz. 1391)

Art. 53.
1. Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi

właściwemu do spraw transportu.
2. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób

należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do
spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora.

3. Zastępcę Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw transportu, spośród
osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Głównego Inspektora.
Minister właściwy do spraw transportu odwołuje, na wniosek Głównego Inspektora, jego
zastępcę.

[4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda w porozumieniu z Głównym
Inspektorem.]

<4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego
Inspektora.>

5. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek
wojewódzkiego inspektora.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (Dz. U. z 2008 r. Nr

45, poz. 271)

Art. 113.
[1. Wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek

Głównego Inspektora Farmaceutycznego.]
<1. Wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego powołuje i odwołuje wojewoda, za

zgodą Głównego Inspektora Farmaceutycznego.>
2. Kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wyłania się w

wyniku postępowania konkursowego, którego zasady i tryb określa, w drodze
rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw administracji publicznej, uwzględniając w szczególności:

1) skład komisji konkursowej;
2) wymagania odnośnie do kandydatów;
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3) procedury przeprowadzania konkursu.
3. Zastępcę wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego powołuje i odwołuje wojewoda na

wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
4. Główny Inspektor Farmaceutyczny może w każdym czasie wystąpić do wojewody o

odwołanie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, jeżeli przemawia za tym interes
służby, a w szczególności, jeżeli działalność inspektora lub podległej mu jednostki na
terenie właściwości danego inspektoratu:

1) zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji Farmaceutycznej,
2) narusza bezpieczeństwo wytwarzania produktów leczniczych lub jakości produktów

leczniczych i wyrobów medycznych,
3) narusza bezpieczeństwo obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

- odwołanie wymaga szczegółowego uzasadnienia na piśmie.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O CUDZOZIEMCACH (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.

1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416)

[Art. 6.
W sprawach należących do właściwości wojewody, w których wojewoda jest organem
właściwym do rozpatrzenia odwołania w sprawach uregulowanych w ustawie lub organem
wyższego stopnia jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, nie stosuje się art. 33 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80,
poz. 872, z późn. zm.).]

<Art. 6.
W sprawach należących do właściwości wojewody, w których wojewoda jest organem
właściwym do rozpatrzenia odwołania w sprawach uregulowanych w ustawie lub
organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, nie stosuje się
art. 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o wojewodzie i administracji rządowej w
województwie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

Art. 91.
[1. Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda, na wniosek

Generalnego Konserwatora Zabytków lub za jego zgodą.]
<1. Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą

Generalnego Konserwatora Zabytków.>
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2. Wojewódzkim konserwatorem zabytków może zostać osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada przynajmniej tytuł zawodowy magistra w jednej z dziedzin związanych z

ochroną zabytków oraz co najmniej 5-letni staż pracy w tym zakresie;
3) posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów

dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4) nie była karana za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

3. Zastępcę wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda, na
wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.

4. Do zadań wykonywanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków należy w
szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami;

2) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie
dokumentacji w tym zakresie;

4) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach
określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;

5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich,
architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i
innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;

6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami;

7) opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych
planów;

8) upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
9) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony

zabytków.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O OCHRONIE ROŚLIN (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,

poz. 849)

Art. 88.
[1. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek Głównego

Inspektora.]
<1. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego

Inspektora.>
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2. Zastępców wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek
wojewódzkiego inspektora.

3. Wojewódzki inspektor wykonuje zadania Inspekcji na obszarze województwa, przy
pomocy wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej
"wojewódzkim inspektoratem".

4. Wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora, złożony po uzgodnieniu z Głównym
Inspektorem, może tworzyć i znosić delegatury oraz oddziały wojewódzkiego
inspektoratu.

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. O MNIEJSZOŚCIACH NARODOWYCH I

ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKU REGIONALNYM (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62,

poz. 550)

Art. 22.
1. Do zadań wojewody należy:

1) koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej,
realizujących zadania na rzecz mniejszości;

2) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie
naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;

3) podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
4) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się

językiem, o którym mowa w art. 19.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wojewoda współdziała z organami

samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, w szczególności z organizacjami
mniejszości, oraz opiniuje programy na rzecz mniejszości, a także zachowania i rozwoju
języka, o którym mowa w art. 19, realizowane na terenie danego województwa.

[3. Wojewoda może ustanowić pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych
w trybie art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w
województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.) na czas nieoznaczony.]

<3. Wojewoda może ustanowić pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i
etnicznych. Przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o wojewodzie i
administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr ..., poz. …) nie stosuje się.>


