Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
Lp.

Nazwa rejestru/ewidencji

Wydział-komórka
organizacyjna

Podstawa prawna

Zawartość merytoryczna

Data założenia

1

2

3

4

5

6

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
1

Centralny rejestr uchwał

Wydział Prawny, Nadzoru
i Kontroli

§ 74 pkt. 15 lit. a) Regulaminu
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach

2

Rejestr zarządzeń Wojewody

Wydział Prawny, Nadzoru
i Kontroli

3

Rejestr rozporządzeń
Wojewody

Wydział Prawny, Nadzoru
i Kontroli

4

Rejestr rozporządzeń
porządkowych Wojewody

Wydział Prawny, Nadzoru
i Kontroli

5

Rejestr skarg na
rozstrzygnięcia nadzorcze
Wojewody

Wydział Prawny, Nadzoru
i Kontroli

§ 36 pkt. 1 i § 74 pkt. 15 lit. c) Regulaminu
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach
§ 36 pkt. 1 i § 74 pkt. 15 lit. c) Regulaminu
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach
§ 36 pkt. 1 i § 74 pkt. 15 lit. c) Regulaminu
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach
§ 63 ust. 1 i § 74 pkt. 15 lit. e)
Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach

6

Rejestr dyspozycji Wojewody

Wydział Prawny, Nadzoru
i Kontroli

§ 36 pkt. 1 i § 74 pkt. 15 lit. d)
Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach

7

Centralny rejestr skarg na
decyzje administracyjne
kierowanych do WSA

Wydział Prawny, Nadzoru
i Kontroli

§ 63 ust. 1 i § 74 pkt. 15 lit. e)
Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach

data wpływu, nazwa jednostki,
data podjęcia, numer uchwały,
tytuł, organ opiniujący (Wydział),
opiniujący uchwałę radca
prawny, ocena (czy uchwała jest
zgodna z prawem czy nie)
Publikowane na stronie BIP

od 2005 roku

Publikowane na stronie BIP

Publikowane na stronie BIP
data wpływy skargi, dane
skarżącego, znak zaskarżonego
rozstrzygnięcia, data wydania
rozstrzygnięcia, termin wysłania
akt do sądu,

data wpływy skargi, dane
skarżącego, znak zaskarżonej
decyzji, data wydania decyzji,
termin wysłania akt do sądu,

Rejestr
prowadzony był
do 8 kwietnia
2015 r.
od 2005 roku

8

Rejestr upoważnień do
kontroli

Wydział Prawny, Nadzoru
i Kontroli

§ 74 pkt. 15 lit. b) Regulaminu
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach

kolejny numer kontroli, imię i
nazwisko pracownika, wydział
ŚUW, termin kontroli, termin
zakończenia kontroli, zakres
kontroli, miejsce kontroli

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
9

Magazyn Zaopatrzenia
Technicznego

Oddział Zabezpieczeń
Technicznych

10

Środki Trwałe

Oddział Zabezpieczeń
Technicznych

11

Wykaz stadionów, obiektów
lub terenów, na których
utrwalanie przebiegu imprezy
masowej za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk
jest obowiązkowe
„Zbiorczy wykaz świadczeń
rzeczowych przewidzianych
do wykonania na obszarze

Oddział Organizacji
i Obrony Cywilnej

12

Oddział Spraw Obronnych

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. nr 330 z 2013 z
późn. zm.) Zarządzenie nr 67 Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia
ksiąg rachunkowych i szczegółowych
zasad gospodarowania środkami trwałymi,
wartościami niematerialnymi i prawnymi
oraz prowadzenia gospodarki
magazynowej w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach
Ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. nr 330 z 2013
z późn. zm.) Zarządzenie nr 67 Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011
w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia
ksiąg rachunkowych i szczegółowych
zasad gospodarowania środkami trwałymi,
wartościami niematerialnymi i prawnymi
oraz prowadzenia gospodarki
magazynowej w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach
Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U nr 611 z 2013 z późn.
zm.)

rodzaj sprzętu, ilość, data zakupu,
data przekazania, cena zakupu

2008-2009

rodzaj , ilość, data zakupu, cena
zakupu, stan ewidencyjny
środków trwałych, dane o
amortyzacji

2008-2009

nazwę obiektu, znak decyzji, datę
wydania, czas obowiązywania,
zmiany

od 2002 r.

§ 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie
świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w

wykaz jednostek
organizacyjnych, na rzecz
których świadczenie ma być

od 2004 r.
(Zastrzeżony).

województwa, w razie
ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny”
„Zbiorczy wykaz świadczeń
rzeczowych przewidzianych
do wykonania na obszarze
województwa w roku”

czasie pokoju (Dz.U. z 2004r. Nr 181, poz.
1872, z późn. zmianami),
Oddział Spraw Obronnych

§ 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie
świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w
czasie pokoju (Dz.U. z 2004r. Nr 181, poz.
1872, z późn. zmianami),

„Zbiorczy wykaz świadczeń
osobistych przewidzianych do
realizacji na obszarze
województwa w razie
ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny”
Zbiorczy wykaz świadczeń
osobistych przewidzianych do
wykonania na obszarze
województwa w roku ……”

Oddział Spraw Obronnych

§ 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 5 października 2004r w sprawie
świadczeń osobistych na rzecz obrony w
czasie pokoju (Dz.U z 2004r. Nr 229, poz.
2307, z późn. zmianami).

Oddział Spraw Obronnych

§ 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 5 października 2004r w sprawie
świadczeń osobistych na rzecz obrony w
czasie pokoju (Dz.U z 2004r. Nr 229, poz.
2307, z późn. zmianami).

16

„Ewidencja obszarów,
obiektów i urządzeń
podlegających obowiązkowej
ochronie znajdujących się na
obszarze województwa”

Oddział Spraw Obronnych

Art. 5 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 1099
z 2014, z późn. zmianami),

17

„Zestawienie zadań w
zakresie militaryzacji w
województwie
świętokrzyskim”

Oddział Spraw Obronnych

§ 6, ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
militaryzacji jednostek organizacyjnych
wykonujących zadania na rzecz obronności
lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2019
r. Nr 210, poz. 1612),

13

14

15

wykonane, wyszczególnienie
przedmiotów świadczeń, ilość
przedmiotów
wykaz jednostek
organizacyjnych, na rzecz
których świadczenie ma być
wykonane, wyszczególnienie
przedmiotów świadczeń, ilość
przedmiotów
wykaz jednostek
organizacyjnych, na rzecz
których świadczenie ma być
wykonane, Rodzaj prac do
wykonania lub niezbędne
kwalifikacje, ilość osób
wykaz jednostek
organizacyjnych, na rzecz
których świadczenie ma być
wykonane, Rodzaj prac do
wykonania lub niezbędne
kwalifikacje, Ilość osób
dane adresowe obiektu, podstawę
prawną umieszczenia obiektu
w wykazie, nazwę organu
i numer decyzji administracyjnej
na podstawie której obiekt został
umieszczony w wykazie
przeznaczenie jednostki
organizacyjnej przewidzianej do
militaryzacji, nazwę i siedzibę
jednostki, nazwę organu wg
ustaleń którego przygotowuje się
jednostkę do militaryzacji,
nazwę organu, któremu podlega
jednostka po zmilitaryzowaniu,
termin osiągnięcia gotowości do
działania, limit osób, numer
identyfikacyjny jednostki.

od 2004 r.
(Zastrzeżony).

od 2004 r
(Zastrzeżony).

od 2004 r.
(Zastrzeżony).

od 1998 r.
(Poufny)

od 2004 r.
(Poufny)

18

„Bilans
personelu
medycznego na obszarze
województwa”

Oddział Spraw Obronnych

19

Rejestr Jednostek
Współpracujących
z Systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne

Oddział Ratownictwa
Medycznego

20

Ewidencja Jednostek Systemu
Państwowe Ratownictwo
Medyczne

Oddział Ratownictwa
Medycznego

§ 15.
ust. 5 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w
sprawie
warunków
i
sposobu
przygotowania
oraz
wykorzystania
podmiotów leczniczych na potrzeby
obronne państwa oraz właściwości
organów w tych sprawach (Dz.U. nr 741.
z 2012),
Art. 17 Ustawy z dnia 8 września 2006
roku o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz.U. nr 757 z 2013, z późn.
zmianami),

Art. 23 Ustawy z dnia 8 września 2006
roku o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz.U. nr 757 z 2013, z późn.
zmianami),

wykaz
ilościowy
personelu
medycznego
na
obszarze
województwa świętokrzyskiego
sporządzany corocznie,

dane identyfikujące jednostki
współpracujące z system,
o których mowa w art. 17 ustawy
o PRM - jej:- nazwę, siedzibę i
adres jednostki współpracującej z
systemem;- teren działania
jednostki współpracującej z
systemem;- liczbę ratowników
posiadających ważne
zaświadczenia o ukończeniu
kursu i uzyskaniu tytułu
ratownika;- wykaz wyposażenia,
jakim dysponuje jednostka
współpracująca z systemem;maksymalny czas dotarcia
ratowników tej jednostki na
miejsce zdarzenia;- numery
telefonów kontaktowych.
dane dotyczące liczby jednostek
systemu PRM, o których mowa w
art. 32 ust. 1 ustawy o PRM, tj.:1)
liczbę zespołów na terenie
województwa, na których
medyczne czynności ratunkowe
zawarto umowę z dysponentem
lotniczych zespołów ratownictwa
medycznego;2) miejsce
stacjonowania i zasięg działania
poszczególnych lotniczych
zespołów ratownictwa
medycznego na terenie

od 2000 r.
(Zastrzeżony)

województwa;3) czas
pozostawania w gotowości.

Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
21

Rejestr przedsiębiorców
prowadzących ośrodek
doskonalenia techniki jazdy

Oddział Infrastruktury
Technicznej i Transportu

art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 584) oraz art. 115 ust
1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015
r., poz. 155 z późn. zm.)

22

Rejestr przedsiębiorców
prowadzących ośrodek
szkolenia

Oddział Infrastruktury
Technicznej i Transportu

art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 584) art. 39g ust. 3
ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 1414 z późn. zm.)

23

Ewidencja instruktorów
techniki jazdy

Oddział Infrastruktury
Technicznej i Transportu

art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U.
z 2015 r., poz. 155 z późn. zm.)

numer ewidencyjny, firma
przedsiębiorcy oraz oznaczenie
jego adresu i siedziby albo
miejsca zamieszkania, nr w
ewidencji działalności
gospodarczej albo w rejestrze
przedsiębiorców w KRS, NIP,
REGON, adres ośrodka
doskonalenia techniki jazdy,
zakres prowadzonego szkolenia,
imiona i nazwiska instruktorów
techniki jazdy wraz z numerami
ewidencyjnymi
numer ewidencyjny, oznaczenie
przedsiębiorcy, NIP, nr w
ewidencji działalności
gospodarczej albo w rejestrze
przedsiębiorców w KRS, adres
siedziby lub miejsca
zamieszkania przedsiębiorcy,
miejsca prowadzenia ośrodka
szkolenia
numer ewidencyjny, imię
i nazwisko, nr PESEL, termin
ważności badań lekarskich,
termin ważności badań
psychologicznych, adres
zamieszkania, rodzaje uprawnień,
w zakresie których instruktor
techniki jazdy może
przeprowadzać ćwiczenia
praktyczne, oznaczenie ODTJ, w
którym instruktor techniki jazdy

2012

2009

2009

przeprowadza zajęcia, data
wydania zaświadczenia o wpisie
do ewidencji

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
24

Rejestr spraw załatwianych
w zakresie udostępnienia
informacji publicznej
w Wydziałach

Wydział Infrastruktury
i Nieruchomości wszystkie
komórki organizacyjne

Obecnie - Zarządzenie Nr 1/2014 DG
ŚUW z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie
zasad udostępniania informacji publicznej
w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach

25

Rejestr wniosków na budowę
i decyzji o pozwoleniu na
budowę (RWD)

Oddział Budownictwa
Drogowego, Kolejowego
i Wodnego oraz
Usytuowanego na Terenach
Zamkniętych

26

Rejestr wniosków
o pozwoleniu na budowę
/tereny zamknięte/

Oddział Budownictwa
Drogowego, Kolejowego
i Wodnego oraz
Usytuowanego na Terenach
Zamkniętych

27

Rejestr decyzji o pozwoleniu
na budowę /tereny zamknięte/

Oddział Budownictwa
Drogowego, Kolejowego
i Wodnego oraz
Usytuowanego na Terenach
Zamkniętych

28

Rejestr wydanych decyzji
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
na terenach zamkniętych

Oddział Budownictwa
Drogowego, Kolejowego
i Wodnego oraz

art. 82b pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wzorów rejestrów wniosków
o pozwolenie na budowę i decyzji
o pozwoleniu na budowę z dnia 11 lutego
2009 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 135 z późn.
zm.)
art. 82b pkt 1a - ustawy Prawo budowlane,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wzorów rejestrów wniosków
o pozwolenie na budowę i decyzji
o pozwoleniu na budowę z dnia 11 lutego
2009 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 135 z późn.
zm.)
art. 82b pkt 1a - ustawy Prawo budowlane,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wzorów rejestrów wniosków
o pozwolenie na budowę i decyzji
o pozwoleniu na budowę z dnia 11 lutego
2009 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 135 z późn.
zm.)
art. 57 ust. 3 ustawy dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199.)

data wpływu wniosku, dane
wnioskodawcy, przedmiot
wniosku, sposób i forma
udostępnienia informacji, data
załatwienia wniosku, sposób
załatwienia wniosku, skarga do
NSA lub sądu powszechnego
data wpływu wniosku, data
wydania decyzji, rodzaj decyzji

od 2002 r.

data wpływu wniosku, nazwa
inwestora, rodzaj i adres
zamierzenia budowlanego, rodzaj
terenu zamkniętego,

od 2003 r.

nazwa inwestora, adres i rodzaj
zamierzenia budowlanego, data
wydania decyzji, rodzaj decyzji,
informacja o złożonych
odwołaniach

od 2003 r

nazwa inwestora, data wpływu
wniosku, data wydania i rodzaj
decyzji

od 2003 r

od 2007 r.

Usytuowanego na Terenach
Zamkniętych
Oddział Zagospodarowania
Przestrzennego

29

Rejestr wniosków o wydanie
decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji
drogowej

30

Rejestr decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji
drogowej

Oddział Zagospodarowania
Przestrzennego

31

Rejestr wojewódzki
zawierający dane osób,
którym potwierdzone zostało
prawo do rekompensaty za
tzw. mienie zabużańskie

Oddział Komunalizacji
i Rewindykacji Mienia

art. 11h ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687
z późn. zm.) - pismo Ministra
Infrastruktury z dnia 22.05.2009r., znak:
BP-6ws-076-1-516/09
art. 11h ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687
z późn. zm.)- pismo Ministra
Infrastruktury z dnia 22.05.2009r., znak:
BP-6ws-076-1-516/09
art. 19 ust. 1 ustawy o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1090)

data wpływu wniosku, znak
sprawy, nazwa inwestycji,
inwestor, uwagi

od 2009 r.

data wydania decyzji, znak
sprawy, nazwa inwestycji,
inwestor, data wpływu wniosku,
uwagi

od 2009 r.

dane dotyczące decyzji
i zaświadczeń potwierdzających
prawo do rekompensaty, dane
osób którym te prawa przysługują
(imię i nazwisko, pesel,
dokument tożsamości, adres),
stan i forma realizacji tych praw

od października
2005 r.

Wykaz ośrodków i organizatorów
turnusów rehabilitacyjnych z woj.
świętokrzyskiego, które uzyskały
wpis do rejestru na okres 3 lat.

Od 2007 r.

Numer rejestru, nazwę placówki,
adres, organ prowadzący, liczbę
miejsc.

Od 2011 r.

Wydział Polityki Społecznej
32

Rejestr ośrodków oraz rejestr
organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych z woj.
świętokrzyskiego

Oddział ds. Rynku Pracy

33

Rejestr wolnych miejsc
w placówkach opiekuńczo wychowawczych
i interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym, regionalnych
placówkach opiekuńczo -

Oddział Nadzoru nad
Realizacją Zadań
Samorządu Powiatowego

Art. 10d ust. 1 ustawy z 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. tj. z
2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn.
zm.)
Art. 186. Pkt. 1 b ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332
zpóźn. zm.)

34

35

terapeutycznych na terenie
województwa
Rejestr jednostek
organizacyjnych, którym
nadano status Centrum
Integracji Społecznej
Rejestr placówek opiekuńczo
-wychowawczych,
regionalnych placówek
opiekuńczo - terapeutycznych
i interwencyjnych ośrodków
preadopcyjnych

Oddział Nadzoru nad
Realizacją Zadań
Samorządu Gminnego

Art. 5 ust 5 ustawy o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.
225 ze zm.)

Numer decyzji, data decyzji,
organ prowadzący, okres
obowiązywania decyzji.

Oddział Nadzoru nad
Realizacją Zadań
Samorządu Powiatowego

Art. 186 pkt. 1 a ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332
z późn. zm.)

nazwę placówki/ośrodka oraz
adres,
- numer rejestru,
- nazwę organu prowadzącego,
- typ placówki,
- liczbę miejsc,
- znak sprawy(nr
decyzji/zezwolenia).

nazwę domu pomocy społecznej
oraz adres,
- znak sprawy (nr
decyzji/zezwolenia),
- numer rejestru,
- typ domu,
- liczbę miejsc.
nazwę placówki oraz adres,
- znak sprawy(nr
decyzji/zezwolenia),
- numer rejestru,
- liczbę miejsc.
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Rejestr Domów Pomocy
Społecznej

Oddział Nadzoru nad
Realizacją Zadań
Samorządu Powiatowego

Art. 22 pkt 4 i art. 57 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U z 2015 r., poz. 163)
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Rejestr placówek
zapewniających całodobową
opiekę osobom
niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku,
prowadzonych w ramach
działalności gospodarczej
i statutowej.
Rejestr jednostek
specjalistycznego
poradnictwa

Oddział Nadzoru nad
Realizacją Zadań
Samorządu Powiatowego

Art. 22 pkt 4 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U z 2015 r., poz. 163)

Wieloosobowe Stanowisko
ds. Informatyzacji i Spraw
Społecznych

Art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r., poz.
163)
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- nazwę jednostki poradnictwa
specjalistycznego oraz adres,
- numer rejestru,
- nazwę organu prowadzącego,

Od 2004 r.

Od 2001 r. do
2011 r (na
podstawie ustawy
o pomocy
społecznej) Od
2011 r. – na
podstawie ustawy
z dnia 9 czerwca
2011 r.
o wspieraniu
rodziny i
systemie pieczy
zastępczej
2000 r.

2005 r.

2011 r.

39

Rejestr placówek
zapewniających miejsca
noclegowe

Wieloosobowe Stanowisko
ds. Informatyzacji i Spraw
Społecznych

Art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r., poz.
163)

- znak sprawy.
nazwę jednostki poradnictwa
specjalistycznego oraz adres,
- numer rejestru,
- nazwę organu prowadzącego,
- wskazanie organu
prowadzącego

2011 r.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
40

Ewidencja powiadomień
o mianowaniu bądź
odwołaniu osób sprawujących
funkcje organów osób
prawnych Kościoła
katolickiego oraz innych
Kościołów lub związków
wyznaniowych
o uregulowanej sytuacji
prawnej

Oddział Organizacyjny
i Nadzoru

Art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zmianami), Art.
14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr
231, poz. 1965),Art. 10 ust. 2, pkt 2 ustawy
z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa
do Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
1726),Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja
1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego w RP (t.j.
Dz. U. z 2015, poz. 43), Art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o
stosunku Państwa do Kościoła
Ewangelicko - Metodystycznego w RP
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1712), Art. 7 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o
stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan
Baptystów w RP (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 169), Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do
Kościoła Polskokatolickiego w RP (t.j.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1599), Art. 6 ust. 2 i
3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o
stosunku Państwa do Kościoła

nazwiska i imiona, miejsce pracy,
zawód, adres zamieszkania lub
pobytu, seria i numer dowodu
osobistego, obywatelstwo

Od 1989 r.

Zielonoświątkowego w RP (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 13).
Art. 60 ust. 1, 2,4 ustawy z dnia 2 kwietnia
2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U.
z 2012 poz. 161)

Ewidencja zezwoleń na
zmianę obywatelstwa
polskiego, uznania za
obywateli polskich, nadań
obywatelstwa polskiego oraz
poświadczeń utraty lub
posiadania obywatelstwa
polskiego
Ewidencja Paszportowa
Województwa
Świętokrzyskiego

Oddział Organizacyjny
i Nadzoru

Oddział Obsługi
Paszportowej

Art. 47, 49 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 268 z późn. zm.)
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Wtóropisy ksiąg stanu
cywilnego za okres od 1946 r.
do 31.03.1987 r.;

Oddział Organizacyjny
i Nadzoru
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Ewidencja cudzoziemców i
obywateli Unii Europejskiej
wobec których Wojewoda
Świętokrzyski prowadzi

Wydział Spraw
Obywatelskich
i Cudzoziemców - Oddział
ds. Cudzoziemców

Art. 130 ust 2 ustawy z dnia 28 listopada
2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zmianami)
oraz § 26 uchylonego rozporządzenia
Ministra Straw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 26 października 1998
r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania aktów stanu cywilnego,
sposobu prowadzenia ksiąg stanu
cywilnego, ich kontroli, przechowywania i
zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu
cywilnego, ich odpisów zaświadczeń i
protokołów (Dz. U. Nr 136 poz. 884 ze
zmianami)
- ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach ( Dz. U z 2013 r. poz.
1650 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe
na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe
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nazwiska i imiona, imiona
rodziców, data urodzenia, miejsce
urodzenia, adres zamieszkania
lub pobytu

Od 1962 r.

nazwiska i imiona, imiona
rodziców, data urodzenia,
miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, seria i
numer dowodu osobistego, numer
ewidencyjny PESEL, numer
telefonu, seria i numer
dokumentu paszportowego;
rysopis; podpis; zdjęcie twarzy;
dane biometryczne
nazwiska i imiona, imiona
rodziców, miejsce pracy, data
urodzenia, zawód, miejsce
urodzenia, wykształcenie, adres
zamieszkania lub pobytu, stan
cywilny

Od 1990 r.

nazwiska i imiona, imiona
rodziców, miejsce pracy, data
urodzenia, zawód, miejsce
urodzenia, wykształcenie, adres
zamieszkania lub pobytu, numer

Od 1997 r.

Od 1946 r.

postępowania
administracyjne;
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Decyzje dotyczące zezwoleń
na zatrudnianie
cudzoziemców

z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1525)
Oddział ds. Cudzoziemców

Art. 10 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 149).

ewidencyjny PESEL, seria i nr
dokumentu podróży rysopis dane
dotyczące posiadanych środków
finansowych lub źródeł
utrzymania ubezpieczenie
zdrowotne
nazwiska i imiona
cudzoziemców, seria i numer
dokumentu podróży cudzoziemca
imiona rodziców, numer telefonu
oraz adres e-mail nazwa i adres
pracodawcy data i miejsce
urodzenia cudzoziemca
obywatelstwo płeć zawód i
stanowisko numery NIP,
REGON, KRS, seria i numer
dowodu osobistego,

Od 2004 r.

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
46

Rejestr wydanych dzienników
praktyki zawodowej
w dziedzinie geodezji
i kartografii

Wojewódzka Inspekcja
Geodezyjna i
Kartograficzna

art.44b ust.7 ust.Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz.U.z 2015r poz.520)

Rejestr zawiera:
- datę wydania dziennika,
- imię, nazwisko i adres osoby
zainteresowanej, której wydano
dziennik praktyki zawodowej,
- określenie zakresu uprawnień
zawodowych, o których nadanie
ubiega się osoba zainteresowana,
- oznaczenia dokumentu
potwierdzającego wykształcenie
osoby zainteresowane wymagane
do rozpoczęcia praktyki
zawodowej
- potwierdzenie odbioru
dziennika praktyki zawodowej
przez osobę zainteresowaną

marzec 2014 r.

Wydział Centrum Zdrowia Publicznego
Rejestr lekarzy i lekarzy
dentystów odbywających
specjalizację na obszarze
województwa
świętokrzyskiego
Rejestr osób odbywających
specjalizację na obszarze
województwa
świętokrzyskiego

Oddział Szkolenia
i Doskonalenia Kadr
Medycznych

na podstawie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz.U. 2013, poz.26)

Oddział Szkolenia i
Doskonalenia Kadr
Medycznych
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Rejestr osób z obszaru
województwa
świętokrzyskiego, które
uzyskały specjalizację

Oddział Szkolenia
i Doskonalenia Kadr
Medycznych

na podstawie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w
sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu
specjalisty w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.
Nr 173, poz.1419 z późn. zm.)
na podstawie zarządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1
lutego 1983 r. w sprawie specjalizacji
lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów
farmacji oraz innych pracowników z
wyższym wykształceniem zatrudnionych
w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz.
Urz. MZiOS Nr 3, poz.19 z późn. zm.)
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Rejestr podmiotów
wykonujących działalność
leczniczą

Oddział Organizacji
Ochrony Zdrowia
i Statystyki Medycznej
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na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.
2011 nr 112 poz. 654

Rejestr zawiera imienne listy
osób specjalizujących się (lekarzy
i lekarzy dentystów,
farmaceutów, diagnostów
laboratoryjnych oraz osób
z wyższym wykształceniem
pracujących w służbie zdrowia),
które zgodnie z właściwymi
rozporządzeniami Ministra
Zdrowia przekazywane są
określonym Izbom, CMKP,
CEM, oraz właściwemu
ministrowi do spraw zdrowia.
Poza tym wszelkie informacje
związane z prowadzonymi
rejestrami w Oddziale Szkolenia
i Doskonalenia Kadr
Medycznych są udostępniane na
stronie WCZP:
http//:wczp.kielce.uw.gov.pl
Rejestr zawiera szczegółowe
dane o podmiotach
wykonujących działalność
leczniczą na terenie
województwa świętokrzyskiego

2001 r.

2002 r.

2001 r.

1993 r.

