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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 30 grudnia 1998 r. 

w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad tworzenia delegatur urzędu wojewódzkiego. 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 paź
dziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy 
reform'ujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, 
poz. 872 i Nr 162, poz.1126) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W miastach nie będących siedzibą wojewody 
mogą być tworzone delegatury urzędu wojewódzkie
go, o których mowa wart. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o administracji rządowej w wojewódz
twie (Dz. U. Nr 91, poz. 577), w celu usprawnienia dzia
łania wojewódzkich organów zespolonej administracji 
rządowej, na obszarze całego województwa lub jego 
części, a w szczególności dla: 

1) prowadzenia czynności wyjaśniających w postępo
waniu administracyjnym i nadzorczym, pomiaro
wych lub ewidencyjnych, a takźe inspekcyjnych 
i kontrolnych określonych w ustawach oraz w in
nych okolicznościach wymagających złożenia wy
jaśnienia lub oświadczenia, 

2) wydawania dokumentów urzędowyr;h, w tym pod
jętych decyzji administracyjnych i przygotowanych 
zaświadczeń oraz ich odpisów, a także dokonywa
nia poświadczeń, 

3) wykonywania czynności związanych z bieżącym za
rządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu 
Państwa, 

4) przyjmowania korespondencji urzędowej. 

§ 2. 1. Delegatury, o których mowa w § 1, tworzy się 
jako: 

1) ośrodek zamiejscowy urzędu wojewódzkiego, kiero
wany przez dyrektora wydziału albo zastępcę dyrek
tora wydziału lub innej równorzędnej komórki orga
nizacyjnej urzędu wojewódzkiego, składający się 

z wydziału, wydziałów lub innych równorzędnych 
komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego 

- jeżeli w mieście będącym siedzibą wojewody nie 
przewiduje się tego wydziału, wydziałów lub innych 
równorzędnych komórek organizacyjnych, 

2) placówkę zamiejscową urzędu wojewódzkiego, kie
rowaną przez kierownika lub zastępcę kierownika 
części wydziału lub części innej równorzędnej ko
mórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego, skła
dającą się z części wydziału, wydziałów lub części 
innych równorzędnych komórek organizacyjnych 
urzędu wojewódzkiego - jeżeli w mieście będą
cym siedzibą wojewody przewiduje się ten wy
dział, wydziały lub inne równorzędne komórki or
ganizacyjne. 

2. Laboratoria, ośrodki badawcze, ośrodki szkole
niowe i inne jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, podległe lub podporządkowane 
wojewodzie, zlokalizowane poza miastem będącym 
siedzibą wojewody, nie wchodzą w skład delegatur, 
chyba że zapewniają obsługę komórek organizacyj
nych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Wojewoda określa terytorialny zasięg działania 
delegatury urzędu wojewódzkiego w przypadku, o któ
rym mowa w ust. 1 pkt 2. 

§ 3. 1. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego 
określa zakres obowiązków i czynności osób, o których 
mowa w § 2 ust. 1, wynikających z kierowania delega
turą urzędu wojewódzkiego. 

2. Obsługę administracyjno-techniczną delegatur 
urzędu wojewódzkiego zapewnia urząd wojewódzki. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 styczn ia 1999 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
I 

z dnia 22 grudnia 1998 r. 

w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. 

Na podstawie art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, 
poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, 
Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123, poz. 780 oraz 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych nadaje 
się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Transportu i bospodarki Morskiej: T. Syryjczyk 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Go
spodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 1998 r. (poz. 1192) 

STATUT GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG PUBLICZNYCH 

§ 1. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, zwana 
dalej "GDDP" jest urzędem administracji rządowej ob
sługującym Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, 
zwanego dalej "Generalnym Dyrektorem", działają
cym pod jego bezpośrednim kierownictwem oraz wy
konującym zadania zarządu dróg krajowych. 

§ 2. 1. Generalny Dyrektor kieruje GDDP przy po
mocy zastępców Generalnego Dyrektora, dyrektora 
generalnego urzędu oraz dyrektorów oddziałów i ko
mórek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 1 i 2. 

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, 
z wyłączeniem dyrektora generalnego urzędu, ustala 
Generalny Dyrektor. 

3. Generalny Dyrektor może upoważnić osoby, 
o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników 
GDDP do podejmowania decyzji w jego imieniu, 
w określonych przez niego sprawach . 

4. Generalny Dyrektor może udzielać pełnomoc
nictw osobom prawnym lub fizycznym do dokonywa
nia określonych czynności cywilnoprawnych i faktycz
nych w zakresie jego właściwości. 

§ 3. 1. W skład GDDP wchodzą następujące komór-
ki organizacyjne: 

1) Biuro Zarządzania Drogami i Mostami, 

2) Biuro Planowania i Nadzoru, 

3) Biuro Realizacji Programów Inwestycyjnych, 

4) Biuro Prawno-Organizacyjne, 

5) Biuro Ekonomiki i Finansów, 

6) Biuro Administracyjne, 

7) Biuro Spraw Obronnych, 

8) Biuro Studiów Sieci Drogowej, 

9) Biuro Budowy Autostrady Wrocław-Gliwice. 

2. W skład GDDP wchodzą ponadto Oddział Cen
tralny w Warszawie dla województwa mazowieckiego 
i oddziały terenowe: 

1) północno-zachodni z siedzibą w Szczecinie dla wo
. jewództwa zachodnippomorskie!;J0' 

2) północny z siedzibą w Gdańsku dla województw: 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, 

3) północno-wschodni z siedzibą w Białymstoku dla wo
jewództw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, 

4) zachodni z siedzibą w Poznaniu dla województw: 
wielkopolskiego i łódzkiego, 

5) wschodni z siedzibą w Lublinie dla województw: lu
belskiego i podkarpackiego, 

6) południowo-zachodni z siedzibą we Wrocławiu dla 
województw: dolnośląskiego i lubuskiego, 

7) południowy z siedzibą w Katowicach dla woje
wództw: śląskiego i opolskiego, 

8) południowo-wschodni z siedzibą w Krakowie dla 
województw: małopolskiego i świętokrzyskiego. 

3. Na czele oddziału stoi dyrektor oddziału, który 
kieruje oddziałem przy pomocy zastępców dyrektora. 

§ 4. General ny Dyrektor może powoływać w razie po
trzeby zespoły opiniodawcze o charakterze stałym lub 
doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład oso
bowy oraz zakres zadań i tryb działania tych organów. 

§ 5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres za
dań komórek organizacyjnych GDDP, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, organizację oddziałów, o których mowa w § 3 
ust. 2, zakres zadań komórek wchodzących w skład od
działów określa regulamin nadany przez Generalnego Dy
rektora. 

§ 6. Spory kompetencyjne pomiędzy oddziałami 
oraz pomiędzy oddziałami a komórkami organizacyj
nymi GDDP, o których mowa w § 3 ust. 1, rozstrzyga 
Generalny Dyrektor. 

§ 7. 1. Przy GDDP działają jako wyodrębnione jed
nostki gospodarstwa pomocnicze. 

2. Zwierzchni nadzór nad gospodarstwami pomoc
niczymi sprawują dyrektorzy oddziałów wymienio
nych w § 3 ust. 2. 

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres za
dań oraz tryb pracy gospodarstw pomocniczych okre
ślają odrębne przepisy oraz regulamin organizacyjny 
nadany przez Generalnego Dyrektora. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 22 grudnia 1998 r. 

w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych. 

Na podstawie art. 31c ust. 4 ustawy z dnia 6 lutego 
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. 

Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 
i Nr 162, poz.1116) zarządza się, co następuje: 


