
ZARZADZENIE Nr .Art. .72017

Lodzkiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego
r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego w Lodzi

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r.,
w sprawie zasad organizacji wojewodzkich inspektoratow transportu drogowego
(Dz. U. Nr 109 poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 137 poz. 916) oraz § 9 Statutu Wojewodzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Lodzi stanowi^cego zal^cznik do zarzadzenia
Nr 198/2010 Wojewody Lodzkiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu
Wojewodzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Lodzi, zmienionego zarza/izeniem
Nr 381/2011 z dnia 26 pazdziernika 2011 r.1 oraz zarzadzeniem Nr 206/2017 z dnia 21
wrzesnia 2017 r.2 zarzaxlzam co nastejjuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Lodzi stanowi^cy zal^cznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Traci moc zarza/Izenie Nr 24/2011 Lodzkiego Wojewodzkiego Inspektora
Transportu Drogowego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
Organizacyjnego Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lodzi, zmienione
zarzadzeniem Nr 12/2013 z 30 dnia wrzesnia 2013 r.3 oraz zarzadzeniem Nr 4/2014 z dnia 28
marca2014r.4

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

LODZKJ\>VOJEW
INSPEKTOR TRANSPORTt

DROGOWE/GO

Michal Mostowski

1 Zarzadzenie Nr 381/2011 Wojewody Lodzkiego z dnia 26 pazdziernika 2011 r. zmieniaja_ce zarz^dzenie
Nr 198/2010 w sprawie nadania Statutu Wojewodzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Lodzi.
2 Zarzadzenie Nr 206/2017 Wojewody Lodzkiego z dnia 21 wrzesnia 2017 r. zmieniaj^ce zarz^dzenie
w sprawie nadania Statutu Wojewodzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Lodzi.
3 Zarzadzenie Nr 12/2013 Lodzkiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 wrzesnia
2013 r. wprowadzaj^ce zmiany do zarzadzenia Nr 24/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
Regulaminie Organizacyjnym Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lodzi.
4 Zarzadzenie Nr 4/2014 Lodzkiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 marca 2014 r.
wprowadzaj^ce zmiany do zarzadzenia Nr 24/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
Organizacyjnego Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lodzi zmienionego zarzadzeniem
Nr 12/2013 Lodzkiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego zdnia30 wrzesnia 2013 r.
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Zat^cznik do zarz^dzenia nr. /J^r../. sr<24r~
Lodzkiego Wojewodzkiego Inspektora
Transportu Drogowego z

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU

TRANSPORTU DROGOWEGO W LODZI

Rozdzial I
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej ,,Regulaminem" okresla szczegolow^
organizacj? oraz tryb pracy Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Lodzi, w tym zakresy dzialania jego wydzialow i samodzielnych stanowisk
pracy.

§ 2. Ilekroc w Regulaminie jest mowa o:
1) Glownym Inspektorze - nalezy przez to rozumiec Glownego Inspektora

Transportu Drogowego;
2) Glownym Inspektoracie - nalezy przez to rozumiec Glowny Inspektorat

Transportu Drogowego;
3) Wojewodzie - nalezy przez to rozumiec Wojewod^ Lodzkiego;
4) Inspektoracie - nalezy przez to rozumiec Wojewodzki Inspektorat

Transportu Drogowego w Lodzi;
5) Wojewodzkim Inspektorze - nalezy przez to rozumiec Lodzkiego

Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego;
6) Zast^pcy - nalezy przez to rozumiec Zastepc^ Lodzkiego Wojewodzkiego

Inspektora Transportu Drogowego;
7) inspektorach - nalezy przez to rozumiec inspektorow transportu drogowego



zatrudnionych w Wojewodzkim Inspektoracie Transportu Drogowego
w Lodzi;

8) Inspekcji - nalezy przez to rozumiec Inspekcje^ Transportu Drogowego;
9) Wydziale - nalezy przez to rozumiec Wydzial lub inne komorki

organizacyjne, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.

§3 .1 . Zadania Inspekcji na terenie wojewodztwa todzkiego wykonuje Wojewoda
za posrednictwem Wojewodzkiego Inspektora jako kierownika wojewodzkiej
inspekcji transports drogowego wchodz^cej w sklad wojewodzkiej administracji
zespolonej.
2. Siedziba Inspektoratu znajduje si$ w Lodzi.
3. Inspektorat obejmuje swym obszarem dzialania teren wojewodztwa lodzkiego.

§ 4. 1. Inspektorat stanowi aparat pomocniczy Wojewodzkiego Inspektora jako
kierownika wojewodzkiej inspekcji transportu drogowego.
2. Majatek Inspektoratu stanowi wiasnosc Skarbu Panstwa, ktorego

reprezentantem w granicach obowi^zuj^cego prawa jest Wojewodzki Inspektor.

§ 5. Inspektorat dziala na podstawie:
1. Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1907 z pozn. zm.);
2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postejpowania administracyjnego,

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);
3. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzadowej

w wojewodztwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z pozn. zm.);
4. Rozporz^dzenia Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie

zasad organizacji wojewodzkich inspektoratow transportu drogowego
(Dz. U. Nr 109, poz. 753 z pozn. zm.);

5. Statutu Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego stanowi^cego zalacznik do
zarz^dzenia Nr 132/2016 Wojewody Lodzkiego z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Lodzkiemu Urz^dowi Wojewodzkiemu w Lodzi
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 2950 z pozn. zm.);

6. Statutu Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lodzi
stanowi^cego zai^cznik do zarzadzenia Nr 198/2010 Wojewody Lodzkiego
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewodzkiemu
Inspektoratowi Transportu Drogowego w Lodzi, zmienionego zarz^dzeniem
Nr 381/2011 z dnia 26 pazdziernika 2011 r.1 oraz Nr 206/2017 z dnia

1 Zarz^dzenie Nr 381/2011 Wojewody Lodzkiego z dnia 26 pazdziernika 2011 r. zmieniajace zarzadzenie
w sprawie nadania Statutu Wojewodzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Lodzi.



21 wrzesnia2017r.2 ;
7. niniejszego regulaminu.

Rozdzial II
ZADANIA INSPEKCJI

§ 6. 1. Wojewodzki Inspektor przy pomocy Inspektoratu realizuje wszystkie
czynnosci zwiazane z wykonywaniem swoich zadan, a w szczegolnosci:

1) prowadzi sprawy z zakresu kontroli:
a) przestrzegania obowiazkow lub warunkow przewozu drogowego,
0 ktorych mowa w art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie
drogowym,
b) dokumentow przewozowych zwiazanych z wykonywaniem krajowego
1 mi<?dzynarodowego transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego
i mi^dzynarodowego przewozu drogowego,
c) ruchu drogowego w zakresie krajowego i mi^dzynarodowego transportu
drogowego oraz niezarobkowego krajowego i mie^dzynarodowego przewozu
drogowego, w tym stanu technicznego pojazdow,
d) przestrzegania przepisow dotycz^cych okresow prowadzenia pojazdu
i obowiazkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,
e) przestrzegania szczegolowych zasad i warunkow transportu zwierzat,
f) przestrzegania zasad i warunkow dotycz^cych przewozu drogowego
towarow niebezpiecznych,
g) masy, naciskow osi oraz wymiarow pojazdow,
h) rodzaju uzywanego paliwa przez pobranie probek paliwa ze zbiornika
pojazdu mechanicznego,
i) dokumentow zwiazanych z wykonywaniem publicznego transportu
zbiorowego,
j) przestrzegania czasu pracy: przedsi^biorcow osobiscie wykonuj^cych
przewozy drogowe, oraz osob niezatrudnionych przez przedsi^biorce^ lecz
osobiscie wykonuj^cych przewozy drogowe na jego rzecz;

2) prowadzi postejDowania administracyjne w tym wydaje decyzje
i postanowienia administracyjne, a takze prowadzi postejDowania egzekucyjne;
3) prowadzi sprawy zwiazane z formulowaniem wnioskow o wszcz^cie
post^powania:

2 Zarz^dzenie Nr 206/2017 Wojewody Lodzkiego z dnia 21 wrzesnia 2017 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
nadania Statutu Wojewodzki emu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Lodzi.



a) administracyjnego o cofni^cie uprawnien przewozowych przedsiebiorcy,
b) karnego lub karno-skarbowego,
c) w sprawach o wykroczenia,
d) przed organami Panstwowej Inspekcji Pracy,
e) przewidzianego w umowach mi^dzynarodowych w stosunku do

przedsi^biorcow zagranicznych;
4) sprawuje nadzor nad wydawaniem:

a) zezwolen na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego przez organ,
o ktorym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o transporcie drogowym,

b) licencji i zezwolen - w krajowym transporcie drogowym,
c) zaswiadczen na krajowy niezarobkowy przewoz drogowy;

5)przekazuje na biez^co dane dotyczace naruszen stwierdzonych w wyniku
kontroli przeprowadzonych przez inspektorow do centralnej ewidencji
naruszen, ktorej administratorem jest Glowny Inspektor;

6)wspolpracuje z Glownym Inspektoratem w zakresie zbierania danych
statystycznych zwia^anych z kontrolq. oraz sporzadza w tym zakresie
informacje dla Glownego Inspektora;

7)informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o stwierdzonych
przypadkach nieposiadania podczas kontroli dokumentu potwierdzaj^cego
zawarcie umowy ubezpieczenia obowia_zkowego;

8)wydaje certyfikaty potwierdzaj^ce spelnianie przez pojazd odpowiednich
wymogow bezpieczenstwa lub warunkow dopuszczenia do ruchu;

9) wydaje formularze jazdy przewoznikom wykonuj^cym przewozy wahadlowe
i okazjonalne w mi^dzynarodowym transporcie drogowym osob;

10)kontroluje wprowadzone do obrotu cisnieniowe urz^dzenia transportowe pod
wzgl^dem zgodnosci z wymaganiami technicznymi, dokumentacj^
techniczn^ i prawidlowosci^ ich oznakowania, w zakresie okreslonym w
ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 z pozn. zm.);

11) prowadzi ewidencj? i rejestracj? rocznych sprawozdan z dzialalnosci
uczestnika przewozu towarow niebezpiecznych w zakresie przewozu
towarow niebezpiecznych oraz czynnosci z nim zwiazanych.

2. Wojewodzki Inspektor wspoldziala z Policj^, Agencj^ Bezpieczenstwa
WewneJrznego, Agencj^ Wywiadu, Biurem Ochrony Rz^du, Zandarmeri^
Wojskow^, Straz^ Graniczn^, Krajowy Administracjq Skarbow^,
Sluzb^ Celno-Skarbowq., Panstwowq. Inspekcj^ Pracy, Straz^ Ochrony Kolei,
Inspekcj^ Handlow^, Inspekcj^ Ochrony Srodowiska, Inspekcj^ Weterynaryjn^
i zarz^dcami drog - w zakresie bezpieczenstwa i porza_dku ruchu na drogach
publicznych oraz zwalczania przest^pstw i wykroczen drogowych



dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w zwiazku z tym
transportem, z uwzgl^dnieniem wlasciwosci i kompetencji tych organow oraz
zadan Inspekcji, a w odniesieniu do realizacji zadafi kontrolnych z organami
samorzaxlu terytorialnego i organizacjami zrzeszaja_cymi przewoznikow
drogowych.

3. Wojewodzki Inspektor w oparciu o podpisane porozumienia wspolpracuje
rowniez z innymi sluzbami.

4. Wojewodzki Inspektor wykonuje zadania w oparciu o opracowane roczne
kierunki dzialania, zatwierdzane przez Glownego Inspektora.

Rozdzial III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSPEKTORATU

§ 7. 1. W sklad Inspektoratu wchodzq. nast^pujace komorki organizacyjne:
1) Wydzial Inspekcji — oznaczony symbolem WI, w sklad ktorego wchodza;

a) Oddzial w Piotrkowie Trybunalskim,
b) Oddzial w Sieradzu,
c) Oddzial w Lowiczu,
d) Oddzial ds. Kontroli w Siedzibie Przedsiejriorstwa;

2) Wydzial Finansowo - Ksi^gowy - oznaczony symbolem WFK;
3) Wydzial Prawny - oznaczony symbolem WP;
4) Wydzial Administracyjno - Techniczny - oznaczony symbolem WAT;
5) samodzielne stanowiska:

a) Samodzielne stanowisko do spraw kadr - oznaczone symbolem
SK,
b) Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji
niejawnych - oznaczone symbolem SOIN,
c) Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy — oznaczone symbolem SBHP;

6) Radca Prawny - oznaczony symbolem RP.

2. Wydzialem Inspekcji kieruje Naczelnik Wydzialu Inspekcji, odpowiedzialny
za prawidlowy podzial pracy, organizacj^ oraz wyniki pracy Wydzialu.

3. Oddzialem Wydzialu Inspekcji kieruje wyznaczony przez Wojewodzkiego
Inspektora Kierownik Oddzialu, odpowiedzialny za prawidlowy podzial
pracy, organizacj^ oraz wyniki pracy Oddzialu.

4. Obszarem dzialania Oddzialow Wydzialu Inspekcji jest teren caiego
wojewodztwa lodzkiego.



5. Wydzialem Finansowo - Ksie_gowym kieruje Glowny Ksi^gowy,
odpowiedzialny za prawidiowy podzial pracy, organizacj^ oraz wyniki pracy
Wydzialu.

6. Wydziaiem Prawnym kieruje Naczelnik Wydzialu Prawnego,
odpowiedzialny za prawidiowy podzial pracy, organizacje; oraz wyniki pracy
Wydzialu.

7. Wydzialem Administracyjno-Technicznym kieruje Naczelnik Wydzialu
Administracyjno-Technicznego odpowiedzialny za prawidiowy podzial
pracy, organizacj^ oraz wyniki pracy Wydzialu.

8. System zastepstw pracownikow Inspektoratu na czas ich nieobecnosci
w pracy okresla Wojewodzki Inspektor w drodze zarz^dzenia.

10. Schemat organizacyjny Inspektoratu stanowi zal^cznik do niniejszego
regulaminu.

§ 8. W celu wykonywania zadan kontrolnych Wojewodzki Inspektor moze tworzyc
w ramach Wydzialu Inspekcji stale lub dorazne zespoly kontrolne.
Zespolem kontrolnym kieruje wyznaczony inspektor.

§ 9. 1. Wojewodzki Inspektor ustala opisy stanowisk pracy i zakresy czynnosci
Glownego Ksi^gowego, Naczelnika Wydzialu Inspekcji oraz samodzielnych
stanowisk bezposrednio jemu podleglych.
2. Zast^pca Wojewodzkiego Inspektora ustala opisy stanowisk pracy i zakresy
czynnosci Naczelnika Wydzialu Prawnego, Naczelnika Wydzialu Administracyjno
-Technicznego oraz samodzielnych stanowisk bezposrednio jemu podleglych.
3. Glowny Ksi^gowy, Naczelnik Wydzialu Inspekcji, Naczelnik Wydzialu

Prawnego, Naczelnik Wydzialu Administracyjno - Technicznego, opracowuj^
opisy stanowisk pracy lub zakresy czynnosci dla pracownikow im podleglych.

4. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, winien okreslac:
1) imi$ i nazwisko, stanowisko shizbowe;
2) zakres czynnosci;
3) uprawnienia pracownika i zakres odpowiedzialnosci.

5. Podpisany przez pracownika opis stanowiska pracy lub zakres czynnosci
wl^cza si^ do akt osobowych pracownika.



Rozdzial IV
ZAKRES ZADAN I KOMPETENCJI
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA,

JAKO KJEROWNIKA WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU
TRANSPORTU DROGOWEGO

§ 10. 1. Wojewodzki Inspektor kieruj^c Inspektoratem:
1) zapewnia wykonywanie zadan Inspekcji na obszarze wojewodztwa;
2) organizuje kontrol? przestrzegania przepisow w zakresie transportu

drogowego i niezarobkowego krajowego i mi^dzynarodowego przewozu
drogowego.

2. Wojewodzki Inspektor sprawuje w Inspektoracie bezposredni nadzor nad:

2)Wydzia}em Finansowo - Ksi^gowym;
3)Wydzialem Inspekcji;
4)Samodzielnymi stanowiskami:

a) do spraw kadr,
b) do spraw ochrony informacji niejawnych;

5)Radc^ Prawnym.

6. W czasie nieobecnosci Wojewodzkiego Inspektora jego obowi^zki pelni
Zast^pca. Zakres zastepstwa rozci^ga si§ na wszystkie kompetencje
Wojewodzkiego Inspektora, z wyl^czeniem spraw kadrowych, o ktorych mowa
w § 22 w pkt 2-4 i 6 niniejszego Regulaminu, chyba ze nieobecnosc
Wojewodzkiego Inspektora trwa dtuzej niz Imiesi^c.

7. Wojewodzki Inspektor przekazuje Glownemu Inspektorowi informacje
w terminach przez niego okreslonych.

8. Wojewodzki Inspektor przekazuje Wojewodzie i Marszatkowi Wojewodztwa
informacje o dzialaniach Inspektoratu.

9. Wojewodzki Inspektor sklada Wojewodzie sprawozdanie z dzialalnosci
kontrolnej Inspelctoratu w terminie przez niego okreslonym.

§ 11. Wojewodzki Inspektor kieruj^c Inspektoratem zapewnia funkcjonowanie
i ci^glosc pracy Inspektoratu, warunki jego dzialania oraz organizacj^ pracy
poprzez:

1) bezposredni nadzor nad funkcjonowaniem komorek organizacyjnych
Inspektoratu;
2) opracowywanie materialow kalkulacyjnych do projektu budzetu Inspekcji

i ukladu wykonawczego do tego budzetu;



3) ustalanie regulaminu pracy Inspektoratu;
4) wydawanie aktow prawa wewne_trznego;
5) reprezentowanie Skarbu Panstwa w odniesieniu do mienia Inspektoratu;
6) nadzor nad gospodarowaniem i ewidencjonowaniem mienia Inspektoratu;
7) zlecanie usiug i dokonywanie zakupow dla Inspektoratu;
8) zarzadzanie i nadzorowanie realizacji procedur w zakresie kontroli

wewn^trznej Inspektoratu;
9) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
10) nadzor nad prawidlowym wykonywaniem przez pracownikow Inspektoratu

czynnosci kancelaryjnych oraz zapewnienie wlasciwego post^powania
z materialami archiwalnymi Inspektoratu;

11) realizacj^ postanowien organow egzekucyjnych w odniesieniu do
pracownikow i mienia Inspektoratu;

12) zarzadzanie kontrola_ zarzaxlcza^ oraz kontrolq, fmansow^ w Inspektoracie
i prowadzenie nadzoru nad jej przebiegiem w Inspektoracie;

13) wyst^powanie do Komendanta Wojewodzkiego Policji z wnioskiem
0 pozwolenie na bron palna^ na okaziciela oraz o dopuszczenie podleglych
inspektorow do posiadania broni palnej i amunicji na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r.
poz. 576 z pozn. zm.);

14) niezwloczne powiadamianie prokuratora w przypadku stwierdzenia, ze
uzycie broni bylo niezgodne z obowia^uj^cymi przepisami;

15) wszczynanie post^powan dyscyplinarnych w przypadku stwierdzenia, ze
podjete czynnosci przed uzyciem broni byhy niezgodne z obowi^zuj^cymi
przepisami;

16) organizacje^ nalezytego przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania
broni i amunicji w sposob uniemozliwiaj^cy dost^p do nich osob
nieuprawnionych zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Spraw Wewn^trznych
1 Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania,
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1224);

17)badanie czy uzycie broni palnej lub podj^cie czynnosci przed jej uzyciem
bylo zgodne z obowi^zuj^cymi przepisami;

18) zapewnianie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z pozn. zm.)
oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z 2016 r. poz. 922).

§ 12. Wojewodzki Inspektor moze powofywac stale lub dorazne zespoly
opiniodawczo-doradcze do rozpatrywania okreslonych spraw dotyczacych



zagadnien nalezacych do zakresu dziaiania Inspektoratu, okreslajac eel powoiania,
nazw$, skiad osobowy oraz zakres zadan i tryb ich dziaiania.

§ 13. Glowny Ksi^gowy, naczelnicy wydziaiow oraz pracownicy samodzielnych
stanowisk regularnie przekazuj^ Wojewodzkiemu Inspektorowi informacje
o dzialalnosci kierowanych przez nich komorek organizacyjnych.

Rozdzial V
ZAKRES ZADAN I KOMPETENCJI

ZAST^PCY WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA

§ 14.1. Zastejxa kieruje oraz sprawuje bezposredni nadzor nad:
1) Wydzialem Administracyjno -Technicznym;
2) Wydzialem Prawnym;
3) Samodzielnym stanowiskiem do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Zastepcajest odpowiedzialny za:
1) prawidlowy podziai i wyniki pracy Wydzialu Prawnego, Wydziain
Administracyjno- Technicznego oraz Samodzielnego stanowiska ds. bhp;
2) kontakty ze srodkami masowego przekazu w sposob uwzgl^dniajacy
przepisy ustawy z dnia 16 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5
poz. 24 z pozn. zm.), w tym:
a) informowanie prasy o dzialalnosci, programach i wynikach pracy
Inspektoratu oraz zapewnianie dziennikarzom wlasciwego dost^pu do
informacji,
b) interpretowanie i komentowanie - w granicach udzielonego upowaznienia
- dzialalnosci Inspektoratu, m.in. wyglaszanie oswiadczen,
c) podejmowanie dzialan zmierzaj^cych do nalezytego wykorzystania
publikacji prasowych w pracy Inspektoratu, a takze udzielanie odpowiedzi na
krytyke^ i interwencje^ prasow^,
3) redagowanie serwisu internetowego dotycz^cego dzialalnosci
Inspektoratu, w tym strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadzor nad
publikacj^ biez^cych informacji dotycz^cych dziaialnosci Inspekcji;
4) wspolprac? z Wydzialem Komunikacji i Promocji Giownego Inspektoratu.

Rozdzial VI
ZADANIA WSPOLNE I ZASADY WSPOLPRACY

WYDZIALOW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY



10

§ 15. 1. Do wspolnych zadan wszystkich komorek organizacyjnych w ramach ich
wlasciwosci rzeczowej nalezy:

1) zapewnienie wlasciwej i terminowej realizacji zadan;
2) opracowywanie wymaganych sprawozdan z zakresu dziaiania komorek

organizacyjnych;
3) przygotowywanie dla potrzeb Wojewodzkiego Inspektora sprawozdan, ocen,

analiz i biez^cych informacji o realizacji powierzonych zadan oraz o istotnych
wydarzeniach i sytuacjach maja_cych miejsce na terenie wojewodztwa;

4) udzial w pracach nad projektem budzetu panstwa w cze-sci dotycz^cej
Inspektoratu;

5) zgiaszanie uwag i wnioskow dotycza_cych obowiazuj^cych przepisow prawa
oraz projektow nowych aktow prawnych;

6) rozpatrywanie i zalatwianie skarg i wnioskow;
7) udostejmianie informacji publicznej;
8) przygotowywanie projektow decyzji administracyjnych o odmowie

udost^pnienia informacji publicznej i przekazywania ich do podpisu
Wojewodzkiego Inspektora;

9) rozpatrywanie wystajpien poslow i senatorow RP oraz przygotowywanie
propozycji odpowiedzi;

10) przygotowywanie projektow odpowiedzi na wystajrienia pokontrolne;
11) wykonywanie zadan i scisie przestrzeganie zasad postejDOwania przy

przetwarzaniu danych osobowych okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych;

12) wspoldzialanie w kwestii realizacji dobrego wizerunku medialnego Inspekcji
poprzez rzetelne przekazywanie informacji wykorzystywanych dla celow
medialnych;

13)realizacja zadan z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz zadan z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy;

14) usprawnianie organizacji, metod i form pracy;
15) prowadzenie sprawozdawczosci z wykonywanych zadan.

2. Glowny Ksi^gowy, Naczelnik Wydzialu Inspekcji, Naczelnik Wydziaha
Prawnego, Naczehiik Wydziahi Administracyjno-Technicznego oraz
pracownicy samodzielnych stanowisk pracy wykonuj^ takze inne zadania,
zgodnie z poleceniem Wojewodzkiego Inspektora.

§ 16. 1. Pracownicy, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 obowia^zani s^ informowac si§
wzajemnie o wytycznych, instrukcjach, zasadniczych rozstrzygni^ciach i innych
opracowaniach maj^cych zwi^zek z ich dzialalnosciq., ktorych znajomosc
niezb^dna jest dla zharmonizowanej dzialalnosci Inspektoratu.

2. Pracownicy, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 obowi^zani s^ do wzajemnego
uzgadniania swojej dzialalnosci oraz do wspolpracy przy wykonywaniu zadan
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w zakresie niezb^dnym do zapewnienia koordynacji dzialania Inspektoratu jako
calosci.

Rozdzial VII
ZAKRESY DZIALANIA WYDZIALOW

I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

§ 17. Do zakresu dzialania WYDZIALU INSPEKCJI nalezy w szczegolnosci:
1) wykonywanie na drogach publicznych kontroli:

a) przestrzegania obowiazkow lub warunkow przewozu drogowego, o ktorych
mowa w art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie
drogowym,

b) przestrzegania przepisow ruchu drogowego w zakresie i na zasadach
okreslonych w z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z pozn. zm.),

c) przestrzegania szczegolowych zasad i warunkow transportu zwierzat,
d) dokumentow zwiazanych z wykonywaniem publicznego transportu

zbiorowego,
e) rodzaju uzywanego paliwa,
f) przestrzegania czasu pracy: przedsieMorcow osobiscie wykonuj^cych

przewozy drogowe oraz osob niezatrudnionych przez przedsifbiorc^, lecz
osobiscie wykonuj^cych przewozy drogowe na jego rzecz;

2) kontrola przedsi^biorcow w zakresie przestrzegania przepisow ustawy
o transporcie drogowym, zwiazanych z wykonywaniem transportu drogowego
lub niezarobkowego przewozu drogowego;

3) udziai w opracowywaniu projektow kierunkow dziaian Inspektoratu oraz
projektow planow kontroli dlugoterminowych i krotkoterminowych na terenie
wojewodztwa;

4) przygotowywanie instrukcji dla inspektorow oraz opracowywanie schematow
pracy inspektorow;

5) wprowadzanie i stosowanie wskaznikow kontroli;
6) opracowywanie projektow wystapien pokontrolnych i wnioskow o wszcz^cie

post^powania zwi^zanego z wynikami kontroli;
7) prowadzenie post^powan administracyjnych b^d^cych nast^pstwem kontroli

drogowych i kontroli w przedsi^biorstwie w tym wydawanie stosownych
decyzji administracyjnych w imieniu Wojewodzkiego Inspektora;
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8) przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej do jej przekazania zgodnie
z wlasciwosci^;

9) wspoldzialanie z organami kontroli panstwowej w zakresie utrzymania
i poprawy bezpieczenstwa i porzadku ruchu drogowego na drogach
publicznych oraz zwalczania przestejpstw gospodarczych;

10) sporzadzanie raportow, sprawozdan, analiz i statystyk dotyczacych
dzialalnosci Wydziahi;

11) nakladania i pobierania kar pieni^znych oraz grzywien w drodze mandate w
karnych za naruszenia:

a) przepisow ustawy o transporcie drogowym przewidzianych w ustawie z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym,

b) przepisow ustawy o ruchu drogowym przewidzianych w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

c) przepisow ustawy o drogach publicznych przewidzianych w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn.
zm.),

d) przepisow ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow
niebezpiecznych;

12) prowadzenie czynnosci wyjasniajacych w sprawach o wykroczenia;
13) wydawanie certyfikatow potwierdzajacych spelnianie przez pojazd

odpowiednich wymogow bezpieczenstwa lub warunkow dopuszczenia do
ruchu;

14) wydawanie formularzy jazdy przewoznikom wykonujacym przewozy
wahadlowe i okazjonalne w mi^dzynarodowym transporcie drogowym osob;

15) kontrolowanie wprowadzonych do obrotu cisnieniowych urzadzen
transportowych pod wzgl^dem zgodnosci z wymaganiami technicznymi,
dokumentacj^ techniczn^ i prawidlowosci^ ich oznakowania, w zakresie
okreslonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow
niebezpiecznych;

16) zapewnienie realizacji zadan zwiazanych z opracowywaniem wymaganych
analiz i biez^cych informacji oraz wspoldzialanie w tym zakresie
zjednostkami statystycznymi;

17) rozpatrywanie skarg i wnioskow w zakresie transportu drogowego
dotyczacych kierowcow i przedsi^biorcow wykonuj^cych transport drogowy,
w tym prowadzenie rejestru;

18) sprawowanie nadzoru nad wydawaniem:
a) zezwolen na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego przez organ
o ktorym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o transporcie drogowym,
b)licencji i zezwolen - w krajowym transporcie drogowym,



c) zaswiadczen na krajowy niezarobkowy przewoz drogowy;
19) prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie drukow scislego
zarachowania stosowanych w Wydziale;

20) pianowanie szkolen wraz z Samodzielnym stanowiskiem ds. kadr dla
inspektorow we wspolpracy z Giownym Inspektoratem.

§ 18. Do zakresu dzialania WYDZIALU FINANSOWO - KSI^GOWEGO
nalezy w szczegolnosci:

1) opracowywanie zbiorczych materialow do projektu budzetu Inspektoratu;

2) sporz^dzanie ukladu wykonawczego budzetu Inspektoratu;

3) opracowywanie projektow planow finansowych Inspektoratu;

4) opracowywanie projektow wnioskow w sprawie zmian w ukladzie
wykonawczym budzetu Inspektoratu;

5) dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu wykonania budzetu
Inspektoratu;

6) sporz^dzanie zapotrzebowan finansowych na srodki budzetowe na wydatki
budzetowe i przesylanie ich do Wojewody Lodzkiego za posrednictwem
Informatycznego Systemu Obslugi Budzetu Panstwa TREZOR;

7) obsluga fmansowo-ksi^gowa w zakresie dochodow i wydatkow zwi^zanych
z dzialalnosci^ Inspektoratu;

8) wydawanie w porozumieniu z Samodzielnym stanowiskiem ds. kadr
zaswiadczen niezbednych do ustalenia uprawnien do zasilku rodzinnego oraz
o wysokosci wynagrodzenia dla potrzeb ZUS;

9) opracowywanie projektow przepisow wewn^trznych dotycz^cych prowadzenia
rachunkowosci;

10) nadzorowanie gospodarowania srodkami finansowymi z uwzgl^dnieniem
terminowej egzekucji naleznosci, dochodzenia roszczen i ich egzekwowania;

11) przekazywanie informacji o stanie zaleglosci pieni^znych i danych
wymaganych do prowadzenia egzekucji s^dowej;

12) rozliczenie inspektorow z pobieranych podczas prowadzonych kontroli kaucji
na poczet przewidywanych kar pieni^znych i drukow scislego zarachowania,
stanowi^cych dowod uiszczenia kaucji;

13) prawidlowe i terminowe rozliczanie naleznosci i zobowiajzah pieni^znych;

14) sporz^dzanie list plac na podstawie umow o prace, umow zlecenia, umow
o dzielo, obliczanie i odprowadzanie skladek ZUS oraz naleznosci podatkow;
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15) prowadzenie kasy, wystawianie przelewow i rozliczen z bankami;

16) sporzadzanie sprawozdan budzetowych, statystycznych i finansowych
w zakresie przewidzianym obowiazuj^cymi przepisami;

17) dokonywanie czynnosci maja_cych na celu wszcz^cie i przeprowadzenie
post^powania egzekucyjnego w administracji;

18) prowadzenie archiwum Inspektoratu;

19) prowadzenie spraw zwiazanych z ewidencja_ i rozliczaniem drukow scislego
zarachowania stosowanych w Wydziale;

20) prowadzenie spraw zwiazanych z ewidencjq. i rozliczaniem mandate w
karnych;

21) realizacja procedury kontroli zarz^dczej w Inspektoracie.

§ 19. Do zakresu dzialania WYDZIALU PRAWNEGO nalezy w szczegolnosci:

1) opracowywanie rozwiazan organizacyjnych okreslajacych funkcjonowanie
Inspektoratu oraz przygotowywanie projektow aktow prawnych zwiazanych
ze zmianami struktury organizacyjnej komorek Inspektoratu;

2) prowadzenie czynnosci zwiazanych z postepowaniem odwolawczym od
decyzji wydanych przez Wojewodzkiego Inspektora lub w jego imieniu
z zachowaniem terminow okreslonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postejpowania administracyjnego;

3) weryflkacja projektow decyzji administracyjnych przygotowywanych przez
inspektorow transportu drogowego;

4) nadzor nad przygotowywaniem przez inspektorow transportu drogowego
wnioskow o wszcz^cie post^powania:

a) administracyjnego o cofhi^cie uprawnien przewozowych przedsi^biorcy,
okreslonych przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie
drogowym,

b) karnego lub karno-skarbowego,

c) w sprawach o wykroczenia,

d) przez organy Panstwowej Inspekcji Pracy,

e) przewidzianego w umowach mi^dzynarodowych w stosunku do
przedsi^biorcow zagranicznych.
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5) prowadzenie spraw wynikaj^cych z realizacji wnioskow pochodzacych od
innych organow administracji o udzielenie pomocy prawnej w zwiazku
z prowadzonymi post^powaniami administracyjnymi i post^powaniami
w sprawach o wykroczenia;

6) kierowanie do sadow wnioskow o ukaranie oraz wnoszenie srodkow
zaskarzenia od postanowien i orzeczen sadow;

7) analiza nieprawidlowosci i uchybien proceduralnych w post^powaniach
administracyjnych oraz wyjasnianie przyczyn ich powstawania;

8) prowadzenie i obsluga spraw z zakresu skarg i wnioskow wnoszonych na
podstawie Dzialu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post^powania administracyjnego;

9) sprawowanie nadzoru nad prawidlowym i terminowym zalatwianiem
interwencji i wnioskow poslow i senatorow RP;

10) prowadzenie spraw zwiazanych z ewidencj^, rejestracj^ rocznych
sprawozdan z dzialalnosci uczestnika przewozu towarow niebezpiecznych
w zakresie przewozu towarow niebezpiecznych oraz czynnosci z nim
zwiazanych;

11) prowadzenie post^powan administracyjnych w zwiazku z naruszeniami
ujawnionymi podczas kontroli przez funkcjonariuszy Policji;

12) prowadzenie spraw zwiazanych z realizacj^ wnioskow o umorzenie,
odroczenie i rozlozenie na raty, kwot wynikaj^cych z kar nalozonych
w drodze decyzji administracyjnych;

13) prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie drukow scislego
zarachowania stosowanych w Wydziale.

20. Do zakresu dzialania WYDZIALU ADMINISTRACYJNO -
TECHNICZNEGO w szczegolnosci nalezy:

1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania srodkami transportu;

2) sprawowanie biez^cego nadzoru w zakresie gospodarki transportowej;

3) prowadzenie spraw zwiazanych z wykorzystaniem do celow sluzbowych
samochodow nieb^d^cych wlasnosci^ pracodawcy;

4) prowadzenie spraw w zakresie umundurowania przysluguj^cego
inspektorom, w tym w szczegolnosci: ewidencja, zamawianie i wydawanie
skladnikow umundurowania Wojewodzkiemu Inspektorowi i jego Zast^pcy
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oraz inspektorom z uwzgl^dnieniem sktadnikow i terminow uzywalnosci
zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

5) ustalanie harmonogramu zakupow dla potrzeb Inspektoratu, w zakresie
sprz^tu technicznego, w tym: srodkow t^cznosci, wyposazenia biurowego
(sprz^t i materiafy) i srodkow ochrony sanitarnej, bhp, ppoz. oraz nadzor nad
przebiegiem ich realizacji;

6) prowadzenie spraw z zakresu objetego regulacjq. ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579);

7) prowadzenie spraw inwestycyjnych, napraw, remontow w zajmowanych
pomieszczeniach oraz prowadzenie zbioru oryginalow umow dotycz^cych
remontow, inwestycji i zakupow inwestycyjnych, w tym nadzor nad
prawidlowosci^ realizowania zawartych umow oraz okresem ich
obowiazywania;

8) sprawowanie biez^cego nadzoru w zakresie gospodarki materialowo-
technicznej, utrzymania czystosci, porz^dku, estetyki Inspektoratu;

9) prowadzenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami gospodarki
magazynowej oraz przeprowadzanie utylizacji zuzytego sprz^tu
i materialow eksploatacyjnych zgodnie z procedurami;

10) zaopatrywanie komorek organizacyjnych Inspektoratu w piecz^cie,
piecz^tki i stemple oraz prowadzenie ich ewidencji;

11) realize wanie i koordynowanie zadan zwi^zanych z gospodark^
inwentarzow^ Inspektoratu, w tym: realizowanie zadan zwiazanych
z inwentaryzacj^ ci^gl^ srodkow trwafych i wyposazenia Inspektoratu
oraz prowadzenie okresowych rozliczen inwentarza w ukladzie wydzialow
oraz dochodzenie i egzekwowanie brakow ujawnionych w toku prac
inwentaryzacyjnych od pracownikow materialnie odpowiedzialnych;

12) gospodarowanie zasobami lokalowymi;

13) prowadzenie ewidencji wyposazenia inspektorow oraz pracownikow
Inspektoratu;

14) zapewnienie sprawnosci sieci komputerowej oraz nadzor nad jej
prawidlow^ eksploatacj^ i administrowanie sieci^ teletransmisyjn^;

15) wdrazanie nowego oprogramowania oraz wsparcie uzytkownikow
w zakresie obslugi sprz^tu;

16) administrowanie serwerem;
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17) obsluga kancelaryjno - biurowa Inspektoratu;

18) prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie drukow scisiego
zarachowania stosowanych w Wydziale.

§ 21. Do zakresu dzialania RADCY PRAWNEGO nalezy wykonywanie zadan
wynikaj^cych z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z pozn. zm.), w szczegolnosci:

1) zast^pstwo prawne Wojewodzkiego Inspektora w post^powaniach
s^dowych;

2) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjasnien w zakresie
stosowania prawa;

3) opiniowanie projektow pism, umow i zarz^dzen Wojewodzkiego
Inspektora.

§ 22. Do zakresu dziaiania SAMODZIELNEGO STANOWISKA ds. KADR
nalezy w szczegolnosci:

1) prowadzenie spraw zwiazanych z realizacj^ zadan Wojewodzkiego Inspektora
wynikaja_cych z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o shizbie cywilnej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 z pozn. zm.);

2) prowadzenie spraw zwiazanych z naborem kandydatow do korpusu sluzby
cywilnej oraz dla pozostafych pracownikow Inspektoratu;

3) prowadzenie spraw zwiazanych z nawi^zywaniem i trwaniem stosunku pracy
z czlonkami korpusu sluzby cywilnej i z pozostaiymi pracownikami oraz
przygotowywanie dokumentacji zwiazanej z ustaniem stosunku pracy;

4) przygotowywanie czynnosci z zakresu prawa pracy i prowadzenie stosownej
dokumentacji wobec osob zatrudnionych w Inspektoracie;

5) organizowanie systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikow;

6) prowadzenie spraw zwiazanych z ustalaniem wynagrodzenia dla czlonkow
korpusu siuzby cywilnej oraz dla pozostafych pracownikow Inspektoratu;

7) prowadzenie spraw socjalnych w oparciu o obowia_zuj^ce przepisy i regulamin
wewn^trzny dotycz^cy funduszu socjalnego;

8) prowadzenie obslugi spraw nalez^cych do Rzecznika Dyscyplinarnego
Inspektoratu;

9) prowadzenie ewidencji wojskowej pracownikow;
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10) prowadzenie spraw zwi^zanych z kierowaniem i uczeszczaniem czlonkow
korpusu sluzby cywilnej na studia wyzsze i podyplomowe w kraju
i zagranic^ oraz na aplikacj? legislacyjnaj

11) zapewnienie realizacji zadan zwia_zanych z opracowywaniem wymaganych
analiz i biez^cych informacji oraz wspoldzialanie w tym zakresie
z jednostkami statystycznymi;

12) pianowanie szkolen wraz z Wydzialem Inspekcji dla inspektorow we
wspolpracy z Glownym Inspektoratem;

13) przygotowywanie projektow upowaznien pracownikow Inspektoratu,
do zalatwiania spraw w imieniu Wojewodzkiego Inspektora i na jego
odpowiedzialnosc, w ustalonym zakresie, a w szczegolnosci do wydawania
decyzji administracyjnych oraz prowadzenie zbioru i rejestra tych upowaznien;

14) prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie drukow scistego
zarachowania stosowanych na stanowisku.

§ 23. Do zakresu dzialania SAMODZEELNEGO STANOWISKA
ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;

2) zapewnienie ochrony systemow i sieci teleinformatycznych, w ktorych 54
wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje
niejawne;

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisow
o ochronie tych informacji;

4) okresowa kontrola ewidencji, materialow i obiegu dokumentow;

5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce
organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;

6) szkolenie pracownikow w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) prowadzenie post^powan sprawdzaj^cych;

8) wspolpraca z wlasciwymi jednostkami i komorkami organizacyjnymi sluzb
ochrony panstwa;

9) opracowanie planu post^powania z materialami zawieraj^cymi informacje
niejawne stanowi^ce tajemnic? pahstwow^ w razie wprowadzenia stanu
nadzwy czaj nego;

10)podejmowanie dzialan zmierzaj^cych do wyjasnienia okolicznosci naruszenia
przepisow o ochronie informacji niejawnych;
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11) prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie drukow scisiego zarachowania
stosowanych na stanowisku.

§ 24. Do zakresu dziaiania SAMODZIELNEGO STANOWISKA
ds. BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY nalezy w szczegolnosci:

1) przeprowadzanie kontroli warunkow pracy oraz przestrzegania przepisow
i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

2) biez^ce informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrozeniach zawodowych
wraz z wnioskami zmierzaja_cymi do usuwania tych zagrozen;

3) sporz^dzanie i przedstawianie pracodawcy analiz stanu bezpieczenstwa
i higieny pracy zawieraj^cych propozycje przedsiewziec technicznych
i organizacyjnych maja_cych na celu zapobieganie zagrozeniom zycia i zdrowia
pracownikow oraz poprawe^ warunkow pracy;

4) opracowywanie wewn^trznych zarz^dzen, regulaminow i instrukcji
dotycz^cych bezpieczenstwa i higieny pracy;

5) udzial w ustalaniu okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz
w opracowywaniu wnioskow wynikaj^cych z badania przyczyn i okolicznosci
tych wypadkow, a takze kontrola realizacji tych wnioskow;

6) prowadzenie rejestrow, kompletowanie i przechowywanie dokumentow
dotycz^cych wypadkow przy pracy, stwierdzonych chorob zawodowych
i podejrzen o takie choroby, a takze przechowywanie wynikow badan
i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy;

7) organizowanie i zapewnianie odpowiedniego poziomu szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) wspoldzialanie ze spoleczn^ inspekcj^ pracy oraz z zakladowymi organizacjami
zwi^zkowymi przy:

a) podejmowaniu przez nie dzialan maj^cych na celu przestrzeganie przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym
w odr^bnych przepisach,

b) podejmowanych przez pracodawcy przedsi^wzi^ciach maj^cych na celu
popraw? warunkow pracy;

9) prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie drukow scisiego zarachowania
stosowanych na stanowisku.
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Rozdzial VIII
ZASADY PODPISYWANIA (APROBATY) PISM IDECYZJI

ORAZ ZAKRESY UDZIELONYCH UPOWAZNIEN

§ 25. Do wyl^cznej kompetencji Wojewodzkiego Inspektora nalezy podejmowanie
decyzji w nast^pujacych sprawach:
1) wydawania aktow prawa wewn^trznego;
2) ustalania regulaminu pracy;
3) zatwierdzania pianow wydatkow inwestycyjnych;
4) zbywania srodkow trwalych Inspektoratu;
5) nawi^zywania, trwania i ustania stosunku pracy, wykonywania innych czynnosci
w sprawach, o ktorych mowa w § 22 w pkt 2-4 i 6 niniejszego Regulaminu;
6) ustalania indywidualnego rozkiadu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru
w poszczegolnych dniach tygodnia;
7) zatwierdzania Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych;
8) zatwierdzania rocznego planu dochodow i wydatkow Zakladowego Funduszu
Swiadczen Socjalnych;
9) zatwierdzania rocznej oceny dziaMnosci socjalnej;
10) udzielania imiennych upowaznien do podpisywania decyzji administracyjnych
i postanowien wraz z okresleniem przedmiotowego zakresu upowaznienia;
11) udzielania pelnomocnictw i upowaznien do reprezentowania Wojewodzkiego
Inspektora w poste/powaniach przed s^dami powszechnymi i s^dami
administracyjnymi oraz organami Prokuratury i Policji;
12) innych zastrzezonych do podpisu przez samego Wojewodzkiego Inspektora.

§ 26. Do Wojewodzkiego Inspektora nalezy podpisywanie:
1) wystaj)ien i sprawozdan kierowanych do Glownego Inspektora, Wojewody
oraz Marszaika Wojewodztwa;
2) wystajpien kierowanych do organow administracji publicznej oraz poslow
i senatorow RP;
3) wystajrien pokontrolnych;
4) odpowiedzi na skargi i wnioski;
5) wnioskow o wszcz^cie post^powania:

a) adrninistracyjnego o cofni^cie uprawnien przewozowych przedsi^biorcy,
b) karnego lub karno-skarbowego,
c) w sprawach o wykroczenia,
d) przed organami Pahstwowej Inspekcji Pracy,
e) przewidzianego w umowach miedzynarodowych w stosunku do
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przedsi^biorcow zagranicznych;
6) pism kierowanych do kierownikow naczelnych i centralnych organow
wladzy i administracji rzadowej;
7) pism kierowanych do kierownikow organow zagranicznych oraz organow
mi^dzynarodowych lub zawieraja_cych stanowisko Inspektoratu;
8) pism zwi^zanych z dzialalnoscia^ Inspektoratu.

§ 27. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieni^znego, materialowego,
jak rowniez inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym,
stanowi^ce podstawe do otrzymania lub wydatkowania srodkow pieni^znych
Inspektoratu podpisuj^ Wojewodzki Inspektor i Glowny Ksi^gowy oraz pozostaie
osoby z obowiqzujacej karty wzorow podpisow.

§ 28. 1. Naczelnicy Wydziaiow podejmuja^ decyzje w sprawach okreslonych
zakresem czynnosci oraz zakresem dzialania wydziaiow oraz w innych sprawach
zgodnie z upowaznieniem Wojewodzkiego Inspektora.
2. Wojewodzki Inspektor moze udzielic Glownemu Ksiegowemu, Naczelnikom
oraz innym pracownikom Inspektoratu pelnomocnictw ogolnych, rodzajowych
i szczegolnych do dokonywania czynnosci prawnych w jego imieniu.

§ 29. Dokumenty przedstawiane do podpisu Wojewodzkiego Inspektora winny bye
parafowane przez Naczelnika Wydzialu lub osob§ zajmuj^c^ samodzielne
stanowisko pracy jak rowniez zawierac adnotacj^ wymieniaj^c^ imi§ i nazwisko
oraz stanowisko sluzbowe pracownika, ktory dokument opracowal.

Rozdzial IX
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, REJESTROWANIA ORAZ

ZALATWIANIA SKARG IWNIOSKOW

§ 30. 1. Przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg oraz wnioskow wplywaj^cych
do Inspektoratu, o ktorych mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego nalezy do Wydzialu
Prawnego.

2. W razie ustnego zglaszania skarg i wnioskow z przyj^cia strony sporz^dza
sie protokol.

3. Sposob ewidencjonowania skarg i wnioskow w rejestrze skarg i wnioskow
ustala Wojewodzki Inspektor.
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§31 . Nadzor i kontrole_ nad prawidlowym i terminowym zalatwianiem skarg
i wnioskow w Inspektoracie sprawuje Wojewodzki Inspektor.

Rozdzial X
ZASADY I TRYB ZALATWIANIA WNIOSKOW

IINTERWENCJIPOSLOW I SENATOROW

§ 32. Interwencje b^dz wnioski poslow i senatorow zgiaszane pod adresem
Wojewodzkiego Inspektora przekazywane 53. do Wydziahi Prawnego, ktory
ewidencjonuje je w rejestrze, a nastejmie kieruje do realizacji przez wlasciw^
komork? organizacyjna^ Inspektoratu oraz czuwa nad terminowosci^ ich
realizacji.

§ 33. 1. Naczelnik Wydzialu lub pracownik samodzielnego stanowiska pracy
zobowiazani sq. do bezzwlocznego rozpatrzenia interwencji b^dz wniosku,
opracowania projektu odpowiedzi, a nastejmie przedlozenia Wojewodzkiemu
Inspektorowi do akceptacji i podpisu w terminie me dhizszym niz 7 dni.

2. W przypadku zaj^cia negatywnego stanowiska w sprawie obj^tej tresci^
interwencji b^dz wniosku nalezy podac wyczerpuj^ce uzasadnienie.

3. Jezeli udzielenie merytorycznej odpowiedzi w ustawowym terminie nie jest
mozliwe, nalezy przed uplywem terminu powiadomic o tym posla lub
senatora, podaj^c przyczyn^ zwloki i wskazac nowy termin. Zawiadomienie
podpisuje Wojewodzki Inspektor.

§ 34. Naczelnik Wydzialu oraz pracownik samodzielnego stanowiska pracy
umozliwiaj^ poslom i senatorom, na ich z^danie, zaznajomienie si? z tokiem
rozpatrywanej sprawy przed jej zalatwieniem.

Rozdzial XI
ORGANIZACJA DZIALALNOSCIKONTROLNEJ I

INSTRUKTAZOWEJ

§ 35. 1. Zadania Wojewodzkiego Inspektora w zakresie kontroli zewn^trznej
wykonuje Wydzial Inspekcji.
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2. Wydzial Inspekcji prowadzi kontrole wedhig zasad okreslonych ustawq.
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym.

§36.1. Wydzial Inspekcji dokumentuje przeprowadzone kontrole
protokolami, zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami szczegolnymi.

2. Wydzial Inspekcji opracowuje wystajiienia pokontrolne wraz z wnioskami
i przedstawia je do akceptacji i podpisu Wojewodzkiemu Inspektorowi.

3. Wydzial Inspekcji dokonuje oceny sposobu realizacji wnioskow zawartych
w wystapieniach pokontrolnych, dokonuj^c stosownej adnotacji na
dokumentach informujacych o ich wykonaniu, a w uzasadnionych
przypadkach wnosi do Wojewodzkiego Inspektora o przeprowadzenie
kontroli sprawdzajacej, dokumentuj^c odpowiednio wykonane czynnosci.

§ 37. W terminie do 20 lipca i 20 stycznia kazdego roku Wydzial Inspekcji
sporzadza syntetyczne i analityczne sprawozdania informuj^ce o rezultatach
przeprowadzonych kontroli i inspekcji oraz przekazuje je Wojewodzkiemu
Inspektorowi.

Rozdzial XII
POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 38. Spory kompetencyjne pomi^dzy komorkami organizacyjnymi Inspektoratu
rozstrzyga Wojewodzki Inspektor.

§ 39. Zastepca Wojewodzkiego Inspektora oraz Naczelnicy Wydzialow
zobowi^zani s^ przedkladac Wojewodzkiemu Inspektorowi wnioski w sprawie
aktualizacji Regulaminu wynikaj^ce z doskonalenia organizacji pracy Wydzialu
oraz zmian wprowadzonych przepisami.

§ 40. Zmiany regulaminu nast^puj^ w trybie i na zasadach okreslonych dla
j ego nadania. " "
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