
ZARZ4DZENIE Nr ./J.'J... 72020

Lodzkiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego
z A&.j&idtiQ(to]&... 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Lodzi

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 1 1 czerwca 2007 r.,
w sprawie zasad organizacji wojewodzkich inspektoratow transportu drogowego (Dz. U. Nr
109 poz. 753 z pozn. zm.) oraz § 8 ust. 3 Statutu Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Lodzi nadanego zarza/dzeniem Nr 39/2020 Wojewody Lodzkiego z 30 lutego
2020 roku zarzadzam co nastepuje:

§1

Ustalam Regulamin Organizacyjny Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
stanowi^cy zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia :

§2

Traci moc zarzqdzenie Lodzkiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego
Nr 17/2017 z dnia 21 wrzesnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lodzi.

§3
Niniejsze zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Lodzki Wojewodzkiinspektor

. Onisk

'•c

,•



"obiasz Bochenski
Wojewoda Lodzki
Lodz, dnia.'1£t.40,. 2020 r.

4AZal^cznik do zarzqdzenia nr
Lodzkiego Wojewodzkiego Inspektora
Transportu Drogowego z dnia.4'£. W-s

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU

TRANSPORTU DROGOWEGO W LODZI

Rozdzial 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Regulamin organizacyjny Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Lodzi, zwany dalej ,,Regulaminem" okresla szczegolowa_ organizacje^
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 Wojewodzkiego Inspektora -- nalezy przez to rozumiec Zast^pc^

Lodzkiego Wojewodzkiego Inspektora Transportu Drogowego;
7) inspektorach - nalezy przez to rozumiec inspektorow Inspekcji Transportu



Drogowego zatrudnionych w Wojewodzkim Inspektoracie Transportu
Drogowego w Lodzi;

8) Inspekcji - nalezy przez to rozumiec Inspekcje Transportu Drogowego;
9) komorce organizacyjnej — nalezy przez to rozumiec komorki wskazane w § 7

ust. 1 Regulaminu.

§ 3. 1. Zadania Inspekcji na terenie wojewodztwa lodzkiego wykonuje
Wojewoda za posrednictwem Wojewodzkiego Inspektora jako kierownika
wojewodzkiej inspekcji transportu drogowego wchodz^cej w sklad wojewodzkiej
administracji zespolonej.

2. Inspektorat obejmuje swym obszarem dzialania teren wojewodztwa
lodzkiego.

§ 4. 1. Inspektorat stanowi aparat pomocniczy Wojewodzkiego Inspektora
jako kierownika wojewodzkiej inspekcji transportu drogowego.

2. Maj^tek Inspektoratu stanowi wlasnosc Skarbu Paristwa, ktorego
reprezentantem w granicach obowi^zuj^cego prawa jest Wojewodzki Inspektor.

§ 5. Inspektorat dziala w szczegolnosci na podstawie:
1) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz^dowej

w wojewodztwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464);
2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, (Dz

U. z 2020 r. poz.256, z pozn. zm.);
3) ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz.

2140, 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 Urzedu Wojewodzkiego w Lodzi stanowia,cego zal^cznik do
zarz^dzenia Nr 132/2016 Wojewody Lodzkiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
nadania Statutu Lodzkiemu Urzedowi Wojewodzkiemu w Lodzi (Dz. Urz. Woj.
Lodzkiego poz. 2950, z pozn.zm.);

6) Statutu Inspektoratu stanowi^cego zal^cznik do zarz^dzenia nr 39/2020
Wojewody Lodzkiego z 13 lutego 2020 r. w sprawie nadania Statutu
Wojewodzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Lodzi;

7) Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu.



Rozdzial 2
ZADANIA INSPEKCJI

§ 6. 1. Wojewodzki Inspektor przy pomocy Inspektoratu realizuje wszystkie
czynnosci zwi^zane z wykonywaniem swoich zadan, a w szczegolnosci:
l)prowadzi sprawy z zakresu kontroli:

a) przestrzegania obowi^zkow lub warunkow przewozu drogowego,
0 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 ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z pozn. zm.),

c) przestrzegania szczegolowych zasad i warunkow transports zwierzat,
d) rodzaju uzywanego paliwa,
e) dokumentow zwi^zanych z wykonywaniem publicznego transportu

zbiorowego,
f) przestrzegania czasu pracy: przedsiebiorcow osobiscie wykonuj^cych przewozy

drogowe, oraz osob niezatrudnionych przez przedsi^biorc^, lecz osobiscie
wykonuj^cych przewozy drogowe na jego rzecz, o ktorych mowa w art. 50 pkt
1 lit. k ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym,

g) przestrzegania ustalonych przez rade gminy, cen za przewozy taksowkami
i stawek taryfowych obowi^zuja_cych przy przewozie osob i ladunkow
taksowkami, o ktorych mowa w art. l i b ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
transporcie drogowym,

h) wprowadzonych 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 2020 r. poz.
154, zpozn. zm.);

2)prowadzi postepowania administracyjne w tym wydaje decyzje administracyjne i
postanowienia, a takze prowadzi postepowania egzekucyjne w sprawach
nalez^cych do wlasciwosci rzeczowej Inspektoratu;

3) prowadzi sprawy zwi^zane z formulowaniem wnioskow o wszcz^cie
postepowania:
a) administracyjnego o cofniecie uprawnien przewozowych przedsi^biorcy,
b) karnego lub karno-skarbowego,
c) w sprawach o wykroczenia,
d)przed organami Panstwowej Inspekcji Pracy,
e) przewidzianego w umowach miedzynarodowych w stosunku do

przedsiebiorcow 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 biezqco dane dotycz^ce 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 zwi^zanych z kontrolq oraz sporz^dza w tym zakresie informacje
dla Glownego Inspektora;

7) informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o stwierdzonych
przypadkach nieposiadania podczas kontroli dokumentu potwierdzaj^cego
zawarcie umowy ubezpieczenia obowi^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 miedzynarodowym transporcie drogowym osob;

10) wykonuje zadania wynikaj^ce z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemic
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarow oraz obrotu
paliwami opalowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859);

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

2. Wojewodzki Inspektor wspoldziala z Policja_, Agencjq Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencj^ Wywiadu, Sluzba^ Ochrony Panstwa, Zandarmeri^
Wojskow^, Straz^ Graniczn^, Sluzb^ Celno-Skarbow^, Panstwow^ Inspekcj^ Pracy,
Inspekcj^ Handlow^, Inspekcj^ Ochrony Srodowiska, Inspekcj^ Weterynaryjn^ i
zarza.dcami drog - w zakresie bezpieczenstwa i porzaxlku ruchu na drogach
publicznych oraz zwalczania przestepstw i wykroczeh drogowych dokonywanych w
zakresie transportu drogowego lub w zwiqzku z tym transportem, z uwzglednieniem
wlasciwosci i kompetencji tych organow oraz zadah Inspekcji, a w odniesieniu do
realizacji zadan kontrolnych z organami samorzqdu terytorialnego i organizacjami
zrzeszaj^cymi przewoznikow drogowych.

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

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



Rozdzial 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSPEKTORATU

§ 7. 1. W sklad Inspektoratu wchodz^:
1) Wydzial Inspekcji - oznaczony symbolem WI, w sklad ktorego wchodz^:

a) Oddzial w Lowiczu,
b) Oddzial w Lodzi,
c) Oddziat w Piotrkowie Trybunalskim,
d) Oddzial w Sieradzu;

2) Wydzial Finansowo- Ksiegowy — oznaczony symbolem WFK;
3) Wydzial Prawny — oznaczony symbolem WP;
4) Wydziat Administracyjno-Techniczny - oznaczony symbolem WAT;
5) Samodzielne Stanowisko do spraw kadr - oznaczone symbolem SK;
6) Radca Prawny - oznaczony symbolem RP;

2. W ramach Wydzialu Administracyjno- Technicznego dziala Wieloosobowe
Stanowisko pracy do spraw obslugi kancelaryjno-biurowej Inspektoratu, oznaczone
symbolem ST.

S.Pracownik Inspektoratu lub podmiot zewn^trzny, ktoremu Wojewodzki
Inspektor powierzyl wykonanie zadan sluzby bezpieczenstwa
i higieny pracy, zwany dale] ,,stuzb^ BHP", posluguje si<? symbolem BHP.

4.Pracownik Inspektoratu lub podmiot zewnejrzny, ktoremu Wojewodzki
Inspektor powierzyl wykonanie zadan Pelnomocnika do spraw Ochrony Informacji
Niejawnych, posluguje sie symbolem POIN.

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

§ 8. l.Wydzialem kieruje naczelnik, odpowiedzialny za prawidlowy podzial
pracy, organizacje^ oraz wyniki pracy wydzialu.

2. Oddzialem Wydzialu Inspekcji kieruje kierownik oddzialu, odpowiedzialny
za prawidlowy podzial pracy, organizacje oraz wyniki pracy oddzialu.

3. Obszarem dzialania oddzialow Wydzialu Inspekcji jest teren calego
wojewodztwa lodzkiego.

4. Wydzialem Finansowo-Ksi^gowym kieruje glowny ksi^gowy,
odpowiedzialny za prawidlowy podzial pracy, organizacje oraz wyniki pracy
wydzialu.

5. System zast^pstw pracownikow Inspektoratu na czas ich nieobecnosci
w pracy okresla Wojewodzki Inspektor w drodze zarz^dzenia.

§ 9. 1. Wojewodzki Inspektor ustala opisy stanowisk pracy i zakresy czynnosci
glownego ksiegowego, naczelnika Wydzialu Inspekcji oraz samodzielnych



stanowisk bezposrednio jemu podleglych.
2. Zastepca Wojewodzkiego Inspektora ustala opisy stanowisk pracy i zakresy

zadan naczelnika Wydzialu Prawnego, naczelnika Wydzialu Administracyjno-
Technicznego oraz stanowisk bezposrednio jemu podleglych.

3. Glowny ksi^gowy, naczelnik Wydzialu Inspekcji, naczelnik Wydzialu
Prawnego, naczelnik Wydzialu Administracyjno-Technicznego, opracowuja^ opisy
stanowisk pracy i zakresy czynnosci dla pracownikow im podleglych.

Rozdzial 4
ZAKRES ZADAN I KOMPETENCJI WOJEWODZKIEGO

INSPEKTORA

§ 10. 1.Wojewodzki Inspektor kieruja_c Inspektoratem:
1) zapewnia wykonywanie zadan Inspekcji na obszarze wojewodztwa lodzkiego;
2) organizuje kontrole przestrzegania przepisow w zakresie krajowego i

miedzynarodowego przewozu drogowego.
2. Wojewodzki Inspektor sprawuje w Inspektoracie bezposredni nadzor nad:

1) Zast^pc^ Wojewodzkiego Inspektora;
2) Wydzialem Finansowo-Ksiegowym;
3) Wydzialem Inspekcji;
4) Samodzielnym Stanowiskiem do spraw kadr;
5) Radca^ Prawnym.

3. Ponadto Wojewodzki Inspektor nadzoruje wykonywanie zadan przez
pracownikow Inspektoratu lub podmioty zewn^trzne, ktorym powierzono
wykonywanie zadan odpowiednio stuzby BHP i Petnomocnika do spraw Ochrony
Informacji Niejawnych.

4. W czasie nieobecnosci Wojewodzkiego Inspektora jego obowi^zki pelni
Zast^pca Wojewodzkiego Inspektora.

5. Wojewodzki Inspektor przekazuje Glownemu Inspektorowi informacje
w terminach i zakresie przez niego okreslonych.

6. Wojewodzki Inspektor sklada Wojewodzie sprawozdanie z dzialalnosci
kontrolnej Inspektoratu w terminie przez niego okreslonym.

§ 11. Wojewodzki Inspektor kieruj^c Inspektoratem zapewnia funkcjonowanie
i ci^glosc pracy Inspektoratu, w szczegolnosci poprzez:
1) nadzor nad funkcjonowaniem komorek organizacyjnych Inspektoratu;
2) ustalanie regulaminu pracy Inspektoratu;
3) wydawanie aktow prawa wewn^trznego;
4) reprezentowanie Skarbu Panstwa w odniesieniu do mienia Inspektoratu;



5) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
6) nadzor nad prawidiowym wykonywaniem przez pracownikow Inspektoratu

czynnosci kancelaryjnych oraz zapewnienie wlasciwego postej>owania
z materialami archiwalnymi Inspektoratu;

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

8) zarz^dzanie kontrola^ zarz^dcz^ oraz kontrola^ finansowa^ w Inspektoracie
i prowadzenie nadzoru nad jej przebiegiem w Inspektoracie;

9) zapewnienie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i
amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955);

10) zapewnianie przestrzegania przepisow o tajemnicy ustawowo chronionej w
zakresie realizacji zadan ustawowych przewidzianych dla Inspekcji;

11) zapewnienie przestrzegania regulacji zwia_zanych z ochron^ danych osobowych,
wynikaj^cych z przepisow rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 4.05.2016, str. 1, z pozn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 14 grudnia 2018
r., o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwi^zku z zapobieganiem i
zwalczaniem przestepczosci (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) oraz aktow prawa
wewn^trznego.

§ 12. l.Wojewodzki Inspektor moze powofywac stale lub dorazne zespoly
opiniodawczo-doradcze do rozpatrywania okreslonych spraw dotycz^cych zagadnien
naleza_cych do zakresu dzialania Inspektoratu, okreslaj^c eel powolania, nazw^,
sklad osobowy oraz zakres zadan i tryb ich dzialania.

2. Wojewodzki Inspektor moze powolywac, w zaleznosci od potrzeb, stale lub
dorazne komisje do spraw kontroli wewn^trznej.

3. Wojewodzki Inspektor sprawuje nadzor nad przebiegiem kontroli, o ktorej
mowa w ust. 2, oraz zatwierdza protokol z jej wynikow.

Rozdzial 5
ZAKRES ZADAN I KOMPETENCJI

ZASTI^PCY WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA

§ 13. 1. Zastej3ca Wojewodzkiego Inspektora sprawuje nadzor nad:



1) Wydzialem Administracyjno-Technicznym w tym wchodz^cym w jego sklad
Wieloosobowym stanowiskiem ds. obslugi kancelaryjno - biurowej Inspektoratu;

2) Wydzialem Prawnym.
2. Zastepca Wojewodzkiego Inspektora jest odpowiedzialny za:

l)kontrol<? terminowosci i prawidiowosci realizacji spraw przez pracownikow
nadzorowanych komorek organizacyjnych;

2) opracowywanie materialow kalkulacyjnych do projektu budzetu Inspektoratu
i ukladu wykonawczego do tego budzetu;

3)nadzor nad gospodarowaniem i ewidencjonowaniem mienia Inspektoratu;
4) zlecanie uslug i dokonywanie zakupow dla Inspektoratu;
5)koordynacje procesu przygotowan obronnych oraz realizacj^ zadan w zakresie

zarz^dzania kryzysowego.

Rozdzial 6
ZADANIA WSPOLNE I ZASADY WSPOLPRACY

KOMOREK ORGANIZACYJNYCH

§ 14. 1. Do wspolnych zadan komorek organizacyjnych nalezy:
1) wlasciwa i terminowa realizacji zadan Inspektoratu;
2) opracowywanie sprawozdan z realizowanych zadan;
3) przygotowywanie dla potrzeb Wojewodzkiego Inspektora sprawozdan, ocen,

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

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

5) zglaszanie uwag i wnioskow dotycz^cych obowi^zuj^cych przepisow prawa oraz
projektow aktow prawnych;

6) przygotowanie projektow odpowiedzi w zakresie udost^pniania informacji
publicznej;

7) przygotowanie odpowiedzi na wystapienia poslow, senatorow i radnych RP;
8) przygotowywanie projektow odpowiedzi na wystapienia pokontrolne;
9) wykonywanie zadan i scisle przestrzeganie zasad postepowania przy

przetwarzaniu danych osobowych;
10) budowanie dobrego wizerunku Inspekcji;
11) przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa

i higieny pracy;
12) podejmowanie inicjatyw w zakresie usprawniania organizacji, metod i form

pracy w Inspektoracie;
13) przygotowywanie i przekazywanie dokumentow do archiwum zakladowego;
14) przygotowywanie informacji dla osoby wyznaczonej do wspolpracy ze



srodkami masowego przekazu.
2. Glowny ksiegowy, naczelnicy wydzialow oraz pracownicy samodzielnych

stanowisk pracy wykonuj^ takze inne zadania, zgodnie z poleceniem
Wojewodzkiego Inspektora.

§ 15. Pracownicy, o ktorych mowa w § 14 ust. 2, obowia_zani s^ do wzajemnego
informowania i wspoldzialania przy realizacji zadan Inspektoratu w celu
zapewnienia jego prawidlowego funkcjonowania.

Rozdzial 7
ZAKRESY DZIALANIA KOMOREK ORGANIZACYJNYCH

§ 16. Do zakresu dzialania WYDZLALU INSPEKCJI nalezy w szczegolnosci:
1) wykonywanie 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 ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,

c) przestrzegania szczegolowych zasad i warunkow transportu zwierz^t,
d) rodzaju uzywanego paliwa,
e) dokumentow zwi^zanych z wykonywaniem publicznego transportu

zbiorowego,
f) przestrzegania czasu pracy: przedsi^biorcow osobiscie wykonuj^cych przewozy

drogowe i osob niezatrudnionych przez przedsi^biorce^ lecz osobiscie
wykonuj^cych na jego rzecz przewozy drogowe:

do ktorych ma zastosowanie rozporzqdzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu
Europe] skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji
niektorych przepisow socjalnych odnosz^cych sie do transportu drogowego
oraz zmieniaja_cego rozporz^dzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98,
jak rowniez uchylajqcego rozporz^dzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.Urz.
UE L 102 z 11.04.2006, str. 1) albo Umowa europejska dotycz^ca pracy
zalog pojazdow wykonuj^cych mi^dzynarodowe przewozy drogowe
(AETR), sporz^dzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.
409), oraz
przewozy regularne, ktorych trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny

transport zbiorowy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 grudnia 2010
r. o publicznym transporcie zbiorowym, ktorego trasa nie przekracza 50 km;
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g) przestrzegania ustalonych przez rad§ gminy, cen za przewozy taksowkami i
stawek taryfowych obowi^zuj^cych przy przewozie osob i ladunkow
taksowkami, o ktorych mowa w art. l i b ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
transporcie drogowym,

2) opracowywanie projektow kierunkow dzialan Inspektoratu oraz planow kontroli;
3)koordynowanie metod prowadzenia dzialan kontrolnych;
4) wprowadzanie i stosowanie wskaznikow kontroli;
5) prowadzenie post^powan administracyjnych bed^cych nast^pstwem kontroli

drogowych i kontroli w przedsiebiorstwie w tym wydawanie decyzji
administracyjnych w imieniu Wojewodzkiego Inspektora;

6) opracowywanie projektow wystajiieri pokontrolnych i wnioskow o wszczecie
postepowania zwi^zanego z wynikami kontroli;

7)wspoldzialanie z organami kontroli panstwowej w zakresie utrzymania
i porz^dku bezpieczenstwa publicznego;

8) sporz^dzanie raportow, sprawozdari, analiz i statystyk dotycza_cych dzialalnosci
Wydzialu;

9) prowadzenie czynnosci wyjasniajacych w sprawach o wykroczenia;
10) wydawanie certyfikatow potwierdzaja_cych speinianie przez pojazd

odpowiednich wymogow bezpieczenstwa lub warunlcow dopuszczenia do ruchu;

11) wydawanie formularzy jazdy przewoznikom wykonuj^cym przewozy
wahadlowe i okazjonalne w mi^dzynarodowym transporcie drogowym osob;

12)kontrolowanie wprowadzonych do obrotu cisnieniowych urz^dzen
transportowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami technicznymi,
dokumentacja. technicznq i prawidlowosci^ ich oznakowania, w zakresie
okreslonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow
niebezpiecznych;

13) wykonywanie zadan wynikaj^cych z ustawy z dnia 9 marca 2017 r.
o systemic monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarow oraz
obrotu paliwami opalowymi;

14) rozpatrywanie skarg i wnioskow w zakresie transports drogowego dotycz^cych
kierowcow i przedsiebiorcow wykonuj^cych transport drogowy, w tym
prowadzenie rejestru tych skarg i wnioskow;

15) 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;

16) prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie drukow scislego zarachowania
stosowanych w Wydziale;
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17) gromadzenie informacji o potrzebach szkoleniowych i pianowanie szkolen dla
inspektorow.

§ 17. Do zakresu dzialania WYDZIALU FINANSOWO-KSI^GOWEGO
nalezy w szczegolnosci:
1) opracowywanie zbiorczych materialow do projektu budzetu Inspektoratu;
2) sporzadzanie ukladu wykonawczego budzetu Inspektoratu;
3) opracowywanie projektow planow fmansowych Inspektoratu;
4) opracowywanie projektow wnioskow w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym

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

Inspektoratu;
6) sporzadzanie zapotrzebowari fmansowych na srodki budzetowe na wydatki

budzetowe i przesylanie ich do Wojewody Lodzkiego za posrednictwem
Informatycznego Systemu Obslugi Budzetu Panstwa TREZOR;

7)obsluga finansowo-ksiegowa w zakresie dochodow i wydatkow zwiazanych
z dzialalnosci^ Inspektoratu;

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

9) opracowywanie projektow przepisow wewnetrznych dotycz^cych prowadzenia
rachunkowosci;

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

11) prowadzenie spraw zwi^zanych z windykacj^ kar pienieznych;
12) rozliczenie inspektorow z pobranych podczas prowadzonych kontroli kaucji na

poczet przewidywanych kar pienieznych i drukow scislego zarachowania,
stanowi^cych dowod uiszczenia kaucji;

13) prawidlowe i terminowe rozliczanie naleznosci i zobowi^zah pienieznych;
14) sporz^dzanie list plac na podstawie umow o prace, umow zlecenia, umow

o dzielo, obliczanie i odprowadzanie skladek ZUS oraz podatkow i innych
naleznosci;

15) prowadzenie kasy, wystawianie przelewow i prowadzenie rozliczeh z bankami;
16) sporz^dzanie sprawozdan budzetowych, statystycznych i fmansowych

w zakresie przewidzianym obowiqzujqcymi przepisami;
17) prowadzenie spraw zwi^zanych z ewidencj^ i rozliczaniem drukow scislego

zarachowania stosowanych w Wydziale;
18) prowadzenie spraw zwi^zanych z ewidencj^ i rozliczaniem mandatow karnych;
19) realizacja procedury kontroli zarza/dczej w Inspektoracie;
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20) uzgadnianie ewidencji maj^tku Inspektoratu z komorka^ organizacyjn^
prowadz^c^ ewidencje oraz wsparcie jej w zakresie terminowego i
prawidlowego przeprowadzenia inwentaryzacji;

21) koordynowanie udost^pniania informacji publicznej w Inspektoracie.

§ 18. Do zakresu dzialania WYDZIALU PRAWNEGO nalezy w
szczegolnosci:
1) opracowy wanie rozwi^zan organizacyjnych okreslaj^cych funkcjonowanie

Inspektoratu oraz przygotowywanie projektow aktow prawa wewn^trznego
zwiazanych ze zmianami struktury organizacyjnej 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 postepowania administracyjnego;

3) weryfikacja pod wzgl^dem prawnym projektow decyzji administracyjnych
przygotowywanych przez inspektorow;

4) nadzor pod wzgl^dem prawnym nad przy goto wy wan i em przez inspektorow
wnioskow o wszczecie postepowania:
a) administracyjnego o cofniecie uprawnien przewozowych przedsiebiorcy,

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 miedzynarodowych w stosunku do

przedsi^biorcow zagranicznych;
5) prowadzenie spraw wynikaj^cych z realizacji wnioskow pochodzqcych od innych

organow administracji publicznej o udzielenie pomocy prawnej w zwi^zku z
prowadzonymi post^powaniami administracyjnymi i post<?powaniami w sprawach
o wykroczenia;

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

7)analiza nieprawidlowosci i uchybien proceduralnych w postejx>waniach
administracyjnych prowadzonych w Inspektoracie 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 postepowania
administracyjnego;

9) sprawowanie nadzoru nad prawidlowym i terminowym zalatwianiem interwencji i
wnioskow poslow, senatorow, radnych RP;
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10) prowadzenie spraw zwiqzanych z ewidencj^, rejestracja_ rocznych sprawozdan z
dzialalnosci uczestnika przewozu towarow niebezpiecznych w zakresie
przewozu towarow niebezpiecznych oraz czynnosci z nim zwi^zanych;

11) prowadzenie postepowan admin istracyjnych w zwi^zku z naruszeniami
ujawnionymi podczas kontroli przez funkcjonariuszy Policji;

12) prowadzenie spraw zwiqzanych z realizacj^ wnioskow o umorzenie, odroczenie
lub roztozenie na raty, kwot wynikajqeych z kar nalozonych
w drodze decyzji administracyjnych przez Wojewodzkiego Inspektora.

§19. Do zakresu dzialania WYDZIALU ADMINISTRACYJNOZ

TECHNICZNEGO w szczegolnosci nalezy:
1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania srodkami transportu w

Inspektoracie;
2) prowadzenie spraw zwi^zanych z wykorzystaniem przez pracownikow

Inspektoratu do celow siuzbowych samochodow niebed^cych wiasnosci^
pracodawcy;

3) prowadzenie spraw w zakresie umundurowania przysluguj^cego inspektorom;
4)ustalanie harmonogramu zakupow dla potrzeb Inspektoratu w zakresie sprzetu

technicznego, w tym srodkow l^cznosci, wyposazenia biurowego (sprz^t i
materialy) i srodkow ochrony sanitarnej, bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowego oraz nadzor nad przebiegiem ich realizacji;

5)prowadzenie spraw z zakresu obje^ego regulacja_ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z pozn. zm.);

6) prowadzenie spraw inwestycyjnych, napraw, remontow w zajmowanych przez
Inspektorat pomieszczeniach oraz prowadzenie zbioru oryginalow umow
dotycz^cych remontow, inwestycji i zakupow inwestycyjnych, w tym nadzor nad
prawidlowoscia_ realizowania zawartych umow oraz okresem ich obowi^zywania;

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

8) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania skladnikami rzeczowymi maj^tku
ruchomego Inspektoratu w tym ich sprzedazy, dzierzawy, najmu, przekazywania,
darowizny oraz likwidacji;

9) zaopatrywanie komorek organizacyjnych w pieczecie, piecz^tki i stemple oraz
prowadzenie ich ewidencji;

10) realizewanie i koordynowanie zadan zwi^zanych z gospodark^ inwentarzowq
Inspektoratu, w tym:
a) realize wan ie zadan zwi^zanych z inwentaryzacj^ ci^gl^ srodkow trwalych

i wyposazenia Inspektoratu,
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t
b) prowadzenie okresowych rozliczen inwentarza w ukladzie wydzialow oraz

dochodzenie i egzekwowanie brakow ujawnionych w toku prac
inwentaryzacyjnych od pracownikow materialnie odpowiedzialnych;

ll)gospodarowanie zasobami lokalowymi Inspektoratu;
12) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych i pozostalych srodkow trwafych oraz

wyposazenia pracownikow Inspektoratu;
13)zapewnienie sprawnosci sieci komputerowej oraz nadzor nad jej prawidtow^

eksploatacja^ i administrowanie siecia^ teletransmisyjn^ oraz przygotowanie
procedur dotycza_cych prawidlowego zabezpieczenia sieci komputerowej;

14) nadzor nad aktualizacja^ danych w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu;
15) wdrazanie systemow informatycznych;
16) administrowanie bazami danych Inspektoratu;
17)swiadczenie pomocy technicznej uzytkownikom w zakresie eksploatacji

systemow;
18) nadzor nad sprz^tem komputerowym;
19) planowanie i koordynowanie przedsiewziec informatycznych;
20) nadzor nad zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczen

teleinformatycznych;
21) prowadzenie spraw zwi^zanych z ewidencjq i rozliczaniem drukow scislego

zarachowania w Inspektoracie;
22) obsluga kancelaryjno — biurowa Inspektoratu;
23) prowadzenie archiwum zakladowego.

§ 20. Do zakresu dzialania RADCY PRAWNEGO nalezy w szczegolnosci:
1) zastejDStwo prawne Wojewodzkiego Inspektora w postepowaniach s^dowych;
2) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjasnien w zakresie stosowania prawa;
3) opiniowanie projektow pism, umow i aktow wewn^trznych Wojewodzkiego

Inspektora.

§ 21. Do zakresu dzialania SAMODZIELNEGO STANOWISKA DO
SPRAW KADR nalezy w szczegolnosci:
1)prowadzenie spraw zwi^zanych z realizacj^ zadan Wojewodzkiego Inspektora

wynikaja_cych z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o sluzbie cywilnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z pozn. zm.);

2) prowadzenie spraw zwiazanych z rekrutacj^ pracownikow;
3) prowadzenie spraw zwiqzanych z nawi^zaniem, trwaniem i ustaniem stosunku

pracy oraz innymi formami zatrudnienia a takze z organizacj^ praktyk i stazy
zawodowych;
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4)organizacja szkoleh, kursow, seminariow i innych form ksztalcenia
i doskonalenia zawodowego pracownikow;

5) prowadzenie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracownikow;

6) prowadzenie spraw z zakresu ustalania wynagrodzenia pracownikow
Inspektoratu;

7) prowadzenie spraw socjalnych w oparciu o obowi^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;
10) prowadzenie zadan z zakresu sprawozdawczosci statystycznej;
11) przygotowywanie projektow upowaznien pracownikow Inspektoratu do

zalatwiania spraw w imieniu Wojewodzkiego Inspektora, w ustalonym zakresie,
oraz prowadzenie rejestru i zbioru tych upowaznien;

12) prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie drukow scislego
zarachowania w zakresie realizacji Samodzielnego Stanowiska do spraw kadr.

§ 22. Do zakresu dzialania PELNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY
INFORMACJI NIEJAWNYCH nalezy w szczegolnosci :
l)zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie srodkow

bezpieczenstwa fizycznego;
2)zapewnienie ochrony systemow teleinformatycznych, w ktorych s^ przetwarzane

informacje niejawne;
3)kontrola ochrony informacji niejawnych, w szczegolnosci okresowa (raz na trzy

lata) kontrola ewidencji, materialow i obiegu dokumentow w Inspektoracie;
4) okresowy przegl^d materialow niejawnych w Inspektoracie;
5)szacowanie ryzyka zarz^dzanie ryzykiem bezpieczenstwa informacji

niejawnych;
6) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych

w Inspektoracie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i
nadzorowanie jego realizacji;

7) prowadzenie zwyklych post^powan sprawdzajqcych oraz kontrolnych post^powah
sprawdzaj^cych;

8) przygotowywanie wnioskow o dostejD do informacji niejawnych
i projektow upowaznien do dost^pu do informacji niejawnych o klauzuli
,,zastrzezone";

9) szkolenie pracownikow w zakresie ochrony informacji niejawnych;
10) podejmowanie dzialah zmierzajqcych do wyjasnienia okolicznosci naruszenia

przepisow o ochronie informacji niejawnych;
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11) prowadzenie aktualnego wykazu osob zatrudnionych w Inspektoracie, ktore
posiadaj^ uprawnienie do dost^pu do informacji niejawnych oraz osob, ktorym
odmowiono wydania poswiadczenia bezpieczenstwa lub je cofnieto;

12) wspolpraca ze sluzbami i przekazywanie Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego danych osob
uprawnionych w Inspektoracie do dost^pu do informacji niejawnych i osob,
ktorym odmowiono wydania poswiadczenia bezpieczenstwa lub je cofnieto;

13) opracowywanie instrukcji i procedur wymaganych przepisami prawa lub
wytycznymi Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego.

§ 23. 1. Do zakresu dzialania SLUZBY BHP nalezy w szczegolnosci:
l)przeprowadzanie kontroli warunkow pracy oraz przestrzegania przepisow

i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;
2)biezace informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrozeniach zawodowych

wraz z wnioskami zmierzaj^cymi do usuni^cia tych zagrozen;
3)sporzadzanie i przedstawianie pracodawcy analiz stanu bezpieczenstwa

i higieny pracy zawierajacych propozycje przedsiewzi^c technicznych
i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie zagrozeniom zycia
i zdrowia pracownikow oraz popraw^ warunkow pracy;

4) opracowywanie wewnetrznych zarzadzen, 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 dokuinentow
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) prowadzenie spraw z zakresu szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy;

8) wspoldzialanie z zakladowymi organizacjami zwiazkowymi oraz ze spoleczn^
inspekcj^ pracy przy:
a) podejmowaniu przez nie dzialah majacych na celu przestrzeganie przepisow

oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym
w odr^bnych przepisach,

b)podejmowanych przez pracodawcy przedsiewzi^ciach majacych na celu
popraw^ warunkow pracy;

9) prowadzenie ewidencji, wydawanie i rozliczanie drukow scislego zarachowania
stosowanych na stanowisku.
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2. Zadania sluzby BHP w Wojewodzkim Inspektoracie powierza si<? do
wykonania podmiotowi zewnetrznemu albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej
pracy w trybie art.23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1320) i przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Rozdzial 8
ZASADY PODPISYWANIA (APROBATY) PISM IDECYZJI

ORAZ ZAKRESY UDZIELONYCH UPOWAZNIEN

§ 24. Do wyl^cznej kompetencji Wojewodzkiego Inspektora nalezy
podejmowanie decyzji w sprawach:
1) wydawania aktow prawa wewnetrznego;
2) ustalania regulaminu pracy;
3) zatwierdzania planow wydatkow inwestycyjnych;
4) zbywania srodkow trwalych Inspektoratu;
5) nawi^zywania, trwania i ustania stosunku pracy, oraz innych form zatrudnienia;
6) ustalania indywidualnego rozkladu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w

poszczegolnych dniach tygodnia;
7) ustalania Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych;
8) zatwierdzania rocznego planu dochodow i wydatkow Zakladowego Funduszu

Swiadczen Socjalnych;
9) zatwierdzania rocznej oceny dzialalnosci socjalnej;
10)udzielania imiennych upowaznien i pelnomocnictw do dzialania w imieniu

Wojewodzkiego Inspektora.

§ 25. Do Wojewodzkiego Inspektora nalezy podpisywanie:
1) aktow prawa wewnejrznego;
2)pism kierowanych do organow administracji publicznej;
3)wystapien kierowanych do organow administracji publicznej oraz poslow,

senatorow i radnych RP;
4) wystapien pokontrolnych;
5) odpowiedzi na skargi i wnioski wnoszone na podstawie dzialu VIII ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256, z pozn. zm.);

6) wnioskow o wszcz^cie postepowania:
a) administracyjnego o cofni^cie uprawnien przewozowych przedsi^biorcy,

okreslonych przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie
drogowym;
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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;
7) pism kierowanych do kierownikow organow zagranicznych oraz organow

miedzynarodowych lub zawieraj^cych stanowisko Inspektoratu.

§ 26. l.Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pienieznego, materiaiowego,
jak rowniez inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym,
stanowia_ce podstaw<? do otrzymania lub wydatkowania srodkow pienieznych
Inspektoratu podpisuj^ Wojewodzki Inspektor i glowny ksi^gowy.

2. W zastej5stwie osob, o ktorych mowa w ust. 1, podpisu dokumentow
wymienionych w ust. 1, dokonuj^ osoby upowaznione przez Wojewodzkiego
Inspektora, wskazane w obowi^zuj^cej karcie wzorow podpisow.

§ 27. Wojewodzki Inspektor moze udzielic glownemu ksi^gowemu,
naczelnikom oraz innym pracownikom Inspektoratu imiennych upowaznien,
pelnomocnictw ogolnych, rodzajowych i szczegolnych do jego reprezentowania i
dokonywania czynnosci w jego imieniu.

§ 28. Dokumenty przedstawiane do podpisu Wojewodzkiego Inspektora winny
bye parafowane przez osobe^ kieruja^ wlasciwa_ rzeczowo komork^ organizacyjn^
lub zajmuj^c^ samodzielne stanowisko.

Rozdzial 9
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, REJESTROWANIA ORAZ

ZALATWIANIA SKARG I WNIOSKOW

§ 29. 1. Przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg oraz wnioskow
wpfywaj^cych do Inspektoratu, o ktorych mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postejDowania administracyjnego nalezy do Wydziaiu
Prawnego.

2.W przypadku ustnego zgtaszania skarg lub wniosku osoba przyjmuj^ca
sporz^dza pisemny protokol.

§ 30. Nadzor i kontrol^ nad prawidlowym i terminowym zalatwianiem skarg
i wnioskow w Inspektoracie sprawuje Wojewodzki Inspektor.
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Rozdzial 10
ZASADY I TRYB ZALATWIANIA WNIOSKOW

IINTERWENCJIPOSLOW, SENATOROW I RADNYCH

§ 31. Interwencje b^dz wnioski postow, senatorow i radnych zglaszane pod
adresem Wojewodzkiego Inspektora przekazywane s^ do Wydziaiu Prawnego, ktory
ewidencjonuje je w rejestrze, a nast^pnie kieruje do realizacji przez wlasciw^
komorke organizacyjn^ oraz czuwa nad terminowoscia^ ich realizacji.

§ 32. 1. Naczelnik wydziatu lub pracownik samodzielnego stanowiska
zobowi^zani s^ do niezwlocznego rozpatrzenia interwencji baxlz wniosku,
opracowania projektu odpowiedzi, a nast^pnie przedlozenia Wojewodzkiemu
Inspektorowi do akceptacji i podpisu w terminie nie dtuzszym niz 7 dm od daty
wptywu do Inspektoratu.

2.W przypadku zajecia negatywnego stanowiska w sprawie obj^tej trescia^
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 przyczyne zwioki i wskazac nowy termin.

Rozdzial 11
WSPOLPRACA ZE SRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU

§ 33 l.Wojewodzki Inspektor wyznacza osobe do wspolpracy ze srodkami
masowego przekazu.

2.Wsp6!praca, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje w szczegolnosci:
1) kontakt ze srodkami masowego przekazu w sposob uwzgl^dniaj^cy przepisy

ustawy z dnia 16 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018_r. poz. 1914),
w tym:
a) informowanie prasy o dzialalnosci, programach i wynikach pracy Inspektoratu

oraz zapewnianie dziennikarzom wiasciwego dost^pu do informacji,
b) interpretowanie i komentowanie - w granicach udzielonego upowaznienia -

dziaialnosci Inspektoratu, m.in. wyglaszanie oswiadczen,



20

c) podejmowanie dzialan zmierzaj^cych do nalezytego wykorzystania publikacji
prasowych w pracy Inspektoratu, a takze udzielanie odpowiedzi na krytyke^ i
interwencje^ prasowaj

2) redagowanie serwisu internetowego dotycz^cego dzialalnosci Inspektoratu,
w tym strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadzor nad publikacjq
biez^cych informacji dotycz^cych dzialalnosci Inspekcji;

3) wspolprac? z Glownym Inspektorem w zakresie budowania dobrego wizerunku
Inspekcji.

Rozdzial 12
POSTANOWIENIA KONCOWE

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

§ 35. Zast^pca 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 prawa.

/)
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