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WARMINSKO-MAZURSKIEGO
INSPEKToRA TRANSPoRTU DRocowEGo
z ania,.47' l/?&Jt{w4.... 2014roku

w sprawieustaleniaRegulaminuOrganizacyjnego
lYojetf tlzkiegoInspektortttuTransportuDrogowegow OIsztynie
r.
Transportuz dnta1l czerwca200'1
Na podstawie$ 3 ust. 1 rozpotz4dzenraMinrstra
Nr
w sprawiezasadorganizacjiwojew6dzkichinspektorat6wtransportudrogowego@2.U.
UrzEdu Wojew6dzkiego
109, poz. 735) oraz $ 26 Stafutu Warminsko.Mazurskiego
w Olsztynie stanowi4cegozal4cznik do zanqdzentam 123 Wojewody WarmiriskoMazurskiegoz drLra30 maja 2012 r. w sprawienadaniaStatutuWarmirlsko-Mazurskiemu
z drna6
w Olsztynie(Dz. Urz. Woj. Warmifsko-Mazwskiego
UrzgdowiWojew6dzkiemu
po2.2221)
sig,
co
nastgpuje:
zarz4dza
sierpnia
2012r.
$ 1. Ustala sig RegulaminOrganizaoyjnyWojew6dzkiegolnspektoratuTransporru
otgatnzacjgi tryb ptacy lnspektoratu,
Drogowegow Olsztynie, okedlaj4cy szczegctlow4
stanowi4cyzal4eznikdo niniejszego zarzqdzeua.
z dnta4 lipca2007r. Warmirisko-Mazurskiego
w 1612007
$ 2, Traci moc zotzqdzenie
Wojew6dzkiegolnspeklora Transporfu Drogowego w sprawie ustalenia Reguiaminu
TransportuDrogowegow Olszrynie'
Wojew6dzkiegoInspektoratu
Organiza-cyjnego
$ 3, Zau4dzeue wchodzi w Zycie z dniem zatrvierdzenia przez Wojewodg
urskiego.
Warmifisko-Maz

t)n
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Zal4cznikdo Zarz,4dzenia
Nr 1?-. DOtq
Warmif sko-MazurskiegoWojew6dzkiego
InspektoraTransportuDrogowego
z dIllia4.7.CZ?'!UC4,......2014roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU
TRANSPORTU DROGOWEGOW OLSZTYNIE
Rozdzial I
POSTANOWIEI\IA OGoLNE
$ 1, RegulaminOrganizaclny Wojew6dzkiegoInspektoratuTranspotu Drogowego
w Olsztynie okreSlaszczeg6low4organizacjQ oraz txyb pracy Wojew6dzkiegoInspektoratu
Transportu Drogowego w Olsztynie, w tym nazwy i zakresy dzialania kom6rek
organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy onz siedziby, zakresy i obszar
dzialauaoddzial6wwydzialu inspekcji.
jest mowao:
$ 2. Ilekroi w Regulaminie
1) Gt6wnym Inspektorze- nale|y przezto rozumiedGl6wnegoInspektoraTransportu
Drogowego;
2) Gl6wn1'rnInspektoracie- nale2yprzezto rozumiei Gl6wny InspektoratTransportu
Drogowego;
3) Wojewodzie- nalezyptzez to rozumie6WojewodgWarmirisko-Mazurskiego;
4) Inspektoracie - nalezy przez to rozumied Wojew6dzki Inspektorat Transporhr
Drogowegow Olsztl,nie;
5) Wojew6dzkim Inspektorze- nale?y przez to rozumied Warmirisko-Mazurskiego
InspektoraTransportu
Drogowego;
Wojew6dzkiego
przez
naleiy
to rozumie6 Zastgpc7 Warmirisko-Mazurskiego
6) ZastEpcy
Wojew6dzkiego
InspektoraTransporhlDrogowego;
7) inspektorach naTe|y przez to rozumied inspeklor6w Inspekcji Transporht
Drogowegozatrudnionychw Wojew6dzkim InspektoracieTransportuDrogowego
w Olsztynie;
8) Inspekcji - nale?yprzezto rozumiei InspekcjgTransporh:Drogowego;
9) regulaminie- naleiryprzez to rozumiei RegulaminOrganizacyjnyWojew6dzkiego
InspektoratuTransportuDrogowegow Olsztynie;
10) oddziale - naIely przez to rozumiei oddzial terenowy wydzialu inspekcji
Wojew6dzkiegoInspektoratuTransporhrDrogowegow Oisztynie.
jest miastoOlsztyn.
$ 3. 1. Siedzib4Inspektoratu
2. ObszaremdzialaniaInspektoratujest wojew6dztwowarmirisko- mazurskie.
$ 4. 1. Inspektoratstanowi aparatpomocniczyWojew6dzkiegoInspektorajako
kierownikawojew6dzkiej inspekcji hanspodudrogowegowchodz4cejw sklad wojew6dzkiej
i zespolonej.
administracj

2. Maj4tek Inspektoratustanowi wlasno66Skarbu Paristwa,kt6rego reprezentantem
prawajest Wojew6dzkiInspeklor.
w granicachobowiqzuj4cego
$ 5. Inspektoratdzialana podstawie:
drogowym(Dz. U . z 2013r., poz.
1) ustawyz drrta6 wrze5nia2001r. o transporcie
1.414
zp62n.un.),
2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 t. o wojewodzie i adminishacji rz4dowej
w wojew6dztwie(Dz. U. Nr 31,poz.206z p6in. zm.);
3) rozporz4dzeniaMinistra Transporhrz drua ll czetwcd 2007 t. w sprawiezasad
organtzacjiwojew6dzkich inspektorat6wtransportudrogowego(Dz. U. Nr 109,
poz.753 z p52n.zm.);
4) Statutu Warmirisko-Mazurskiego Urzgdu Wojew6dzkiego w Olsztynie
stanowi4cego zal4cznk do zarz4dzenta nr 123 Wojewody WarmiriskoMazurskiego z dna 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu WarmiriskoMazurskiemu UrzEdowi Wojew6dzkiemu w Olsztynie (Dz. Urz. Woj.
z dnia6 sierpnta20l2r. poz.2227);
Warmirisko-Mazurskiego
5) Statutu Wojew6dzkiego Inspekloratu Transporhr Drogowego w Olsztynie
stanowi4cego zal4czntk do zau4dzenia nr I49 Wojewody WarmiriskoMazurskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu
Wojew6dzkiemulnspektoratowiTransportuDrogowegow Olsztynie;
6) niniejszegoregulaminu.
Rozdzial2
ZADANIA INSPEKCJI
$ 6. 1. Do zadari Inspektoratunaleiryrealizowaniewszelkich czynnoScizwi4zanych
z wykonywaniemzadaf nalel1cychdo Wojew6dzkiegoInspektora,w szczeg6lnodci:
1) kontrola:
a) przesttzegatiaobowi4zk6w lub warunk6w przewozudrogowego,o kt6rych mowa
2001r.o fiansporciedrogo$.m,
w art.4 pkt 22 ustawy6 wrzeSnia
okreSlonych
przepis6wruchu drogowegow zakesie i na zasadach
b) przeshzegania
w ustawiez dnia20 czerwca1997r. Prawoo ruchudrogowym(j.Dz.U. z 2012
r. poz. 1137z p62n.zm.),
c) przeshzeganiaszczeg6lowychzasadi warunk6wffansportuzwierz4t,
d) wprowadzonychdo obrotu ciSnieniowychtrzqdzeh transportowychpod wzglgdem
wymaganiami technicznymi, dokumentacj4 techniczna
zgodno6ci z
i prawidlowo6ci4ich oznakowania,w zakresieokreSlonymw ustawiez dnia 19
(Dz. U. Nr 227 poz. 1367
sierpnia2011 r. o ptzewozietowar6wniebezpiecznych
z p62n.zm.),
e) rodzajuuZywanegopaliw4
f) dokument6wzvri4zanychz wykonywaniempublicznegotransportuzbiorowego,
g) przestzegariaczasupracy:

- przedsigbiorc6w
pzewozy drogowe,
osobi6cie
wykonujQcych
- os6b niezatrudnionychprzez przedsigbiorcg,lecz osobiScienykonuj4cych
przewozy drogowena jego necz;
2)

prowadzenie postgpowari administracyjnych, w tym wydawanie decyzji
administracyjnychna zasadachokredlonychw ustawie, a tak2e podejmowanie
irurychczynno6ciw niej przewidzianych;

3) wydawanie:
a) formularzy jazdy, o kt6rych mowa w aft. 27 ust. 3 ustawy z dn. 6 wrze6nia
drogowym,
2001r. o transporcie
b) certyfikat6w, o kt6rych mowa w art. 30 ust. 10 ustawy z dn. 6 wrzeSnia
drogowl'rn;
2001r. o transporcie
4) prowadzeniepostgpowai administracyjnychw zakresie stwierdzonychpodczas
konholi naruszeriorazwydawanierozsttzygngl w tym zakresie;
5) realizacja zadan Wojew6dzkiego Inspektora jako wierzyciela nale2noSci
budZetowych;
wydawanie decyzji
6) prowadzenie postqpowari administracyjnych i
administracyjnych o naloZeniu kary w przypadkach ujawnienia przez
frnkcjonariusza Policji na terenie wojew6dztwa warmifisko - mazurskiego
naruszenia,za kt6re ustawao transporciedrogowymprzewidujekargpienigin4;
7) prowadzenie spraw zwi4zanych z formulowaniem wniosk6w o wszczgcie
postgpowania:
a) administracyjnegoo cofirigcieuprawniefiprzewozorvychprzedsigbiorcy,
b) kamegolub kamo-skarbowego,
c) w sprawacho wykroczenia,
d) przezorganyParistwowejInspekcjiPracy,
e) przewidzianego w umowach migdzynarodowych w
przedsigbiorc6wzagranicznychi,

stosunku do

8) sprawowanie nadzoru nad wydawaniem zezwoleh na wykony"vanie zawodu
przewoirika drogowego,licencji i zezwolefiw krajowyrn transporciedrogowym
orazzalwiadczef przy przewozachna potrzebywlasne;
9) ptzekazywartiedrog4 elektroniczn4,na bieh4co, danych dotycz4cychnaruszeri
stwierdzonych w wyniku konholi przeprowadzonych przez inspektor6w
do centralnejewidencjinaruszeri,kt6rej administratoremjest Gl6wny Inspeklor;
10) wsp6lpraca z Gl6wnym Inspekloratem w zakesie zbieral:;.a danych
statystycznych zwi4zanych z kontrol4 oraz sporz4dzutie w tym zakesie
informacji dla Gl6wnegoInspektora;
i1) ewidencjonowaniezawiadomieri o wydaniu orzeczen psychologicznych
stwierdzaj4cychprzeciwwskazaniapsychologicznedo wykonywania pracy na
stanowiskukierowcy;
12) informowanie UbezpieczeniowegoFunduszu Gwarancyjnegoo stwierdzonych
przypadkach nie posiadania podczas kontroii dokumentu potwierdzaj4cego
zawarcieumowy ubezpieczeniaobowi4zkowego;
13) informowanie Naczelnika Drugiego Urzgdu Skarbowego Warszawa Sr6dmiedcieo przypadkachnieokazaniapotwierdzenialub kopii potwierdzenia
zarejestrowaniajako podatnika VAT czynnego albo wydruku potwierdzenia

identyfikacji jako podatnika VAT- przewozy okazjonalne - w przypadkach
okreSlonychw ustawieo transporciedrogowym;
14) przyjmowanie i przechowywanre przekazanychWojew6dzkiemu Inspektorowi
rocznych sprawozdari z dzialalno$ci uczestr:rik6w przewozt towar6w
niebezpiecznychw zakresieprzewozudrogowegotowar6w niebezpiecznych.
Wewngtrznego,
Agencj4
2. Inspekcjawsp6ldzialaz Po1icj4,Agencj4Bezpieczeristwa
Wyr,viadu,Biurem Ochrony Rz4dt, ZandarmeriqWojskow4,StraZ4Graniczn4,Sluzb4Celn4,
inspekcj4Kontroli Skarbowej,Paristwow4Inspekcj4Pracy,Inspekcj4Handlow4,Inspekcj4
Ochrony Srodowiska, Inspekcj4 Weterynaryjn4 i zuzqdcarni dr6g - w zakresie
bezpieczehs&vai porz4dku ruchu na drogach publicznych oraz z:walczatia przestgpstw
i wykoczeri drogowych dokonywanychw zakresiehanspofiu drogowego lub w ariqzku
z tym transportem,z uwzgigdnieniemwla6ciwodcii kompetencjitych organ6w oraz zadaf
Inspekcji, a w odniesieniu do realizacji zadai kontrolnych z organami samorz4du
tery.torialnegoi organizacjamizrzeszaj4cymiprzewolnik6w drogowych.
3. W oparciu o zawarte porozumieniaInspekcja wsp6lpracuje r6wnie2 z innymi
instytucjami i sluZbami.
4. lnspekcja wykonuje zadaria w oparciu o opracowane kierunki dzialana,
zatwierdzoneprzez Gl6wnegoInspektora.
Rozdzial 3
ZAKRES ZADAI{ I KOMPETENCJI WOJEWoDZKIEGO INSPEKTORA
ORAZ ZASTEPCY WOJEWoDZKIEGO INSPEKTORA
kierujeWojew6dzkiInspelfor.
Inspekloratu
$ 7. 1. Dzialalnodci4
2. Wojew6dzki Inspektorkieruj4cdzialalnoSci4Inspektoratu:
1) zapewnia wykonywanie zadan Inspekcji Transporh-r Drogowego na obszatze
wojew6dztwawarmirisko-mazurskiego
;
2) organizujekontroleprzestrzeganiawarunk6wlub obowiqzk6wprzewozudrogowego.
3. Wojew6dzki Inspektorsprawujew Inspekloracienadz6r:
nad:
1) bezpoSrednio
a) Zastgpc4,
b) Gl6wnym ksiQgowym,
c) Samodzielnymstanowiskiemdo sprawkadr,
d) Samodzielnymistanowiskamido sprawprawnych;
Zastgpcyl'
2) zapoSrednictwem
a) WydzialemInspekcji,
b) Samodzielnymistanowiskamido sprawadministracyjno-technicznych.
4. Wojew6dzki Lrspektor przekantje Gl6wnemu Inspektorowi informacje
o dzialalnoici Inspektoratuw terminachokeilonychprzez Gl6wnegoInspektora.
5. Wojew6dzki Inspektor ptzekazuje Wojewodzie informacje o dzialalno6ci
Inspektoratuw terminachwskazanychprzezWojewodg.

6. W przypadku nieobecnoSciWojew6dzkiegoInspektora lub w innym przypadku
czasowejniemo2noSciwykonylvaniaprzez nregozada6,lego obowi4zki i zadaniawykonuje
Zastgpca.
$ 8. 1. Wojew6dzki Inspektorwykonuje zadawaprzy pomocy ZastQpcy.
2. Do zadaflZastgpcynaleZyw szczeg6\no!;ci:
1) sprawowanie
bezpodredniego
nadzorunadWydzialemInspekcji;
2) sprawowaniebezpoSredniego
nadzontnad samodzielnymistanowiskamido spraw
administracyjno-technicznych;
projekt6wodpowiedzina interwencjeposelskie
3) rozpatrywaniei opracowywanie
i senatorskie;
4) wykonywanie kontroli wewngtrznej w zakresie okreSlonym zan4dzentem
Wojew6dzkiegoInspektora;
5) dokonywaniearalizy i ocenypracy Wydzialu Inspekcji;
6) sprawowanienadzorunad informatyzacj4Inspektoratu;
7) wykonyrvanieobowi4zk6w i zadaaWojew6dzkiegoInspektoraw pr4padku jego
nieobecno6cilub w irurym przypadkuczasowejniemoinoSci wykonywaniaprzez
niego zadaf.
3. W pr4padku niepowolanialub nieobecnoiciZa*gpcy jego obowi4zkiwykonuje
NaczelnikWydzialu Inspekcji lub pracownikwyznaczonyprzezWojew6dzkiegoInspektora.
4. W przypadkujednoczesnejnieobecnoiciWojew6dzkiegoInspektorai Zastqpcy,
Inspektoratemkieruje pracownik wyznaczonyprzez Wojew6dzkiego Inspektora lub
Zastgpcq.
5. Informacje o zastgpstwie,o kt6rym mowa w ust. 4, przekazywanes?
do Gl6wnegoInspektora.
6. Wojew6dzki Inspektormoze wyst4pii do Wojewody z wnioskiemo powolanie
drugiegoZastEpcy.
$ 9.1. Wojew6dzki Inspeklor kieruj4c lnspektoratem zapewria wla6ciwe
funkcjonowanie, organizacjgi ci4gloSdpracy lnspektoratuw szczeg6lnoicipoprzez:
l) nadz6r nad prawidlowym frurkcjonowaniem wydziatu oraz samodzielnych
stanowiskpracy;
2) opracowywanie material6w kalkulacyjnych do projektu budzetu Inspekcji
do tegobudzetu;
TransportuDrogowegoi ukladuwykonawczego
3) ustalenieregulaminupracy Inspektoratu;
4) wydawanieakt6w prawawewn?trznego;
5) reprezentowanieSkarbuPanstwaw odniesieniudo mienia Inspektoratu;
i ewidencj4mienia lnspektoratu;
6) nadz6rnadgospodarowaniem
7) nadz6rnadwsp6lprac4ze Srodkamimasowego przekaz4
8) zlecanieuslug i dokonyrvaniezakup6wdla Inspektoratu;
pracorvnikakoordynuj4cegopracasamodzielnychstanowiskdo spraw
9) wyznaczani,e
adminishacyjno - technicznYch;

10) zapewnienieprzestrzegariazasadtechniki prawodawczej;
li) nadz6r nad prawidlowym wykonpvaniem przez pracownik6w Inspektoratu
czynnodci kancelaryjnych oraz zapewnienie wlafciwego postQpowania
z materialatniarchiwalnymilnspektoratu;
12) rcalizacjqpostanowief organ6w egzekucyjnychw odniesieniudo pracownik6w
i mienia Inspektoratu;
13) zarz4dzariekontrol4 wewn?trznQw lnspektoraciei prowadzenienadzorunadjej
hf?ahiadiah

'

Policji z wnioskiemo pozrrvolenie
14) wystgpowanie
do Komendanta
Wojew6dzkiego
na brofi paln4 na okaziciela oraz o dopuszczeniepodleglych inspektor6w do
posiadaniabroni palnej i amunicji na zasadachokeSlonych w ustawiez dnia 2l
maja1999r.o bronii amunicji(Dz.U.22012r. poz.576z p6in. zm.);
15) niez,vloczne powiadamianieprokuratora w przypadku stwierdzeni4 ze vzycie
przepisami;
broni palnej bylo niezgodnez obodnqzu;jqcymi
16) wszczynaniepostgpowaridyscyplinamychw przypadkustwier&enia, 2e podjgte
czynnoSciprzeduZyciembroni byly nrezgodnez obowi4zuj4cymiprzepisami;
17) organizowanie nalezytegoprzechowlwania, noszenia oraz ewidencjonowania
broni i amunicji w spos6b uniemoZliwiaj4cy dostgp do nich os6b
nieuprawnionych zgodnie z rczporz1dzeriemMinistra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z drtta3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania,noszenia
broni i amunicji@2.U.Nr 27, poz.343);
orazewidencjonowania
18) badanieczy utryciebroni palnej lub podjgcieczynnodciprzedjej uzyciembylo
zgodnez obowiqzuj4cymiprzepisami;
19) zapewnienieptzestrzeganiaprzepis6wo tajemnicyustawowochronionej;
20) dokonywanie czynnoSci zwi4zarrych z na'iqzantem, trwaniem i ustaniem
stosunk6wpracy os6bzatrudnionychw Inspekloracie;
21) nadzorowaniewykonywania zadah wynikaj4cych z przepis6w o wychowaniu
w trzeZwoSci i przeciwdzialxiu alkoholizmowi oraz przepis6w o ochronie
zdrowia przednastgpstwamiuzylvaniatytoniu i wyob6w tytoniowych;
22) sprawowanie nadzoru nad zav4dzantem Srodkami Zakladowego Funduszu
Socjalnychw Inspektoracie;
Swiadczeri
23) pelnienie nadzoru nad przestrzegatiemw lnspektoracieprzepis6w w zakesie
ochrony pracy, bezpieczeistwa i higieny pracy, a takle przepis6w
przeciwpoZarowych;
24) pelnienie nadzoru nad wykonl'r,vaniemczynnodci wynikaj4cych z ptzepis6w
o powszechnymobowiqzkuobrony.
$ 10. Wojew6dzki Inspeklor moZe powoly'rvai stale lub dorazne zespoly
opiniodawczo-doradczedo rozpatrywania okredlonych spraw dotycz4cych zagadnief'
nale24cychdo zal<resu dzialania Inspetloratu, okeSlajEc cel powolania, nazwg, sklad
osobowyorazzakresi tryb ich dzialania.
$ 11. Gt6wny Ksiggowy, Naczelnik Wydziatu Inspekcji oraz pracownicy
samodzielnychstanowiskprzekazuj4Wojew6dzkiemuInspektorowiinformacjeo dzialalno6ci
swoichkom6rekorganizacyjnych.

Rozdzial4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSPEKTORATU
stanowiskapracy,
S 12. 1. W skladlnspektoratuwchodziwydzial oraz samodzielne
kt6re oznaczones4nastgpuj4cymisymbolami:
1) WydzialInspekcji- WI, w ramachkt6regowyodrgbnione
s4oddzialy:
a) w Elku - OT Elk,
b) w Elbl4gu- OT Elbl4g,
c) w Ilawie - OT Ilawa,
- w Wydziale Inspekcji zatrudnieni s4 pracownicy realin$4cy zadaria w ramach
Wydzialu w Olsnyme onz oddzial6ww Elku, Elbl4gui Ilawie;
2) Samodzielne
stanowiska
do spraw:
a) prawnych- SP,
- SAT,
b) administracyjno-technicznych
- SFK,
c) finansowo-technicznych
d) kadr- SK.
2. Wewngtrznqstrukturg organizacyjn4Inspektoratuokeiia schematorganizacyjny
stanowiEcyzal4cznikdo regulaminu.
3. Oddziatyw Elku, Elbl4gu i Ilawie obejmuj4swym obszaremdzialania:
1) w Elku - powiaty: elcki, piski, giZycki,wggorzewski,olecki i goldapski;
2) w Elbl4gu - powiaty: elbi4ski,braniewski,lidzbarski,osh6dzki;
3) w Ilawie - powiaty:ilawski,nowomiejski,dzialdowski.
4. Oddzialem kieruje kierownik oddziafu, odpowiedzialny bezpoSrednioprzed
NaczelnikiemWydzialu Inspekcji za podzialptacy, orgarizacjgonz wyniki pracy oddzialu.
5. W okresie nieobecnoici kierownika oddzialu lub w innym przypadku czasowej
niemoino6ci lvykonywania przez niego obowi4zk6w zastQpstwopelrtt wyznaczonyprzez
NaczelnikaWydzialu Inspekcji pracownikoddzialulub Wydzialu Inspekcji.
$ 13. 1. Wydzialem Inspekcji kieruje Naczelnik Wydzialu Inspekcji, kt6ry jest
odpowiedzialnyza prawidlowy podzial pracy, organtzacigoraz wyniki pracy tego vtydzialu.
Naczelnik Wydziatu Inspekcji podlega Zastgpcy,k16ry sprawuje bezpo6redninadz6r nad
WydzialemInspekcjiz zastrze2eniem
$ 8 ust. 3 regulaminu.
2. W celu usprawnieniadzialaniaInspektoratuWojew6dzki InspektormoZepowola6
Zastgpc7Naczelnika Wydziatu Inspekcji, kt6ry kieruje Wydzialem Inspekcji w przypadku
nieobecnoiciNaczelnika Wydzialu Inspekcji lub w innym przypadkuczasowejniemo?nodci
wykonyrvaniaprzez niegoobowi4zk6w.
3. W okresiejednoczesnejnieobecnoSciNaczelnika Wydzialu Inspekcji i Zastgpcy
Naczelnikawydziatu Inspekcji lub w innym przypadkuczasowejniemoino6ci wykonywania
przez nich obowi4zk6w,zastgpstwopelnt wyz,naczonyprzez Wojew6dzkiegoInspektoralub
Zastgpcgpracowniktego wydziatu.

4. PracA samodzielnych staaowisk pracy koordynuj4 wyznaczerrr pracownicy,
odpowiedzialnibezpo3rednioprzed Wojew6dzkim Inspektoremlub Zastgpc4za prawidlowy
podzial pracy, organizacjgoraz wyniki pracy. Ptacq samodzielnychstanowisk do spraw
finansowo-ksiggowych
kierujeGl6wny Ksiggowy,kt6ry jest odpowiedzialny
za prawidlowy
podzialpracy, organtzacjEoraz wyniki pracytego stanowiskapracy.
5. Gl6wnyKsiggowypodlegabezpo6rednio
Wojew6dzkiemu
lnspektorowi.W okresie
przez
nieobecnoSciGl6wnego Ksiggowegojego obowigki pelni osoba .oqiznaczona
pracownik6wInspekloratu.
Wojew6dzkiego
InspektoraspoSr6d
$ 14.1. Wojew6dzkilnspektorustalazakresyczlnno6ci lub opisy stanowiskpracy
ZasIWcy,Gl6u'negoKsiggowegooraz samodzielnychstanowiskpracy, nad kt6rymi sprawuje
bezpo6redni
nadz6r.
2. Zastqpcaustala zakesy czynnodcilub opisy stanowiskpracy NaczelnikaWydziafu
Inspekcji,samodzielnychstanowiskpracy,nad kt6rymi sprawujebezpofredninadz6r.
3. NaczelnikWydziafuInspekcjii Gl6wny Ksiggowyopracowuj4zakresyczynnoSci
1ubopisy stanowiskpracy podleglychim pracownik6w.
4. Dokumenty,o kt6rychmowaw ust. 1, 2 i 3, winny oke6lai:
1) imig i nazwisko,stanowiskoshr2bowe;
2) zakresczynno6ci;
pracownikai zakresodpowiedzialnodci.
3) uprawnienia
5. Podpisanyprzezpracownikazakes czynno5cilub opis stanowiskapracy wi4czasig
do akt osobowychpracownika.
$ 15. W celu wykony.waniazadarikontrolnych Wojew6dzki Inspektor mozet'norzyc
w ramach Wydzialu Inspekcji stale lub doruine zespofukontrolne. Zespolemkontroln)'rn
ki eruje wyznaczonyinspektor.
Rozdzial5
ZAKRESY DZIAI-ANIA, ZADAi\iIA WSP6LNE I ZASADY WSPoLPRACY
WYDZIAI,6W, ODDZIAI,oW I SAMODZIELI{YCH STANOWISK PRACY
$ 16. l.Szczeg6lowezakresy dziaLantaWdzial6w, oddzial6w oraz samodzielnych
stanowiskpracy olcre{larozdzial 6 regulaminu.
2. Zaktesy dzralanta,o kt6rych mowa w ust. 1, podlegaj4stalej akrualizacji poprzez
ich dostosowaniedo zmian wprowadzanychptzepisamiprawa.
$ 17. 1. Do wsp6lnych zadahv'rydziat6w,oddzial6w oraz samodzielnychstanowisk
pracyw ramachich wla6ciwodcirzeczowejnale2y:
1) zapewnieniewla6ciweji terminowejrcalizacji zadaA;
2) opracowywaniewymaganychsprawozdari;
3) przygotowylvanie dla potrzeb Wojew6dzkiego Inspektora sprawozdati,ocen,
aror\izi bie24cychinformacji o realizacji powierzonych zadaftoraz o istotnych
wydarzeniachi sytuacjachmaj4cychmiejscena tereniewojew6dztwawarmirisko
- mazurskiego;

4) udzial w pracach nad projektem budZetu Paristwa w czgSci dotycz4cej
Inspektoratu;
5) zglaszanieuwag i wniosk6w dotycz4cychobowiqzuj4cychprzepis6wprawaoraz
projekt6w nowych akt6w prawnych;
6) udostgpnianieinformacji publicznej;
7) wykonywanie zadaft i dcisle przestzeganie zasad postgpowania przy
przetwavaniu danych osobowych okedlonych w ustawie o ochronie danych
osobowych;
8) wsp6ldzialanie w kwestii rcalizacji dobrego wizerunku medialnego poprzez
uetelne przekazywanieinformacji wykorzystylvanychdla cel6w medialnych;
9) reallzacja zadaA z zakresu ochrony przeciwpoZarowejoruz zadaf z zak;esu
bezpieczeristwa
i higienypracy;
10) usprawnianie
organizacji,metodi form pracy;
z wykonywanychzada:i'.
11) prowadzeniesprawozdawczoSci
2. ZastEpca,Naczelnik Wydziatu Inspekcji, Gl6wny Ksiggowy oraz pracownicy
samodzielnychstanowiskpracy wykonuj4 takZeinne zaltia na polecenieWojew6dzkiego
Inspektora.
g 18. l. Zastgpc4 Gl6wny Ksiggowy,Naczelnik Wydzialu Inspekcji oraz pracownicy
samodzielnychstanowisk pracy obowi4zani sq informowa6 siE wzajemnie o wytycznych,
instrukcjach,zasadniczychrozstrzygnigciachi innych opracowaniachmajqcychzwiqzekz ich
dziatalnoici4, kt6rych znajomo66 niezbgdna jest do zharmonizowanej dzialalnodci
Inspektoratu.
2. ZastEpca,Gl6wny Ksiggowy, Naczelnik Wydzialu Inspekcji oraz pracownicy
samodzieinych stanowisk pracy obowi4zani s4 do wzajemnego uzgadniania swojej
dzialalnoici orcz do wsp6lpracy przy wykonywanit zadah w zakresie niezbgdnym
do zapewnieniakoordynacjidzialaniaInspekloratujako calo5ci.

ROZDZTAL6
ZAKRESY DZIAI,ANIA wl'D ZT A',6W, ODDZIAI-OW
I SAMODZIELI\TYCH STANOWISK PRACY
g 19,Do zakresudzialaniaWYDZIAI-U INSPEKCJI naleiy w szczeg6lno5ci:
1) wykonywaniena drogachpublicznychkontroli:
a) puestrzegafia obowiqzk6w lub warunk6w przewozu drogowego, o kt6rych
mo\ryaw art. 4 pl<f22 ustawyz dn. 6 wrzeSnia2001r. o hansporciedrogowym,
b) przestrzegNtia przepis6w ruchu drogowego w zakresie i na zasadach
okeslonych w ustawiez dnia 20 czerwca1997r. - Prawoo ruchu drogowym>
zasadi warunk6whansporhrzwierz4t,
a szczeg6lov'rych
c) przestrzegani
d) wprowadzonych do obrotu cidnieniowych wz4dzeh transportowych pod
wzglgdem zgodno6ciz wymaganiamitechnicznymi, dokumentacj4techniczna
w zakresieokreSlonymw ustawiez dnia 19
ich oznakowania,
i prawidlowoSci4
sierpnia2011 r. o przewozietowar6wniebezpiecznych,

e) rodzajuuzywanegopaliwa,
f) dokument6wzwi 4zarychz wykonl"waniempublicznegotransportuzbiorowego,
g) przestrzeganiaczasupracyi
- przedsigbiorc6w
przewozydrogowe,
osobiScie
wykonuj4cych
- os6b niezatrudnionychWzez przedsiQbiorcA,
lecz osobiicie wykonuj4cych
pftewozydrogowenajegorzecz;
2) prowadzente postgpowan administracyjnych, w tym wydawanie decyzji
adminishacyjnych na zasadachokeSlonych w ustawie, a takZe podejmowanie
innych czynnodciw niej przewidzianych;
3) prowadzeniekontroli dzialalnoSciprzedsiEbiorc6ww zakresieprzestzegariaprzez
nich warunk6w lub obowiqzk6w przewozt drogowego,o kt6rych mowa w art. 4
pkl 22 ustawyo transporciedrogowym;
4) prowadzenie postgpowari adminishacyjnych i wydawanie rozstrzygnig6 na
zasadachokre5lonychw ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania
administracyjnego(tj. Dz.U z 2013 r., poz. 267) w zakresie naruszeri
stwierdzonych
w uyniku kontroli;
5) prowadzenieczynao3ciwyja3niaj4cychw sprawacho wykroczeniaorazkierowanie
do s4d6w wniosk6w o ukaranie lub nakladanie grzywien w drodze mandat6w
kamych;
projekt6w program6wkonholi na tereniewojew6dztwa;
6) opracowyr;vanie
7) przygotowywanieinstrukcji dla inspektor6woraz opracowywanieschemat6wpracy
inspektor6w;
8) wprowadzaniei stosowaniewskaZnik6wkontroli;
przekazy'tame wla6ciwej kom6rce organizacyjnej
9) opracowywanie i
w Inspektoracieinformacji o koniecznoSciwszczqciaodpowiedniegopostgpowania
zwiqzanegoz wynikami kontroli;
10) przygotowpvanie dokumentacji pokontrolnej do jej ptzekazanta zgodnie
z wla6ciwodci4;
11) wsp6ldzialanie z organami kontroli paristwowej w zakresie bezpieczeristwa
i porz4dkuruchu drogowegona drogachpublicznychoruz zwafczaniaprzestgpstw
gospodarczych;
12) zbierurtie danych i informacji o naruszeniach stwierdzonych w wyniku
przeprowadzonych kontroli w celu ptzekazaria do centralnej ewidencji
w Gl6wnym Inspektoracie;
13) wsp6lpraca z samodzielnymi stanowiskami do spraw prawnych w zakesie
czynnoScizwiqzanychze sprawowaniemnadzoru nad wydawaniem zezwolei na
wykonywanie zawodu przewoZnikadrogowego,licencji, zezwolefti zaswiadczeh
prznz organysamorz4duterltorialnego;
na przewozydrogowena poh zebywtrasne
z wykonanychzada{;
14) prowadzeniesprawozdawczoSci
15) wykony'rvanieinnych zadaftzleconychprzezWojew6dzkiegolnspektora.
WydzioTprzy znakowaniusprawuZywasymbolu,,W1"'
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$ 20. Do zakresudzialaniaODDZIAL6W naleiy w szczegdlno6ci:
1) opracowywanie
w porozumieniuz NaczelnikiemWydzialuInspekcjimiesigcznych
plan6wkontroli:
a) kierowc6w wykonuj4cychprzew6zdrogowy,
b) przedsigbiorc6wwykonuj4cychprzewozydrogowe;
2) prowadzenie dzialai kontrolnych kierowc6w i
z opracowanymplanem;

przedsigbiorc6w zgodnie

kontroli;
3) prowadzeniepostgpowariadministracyjnychbEdqcychnastEpstwem
w zakesie
4) prowadzeniepostgpowai administracyjnychi wydawanierozstrzygnlQe
naruszeristwierdzonychw wyniku konkoli;
5) prowadzenieczynno6ciwyjadniaj4cychw sprawacho wykroczentaorazkierowanie
do s4d6w wniosk6w o ukaranie lub nakladaniegrzyr,vienw drodze mandat6w
kamych;
6) prowadzeniedokumentacji pokontrolnej;
7) rcalizowaniewsp6lnychdzialankontrolnychz orgmrNniPolicji, StrazyGranicznej,
i innymi inspekcjami;
Shlby Celnej,InspekcjiOchronySrodowiska
8) zbieranie danych i informacji o naruszeniach stwierdzonych w wyniku
przeprowadzonych kontroli w celu przekazanla do centralnej ewidencji
w Gl6wnym Inspekloracie;
przekazyvarie wla6ciwej kom6rce organizacyjnej
9) opracowyrvanie i
postgpowania
informacjio koniecmodciwszczgciaodpowiedniego
w Inspektoracie
zwi4zanegoz wynikami kontroli;
z wykonpvania zadarikontrolnych;
10)prowadzeniesprawozdawczodci
11) wykony'wanie iwrych zadafizleconychprzezWojew6dzkiegolnspektora.
$ 21. Do zakresu dzialania SAMODZIELI\YCH STAI{OWISK DO SPRAW
FINANSOWO-KSI$GOWYCH naleiy w szczeg6lno5ci:
1) prowadzenierachunkowoSciInspektoratu;
2) prowadzenie caloksztahu spraw zwi4zanych z opracowaniemjednostkowego
i zbiorowegoprojektu budZetuInspekloratu;
i realizacjaplanufinansowego;
3) opracowanie
4) wykony"waniedyspozycjiirodkami pienigznymi;
5) dokonyrvaniewstgpnej kontroli zgodnoScioperacji gospodarczychi finansowych
z planemfinansowym;
6) dokonylvanie wstgpnej kontroli kompletnoSci i rzetelnoSci dokument6w
i finansowych;
dotycz4cychoperacjigospodarczych
7) dokonywanie analiz realizacji wydatk6w oraz podejmowanieniezbgdnychdzialan
w zakresielikwidacji stwierdzonychnieprawidlowoSci;
8) opracowywanie projekt6w przepis6w wewnQtrznychdotycz4cych prowadzenia
a w szczeg6lnoSci:
rachunkowoSci,

ll

a) zakladowegoplanu kont,
b) obiegudokument6w,
c) zasadprzeprowadzania
i rczliczaniainwentaryzacjirzeczowychi pienig2nych,
d) skladnik6wmaj4tkowych;
9) przygotowanie danych na podstawie dokument6wniezbgdnychdo sporz4dzenia
zbiorczych sprawozdaf finansowych w okesach miesigcznych,kwadalnych i
rocznych;
10)nadzorowanie gospodarowaniairodkami finansowymi z uwzglgdnieniem
a roszczefli ich rozliczania;
naleZnodci,
dochodzeni
terminowego6ci4gania
11) wystawianiei ewidencjonowaniety-tul6wwykonawczychoraz prowadzeniespraw
zwi4zarrych z egzekucj4 administracyjn4 naleZnodci pieniqznych, kt6rych
wierzycielemjest Wojew6dzkiInspektor;
12) ewidencjonowaniedecyzji o naloZeniukary pienigZnej na potrzeby Gl6wnego
Inspektoratu;
13) dokonyrvaniezwrotu kar z lrtulu uchylonychdecyzji administracyjnych;
14) nadz6r nad prawidlowym i terminowym egzekwowaniemnale2noSciSkarbu
Panstwawynikaj 4cychz dzialalnoSciInspektoratu;
pieniginych;
i zobowi4zan
15) prawidlowei terminowerozliczanienale2no6ci
16) wystawianieprzelew6wi rozliczei, zbankan|,
l7) prowadzenreewidencji drodk6w trwatych oraz wystawianie dowod6w przyjgcia
Srodk6wtrwalych;
18) prowadzenieewidencjiiloSciowejmajqtkunieuznanegoza Srodkitrwale;
w Inspektoracie;
19) rozliczartreinwentaryzacji przeprowadzonej
20) prowadzeniespraw zviqzanych z rozliczariem finansow)'rn mandat6w kamych
wystawianychprzezinspektor6w;
27) prowadzentekasy Inspekloratu;
22) sporz4dzafiesprawozdaribudZetowychw zakresieprzewidzianymobowiqzuj4cymi
-.-anicomi.

na drodkibudZetowe;
23) sporz4dzariewniosk6w w sprawiezapotrzebowania
24) obslugasystemuTREZORw ramachobowiqzuj4cychprzepis6w;
25) rozliczaariewplat kar administracyjnychi innych wplat dokonanychza pomocqkart
platniczych pt zezpodmioty zobowi4zarc;
26) sporz4dzantei terminowe przekazywanieraport6w i deklaracji do Zal<lad',t
Ubezpieczeil Spolecznychi PFRON;
27) sporz4dzanielist plac na podstawieum6w o praca, zlecenia i um6w o dzielo,
obliczanieskladekZUS oraznale2no3cipodatk6wod tych um6w;
28) rczliczanierocznepracownik6wInspektoratuw zakresiedeklaracjipodatkowych;
29) wydawaniepracownikomInspektoratuza5wiadczerio wysokoSciwynagrodzeri;
z wykonywanychzadaft;
30) prowadzeniesprawozdawczo6ci
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31) wykonywanieinnych zadanzleconychprzezWojew6dzkiegolnspektora.
Stanowiskoprzy znakowaniusprawuZylvasymbolu,,SFK".
$ 22. Do zakresu dzialania SAMODZIELNEGO STANOWISKA DO SPRAW
KADR naleiy w szczeg6lno6ci:
1) prowadzenie spravt zwi4zanych z rcalizacj4 zadan Wojew6dzkiego Inspektora
wynikaj4cych z ustawy o sluZbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzgd6w
paristwowychorazustawyKodekspracy;
2) prowadzeniesprawzwiqzanychz naboremkandydat6wdo korpusushrzbycywilnej
pomocnicze
w sluzbiecywilnej;
orazna stanowiska
3) prowadzenie spraw zwi4zanych z nawi4Vytvaniemi trwaniem stosunku pracy
z czlonkarni korpusu sfuzby cyr,vilnej i z pozostalymi pracownikami oraz
wykonywanieczynnodcizwiqzarrychz rtstaniemstosunkupracy;
4) prowadzeniesprawemerytalnychi rentowychpracownik6wi ich rodzin;
5) wykonyvanie czynnoSci z zakresu prawa pracy wobec os6b zatrudnionych
w Inspektoracie;
6) organizowaniesystemupodnoszeniakwalifikacji zawodowychpracownik6w;
7) zalattiante spraw zrlri4zanychz ustalaniemwynagrodzeniadla czlonk6w korpusu
stuzbycy'vuilnejoraz dla pozostalychpracownik6w;
8) nadz6r na przestrzeganiemprzez pracownik6w dyscypliny pracy i postanowief
regulaminupracy;
obowi4zujqcego
w Inspektoracie
9) prowadzenieakt osobowychpracownik6w;
10) sprawowanienadzoru nad warunkami pracy, przestrzeganiemprzepis6w bhp i
ppoL.onz szkoleniempracownik6wInspektoratuw tym zakresie;
t4zanqze zlecaniemwyjazd6w sluzbowych;
11) prowadzenieewidencji z..uu.
12) zalatwiarnespraw zwi4zanychz kierowaniemi tczgszczaniemczlonk6w korpusu
sfuzby cywilnej na studia wyAszei podyplomowe w kraju i zagrantc4oraz na
aplikacjg legislacyjn4;
13) planowanieszkoleridla inspektor6wwe wsp6lpracyz Gl6wnym Inspektoratem;
14) planowanie szkoleri indywidualnych pracownik6w Inspektoratu w uzgodnieniu
z Wojew6dzkimInspektorem;
15) prowadzeniesprawzrvi4zanychz nagradzaniempracownik6wInspektoratuorazich
odznaczariemi wyr6inianiem;
16) prowadzenie ewidencji cza$t pracy i rozliczanie czasu pracy pracownik6w
Inspektoratu;
17) prowadzenie spraw zrir4zartych z al<inlizacj4 legitymacji sluzbowych oraz
upowainiefi do nakladaniamandat6wkamychprzezinspektor6w;
18) prowadzenie spraw rwiapanych z odbywaniem slu:Zby przygolowanej ptzez
pracownik6wshrZbycywilnej orazodbywaniems@Qprzez absolwent6w;
19) prowadzenie spraw zwi4zanych z ubezpieczeniemgrupowym pracownik6w
Insoektoratu:
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20) nadz6r nad terminowym przeprowadzaniemw Inspektoracieocen pracownik6w,
wartoiciowaniem stanowisk pracy oraz ustalaniem indl.r,vidualnychprogram6w
rozrvojuzawodowegopracownik6w;
21) wsp6$raca z UrzEdami Pracy w sprawach zwi4zarrych z odbpvaniem sta2u
w Inspelloracie;
22) prowadzeniesprawozdawczodci
z wykonywanychzadah;
23) wykonywanieiwrych zadahzleconychprzezWojew6dzkiegoInspektora.
Stanowiskoprzy znakowaniusprawuzyrvaskr6tu,,SK".
$ 23. Do zakresu dzialania SAMODZIELNYCH STANOWISK DO SPRAW
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZII YCH nalezyw szczeg6lno5ci:
1) obsfugaadminishacyjna
i biurowaInspektoratu;
2)wysylanie, przyjmowanie oraz ewidencjonowaniekorespondencji poprzez
prowadzenierejestr6wkorespondencjiprzychodzqceji wychodz4cej;
3) ustalanie harmonogramuzakup6w, dla potrzeb Laspektoratu,w zakresie sprzgtu
biurowego(sprzgti materialy)
technicznegow tym Srodk6wl4cznodci,wyposzr:Zenia
i Srodk6w ochrony sanitamej, bhp, ppo2. oraz cntwarie nad przebiegiem ich
realizacji;
4) prowadzeniezbioru um6w i zam6wierina zakupy;
5) zata*itanie sprawzwi4zanychz prenumerat4,zakupemi rozdzielaniemwydawnictw
informacyjnych,dziennik6wurzgdowychoraz czasopismi prasycodzierurej;
,

6) sprawowanie bie24cegonadzoru w zakresie gospodarki materialowo-technicmej;
utrzymaniaczyslodci,porz4dku,estetykiInspektoratu;
7) prowadzenie spraw zwi4zanych z prawidlowym zabezpieczeniemi ochron4
Inspektoratu oraz opracowaniei aktualizowanieplanu ochronyInspektoratu;
8) prowadzeniekorespondencjii zlecanie do wykonania przez Mennicg Pafstwow4
pieczgci urzgdowychInspektoratu,atak2erwracaniecelemich zniszczenia;
9) zaopatrywaniejednostek organizacyjnychInspektoratuw pieczgciei stempleoraz
prowadzenieich ewidencji;
10) zaopatrywanieInspektoratuw druki dcislegozarachowania;
11) prowadzenie caloksztahu spraw wti4zanych z
w umundurowanie:

zaopatzeniem inspektor6w

Wojew6dzkiegoInspektora;
12) obslugasekretarsko-biurowa
13) aktualizacjadanychw Biuletl'nie Informacji Publicznej;
14) rozliczaniezu2yciapaliwaprzez pojazdysluZboweInspektoratu;
15) sporz4dzanie i terminowe ptzekarywante sprawozdari w zakresie emisji
zanieczyszczehwprowadzonych do irodowiska w procesie zuzryvar,egoptzez
Inspektoratpaliwa;
Inspektoratu;
16) prowadzenieewidencji Srodk6wtrwatychi wyposa:Zenia
17) nadz6rnadprawidlowymfunkcjonowaniemsieci telefonicznej;
18) instalacja, akualizacja, zabezpieczerrieserwer6w intemetowych, ethemetowych,
stronwww, kont pocztowych;

14

19) nadz6r nad bezpieczehstwemdanych informatycznych i elektronicznych baz
danych;
20) nadz6road prawidlowymfirnkcjonowaniemi napravtaurz4dzerikomputerowych;
21) administrowaniesystememinformatycznym;
22) wsp6ldzialartiez wydzialarnii samodzielnymistanowiskamiInspektoratuw zakesie
stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt or.Lz sprawowanie nadzoru
w zakresiestosowaniaprzepis6winstrukcji karcelaryjnej;
23) organizowanie ptzyjE1 os6bz$aszaj4cychsig w sprawachskarg i wniosk6w przez
Wojew6dzkiegoInspektora;
24) ptowadzenerejesh6w:
a) zatrzymanychprawjazdy,
b) zatnymarrychdowod6wrejestracyjnych,
FunduszuGwarancyjnego,
c) wyslanychzawiadomierido Ubezpieczeniowego
kart MRD-5/1,
d) sporz4dzanych
e) ksi4zeki broszurbgd4cychna stanieInspekcji,
f) druk6wScislego
zarachowania;
25) zapewnienie sprawnodci sieci komputerowej oraz nadz6r nad jej prawidlow4
i administrowanie
sieci4teletransmisyjn4;
eksploatacj4
26) prowadzeniegospodarkimagazynowej;
27) prowadzeniearchiwumInspektoratu;
28) prowadzenieewidencji wyposaZeniaorazprowadzenieimien-nychkart wyposaZenia;
29) wydawanie, rozliczanie i ewidencjonowanie mandat6w kamych, bloczk6w
w tym zakesie;
mandatowychi prowadzeniesprawozdawczodci
30) opracowywanie plan6w, raport6w, sprawozdari oraz analiz zw4zanych
z dzialalno(rci4 Inspektoratuw zakresiewyktaczaj4cympoza zadNia powierzone
innymkom6rkomorganizacyjnym;
z wykonylvanychc4mnodci;
31) prowadzeniesprawozdawczodci
32) wykonywanieiwrych zadahzleconychprzezWojew6dzkiegoInspektora.
Stanowiskoprzy znakowaniusprawuZywaslmbolu ,,SAT".
$ 24. Do zakresu dzialtnia SAMODZIELI\rYCH STANOWISK DO SPRAW
PRAWNYCH naleZyw szczeg6lnoSci:
1) zapewnienieobslugiprawnejInspektoratu;
2)opracowywanie rozwiqzaA organizacyjnych okredlaj4cych fimkcjonowanie
Inspektoratu oraz przygotowywanie projekt6w akt6w prawnych zwi4zarrychze
zmianamistruktury kom6rekorganizacyjnychInspektoratu;
3) opracowanie,przechowywanie,ewidencjonowanieoraz udostgpnianiew formach,
o kt6rych mowa w $ 25 ust. 2 ak16wprawa wewngtrznegowydawanychprzez
Wojew6dzkiegoInspelfora;

15

4) prowadzenie spraw zviaparych z procedur4 odwolawcz4 od rozstrzygnigd
wydawanychprzez W ojew6dzkiegoInspeklora1ubw jego imieniu;
5) prowadzenie spraw zwiqzanych z rozpattywaniem wniosk6w o umorzenie,
odroczenielub rozloZeniena raty splaty kar pienigZnych,ewidencjonowanietych
sprawi opracowywanieprojekt6wrozstrzygnigiwydawanychprzezWojew6dzkiego
Inspektoraw tych sprawach;
6) porady prawne udzielane inspektoromw toku prowadzonychprzez nich kontroli,
postgpowaf wyja6niaj4cychlub administracyjnychoruz przy wydawaniu decyzji
administracyjnych;
7) nadz6rnad wydawaniempvez inspektor6wdecyzji administracyjnychna zasadach
okreSlonychw o drEbnymzarz4dzeniuWojew6dzkiegoInspektora;
8) opracowylvaniewniosk6w o wszczgciepostgpowania:
a) administracyjnegoo cofnigcieuprawnieriprzewozowychprzedsigbiorcy,
b) kamegolub kamo-skarbowego,
c) ptzez organyParistwowejInspekcjiPracy,
d) przewidzianegow umowachmigdzynarodowychw stosunkudo przedsigbiorc6w
zagrantcznych;
9) wsp6lpracaz Wydzialem Inspekcji przy opracowywaniuwniosk6w o wszczgcie
postgpowania
w sprawacho wykoczenia;
10) opracowyrvanie projekt6w odpowiedzi na skargi i wnioski obpvateli oraz
interwencji i wniosk6w posl6w na Sejm RP i senator6w,a takZeewidencjonowanie
i;
skargi wniosk6worazinterwencj
11) nadz6r prawny nad wykonywaniemprzez Wojew6dzkiegoInspektoraobowiqzk6w
wynikaj4cychz ustawyPrawozam6wieripublicznych;
12) ptowadzerrtespraw zrvi4zanych z tocz4cymi sig przed s4dami postgpowaniami
w sprawacho wykr oczeniawszczynanymina wniosekWojew6dzkiegoInspektora;
13) prowadzeniesprawcl"vrilnychtocz4cychsig z udzialemInspektoratu;
14) prowadzeniewe wsp6$racy z WydziahemInspekcji czynnoSciw ramachnadzoru
nad wydawaniem zezrrrolerina wykonl"wanie zawodu przewoirika drogowego,
licencji, zezwoleA i zaiwiadczefina przewozy drogowe na potrzeby wlasneprzez
organy samorz4duterytoriahego; w tym sporz4dzanierocznego planu konholi
i rocznegosprawozdaniaz kontroli prowadzonejw tym zakresie;
15) opracowywanie projekt6w otzeczen, wniosk6w i skarg zglaszarrych przez
Wojew6dzkiego Inspektora w sprawach zwi4zarrychz prowadzeniemegzekucji
administraclnej;
16) wydawanie formularzy jazdy otaz certyfikat6w potwierdzaj4cychspelnienieprzez
pojazd odpowiednich wymog6w bezpieczeristwalub warunk6w dopuszczeniado
ruchu;
17) prowadzenie postgpowari adminishacyjnych i sporz4dzanieprojekr6w decyzji
administracyjnych o naloZeniu kary w przypadkach ujawnienia puez
fimkcjonariusza Policji na terenie wojew6dztwa warmirisko - mazurskiego
naruszenia,za kt6re ustawao transporciedrogowymprzewidujekargpienig2n4;
z wykonyrvanychczynno5ci;
i 8) prowadzeniesprawozdawczoSci
t6

19) wykonywanieirnych zadafizleconychprzezWojew6dzkiegoInspektora.
Stanowisko
uirya przy znakowaniusprawsymbolu,,SP".
Rozdzial7
ZASADY PODPISYWANIA (APROBAT9 PISM I DECYZJI ORAZ ZAKRESY
UDZIELOT\rYCHUPOWAZNIEN
InspetloranaleZypodejmowanie
kompetencjiWojew6dzkiego
$ 25. 1. Do wyL4cznej
decyzjiw sprawach:
1) wydawaniaakt6w prawawewnQlxmego;
2) ustaleniaregulaminupracy;
3) zatwiefizantaplan6w wydatk6winwestycyjnych;
4) zbywaniadrodk6wtrwalych Inspektoratu;
6) zatvviefizaniaRegulaminuZakladowegoFunduszuSwiadczeriSocjalnych;
7) zatwierdzaria roczrego planu dochod6w i wydatk6w Zakladowego Fundusz-u
SwiadczeriSocjalnych;
a rocznejocenydzialalnoSci
socjalnej;
8) zatwierdzani
Inspeklora.
do podpisuWojew6dzkiego
9) innychzastrzeZonych
2. Wydawane przez Wojew6dzkiego Inspektora akty prawa wewngtrznego
umieszczane
s4 na okres 14 dni na tablicy ogloszeriznajduj4cejsig w og6lnie dostgpnych
miejscach w siedzibach Inspektoratu i oddzial6w oraz udostgpniane s4 pracownikom
Inspektoratudo wgl4du w formie eleklronicznej.
$ 26. Przelewy,czeki, dokumenty dotycz4ceobrotu pienig2nego,materialowego,jak
r6wnie2 inne dokumentyo charakterzerozliczeniowymi kedytowym, stanowi4cepodstawg
do otrzymanialub wydatkowaniaSrodk6wpienigZnychInspektoratupodpisuj4 Wojew6dzki
Inspektori Gl6wny Ksiggo*y oraz osobyimiennieupowa2nione.
g 27,1. Zastgpcapodejmujedecyzjei podpisujepisma w sprawachokedlonych
zakresemobowiqzk6w,a w szczeg6lnodciwydaje decyzjeadministracyjnew indy"widualnych
sprawach,zgodniez otrzymangn upowaznieniemWojew6dzkiegoInspektora,z wyjqtkiem
do wyl4cznejkompetencjiWojew6dzkiegoInspektora.
sprawzastrzezonych
2. Wojew6dzki Inspektor mo2e udzielid Zastgpcy, Gl6wnemu Ksiggowemu,
Naczelnikowi Wydzialu Inspekcji oraz innym pracownikom Inspektoratu pelnomocnictw
czynnodciwjego imieniu.
do dokonyrvania
og6lnych,rodzajowychi szczeg6lnych
3. Naczelnik Wydzialu Inspekcji podejrnuje decyzje w sprawach okreSlonych
zakesem obowi4zk6woraz zakresemdzialana Wydziatu Inspekcji oraz w innych sprawach
zgodniez upowaznieniemWojew6dzkiegoInspektora.
4. Gl6wny Ksiggowy podejmuje decyzje w sprawach okreSlonychzakesem
obowi4zk6w oraz zakesem dzialanra samodzielnegostanowiska do spraw finansowoksiEgowych.
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Rozdzial 8
ZASADY ORGANIZACJI PRACY INSPEKTORATU
S 28. 1. Przyjmowanie stron postgpowaii w
w obowi4zuj4cychgodzinachpracy.

Inspektoracie odby.wa sig

2. Przyjmowanieinteresant6ww sprawachskarg i wniosk6w przez Wojew6dzkiego
Inspektora,jego Zastgpcg lub wyznaczonegopracownika odbywa sig przynajmniej raz
w tygodniuw godz.od 14.00do godz.15.45.
3. Poslowie, senatorowie, radni oraz kierownicy sluZb, inspekcji i sttuZy
przyjmowanis4pozakolejnodci4.
wojew6dzkichw sprawachstuZbowych
$ 29. Organizowanienarad,odpraw i szkolei z udzialempracownik6ww godzinach
pracy jest moZliwe tylko w przypadkach zapewnienia obslugi interesant6w przez
wyznaczonychpracownik6w.
$ 30. Pracownicyzalatt^iraj4cysprawyindylvidualneobylvateli winni w szczeg6lnoSci:
1) przestnegadtermin6w i zasadprzewidzianychw ustawie Kodeks postgpowania
administracyjnego;
2) :udzieladwyczerpuj4cychinformacji o staniezalatwianiaspraww formie pisemnej,
ustnej,telefonicznej,z zastrzeienrempkt. 3;
3) w sprawach,w kt6rych toczy sig w Inspektoraciepostgpowanieadministracyjne
informacje mog4 byd udzielane stronom pisemnie lub ustnie, po uprzednim
ich to2samo6ci.
sprawdzeniu
$ 31. 1. Obieg dokument6w,system rejestracji i oznakowaniespraw, spos6b
przechowywaniai archiwizowania akt w InspektoracieokeSla obowi4zuj4ca instrukcja
kancelaryjna.
dokument6wstanowi4cychtajemnicapanstwow4reguiuj4 odrgbne
2. Zabezpieczerrte
przepisy.
$ 32. PrzekazywaniezadahmiEdzypracownikaminastEpujena podstawieprotokolu
zdawczo-odbiorczego,zawieraj4cegow szczeg6lnodci:wykaz rzeczory prowadzonychakt,
pieczgcii stempli.
wykaz sprawniezalatwionychoraz wykaz przekazyrtvanych
Rozdzial 9
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA. REJESTROWANIA ORAZ ZAX'ATWIANIA
SKARG I WNIOSKOW STRON
$ 33.I . Ewidencjonowanieskargorazwniosk6wwptyrvaj4cychdo Inspektoratunale2y
do stanowiskads.prawnych.
2. Z ustnegoprzyjgcia skargi wniosk6w sporz4dzasig protok6l.
naleZy
$ 34.1. Do samodzielnegostanowiskado sprawadministracyjno-technicznych
przez
wniosk6w
przyjmowania
skarg
i
pod
wzglgdem
organizacyjnym
zapewnienie
Wojew6dzkiegoInspektora.
2. Do samodzielnegostanowiskado sprawprawnychnalezy:
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1) rozpoznawaniesprawbgdqcychprzedmiotemskargi wniosk6w, kierowanieich do
realizacji ptzez wLaiciw4kom6rkg oraz czuwanienad terminowoSci4 zalatwienta
tych spraw;
2) sporz4dzanre zestawiefi i maliz rozpatrywania oraz zalafrtiania skarg
i wniosk6ww Inspektoracie;
3) opracowyrvanie i przedkladanie Wojew6dzkiemu Inspektorowi projekt6w
odpowiedzina skargii wnioski,zgodntez jegodyspozycjami;
4) wykorzyst)"lvaniematerial6w zawar$ch w skargach i wnioskach do ochrony
interes6w spolecznychi slusmych interes6w obyrvateli oraz likwidacji zr6del
powstawaniaskarg.
3. Spos6bewidencjonowania
skargi wniosk6ww rejestrzeskargi wniosk6wustala
Wojew6dzkiInspektor.
$ 35. Nadz6r i kontrolg nad prawidlowym i terminowym zalatwianiem skarg
i wniosk6ww InspektoraciesprawujeWojew6dzki Inspektor.
Rozdzial10
ZASADY I TRYB ZAI,ATWIANIA WNIOSKoW I INTERWENCJI POSLdW
ISENATORoW
senator6w zgJaszane
$ 36. lnterwencje b4dL wnioski posl6w i
do Wojew6dzkiego Inspektora przekazyvanes4 do samodzielnegostanowiskado spraw
prawnych,kt6re ewidencjonujeje w rejeshze,a nastgpniekieruje do realizacjiprzez wlasciw4
kom6rkgoraz czuwanadterminowo5ci4ich rc izacji.
$ 37. 1. Zastgpcal:obwyznaczonypracownikna samodzielnymstanowiskudo spraw
prawnych zobowi4zari s4 do bezzwlocznego rczpatzenia interwencji b4dL r.niosku,
opracowaniaprojektu odpowie&i, a nastgpnieprzedloZeniaWojew6dzkiemuInspektorowido
akceptacjii podpisuw terminie nie dltrzszg, ntZ 7 dru.
2. W przypadkuzajgcianegatywnegostanowiskaw sprawieobjgtej tre5ci4interwencji
uzasadnienie.
b4dZwnioskunalezypodai wyczerpuj4ce
3. Je2eli udzielenie merytorycznej odpowiedzi w ustawowym terminie nie jest
mozliwe, nale?y przed uplywem terminu powiadomii o t)'rn posla lub senatora,podaj4c
przyczynEzwloki i wskaza6nowy termin. ZawiadomieniepodpisujeWojew6dzki Inspektor.
pracownik na samodzielnymstanowiskudo spraw
$ 38. ZastgpcaorM 'uq|znaczony
poslom
prawnychumozliwiaj4
i senatorom,na ich Z4danie,zaznajomieniesig z tokiem
rozpahy'waaejsprawyprzedjej zalatwieniem.
Rozdzial1l
ORGANIZACJA DZIAI,ALNOSCI KONTROLNEJ
Inspektoraw zakresiekontroli zewngfiznejwykonuj4
$ 39.1.ZadaniaWojew6dzkiego
Wydzial Inspekcji oraz samodzielnestanowiskado sprawprawnych.
2. Wydzial Inspekcji prowadzi konhole wedlug zasad okre6lonychustaw4 z dnia
drogowym.
2001r. o transporcie
6 wrzeSnia
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3. Samodzielne stanowiska do spraw prawnych ptowadz4 we wsp6lpracy
z Wydziatem Inspekcji konhole wynikaj4ce z obowi4zku sprawowania nadzoru nad
wydawaniemlicencji i zervtolef w kajowym transporciedrogowym oraz zafwiadczehna
potrzebywlasne.
$ 40. Wydzial Inspekcji oraz samodzielne stanowiska do spraw prawnych
dokumentuj4przeprowadzonekontrole zgodniez obowi4zuj4cymiprzepisamiszczeg6lnymi.
sprawuje
$ 41.1.Nadz6rnad wykonywaniemkontroli wewnghznejw Inspektoracie
Wojew6dzkiInspektor.
2. Zasady i tryb fimkcjonowania w Inspektoraciekontroli wewngtrznej okre6la
regulaminkontroli wewngtrznejwprowadzonyzwz4dzentemWojew6dzkiegoInspektora.
R.ozdzia'l12
MASOWEGO PR.2,NKAZU
WSPoT,DZIAI-ANIE ZE SNONTNN,TT
ze SrodkamimasowegoprzekaztreaTintjeWojew6dzkiInspektor
$ 42.1.Wsp6lprac9
za poSrednictwemwyznaczonqprzez siebreosobyw spos6buwzglgdniaj4cyprzepisyPrawa
prasowego.
2. Wsp6lpraca,
o kt6rejmowaw ust. 1 obejmujew szczeg6lnoSci:
1) informowanieprasy o dzialalnoSci,programachi wynikach pracy Inspektoratuoraz
zapewnianiedziennikarzomwlaSciwegodostgpudo informacji;
2) interpretowanie i komentowanie - w granicach udzielonego upowaznienia o6wiadczef;
dzialalnodci
Inspektoratu,
m.in. oglaszanie
3) podejmowanie dzialah zmierzaj4cychdo nale2ytego wykorzystania publikacji
prasowych w pracy lnspekloratu, a takize udzielanie odpowiedzi na krytykg i
interwencjgprasow4;
4) wsp6lpracaz rueczrik)emprasowymWojewody i Gl6wnegoInspektora.
Rozdzial13
POSTAI\OWIENIA KONCOWE
$ 43. Spory kompetencyjnepomigdzy wydzialem lub samodzielnymistanowiskami
pr acy rczslrzyga Wojew6dzki Inspektor.
$ 44. Zastgpca,Naczelnik Wydzialu Inspekcji, Gl6wny Ksiggowy oraz pracownicy
samodzielnychstanowisks4zobowi4zaniprzedkladadWojew6dzkiemulnspektorowiwnioski
w sprawieal<fializacjiRegulaminuwynikajqcez doskonaleniaorganizacjipracy Inspelloratu
przepisami.
orazzmianwprowadzonych
$ 45. Zmiany regulaminunastgpuj4w hybie i na zasadachokreSlonychdla jego
nadania.
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