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Zarz4dzenie nr 812012
L6dzkiego Wojew6dzkiego Inspektora Jakofci Handlowej Artykul6w

Rolno-SpoiYwczYch
z dnia L8 czerwca 2012 r.

zmieniaj4cezarz4dzenie nr 11J2009 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Wojew-6dzkiego Inspektoratu Jakofci Handlowej Artykut6w Rolno'Spoiywczych
w Lodzi

Na podstawie art. 53. ust. l. pkt. 4. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i

administracji rz4dowej w wojew6dztwie (Dz. U. z 2009r. nr 31, poz. 206 z p6in. zm.) oraz
g 6 ust. 2. statutu Wo.lewOOzkiego Inspektoratu Jako6ci Handlowej Artykul6w Rolno-

SpoZywczych w Lodzi nadanego zarz4dzeniem Nr I96t2010 Wojewody L6dzkrego z dnia

29 czerwca2}l} r. zarz4dza sig, co nastqpuje:

$ 1

W Regulamin Organizacyjny Wojew6dzkiego Inspektoratu JakoSci Handlowej Artykul6w

Rolno--spozywczyin w Lodzi stanowi4cym zal4cznik do zarz4dzenia Nr lll2009 L6dzk'rego

Wojew6dzti.go Inspektora JHARS z dnia 30 czerwca 2009 t. w sprawie nadania

Regulaminu Organiiacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Jako6ci Handlowej Artykul6w

Rolno - Spo2yw"ry"it- * Lodii, zatwierdzonego przez Wojewodq L6dzh'rego dnia

7 sieqpnia 2CfJl9 r. wprowadza sig nastqpuj4ce zmiany:

1) $ 19 ust. 1, pkt 8 otrzymuje brzmienie:
,,8. Zwalnianie podmiot6w ze znakowaniajaj."

2) $ 19 ust. 1, pkt l1 otrzymuje brzmienie:
,,11. Nadz6r nad mlodYm bYdlem."

3) $ 23 ust.4 otrzymuje brzmienie:
,,4.przyjmowanii interesant6w w sprawach skarg i wniosk6w przez Wojew6dzkiego

Inspettora odbywa sig w godzinach urzgdowania inspektoratu, tj. w poniedzialki,

Srody, czwartki-i pi4tki * god"inu"h 7:30 do 15:30 oraz we wtorki w godzinach od

8:00 do 16:00."
s2 .

zmiany w Regulaminie organizacyjnym wchodz4 w 2ycie z dniem

Wojewodg L6dzY,rego. 
$ 3.

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zarz4dzenie nr ll 12009
L6dzkiego wojew6dzkiego Inspektora Jakosci Handlowej Artykul6w

Rolno-Sp oitywczych z dnia 30 czerwca 2009 r'

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego wojew6dzkiego Inspektoratu

Jakosci Handlowej Artykul6w Rolno.spoiywczych w Lodzi

W zwi4Tku ze zmianami wprowadzonymi ustaw4z dnia23 stycznia2mgt. o wojewodzie i

administracji rz4dowej w wojew6dztwie (Dz' U. z 2009r. nr 31, poz' 206) na podstawie

art. 53. ust. 1. pkt.4. tej ustawy zarzqdzarnsig, co nastgpuje:

g 1 Ustala sig Regulamin Organizacyjny Wojew6dzkiego Inspektoratu Jakoici Handlowej

RrtytutO* Rolno-spoLywczych w Lodzi stanowi4cy zalqcznik nr I do niniejszego

zarz4dzenia.

g 2. Traci moc Regulamin Organizacyjny Wojew6dzkiego Inspektoratu JakoSci Handlowej

Artykul6w Rolno - Spozywczych w Lodzi z dnia z 2'7 stycznia 2009 roku, stanowi4cy

zal4czniknr 1 do zarz4dzeniantgl}NgWojewody l'6dzY,regoz dnia 27 stycznia 2009r'

$ 3. Regulamin wchodzi w zyciez dniem zatwietdzeniaprzezWojewodq L6dzkiego'

$ 4.Zan4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania'
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Lidi,,ania0fsierpnia 2009 r.
Zal4cznik Nr 1

do zarzqdzenia Nr ll | 2009
t 6dzkiego Wojew6dzkiego Inspektora JakoSci Handlowej

Artykul6w Rolno - SPoZYwczYch
z dnia3} czetwca2009 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WOJEW fiOZrcINGO INSPEKTORATU JAKOSCI HANDLOWEJ

ARTYKUT,6W ROLNO-SPOZYW CZY CH W LODZI

ROZDZIAL I

POSTANOWIENIA OGoLNE

$ 1

Regulamin organizacyjny wojew6dzkiego Inspektoratu Jakosci Handlowej

ertytut6w noh6-Sp oZywizych w *-odzi, zwanym dalej ,,Wojew6dzkim Inspektoratem"

otresta organizacjq wewnEtrzn4 i szczeg6lowy zakres zadah kom6rek

organ\zacyjnych ori samodzieinyctt- stanowisk oruz tryb i zasady kierowania prac4 In-

spektoratu.

$ 2

rJ Zyte w regulaminie okre5lenia oznaczajq'

1. Gt6wny Inspektor- Gl6wny Inspektor Jakosci Handtowej Anykul6w Rolno-

Spo2ywczYch.

2. Wojewoda - Wojewoda*-6dzki.

3. Wojew6dzki Inspektor - *-6dzki wojew6dzki Inspektor Jakosci Handlowej Atyku-

t6w Rolno - SPoZYwczYch.

Wojewbtldf,6@ki
Jolanta Chetmiriska
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4. Wojew6dzki Inspektorat - Wojew6dzki Inspektorat Jako6ci Handlowej Artykul6w

Rolno - Spo2ywczychw t-odzi.

5. Kom6rka organizacyjna - wydzial, laboratorium, sekcja, samodzielne

stanowisko pracy.

6. Kierownik - osoba odpowiedz\alna za prawidlowq organizacjp \ tealizaciq zadah wy-

nikajqcych z zakresu dzialania kierowanej przez niqkom6rki otgan\zacyjnej.

7 . Z8lkr es dzialania - zadania nalo zone na okre s lo n 4 ko m6rk I or ganizacyj nq.

8. Artykuty rolno - spozywcze - runo lesne, dziczyznE, organizmy morskie i slodkowod-

n. 
-orur-produkty 

iolne w postaci surowc6w, p6lprodukt6w oruz wyrob6w gotowych

otrzymyw anych'ztych surowc6w i p6lprodukt6w, w tym Srodki spoZywcze i uZywki'

g. Jako56 handlowa - cechy artykutu rolno - spoZywczego dotyczqce jego

wlaSciwoSci organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych

w zakresie technologii produkcji, wielkoSci tub masy otaz wymagania

wynikaj4ce ze ,porob.t produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania'

nil obj lte *y*uguniami saniiarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

10. Zywno66 ( Srodek spoiywczy \ -kakda substancja lub produkt w rozumienht art' 2

rozporz$zenia (wE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia28 stycznia2002 r. ustanawiaj4cego og6lne zasady i wymagania prawa Zywno-

Sciowego, powolujecego Europejsk i lJtzqd ds. bezpieczeristwa 2ywnosci oraz ustana-

wiajQcego procedury w zakresil bezpieczefstwa ZywnoSci ( Dz' Urz' WE L 3I z

0r.02.2002 r.).

11. Obr6t - czynnosci w rozumieniu att. 3 pkt. 8 ro.zpotzqdzenia $rE)

nr 17812002 Pariamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku, ustana-

wiajqcego og6lne zasady i wymaganii prawa Zywno5ciowego, powotuj4cego Europej-

ski Urz4d ds. bezpieczeristwa Zywno6ci'

12. Opakowany Srodek spo'ywczy - srodek spohywczv w rozumieniu art"' 3 ust' 3 pkt'

19 ustawy zdnia25 sierpniaZOOer. o bezpleczeristwie zywnoSci i zywienia (Dz' U'

Nr 171, poz.1225).

l3.Artykut rolno-spo irywczy zafalszowany- produkt, kt6rego sklad jest niezgodny z

przepisam \ dotycz4cymi jakosci tranotowei poszczeg6lnych artykul6w rolno-

spozywczych, albo produkt, w kt6rym zostaly wprowadzone.zmiany, w tym zmiany

dotyczqceoznakowania, maj4ce na celu utryiie jego rzeczywistego skladu lub innych
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wla6ciwo3ci, jezeli niezgodno5ci te lub zmiany w istotny spos6b naruszaj4 interesy

konsument6w, w szczeg6lnoSci jeZeli:

a) dokonano zabieg6w-, kt6re zmienily lub ukryly jego rzeczywisty sklad lub nadaly

mu wygl4d produktu zgodnego z przepisami dotycz4cymi jakoSci handlowej,

b) w-oznakowaniu poduno nur*g niezgodnq z przepisami dotycz-Qcymi jakoSci han-

dlowej po szcze g6tnyitr artykul6 w rolno - sp o 2y w czy ch albo niez g odnq z pt aw dq

c) w oinako*iniu poOano niezgodne z prawd4dane w zakresie skladu, pochodzenia,

terminu przydatnosci do ,poryriu lub dity minimalnej trwaloSct, zawattosci netto lub

klasy jakoSci handlowej".

14. Przepi,sy - rozp orzqdzenia UE, ustawy, tozporuqdzenia, zatzqdzenia, procedurY, in-

strukcje oraz wYtYczne.

$ r
Woj ew6dzki Inspekto rat dziala na podstawie:

1. Ustawy z dnia2l grudnia 2000 r. o jakosci handlowej artykul6w rolno-spoZywczych

(tekst jednolity Dz. IJ.22005 r., Nr l87,poz.1577 zp6h.zm.).

2. Ustawy z dnia23 stycznia}}}9 r. o wojew odzie i administracjirzqdowej w wojew6dz-

twie (Dz. U. Nr 31, Poz.206).

3. Rozpor zqdzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2005 r' zmieniajqce

roiporzqdzenie w sprawi e szczeg6lowych za { organizacji -lspekcji JakoSci Han-

dlowej Artykut6w Rolno - spozywczych (Dz. u. Nr 99, poz.829).

4. Ustawy z dnia3o czerwc a 2005 r. o finansach public znych (Dz. U. Nr 249 poz' 2104 z

p62n. zm.)

5. Ustawy z dnia29 stycznia2004r.Prawo zam6wlehpublicznych (tekst jednolity Dz'U'

22007 r. Nr 223,Po2.1655).

6. Ustawy z dnia2} styczn\a 1999t. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz'

rJ. z 2005 r. Nr 196, poz. 163t, z p6in' zm')'

7. Ustawy z dnia2l listopada 2008 r. o slu2bie cywilnej (Dz.IJ'Nr 227, poz' 1505)'

8. Statutu *-6dzkiego Urzqdu Wojew6dzkiego w *'odzi

9. Niniej szego Regulaminu Ot ganizacyjnego'

10. Innych akt6w PrawnYch.
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$ 4

1. Wojew6dzki Inspektorat stanowi aparat pomocniczy L6dzktego Wojew6dzkiego In-

,prktoru jako kierownika wojew6dzkiej inspekcji wchodzqcei w sklad administracji

zespolonej WojewodY.

2. Wojew6dzki Inspektorat jest paristwow4 jednostk4 budzetow4, dysponentem Srodk6w

budZetow y ch trzeciego stoPnia-

3. Maj4tek Wojew6dzkiego Inspektoratu stanowi wlasno6i Skarbu Patistwa'

kt6rego reprezentantem w granicach obowi4zuj4cego prawa iestL6dzki Wojew6dzk;t

Inspektor.

$ s

1 . Terenem dzialaniaWoj ew6dzkiego Inspektoratu j est obszar woj ew6dztwa l6dzkiego'

2. Siedzib4 Wojew6dzkiego Inspektoratu jest miasto L6di'.

RODZIAL II

ZADANIA WOJEW6OZTTEGO INSPEKTORATU

$ 6

1. Do zadafiWojew6dzkiego Inspektoratu naleZy:

l) nadz6rnad jako6ci4 handlow4 artykul6w rolno - spoZywczych, aw szczeg6lnoSci:

a) kontrola jako(ci handlowej artykul6w rolno - spo2ywczych w produkcji

i obrocie, w tym wywo2onychza granica,

b) kontrola jakoSci artykul6w rolno - spo2ywczych sprowadzanychzzagranicy'

c) dokonywanie oceny i wydawanie Swiadectw w zakresie jakoSci handlowej arty-

kul6w rolno - sPoZYwczYch,

d) powiadamianie Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w ramach sieci

sysremu wczesnego ostrzeganiu o ni.u"zpiecznych produktach Zywnosciowych

i Srodkach Zywieiia zwieiqt (system RASFF) oraz o podjqtych decyzjach do-

ty cz4cy ch nilbe zpi e czny ch artykul6 w rolno - spo 2y w czy ch,
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e) kontrola artykul6w rolno-spoLywczych posiadaj4cych zarejestrowane'

na podstawie oirgbnych przepis6w, chroniorte oznaczenia geograftczne, ozna-

czeria pochodzenia- albo swiadectwa dla artykul6w rolno-spozywczych

o szcze g6lnY m charakterze.

2) kontrola warunk6w skladowania i transportu artykul6w rolno - spoZywczych'

3) kontrola jako$ci handlowej artykul6w rolno-spoLywczych w produkcji' dotycz4-

cych specyficznego sposobu 2ywienia i warunk6w chowu zw\erzqt,

4) nadz6r w zakresie jakosci handlowej okreslonej przepisami UE odnosz4cymi sig

do: migsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wolowych, tusz innych zwie-

rz4t, miEsa pochodz4t"go zbydlaw wieku do 12 miesigcy'

5) kontrola Swiezych owoc6w i warzyw na zgodnoS(' zptzepisami Unii Europejskiej'

6) realizacja zadafiobjqtych wsp6ln4 organizacj4 rynku wina na podstawie przepis6w

Unii Europejskiej,

7) nadz6r nad pochodzeniem miqsa wolowego z doroslych osobnik6w mEskich, pod-

legaj 4cym refu ndacj om wywozowym,

8) kontrola prawidlowo$ci dokonanych transakcji finansowych z Europejskiego Fun-

duszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) realizowanych w ramach wsp6lnej Polityki

Rolnej- kontrole,,ex-Post",

9) wydaw at|1e zezwoleri w drodze decyzji zwalniaj4ce podmioty gospodgcze z obo-

wi4zk6w znakowania jaj, gdy jaja s4 dostarczanebezpoSrednio do przemyslu spo-

zywczego z miejsca Produkcji,

10) wsp6lpraca z jednostkami organizacyjnymi pelni4cymi funkcjE agencji platni-

czych w zakrlsie realizacji 
"Wsp6hej to-iityti Rolnej, w tym realizacia

,iaufrdelegowanych z ARR na podstawie odrqbnych um6w'

11) wsp6lpraca z wla(ciwymi organami administracji rz4dowej w wojew6dztwie' or-

ganami innych inspekcji, urzqdami celnymi' policj4' jednostkami

samorz4du terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi realizujqcymi politykq

roln4 Patistwa,
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12) prowadzenie szkoleri w zakresie przepis6w i wymagafi dotycz4cychjako6ci han-
'diowej 

artykul6w rolno - spo2ywczych, lub ustalania klas jakoSci handlowei oraz

metod i badafr artykuldw rolno-spo?ywczych,

1 3 ) prowadzenie rejestru rzeczoznawc6w,

14) nadzorowanie pracy rzeczoznawc6w w toku kontroli przeprowadzanych

w podmiotach prowadz4cych dzialalnosi gospodarcz4 w zakresie produkcji, skla-

do wania, konfekcj onowania i obrotu artykulami rolno - spo 2y w czy mi,

15) wykonywanie innych zadafi okreslonych w odrgbnych przepisach,

aw szczeg6lnoSci w ustawach o:

a) nawozach i nawozeniu,

b) rolnictwie ekologi cznym,

c) organizacji rynku owoc6w i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu

oraz rynku suszu Paszowego'

d) organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

e) nadmiernych zapasach produkt6w rolnych i produkt6w cukrowych,

f) rejestracji i ochronie nazw I oznaczeri produkt6w rolnych i Srodk6w spoZyw-

czych oraz o produktach tradycyjnych,

g) o wyrobie i rozlewie wyrob6w winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji

rynku win,

h) o domach skladowYch.

R:OZDZIAL III

ORGANI ZACJ A WEWN4TRZNA

s 7

1. W sklad Wojew6dzkiego Inspektoratu wchodz4 nastqpuj4ce kom6rki organizacyjne

posluguj4ce siE ptzy znakowaniu korespondencji symbolami literowymi wymienio-

nymi w nawiasach:
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1) Wydzial Kontroli (KO)

2)Wydzial Nadzoru (NA)

3) Wydzial Administracji (AD)

2. Wykaz stanowisk w poszczeg6lnych wydzialach ustanawia sig zarzTdzeniem we-

wngtrznym Wojew6dzkiego Inspektora'

3. Wojew6dzki Inspektor mokeutworzyi w ramach wydzial6w sekcje, okreslaj4c cel ich

powolania , nurig, zakres obowi4zi6w, liczbq etat6w, podporz4dkowanie orgafirza-

iyjne, mo2e takLe tworzyd samodzielne stanowiska pracy.

4. Wojew6dzki Inspektor tworzy samodzielne stanowisko Gl6wnego Specjalisty (zna-

kowanie korespondencji GS). Gt6wny specjalista podlega bezposrednio wojew6dz-

kiemu Inspektorowi.

5. Wojew 6dzktlnspektor tworzy samodzielne stanowisko Gl6wnego Ksiggowego (zna'

kowanie korespondencji GKi. Gl6wny Ksiggowy podlega bezpo6rednio Wojew6dz-

kiemu Inspektorowi.

6. Wojew6dzki Inspektor tworzy samodzielne stanowisko Pelnomocnika do spraw Sys-

temu zarzqdzania Jakosci4 sposr6d kadry kierowniczej wojew6dzkiego Inspektoratu

(znakowanie korespondencji symbolami literowymi PZJ)' Ustanowiony Pelnomocnik

ds. sysremu 
"*rqir^ia 

ialoSti4 podlega bezpoSrednio Wojew6dzkiemu Inspektoro-

wi.

7. Wojew6dzki Inspektor tworzy samodzielne stanowisko Pelnomocnika do spraw

ochrony Informacji Niejawnycn spost6d pracownik6w wojew6dzkiego Inspektoratu

(znakowanie korespondencji symbolami fiterowymi IN). Ustanowiony Pelnomocnik

ds. ochrony informacji niejawnych podlega bezposrednio wojew6dzkiemu Inspekto-

rowi.

8. Wojew6dzki Inspektor tworzy samodzielne stanowisko do spraw kontroli "ex-post"
(znakowanie korespondencji symbolami literowymi EP), fgodzielne 

stanowisko do

spraw kontroli ,,ex-post" podlega bezpo(rednio Wojew6dzkiemu Inspektorowi'

9. Wojew 6dzk:,Inspektor wyznaczasamodzielne stanowisko Radcy Prawnego (znakowa-

nie korespondencji symbolami literowymi RP)' Radca Prawny podlega bezpo6rednio

Woj ew6dzkiemu InsPektorowi'
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s 8

przy Wojew6dzkim Inspektoracie dzialajq rzeczoznawcy wpisani do rejestru rzeczo-

znawc6w.

ROZDZIAL IV

KIEROWANIE|ZARZ4DZANIEINSPEKTORATEM

$ s

l. l-6dz1,r wojew6dzki Inspektor Jakosci Handlowej Artykul6w .Rolno-spo2ywczych
w l-odz\,, zwany dalej ,,Wojew6dzkim Inspektorem' kieruje Wojew6dzkim Inspekto-

ratem przy pomory ki.rotnit6* kom6rek otganizacyjnych i pracownik6w zajmuiy

cych ,u-oOii4ne itanowiska okreslone w $ 7 ust. 4-9 regulaminu organizacyinego'

2. Wojew 6dzkilnspektor wykonuje funkcje przewldziane w ustawie z dnia 21 listopada

2008 r. o stuZbie cywilnej (Dz. U. Nr 127, po2.1505) dla Dyrektora Generalnego

UrzEdu, w tym dokonuje czynno$ci z zakresu prawa pracy wobec os6b zatrudnionych

w Woj ew6dzkim InsPektoracie.

$ 1 0

wojew6dzkiego Inspektora powoluje i odwotuje wojewo da, za zgodqGl6wnego Inspek-

tora.

s 1 1

1 . Wojew 6dzki Inspektor odpowiad a ptzed:

1) Gl6wnym Inspektoremzaprawidlowe i pelne wykonaniepod wzglgdem merytorycz-

nym zadahoui gty ctr z akrei em dzialania woj ew6dzkie go Inspekto ratu'

2) Wojewod4 za prawidlowe funkcjonowanie Wojew6dzkiego Inspektoratu'

aw szczeg6lnoSci za:

a) organiz acjE dzlatalnosci wojew6dzkiego Inspektoratu poprzez celowe dysponowanie

pracownikami \nadz6r nad ich pracQ'

b) wykonanie budZetu i gospodarowanie mieniem Wojew6dzkiego Inspektoratu'
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c) sprawy osobowe i sprawy wynikaj4ce ze stosunku pracy pracownik6w Wojew6dz-

kiego Inspektoratu.

d) wsp6tp race z organami administracj i rz4dowej i samorz4dowej.

s 1 2

1. Wojew6dzki Inspektor:

1) reprezentuje Wojew6dzki Inspektorat na zewnqtz, sklada oSwiadczenia woli
. 

* 3pru*aci ma3aitcowych i przyjmuje inne zobowiqzania w granicach posiadanych

petnomocnictw,

2) organizuje, koordynuje i sprawuj e nadz6t nad tealizacjq ustawowych zadah Woje-

w6dzkiego InsPektoratu,

3) zatwierdzaplany pracy Wojew6dzkiego lnspektoratu i nadzoruje jego wykonanie'

4) rea\zuje politykg kadrow4 dba o nale1yty dob6r pracownik6w Wojew6dzkiego In-
' 

spektoiatu, ich oi"t g oraz podnoszenie kwalifikacji i skutecznoS6 ich pracy'

5) gospodaruje Srodkami na wynagrodzenia pracownik6w Wojew6dzkiego Inspektoratu
-or-innymi 

funduszami bEdaclmi w jego dyspozycji, w granicach ustalonych w bu-

dhecie,

6) wykonuje uprawnienia i obowiqzki zwierzchnika sfuZbowego pracownik6w Woje-

w6dzkiego InsPektoratu,

7) wydaje upowaznienia do przeprow adzenia kontroli, decyle administracyjne

i postanowienia w sprawa ch ialeiqcych do zakresu dzialania i kompetencji Inspek-

cji,

8) wydaje akty prawa wewnqtrznego: regulaminy, instrukcj e \ zaruqdzenia wewnptrzne'

9) sprawuj enadz6tnad ochron4danych osobowych i ochronqinformacji niejawnych'

l0) zarzqdza kontrolg wewng trznqw wojew6dzkim Inspektoracie i prowadzi nadz6r

nad jej Przebiegiem,

11) sprawuje nadz6r nad prawidlowym wykonywaniem ptzez pracownik6w Woje-

w6dzkiego Inspektoratu czynnosci- kancelaryjnych oraz zapewnia wlasciwe postg-

powanie z materialami archiwalnymi Woj ew6dzkiego Inspektoratu,
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12) udostgpnia dane dotyczqce wynik6w kontroli oraz inne informacj e z zacho,waniem

przepis6w ustawy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych'

i zi alcrartiu nieuczciwej konkurencj i'

13) prowadzi korespondencjq z Gl6wnym Inspektorem, Wojewod4 L6dzktm

oraz or ganami administracj i rz4dowej,

14) zatwierdza procedury i instrukcje systemu zatz4dzania jakoSci4'

2. Wojew6dzki Inspektor nadzoruje pracA Gl6wnego Specjalisty i Gl6wnego

Ksiggowego.

3. Wojew6dzkiemu Inspektorowi podle gaj4bezposrednio nastgpuj4ce kom6rki organiza-

cyjne:

1) Wydzial Administracji,

2)Wydzial Kontroli,

3) Wydziat Nadzoru,

4) Gl6wnY SPecjalista,

5) Gl6wnY KsiqgowY'

6)SamodzielnestanowiskoPracyds'kontroli"ex-post"'

7) Radca PrawnY,

8) Pelnomocnik ds. Systemu Zarz4dzania Jako6ci4'

9) Pelnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych'

s 1 3

1. Wojew 6dzY'r Inspektor moze udziela( pisemnych upowaznieri pracownikom Woje-

w6dzkiego InsPektoratu do:

1) podejmowania okreSlonych czynno$ci w jego imieniu' w tym do wydawania decyzir

administracyjnych, postanowieri, pism- oraz innych dokument6w wraz

z okre6leniem irzedmi'otowego zakresu upowaZnienia'

str. 1025



2) reprezentowania wojew6dzkiego Inspektora w postgpowaniu ptzed organami pari-

stwowYmi i s4dowYmi.

2.Dowyl4cznej akceptacji i podpisu Wojew6dzkiego Inspektorazastrze1one s4:

1) sprawy dotycz4ce budZetu Wojew6dzkiego Inspektoratu'

2) dokumenty i sprawozdania finansowe oraz inne opracowywane ptzez wojew6dzki

InsPektorat,

3) wydaw anie zatz4dzefi wewnqtrznych'

4) sprawy kadrowe, podpisywanie ankiet bezpieczelistwa osobowego pracownik6w

Woj ew6dzkiego InsPektoratu,

5) udzielanie Pelnomocnictw'

$ 1 4

Gl6wny Specjalista wykonuj e zadania:

1) w zakresie wyznaczonym przez L6dzk'tego W9jew9lzkiego Inspektora

i jest odpowied zialny za meryto rycznqstronq podigtych decyzii' dzialafi oraz wyko-

nywanie zadait,

2) pelni obowi4zki sluzbowe L6dzh'rego wojew6dzkiego Inspektora w tazie jego nie-

obecno6ci z wyl4czeniem prawa dJustanawiania AAaZ znrany wewnqtrznych akt6w

prawnych orai podej mow ania decy zji kadrowy ch'

3). Za|,resGl6wnego Specj alisty rozciryasig na w szy stkie kompeten cje L6dz|'tego Wo-

jew6dzkiego Inspek tora, jekeliL6tkiwojew6dztci tnspektor nie pelni obowi4zk6w

sluZbowYch.

$ l s

1. Obowiqzki i uprawnienia Gl6wnego Ksiggowego Wojew6dzkiego Inspektoratu okre6la

ustawa z dnia3O czerwc a 2005 r]o Rnansach publicznych (Dz. u. Nr 249 poz' 2104

z p62n. zm.)

2. D o zakresu dzialania Gl6w ne go Ksig gowe go nale 2y :

1 ) prowad zenie gospodarki finansowej'
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2) opracowywanie materiat6w planistycznych do projektu bud2etu Wojewody

i ukladu wykonawczego tego budZetu,

3) opracowywanie okresowych analiz z dzialalno6ci bud2etowo - gospodarczej'

4) sporz4dzarie rocznych plan6w finansowych,

5) prowadzeniespraw zwiry.anych ze statystyk4paristwow4w zaktesie finansowym'

6) nadzorowanie spraw rachunkowo - kasowych, operacji bankowych i ksiggowosci,

7) prowad zenie spraw placowych pracownik6w wojew6dzkiego Inspektoratu,

8) nadzorowanie spraw zwi4zanych z obsfugqZakladowego Funduszu Socjalnego'

9) nadz6r nad prowadzeniem ewidencji maj4tku,

1 0) wykonywanie innych prac zleconych przez woj ew6dzkiego Inspektora'

3. Korespondencja lub dokumenty, zkt6rych wynikaj4 zobowt4zania finansowe wymaga-

j4 akceptacji Gl6wnego Ksiggowego'

4. Gl6wny Ksiggowy moke miei powierzone obowi4zki Kierownika wydziafu Admini-

stracji.

$ 1 6

l.Merytorycznymikom6rkamiorgan|Zacyjnymikieruj4kierownicy.

2. Doobowi4zk6w kierownik6w kom6rek organizacyjnych wojew6dzkiego Inspektoratu

naleLy kierowanie i zarzqdzaile wyznaczoni"ti kom6rkami otganizacyjnymi'

aw szczeg6lno5ci:

1) reprezentowanie kom6rek organizacyjnych lub Wojew6dzkiego Inspektora

w ustalonymqtzez niego zakresie,

2) planowanie, wla6ciw4 otganizacig i sprawne funkcjonowanie kom6rki,

3) przy dziel anie zadafi po dl e gly m praco wniko m'

4) sprawowanie nadzoru nad terminow4 realizaci4zadafirtozstrzyganie o sposobie za-

latwienia sPraw,
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5) przygotowanie wyczerpuj4cych danych w sprawach kierowanych do konsultacji

i podpisu Wojew6dzkiego Inspektora,

6) realizacja zadaf zgodnie z obowi4zuj4cym w Wojew6dzkim Inspektoracie Syste-

mem Zarzqdzania Jako 6ci4'

7) sprawowanie kontroli wewnqtrznej w nadzorowanej kom6rce organizacyjnej'

g) informowanie o problemachzwi4zanychzrealizacj4zadali funkcjonowaniempod-

leglej kom6rki,

9) podpisywanie korespondencji wynikaj4c ej z zalatwianych spraw - w granicach
' 

uOiietonych upowainiefi przezWojew6dzkiego Inspektora,

10) sprawowanie nadzoru nad dyscyplin4 pracy,- ptzestrzeganiem ptzez podleglych

pracownik6w obowi 4zujqcychptr"pitO* w iakresie prowadzonych spraw' ochro-

ny informacji niejawnYch oraz bhP,

1 1 ) wykonywanie zadafii Scisle ptzestrzeganie zasad postqpow ania przy przetwarzaniu

danych osobowych okreslonych w ustiwie o ochronie danych osobowych'

12) wsp6l udzial w prowadzeniu polityki informacyjnej Wojew6dzkiego Inspektoratu'

w tym zalatwianie spraw zwiqzanych z dostqpem lub odmow4 dostgpu do informa-

cji publicznej,

13) zapewnienie przesttzegania przepis6w o ochronie informacji niejawnych'

14) zapewnienie przestrzegania przepis6w o ochronie danych osobowych'

1 5 ) koordynacjq urlop6w podleglych pracownik6w'

16) wystgpowanie z wnioskami dotycz4cymi spraw pracowniczych w zakresie:

a) awansowania, wyr62niania i karania pracownika'

b) zmianY warunk6w Pracy i PlacY,

c) obsadzania wolnych stanowisk pracy'

17) wyznaczanie pracownika do zastEpowania kierownika kom6rki organizacyjnej

w czasie jego nieobecnoSci,
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18) dbaloS6 o kompletno$i, przechowywanie izabezpleczenie akt'

3. Kierownik kom6rki organi zacyjneiprzedstawia do akceptacji Wojew6dzkiemu Inspek-

torowi zakres obowi4z[6*, upru*itieri i odpowiedzialno Sci podleglych pracownik6w'

4. Kierownik kom6rki organi zacyjnej wsp6ldziata z kierownikami innych kom6rek orga-

nizacy jnych w rpru*u.L wymagaj 4cych kompleksowego zalatw ienia.

$ 1 7

Samodzielni pracownicy realizujqcy zadaniaw ramach stanowisk' o kt6rych mowa

w $ 7 ust.l pkt. 4-9 regulaminu otganizacyjnego, przy wykonywaniu powierzonychza-

dai s4 nie rit"t^iod kierownik6w kom6rek organizacyjnych.

ROZDZIAI, V

UPRAWNIENIA I OBOW T4ZKTPRACOWNIKoW

$ 1 8

1. podstawowe prawa i obowi4zki pracownika wynikaj4 z przepis6w prawa,

aw szczeg6lno5ci z:

1) ustawy z dnia2l listopada 2008 r. o stuZbie cywilnej (Dz' U' Nr 227 ' poz' 1505)'

2) ustawy z dnia 16 wrzesnia L982 r. o pracownikach urzgd6w paristwowych (tekst

jednoiity Dz.tJ. 22001r. Nr 86, poz' 953 p62n' zm;'

3 ) u s t a w y Z d n i a 2 6 c z e f w c a | g 7 4 r . - K o d e k s P r a c y ( t e k s t j e d n o l i t y D z . U .
z 1998 r. Nr 21, Poz.94 zP62n'zm')

4) ustawy z dnia 6 lipca 1982t. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz' u'

22002t Nr 123, poz. 1059 zp6in' zm')'

2. pracownik podlega bezposrednio kierownikowi kom6rki organlzacyinei, od kt6rego

otrzymuje zadaniai polecenia stuzbowe i przed kt6rym jest odpowiedzialny za wyniki

swojej Pracy.

3. Pracownicy reali zuiqcy zadaniana samodzielnych stanowiskach pracy' podlegajqbez-

po6rednio Woj ew6dzkiemu Inspektorowi'
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4. Zay,res czynnosci pracownik6w wynika z zadafi ptzydzielonych poszczeg6lnym sta-

nowiskom pru.y, ustalanych ptzez kierownika i zatwierdzonych pfiLez

Wojew6dzkiego InsPektora.

5. Przestr zeganie przez pracownik6w Inspektoratu postanowiefi zawartych w Polityce

i Ksigdze Jako6ci,

6. Do uprawnieri i obowi4zk6w pracownika naleZy:

1) znajomo(i przepis6w prawa, a szczeg6lnie w zakresie wykonywanych zada(t sluZ-

bowYch w InsPekcji,

2) terminowe wykonywanie powierzonych prac zgodnie ze stanem faktycznym' obo-

w iqzui4cym prawe m oraz etyk4 urzqdnicz4'

3) wlaSciwe i godne reprezentowanie Inspekcji'

4) rcprezentowanie stanowiska wojew6dzkiego Inspektora w zakresie prowadzonych

zadafi i Prac,

5) przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ochrony

danych osobowYch,

6) wsp6ld zialaniez jednostkami organizacyjnymi Gl6wnego Inspektoratu i wojewody

w miarg Potrzeb slu2bowYch,

7) reahzacia zada(t zgodnie z obowi4zuj4cym w Wojew6dzkim Inspektoracie Syste-

mem Zatz4dzania Jako6cia

8) zglaszanie uwag, propozycji i wniosk6w zmierzajqcych do usprawnienia
' 

reilizacli zadafi,poprawy organ\zacji pracy i bhp'

9) podejmowanie samodzielnych inicjatyw w dziedzinie usprawniania pracy'

1 0) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiej gtnosci'

1l) przestrzegan\eobowi4zuj4cych przepis6w w zakresie bhp' ppoz'' zabezpreczenia

mienia, o#ony cywilnej i innych uregulowari prawnych'

12) przestrzeganiedyscyptiny pracy i dbatoSi o dobr4 atmosferg pracy'

str. 1525



13) wla$ciwy stosunek do interesant6w, podwladnych, wsp6lpracownik6w

iprzelozonYch,

1 4) przestr zeganie drogi sluZbowej,

1 5 ) przestr zeganie obowi4zuj 4cych zarz4dzefi, regulamin6w i instrukcj i'

16) dbaloS ( o porzqdek i estetykq miejsca pracy oraz powierzone mienie'

7. Pracownicy zobowi4zani s4 do prawidlowej tealizacji przydzielonych im

zadafti poleceri slu2bowYch, w tYm:

1) gromadzeria wyczerpuj4cych danych w zakresie rozpatrywanych spraw sluzbo-

wych,

2) przedkJadania propozycji ostatecznego zalatwienia ptzydzielonej im sprawy'

3) terminowego opracowywania projekt6w dokument6w'

ROZDIAL VI

ZAKRES Y DZIALANIA KOMoREK ORGANIZACYJNYCH

$ l e

1. Do zakresu dzialaniaWydziatu Kontroli nalely"

1) opracowywanie projekt6w plan6w PT.y wojew6dzkiego Inspektoratu

w zakresi e realizaiii zadartushwowych Inspekcji'

2) dokonywanie oceny jako6ci handlowej artykul6w tolno spo2ywczych

na wniosek przeasiguiorcy, pobieranie p'6b"k, wydawanie w imieniu

Woj ew6dzkiego Inspektora,,Swiadectw j ako6ci handlowej"'

3) przeprowadzanie kontroli planowych i doraZnych na rynku krajowym w zakresie na-

Iozonym ustaw4 o jakosci handlowej artykul6w rolno-spoaywczych'

4) przeprowa dzane kontroli artykul6w rolno - spozywczych ptzywoaonych

z zagranicY,

5) opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdari statystycz-
' 

nych i zestawiefrz zakresu pracy wydzialu'

str. 1625



6) prowadzeniepostgpowania administracyjnego oraz przygotowywanie projekt6w po-

itanowieri i decyzji administracyj nych,

7) kontrola Swie2ych owoc6w i warzyw na zgodno6i z ptzepisami UE na rynku we-

wngtrznym , przywoZonych z zagtanicy oraz wywo2onych za granica' w tym wyda-

wanie Swiadectw zgodnogci, prolokol6w niezgodno6ci oraz protokol6w przeznacze-

nia do cel6w Przetw6rczYch,

8) wykonywanie czynnoSci kontrolny ch zwt4zanych z realizacj4 zadafi delegowanych

ARR w ramach Wsp6lnej Polityki Rolnej,

9) przeprowadzanie kontroli wynikaj4cychzustawy o organizmach genetycznte zmody-

fikowanych, ustawy o nudmi"rnych zapasach p.rodu\t6w cukrowych

i produkt6w rolnych, ustawy o wyrobil i rozlewie wyrob6w winiarskich' obrocie

tymi wyrobami i organizacji rynku win,

10) nadz6r nad migsem wolowym objgtym specjalnymi refundacjami wywozowymi'

11) kontrola dom6w skladowYch,

12) weryfikacjq informacji umieszczonych na dokumentach towarzysz4cych partii wina

i moszczu winogronowego (VI) zgodnie zprzepisami UE'

13) kontrola warunk6w techniczno-technologicznych produkcji win lub napoj6w wi-

niarskich,

14) kontrola artykut6w rolno spoZywczych posiadaj4cych zarejestrowane'

na podstawie odrqbnych przepis6w, chronion e nazwy pochodzenia' chronione ozna-

czenia geograftczne albo nazwy specyficznego charaktetu oraz wsp6lpraca z jed-

nostkami sprawuj4cymi takakontrolq w innych paflstwach'

15) nadz6r w zakresie jakosci handlowej okreslonej przepisami unii Europejskiej odno-

sz4cymi sig do: miisa drobiowego, iaj, tusz wi-eprzowych, tusz wolowych' tusz in-

nych zwretzqt,

16) rozpatrywanie skarg i wniosk6w dotycz4cych zakresu dzialania wydzialu Kontroli'

17) prowa dzenierejestr6w w zakresie prac wydzialu'

18) wprow adzaniedanych do program6w komputerowych'
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9) nadzorowanie pracy rzeczoznawc6w w toku kontroli przeprowadzanych

w podmiotach prowadiarych dzialalno6i gospodnczq,w zakresie produkcji, sklado-

wania, konfekcjonowania-i obrotu artykulami rolno-spo|ywczymi wpisanych do re-

jestru Wojew6dzkiego InsPektora,

20) przygotowywanie zgodnie z zasadamitechniki prawodawczej projekt6w zarz4dzefi'

2 1 ) wykonywanie innych prac zlecanych ptzez woj ew6dzkiego Inspektora'

2. D o z akre su dzialania Wydzi alu Nadzoru nale?y :

1) opracowywanie projekt6w plan6w pracy Wojew6dzkiego Inspektoratu

w zakre sie realiza cjr zadafi ustawo wych Inspekcj i,

2) przeprowadzanie kontroli wynikaj4cychzustawy o nawozach i nawoZeniu'

3) nadz6rnad jednostkami certyfikuj4cymi w rolnictwie ekologicznym'

4) prowad zenie postgpowania administracyjnego oraz przygotowywanie projekt6w po-

stanowiefi , decy zjr administracyj nych,

5) prowad zenie ewidencji podmiot6w gospod atczych w zakresie objqtym przepisami

ustawyojakoScihandlowejartykul6wrolno-Spozywczych,

6) prowadzenie ewidencji zgloszefi dzialalnosci w rolnictwie ekologicznym
' 

oiursporz4dzanie okresowych raport6w w tym zakresie,

7) wprowadzanie danych do program6w komputerowych'

8) rozpatrywanie skarg i wniosk6w dotycz4cych zakresu dzialania wydziatu Nadzoru'

9) nadzorowanie pracy rzeczoznawc6w, prowadzenie rejestru tzeczoznawc6w oraz do-

kument acji zwiqzanei z dzialalnos ci4rzeczoznawc6w,

10) wystawianie upowaznieri do kontroli pracownikomwojew6dzkiego Inspektoratu'

11) redakcja i obsluga techniczna strony internetowej Inspektoratu, adres internetowy:

www.wiihars.biP.lodz.Pl,

1 2) gospodarowanie drukami Scislego zarachowania'

13) przygotowywanie zgodnie zzasadamitechniki prawodawczej projekt6w zatz4dzefi'
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1 4) wykonywanie innych prac zlecan y ch przez Woj ew6d zkiego Inspektora'

3. Do zakresu dzialanrawydzialu Administracji naleZy:

1) realizacja ustawy o slu2bie cywilnej orazprzepis6w prawa pracy dotycz4cych pra-

cownik6w,

2) prowadzenie spraw zwi4zanych ze statystyk4 paristwow4w zakresie kadrowym' fi-

nansowym i szkoleniowym,

3) prowad zeniespraw rachunkowo - kasowych, operacji bankowych i ksiggowosci'

4) rozliczanie dele g acj i sluZbowy ch pracownik6w'

5)prowadzeniesprawiobstugainfrastrukturytransportowej,

6) obsluga sekretariatu,

7) opracowywanie okresowych analiz stanu kadry'

8) realizacj a procesu zam6wiefi publicznych'

9) opracowywanie i tealizacja rocznych plan6w zakup6w towar6w i uslug'

na podstawie zapotrzebowania zglaszanego przez kierownik6w kom6rek

or ganizacyj nych Woj e w 6dzkieg o In spektoratu'

10) prowadzenie spraw osobowych, socjalno - bytowych i BHP pracownik6w'

||)przygotowywaniezgodniezzasadamitechnikiprawodawczejprojekt6wzarzqdzeit,

12) prowadzenie nadzoru na przestrzeganiem przepis6w prawa pracy, porz4dku i dys-

cyplinY Pracy,

13) prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracownik6w'

14) nadz6r nad terminowym przeprowadzani emprzezpracownik6w Inspektoratu badaf

lekarskich wymagany.tt ni poizczeg6lnych stanowiskach pracy,

1 5 ) nadz6r nad sy stemami informatycznymi woj ew6d z(jego Inspektoratu'

16) nadz6r nad eksploatacj4 sprzqtu i oprogramowania w Wojew6dzkim Inspektoracie'
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17) prowadzenie rejestr6w: skarg i wniosk6w,przyigcia skarg i wniosk6w,

18) prowa dzeruespraw zwi4zanych z obslugqzakladowego Funduszu Socjalnego'

1 9) prowa dzettte ewidencji maj 4tku,

20)gospodarowaniedrukamiScislegozarachowania,

2 1 ) prowadzenie archiwum zakladowego Wojew6dzkiego Inspektoratu'

22) w ykony w anie inny ch pt ac zle c any ch przez woj e w6dzkie g o In spektora'

4. Do zadafistanowiska ds. kontroli ,,ex-post" naleZy przeprowTlzan.e kontroli,'ex-post"

zgodnie z1ozporz4dzeniem Rady tWgl Nr 485/2008 , dniu 26 maja2008 r' w sprawie

kontroli przez paristwa czlonkowsiie transakcji stanowi4cych czqs(' systemu finanso-

wania przezEuropejski Fundusz Rolniczy Gwarancji realizowanych w ramach wsp6l-

nej Polityki Rolnej.

5. Do zadafiRadcy Prawnego naleby wykonywanie obslugi prawnej Inspektoratu'

6. Do zadafrPelnomocnika ds. Systemu Zatz4dzania JakoSci4naleLy:

1) nadz6r nad utrzymaniem systemu zaru4dzania Jakosci4,

2) nadz6rnad przestrze ganiem przezpracownik6w Inspektoratu postanowief zaw arty ch

w PolitYce i Ksigdze Jako6ci,

3) skladanie wojew6dzkiemu Inspektorowi .spraw 
ozdaft dotycz4cych funkcjonowania

i doskonalenii Systemu Zarz4dzania Jako6ci4'

7. Do zadafipelnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych nalezy:

1) kierowanie Pionem ochronY,

2) zapewnenie ochrony informacji niejawnych'

3) zapewnienie ochrony system6w sieci teleinformatycznych, w kt6rych s4 wytwarzane'

przetw arzane, przechowyw ane lub przekazy wane informacj e niej awne'

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepis6w

o ochronie tYch informacji,
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5) okresowa kontrola ewidencji, materiat6w i obiegu dokument6w niejawnych'

6) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Inspektoracie i nadzorowa-

niejego realizacir,

7) przeprowadzanie zwyklego postEpowania spraw dzaj4cego pracownik6w Inspektora-

tu,

8) szkolenie pracownik6w w zakresie ochrony informacji niejawnych'

ROZDZIAL VII

OC6INY TRYB ZALATWIANIA SPRAW

$ 2 0

Kierownicy kom6rek organizacyinych otaz Gt6wny Specjalisla. i Gl6wny Ksiggowy

uczestnicz4 w opracowy,ianiu pio1.f.tO* plan6w dzialalnosci Wojew6dzkiego Inspekto-

ratu, a takle sprawozd afi z dzialalno$ci Wojew6dzkiego Inspektoratu'

$ 2 1

1. Uprawnienia do podpisywania pism wynikala9ych z zakresu ustalonego obszarem

dzialaniawojew6dzkiego Inspektoratu posiadaj4 wojew6dzki Inspektor lub -Gl6wny
Specjalista w granicach kompetencji okrislonychprzezWojew6dzkiego Inspektora'

2. Pisma podpisyw ane przezWojew6dzkiego Inspektora powinny byi parafowane na ko-

piach przezreferent6w sprawy, kierownik6w kom6t"k otg*izacyjnych' a w zakresie

hnuntoto-ksiggow y m, przez Gl6wnego Ksiggowego'

3. Podpisywanie pism dokonywane jest jednoosobowo, z wyj4tkiem przypadk6w okre-

Slonych odrqbnYmi PrzePisami'

4. Z tytulu podpisywanej korespondencji Wojew6dzki Inspektor odpowiada

za zgodno1( ie stanem faktycznym i prawnym oraz terminowe i merytoryczne zala-

twienie spraw.

5. Przelewy, czeiii inne dokumenty obrotu pienig2nego i materialowego' jak r6wnie2

inne dokumenty o charakt 
"rt" 

,ollrczeniowym i kredytowym stanowi4cym podstawq

do otrzymania lub wydatkowania 5rodk6* pi"nigznych wojew6dzkiego Inspektoratu

podpisuj a: woj ew6drki Inspektor, j ako dysponen t oraz Gl6wny Ksiggowy'
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922

Informacji w sprawach dotycz4cych dzialalno6ci Wojew6dzkiego Inspektoratu

dla przedstawicieli 6rodk6w masowego przekazuudziela Wojew6dzki Inspektor lub oso-

by imiennie upowaZnione przez Wojew6dzkiego Inspektora.

$ 2 3

1. Przyjmowanie skarg i wniosk6w wplywaj4cych do Wojew6dzkiego Inspektoratu nale-

2y do Wydzialu Administracji.

2. Nadz6r nad caloksztattem spraw zwi4zanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem

izalatwianiem skarg, wniosk6w i list6w sprawuje Wojew6dzki Inspektor'

3. Bezpo6redni4 odpowiedzialno6i za zalatwienie skarg i wniosk6w ponosi pracownik

wyznaczony do zalatwienia danej sprawy'

4. Przyjmowanie interesant6w w sprawach skarg i wniosk6w przez Wojew6dzkiego In-

,p"ttoru odbywa sig w godzinach urzgdowania inspektoratu oraz dodatkowo w ponie-

dzialki od godz. 15.30 do godz- 17 -30.

5. poslowie, senatorowie, radni oraz kierownicy sluZb i inspekcji wojew6dzkich

w sprawach sluzbowych przyjmowani s4 pozakolejnosci4.

6. Kierownicy przyjmuja interesant6w w sprawach skarg i wniosk6w w godzinach pracy'

7. W razieustnego zgloszenia skarg i wniosk6w, przyjmuj4cy skargq sporz4dza protok6l

przyjgcia skaigi fodpisany pti", skladaj4cego skargq i pracownika przyjmuj4cego

skargg.

924

1. Tryb obiegu dokument6w, spos6b ich gromadzenia i przechowywania reguluje rozpo-

rzqdzenre Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnra 18 grudnia 1998r'

w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla iespolonej administracji rz4dowej w wojew6dz-

twie 1oz. u. Nr l6t, pot. iog z p62n. zm.) oraz instrukcja kancelaryjna' tzeczowy

wykaz akt orazinstrukcja archiwalna Wojew6dzkiego Inspektoratu JakoSci Handlowej

Artykut6w Rolno-Sp o|yw czy ch w Lodzi'
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2. Zabezpreczenie dokument6w zawieraj4cych informacje niejawne reguluj4 odrqbne

przepisy.

RODZIAL VIII

ZASADY SPRAWOWANIA KONTROLI WEWNqTRZNEJ

$ 2 s

Kontrolg wewngtrzn4 w Wojew6dzkim Inspektoracie sprawuj4:

l) Wojew 6dzkrlnspektor w zakresie caloksztaltt dzialania Inspektoratu,

2) Kierownicy Wydzial6w w stosunku do podleglych pracownik6w'

RODZIAL IX

OPRACOWYWANIE WEyNETRZNYCH AKTfry PRAyNYCH

$ 2 6

W rozumieniu niniejszego regulaminu wewnqtrznymi aktami prawnymi Wojew6dzkiego

Inspektora, zwanymi dalej aktami s4:

l) zuzqdzeni a wewnqtrzne,

2) polecenia sluZbowe.

3) regulaminY,

4) instrukcje.

s27
Opracowywanie akt6w nastqpuje na podstawie polecenia Wojew6dzkiego Inspektora

lub z inicjatywy wnioskodawc6w' kt6rymi s4:

1) Gl6wny SPecjalista,

2) Gl6wny KsiqgowY,

3) KierownicY WYdzial6w,

4) Petnomocnik ds- Systemu Zarz4dzarua Jako6ci4,

5) Petnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych'

6) Radca PrawnY.

$ 2 8
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l. Opracowywanie projektu aktu nale2y do wlaSciwoSci tego wydziafu lub samodzielnego

sianowiska, w kt6rego zakresie dzialania znajduje sig problematyka'

2. Projekty akt6w winny byi przygotowywane ze szczeg6lnq staranno6ci4

oraz"w plmi odpowiadai aktualnym ,,zasadom techniki prawodawczej" '

ROZDZIAL X

POSTANOWIENIA KONCOWE

$2e

1. W trybi e zarz4dzenia wewnqtrznego Wojew6dzkiego Inspektora regulowane s4:

1) regulamin Pracy,

2) regulamin zakladowego Funduszu Swiadczed Socjalnych,

3) system zarz4dzania jakoSci4,

4) powolywanie komisji przetargowej,

5) powolywanie komisji ds. przygotowania i przeprowadzenia postqpowania

o udri"l"nie zam6wieri w trybie przetargu nieograniczonego'

6) w sprawie powolywania komisji ds. naboru kandydat6w do korpusu sfuZby cywil-

nejwWIJHARSwLodzi

7) szkolenia tzeczoznawc6w,

8) polityki bezpieczefistwa przetw arzania danych osobowych

9) w sprawie ustalenia wysoko6ci pogotowia kasowego'

10) w sprawie procedur kontroli finansowej,

11) w sprawie ochrony informacji niejawnych'

12) zakladowY Plan kont,

13) inne

2. W odrgbnYm trybie regulowane s4:
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