DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2018 r.
Poz. 14
ZARZĄDZENIE NR 14/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad
i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną
w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i § 3 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania

dokumentacji,

przekazywania

materiałów

archiwalnych

do

archiwów

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743 oraz z 2017 r.
poz. 1973) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138 i 650), zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 36/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia
14 listopada 2014 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu
postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie
Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w załączniku nr 1:
a)

w § 17 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) dane w systemach teleinformatycznych dedykowanych do realizowania określonych,
wyspecjalizowanych zadań, w szczególności dane w systemie udostępniającym
automatycznie dane z określonego rejestru, dane przesyłane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej automatycznie tworzące rejestr.”,
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§ 38 otrzymuje brzmienie :
„§ 38. 1. W GITD prowadzone są w systemie EZD następujące sprawy o symbolach
i hasłach klasyfikacyjnych z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt GITD:
045 – Przyznawanie dostępu do systemów informatycznych;
560 – Zgłaszanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przewoźników
Transportu Drogowego;
561 – Udostępnianie danych z Krajowego Rejestru Elektronicznego Przewoźników
Transportu Drogowego podmiotom publicznym;
563 – Obsługa komunikatów ERRU (European Register of Road Transport
Undertakings);
566 – Powiadomienia organów o potrzebie dokonania oceny dobrej reputacji;
567 – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego;
702 – Postępowania wyjaśniające i administracyjne w zakresie poboru opłaty
elektronicznej;
704 – Postępowania egzekucyjne związane z poborem opłaty elektronicznej;
740 – Zapis ewidencyjny ujawnionych naruszeń niespełniających reguł przyjęcia
do systemu centralnego;
7420 – Postepowania w sprawach naruszeń prędkości ujawnionych za pomocą pomiaru
odcinkowego;
7421 – Postępowania w sprawach naruszeń prędkości ujawnionych za pomocą pomiaru
punktowego;
7422 – Postępowania w sprawach o naruszenia dotyczące stosowania się
do sygnalizacji świetlnej;
7431 – Postępowania w sprawach o wykroczenia ujawnione za pomocą urządzeń
zainstalowanych w pojazdach samochodowych.”;

2)

w załączniku nr 2:
a)

w spisie treści w pkt 5 dodaje się ppkt 56 i 57 w brzmieniu:

„56 Ewidencjonowanie przewoźników transportu drogowego
57 Postępowania wobec podmiotów dokonujących poważnych naruszeń w zakresie transportu
drogowego”,
b)

w tabeli w klasie 5 po pkt 55 dodaje się pkt 56 i 57 w brzmieniu:
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560
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Ewidencjonowanie przewoźników
transportu drogowego
Zgłaszanie danych do Krajowego
Rejestru Elektronicznego
Przedsiębiorców Transportu Drogowego
Udostępnianie danych z Krajowego
Rejestru Elektronicznego
Przedsiębiorców Transportu Drogowego
podmiotom publicznym
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B10

Bc

B10

Bc

Bc

562

Udostępnianie danych z Krajowego
Rejestru Elektronicznego
Przedsiębiorców Transportu Drogowego
podmiotom, których dane te dotyczą

B10

563

Obsługa komunikatów ERRU (European
Register of Road Transport
Undertakings)

BE10 Bc

564

Komunikacja z krajowymi punktami
kontaktowymi w ramach ERRU
(European Register of Road Transport
Undertakings)

B10

565

Wymiana informacji z uprawnionymi
organami w zakresie Krajowego Rejestru
Elektronicznego Przedsiębiorców
Transportu Drogowego
Powiadomienia organów o potrzebie
dokonania oceny dobrej reputacji

BE10 Bc

Krajowy Rejestr Elektroniczny
Przedsiębiorców Transportu Drogowego
KREPTD

A

Bc

566
567

57

Bc

BE10 Bc

Postępowania wobec podmiotów
dokonujących poważnych naruszeń w
zakresie transportu drogowego

570

Postępowania w sprawie badania dobrej
reputacji

B50

Bc

571

Postępowania w sprawie odebrania
zdolności do kierowania operacjami
transportowymi

B50

Bc

572

Postępowania w sprawie przywrócenia
zdolności do kierowania operacjami
transportowymi

B50

Bc

573

Postępowania w sprawie cofnięcia
wypisów z licencji lub zawieszenia
wydawania dodatkowych wypisów

B50

Bc

574

Postępowania w sprawie zawieszenia
zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego

B50

Bc
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego: Ł. Bryła

