DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 1 czerwca 2017 r.
Poz. 22
ZARZĄDZENIE NR 22/2017
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 31 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
Na podstawie art. 39 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 12/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu
Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 12, z późn. zm.1)) w załączniku
nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 3:
a)

w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowują regulaminy wewnętrzne i uzgadniają ich treść pod względem
merytorycznym z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, a z Biurem
Prawnym oraz z Gabinetem Głównego Inspektora także pod względem
formalnoprawnym;”,

b)

w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) drugi egzemplarz przechowywany jest w Biurze Prawnym.”,

c)

1)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GITD z 2016 r. poz. 22, 35 i 42 oraz
z 2017 r. poz. 5 i 16.
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„6. Biuro Prawne przesyła drogą elektroniczną kopie zatwierdzonych
regulaminów

wewnętrznych

do

wiadomości

pozostałym

komórkom

organizacyjnym.”;
2)

w § 5 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7. Udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia są przekazywane do Biura
Prawnego w trzech egzemplarzach, celem ich rejestracji.
8. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia w delegaturze,
obraz udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia jest, w celu zarejestrowania,
przesyłany do Biura Prawnego za pomocą poczty elektronicznej.”;

3)

w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Biuro Elektronicznego Poboru Opłat opracowuje strategię, plany oraz
procedury kontroli elektronicznego poboru opłat, a także analizuje dane pochodzące
z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań
ustawowych oraz wykrywania i ujawniania naruszeń prawa, a także niekorzystnych dla
Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych; monitoruje
dyslokację Mobilnych Jednostek Kontrolnych i formułuje wnioski służące realizacji
zadań kontrolnych; prowadzi kontrolę obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej
za przejazd po drogach krajowych i postępowania administracyjne w pierwszej
instancji, w tym postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów
k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura
do spraw Transportu Międzynarodowego, Biura Finansowo-Gospodarczego i Gabinetu
Głównego Inspektora oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, wynikające
z kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach
krajowych, a ponadto

podejmuje czynności

zmierzające do wyegzekwowania

nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty
elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.”;
4)

w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego odpowiada za realizację
zadań związanych z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie zezwoleń
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowych, świadectw
kierowcy

oraz

innych

uprawnień

przewozowych;

prowadzi

postępowania

administracyjne, w tym postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw
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dotyczących wymogu dobrej reputacji oraz postępowania w trybach nadzwyczajnych
na podstawie przepisów k.p.a, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura
Prawnego, Biura Elektronicznego Poboru Opłat, Biura Finansowo-Gospodarczego
i Gabinetu Głównego Inspektora; wykonuje w imieniu Głównego Inspektora zadania
w zakresie obsługi administracyjno-technicznej komisji społecznej do spraw podziału
zezwoleń zagranicznych; wykonuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa
w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu
przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE oraz wykonuje
zadania związane z prowadzeniem krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców
transportu drogowego, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, a także wykonuje
określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zadania
związane z ochroną praw pasażerów korzystających z przewozu drogowego w ramach
usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów
w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), z wyłączeniem spraw
z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji, o których mowa w art. 82e
i art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”;
5)

w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Biuro Prawne realizuje obsługę prawną Głównego Inspektoratu w zakresie
wykonywania kompetencji Głównego Inspektora jako organu administracji publicznej
wyższego stopnia, prowadzi postępowania administracyjne odwoławcze lub z wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne
rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura do spraw Transportu
Międzynarodowego i Gabinetu Głównego Inspektora, a także prowadzi postępowania
w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw
należących do właściwości Biura Finansowo-Gospodarczego, Biura Elektronicznego
Poboru Opłat, Gabinetu Głównego Inspektora i Biura do spraw Transportu
Międzynarodowego i rozpoznaje ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość
wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz ponaglenia na bezczynność lub
przewlekłość Głównego Inspektora, w sprawach należących do właściwości Biura
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Prawnego, a także zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach
sądowoadministracyjnych, sądowych i postępowaniach prowadzonych na podstawie
przepisów odrębnych, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej
Gabinetu Głównego Inspektora, Biura Finansowo-Gospodarczego, Biura Dyrektora
Generalnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegatur
terenowych; zapewnia, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
Głównego

Inspektoratu,

obsługę

udziału

Głównego

Inspektora

w

procesie

legislacyjnym w zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących
przewozu drogowego oraz działania Inspekcji, a także w uzgodnieniu z Wydziałem
Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora zapewnia uczestnictwo
w

pracach

wybranych

zespołów

i grup

roboczych

w

ramach

współpracy

międzynarodowej oraz udziela informacji prawnej w zakresie kontroli przestrzegania
warunków lub obowiązków wykonywania przewozu drogowego.”;
6)

w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do właściwości Biura Finansowo-Gospodarczego należy planowanie
i wydatkowanie budżetu; realizowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu
w układzie zadaniowym i tradycyjnym; prowadzenie rachunkowości i gospodarki
finansowej Inspektoratu oraz jego finansowo-księgowa i kasowa obsługa; tworzenie
i nadzorowanie wdrażania polityki wynagrodzeniowej oraz administrowanie funduszem
wynagrodzeń; nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspekcji
w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych; prowadzenie i aktualizacja
ewidencji

majątku

przeprowadzania
mandatowej

oraz

wsparcie

inwentaryzacji;

i podejmowanie

w zakresie

prowadzenie

czynności

terminowego
spraw

zmierzających

i

prawidłowego

dotyczących
do

gospodarki

wyegzekwowania

publicznoprawnych i cywilnoprawnych należności Inspektoratu za wyjątkiem kar
pieniężnych pozostających we właściwości Biura Elektronicznego Poboru Opłat;
prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji, w tym w trybach
nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., w przedmiocie umarzania w całości lub
w części, odraczania terminów spłaty, rozkładania na raty należności z tytułu grzywien,
kar porządkowych oraz kar pieniężnych nałożonych przez Głównego Inspektora;
prowadzenie

spraw

związanych

z

udzielaniem

ulg

w

spłacie

należności

Dziennik Urzędowy
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

–5–

Poz. 22

cywilnoprawnych; pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz
wykonywanie obowiązków beneficjenta, wynikających z zadań biura.”.
§ 2. 1. Na podstawie zakresów działania komórek organizacyjnych określonych
niniejszym zarządzeniem, dyrektorzy Biura Elektronicznego Poboru Opłat, Biura do spraw
Transportu Międzynarodowego, Biura Prawnego i Biura Finansowo-Gospodarczego
przedłożą niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 5 czerwca 2017 r., Dyrektorowi
Generalnemu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do zatwierdzenia regulaminy
wewnętrzne podległych im komórek organizacyjnych mając na uwadze, że ich zatwierdzenie
powinno nastąpić najpóźniej do dnia 12 czerwca 2017 r.
2. Do czasu zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego regulaminów wewnętrznych wydanych na podstawie ust. 1,
zachowują moc postanowienia dotychczas obowiązujących regulaminów wewnętrznych tych
komórek organizacyjnych, niesprzeczne z postanowieniami niniejszego zarządzenia,
nie dłużej jednak niż do dnia 12 czerwca 2017 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
p. o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego: Ł. Bryła

