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Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroó w regulaminie organizacylnym Wojewódzkiego lnspektoratu lnspekcji
Handlowej w Poznaniu jest mowa o:

1) wojewódzkim inspektoracie - należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Poznaniu;

2) Wojewódzkim Inspektorzę - należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej ;

3) zastęcy należy przęz to rozumieć zastępcę Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora lnspekcji Handlowej w Poznaniu;

4) regulaminie organizacyjnym - należy ptzęz to rozumieó regulamin organtzacyjny
Woj ewódzkiego Inspektoratu Inspekcj i Handlowej w Poznaniu ;

5) delegaturze * należy ptzęz to rozumieć placówkę zamiejscową w Kaliszu, Koninie,
Lesznie i Pile Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Poznaniu;

6) dyrektorze delegatury - na|eży przez to rozumieć dyrektora delegatury w Kaliszu,
Koninie, Lesznie i Pile;

7) kierowniku komórki organizacyjnej * należy przęz to rozumieć naczelnika wydziaŁu,
dyrektora delegatury;

8) komórce organizacylnej - nalezy przęz to rozumieć wydział, delegaturę.

§ 2. Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację wewnętrzną i zasady
dzińania wojewódzkiego inspektoratu, zakres działania komórek organizacyjnych oraz inne
sprawy istotne dla or garizacj i i funkcj onowania woj ewódzkiego inspektoratu.

§ 3.1.Wojewódzki inspektorat działaw szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 20t7 r. poz. 1063);

2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad
organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz. U. poz, 879, z późn.
Zm,);

3) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z2015 r. poz. 525, zpoźn. zm.);

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuzbie cywilnej (Dz.U. z 2016 poz. 1345, z poźn.
Zm,);

5) statutu wojewódzkiego inspektoratu;

6) innych aktów regulujących działalność Inspekcji Handlowej.

2. Zadania wojewódzkiego inspektoratu określone sąw art. 3 ust. 1 ustawy o Inspekcji
Handlowej.

§ 4.1. Wojewódzki inspektorat jest jednostką budzetową wchodzącą w skład rządowej
administracji zespolonej jako dysponent środków budzetowych III stopnia. Wydatki
wojewódzkiego inspektoratu finansowanę są z dziŃu 500, rozdział 50001 - Inspekcja
Handlowa.

2. Siedzibą wojewódzkiego inspektoratu jest miasto Poznań, adres siedziby:
Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 P oznań,



3. Wojewódzki inspektorat działa na terenię województwa wielkopolskiego.

4. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodządelegatury:

1) delegatura w Kaliszu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, -
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz;

2) delegatura w Koninie Wojewódzkiego lnspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, -

Al. 1 Maja 7,62-510 Konin;

3) delegatura w Lesznie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, -

Plac Metziga 7,64-100 Leszno;

4) delegatura w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, -

ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Ptła.

5. Delegatury obejmują swoim działantem następujące powiaty:

1) delegatura w Kaliszu - jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński ostrowski,
ostrzęszowski, pleszewski i miasto Kalisz;

ż) delegatura w Koninie - kolski, koniński, słupecki, turecki i miasto Konin;

3) delegafura w Lesznie - gostyński, grodziski, kościański,leszczyński, rawicki, wolsztyński
i miasto Leszno;

4) delegatura w Pile - chodzieski, czamkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski.

6. Wojewódzki inspektorat jest pracodawcąw rozumieniu przepisów prawa pracy.

7. Wojewódzki tnspektor jest zwierzchnikiem słuzbow;rm pracowników wojewódzkiego
inspektoratu oraz wykonuj e zaptacodawcę wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

8. Archiwum zakładowę znajdĄe się w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu.

Rozdzial 2 Struktur a or ganizacyj na woj ewódzkie go inspektoratu

§ 5.1. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą komórkt organizacyjne, które przy
znakowaniu spraw i pism ńywająnastępujących s5rmboli:

1) Wydział Prawno - Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów
Konsumenckich PO;

2) Wydział Budzetowo - Administracyjny BA;

3) WydzińKontroli Handlu i Usług BranżZywnościowych ŻC;

4) WydziałNadzoru Rynku i Kontroli Paliw NR;

5) Wydziń Kontroli Handlu i Usfug BranżNiezywnościowych BN;

6) sekretariat Stałego Sądu Polubownego SSP;

1) delegatura w Kaliszu D/I(A;

8) delegatura w Koninie D/KO;

9) delegatura w Lesznie DILE;

10) delegatura w Pile D/PI.

2. W skład delegatur wchodzą

1) zespół kontroli;



2) jednoosobowę stanowisko pracy do spraw prawnych.

3. Przy Wojewódzkim Inspektorze działa Stały Sąd Polubowny z siedzibąw Poznaniu
o którym mowa w § 25.

4. Przy Wojewódzkim lnspektorze dzińająrzeczoznawcy ds. jakości towarów i usfug.

5. W wojewódzkim inspektoracie funkcjonujądwa piony zarządzania;

1) pion Wojewódzkiego Inspektora obejmujący:

a) Wydział Prawno Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów
Konsumenckich,

b) Wydział Budzetowo - Administracyjny,

c) sekretariat Stałego Sądu Polubownego;

2) pion zastępcy obejmujący:

a) delegatury,

b) Wydział Kontroli Handlu i Usług BranżZywnościowych,

c) Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw,

d) Wydział Kontroli Handlu i Usług Branż Nieżywnościowych;

3) Strukturę organizacvjną wojewódzkiego inspektoratu przedstawia schemat organizacyjny,
stanowi ący załącznlk do re gul aminu or ganiz acyj nego.

Rozdział 3 Zasady kierowania wojewódzkim inspektoratem

§ 6.1. Pracą wojewódzkiego inspektorafu kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy
zastępcy i kierowników komórek or ganizacyjnych.

2. W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora w siedzibie wojewódzkiego
inspektoratu, obowiązki Woj ewódzkiego Inspektora wykonuj e zastępca.

3. W przypadku nieobecności Wojewódzkiego Inspektora i zastępcy w siedzibie
wojewódzkiego inspektoratu, obowiązki Wojewódzkiego Inspektora i zastępcy wykonują
pisemnie upowaznieni przez Wojewódzkiego Inspektora pracownicy wojewódzkiego
inspektoratu.

4. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej, pracą komórki
organtzacyjnej kieruje pisemnie upowazniony ptzez kierownika komórki organizacyjnej
pracownik, zaakceptowany przez Wojewódzkiego Inspektora. W sytuacjach szczególnych
pracownika upowaznia Woj ewódzki Inspektor.

§ 7. Pracą komórek or ganizacyjnych woj ewódzkiego inspektoratu kieruj ą
1) Wojewódzki Inspektor - sekretariatem Stałego Sądu Polubownego;

2) główny księgowy - Wydziałem Budzetowo - Administracyjnym;

3) naczelnicy - wydziałarrli: Prawno - Organtzacyjnym i Pozasądowego Rozwiązywania
Sporów Konsumenckich, Kontroli Handlu i Usług Brań Zywnościowych, Nadzoru
Rynku i Kontroli Paliw, Kontroli Handlu i Usług Branż Niezywnościowych;

4) dyrektorzy delegatur - delegaturam1 z zastrzeżeniem pkt 5;



5) naczelnik Wydziału Prawno - Organizacyjnego i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów
Konsumenckich jednoosobowynr stanowiskięm praay do spraw prawnych
w delegaturach.

Rozdział 4 Zadania kadry kierowniczej

§8.1. Do zadań Wojewódzkiego Inspektora, w zakresie spraw pracowniczyń oraz
or gantzacyjnych, na|eży w szczególno ś ci :

1) zavłięranię i rozwtązywanie umów o pracę z pracownikami wojewódzkiego inspektoratu;

2) ustalanie wysokości wlmagrodzenia;

3) dokonywanie awansówpracowników;

4) przpnawanie nagród albo wyznaczanie kar porządkowych;

5) dokonyłvanie oceny okresowej kierowników komórek organizacyjnych;

6) ustalanie zakresów czynności dla kierownikow komórek organizacyjnych;

7) zatwtęrdzanie zakresów czynności, ustalanych przez kierowników komorek
or ganizacyjnych, dla pracowników woj ewódzkie go inspektoratu ;

8) ustalanie czasu pracy wojewódzkiego inspektoratu;

9) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Stałego Sądu Polubownego z siedzlbą
w Poznaniu.

2. Do zadań Wojewódzkiego Inspektora, w zakresie działalności wojewódzkiego
inspektoratu, na|eży w szczególności :

1) zatwterdzanie planów pracy kontrolnej komórek organizacyjnych wojewodzkiego
inspektoratu;

2) zatwierdzanie rocznego planu finansowego dochodów i wydatków budzetowych
woj ewódzkiego inspektoratu ;

3) zatwierdzanie rocznego planu kontroli wewnętrznej wojewódzkiego inspektoratu;

4) zatwierdzante rocznego planu zatrudnienia i wynagrodzeń w wojewódzkim
inspektoracie;

5) opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności wojewódzkiego inspektoratu;

6) dysponowanie środkami budzetowymi w ramach planu finansowego dochodów
i wydatków budzetowych woj ewódzkiego inspektoratu;

1) wydawanie decyĄi, postanowień oraz aktów prawa wewnętrznego;

8) udzielanie odpowiedzi na skargi na dzińalność wojewódzkiego inspektoratu i jego
pracowników;

9) prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości towarów i usług;

10) sprawowanie bieżącej kontroli nadrzeczoznawcami ds. jakości towarów i usług oraznad
rozpatrywaniem skarg na ich działalrnośo

3. Wojewódzki Inspektor moze upowaznić pracowników wojewódzkiego inspektoratu do
załatwtania spraw w jego imieniu i na jego odpowiedzialność, w ustalonym na piśmie
zakresie.

§ 9.1. Do zadań zastępcy Wojewódzkiego lnspektora należy w szczególności:



1) nadzorowanie działalności kontrolnej i pokontrolnej;

2) przeprowadzanie okresowych kontroli w podległych komórkach organizacyjnych
w zakresie prawidłowości przeprowadzonego postępowania kontrolnego;

3) monitorowanie na bieząco stopnia wykonania planów pracy kontrolnej wojewódzkiego
inspektoratu;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przęz Woj ewódzkiego lnspektora.

2. Zastęplca Wojewódzkiego Inspektora moze upowaznió pracowników wojewódzkiego
inspektoratu do zŃatwiania spraw w jego imieniu i na jego odpowiedzialność, w ustalonym
na piśmie zakresie.

§ 10.1 . Do zadań dyrektora delegatury, sprawującego bezpośredni nadzór nad pracą
delegafury oraz działĄącego z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora, należy
w szczególności:

1) reprezentowanie delegatury na zewnątrz;

2) kierowanie, organizowanie i koordynowanie pracąpracowników delegatury;

3) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracownikami delegatury w zakresie
prowadzonych kontroli;

4) sprawowanie nadzoru nad pracownikami delegatury w zakresie dyscypliny pracy1"

5) wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora w sprawie awansów, wynagrodzeń,nagród,
or az kar porządkowych dl a pracowników delegatury;

6) opracowywanię zaL<resów czynności oraz wniosków i opinii słuzbowych odnośnie
pracowników podległej delegatury;

7 ) przeprowa dzanie ocen okresowych pracowników delegafury;

8) podpisywanie upowaznień do przeprowadzania kontroli, poleceń wyjazdów słuzbowych
i kart drogowych;

9) kierowanie wystąpień pokontrolnych oraz innych pism i informacji, w sprawach nie
zastrzeżonych do Wojewódzkiego Inspektora lub jego zastępcy, w zakresie
prowadzonych kontroli;

10) podpisywanie zavtiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie
obj ętym kontrol ą prowadzoną p r zez pr acowników podl egłej delegatury;

11) prowadzenie rejestru informacji o nieprawidłowościach oraz udzielanie na nie
odpowi edzi w zakresi e działanta podległej del egatury;

12) podpisywanie pozostałej korespondenql, niezastrzeżonej do wyłącznej kompetencji
Woj ewódzki ego Inspektora, w zakresie dzińania del e gatury;

13) kierowanie wniosków o ukaranie, w zwtęku ze stwierdzonymi w czasie wykonywania
czlnno ści kontrolnych, przęz zespół kontroli w delegaturze wykroczeni ami ;

14) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organami ścigania,
sądami i innymi jednostkamt otganizacyjnymi na szczeblu lokalnym;

15) przedstawianie stanu realizacji zadań Wojewódzkiemu lnspektorowi orazjego zastępcy;

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego
zastęcę.



§ 11.1. Naczelnik wydziaŁu kieruje bezpośrednio wydziałem, koordynuje pracę
podległych pracowników oraz sprawuje nadzór w zakresie dyscypliny pracy.

2. Do obowiązków naczelników należy w szczegóIności:

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru merytorycznego nad pracownikamtwydziału

2) organizowanie nabieżąco pracy wydziafu oraz udzięlanie pracownikom porad i pomocy
w realizacji przy dzielonych im zadań;

3 ) przedstawianie stanu r ealizacjt zadń bezpośredniemu przełozonemu;

4) sporządzanie zakresów czynności, opisów stanowisk pracy oraz ocen okresowych
pracowników;

5) wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora w sprawie awansów, wynagrodzeń, nagród,
or az kar porządkowych dl a pracowników wydziału ;

6) dokonywanie kontroli pracy inspektorów zgodnie z obowtąn$ącymi procedurami;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przęz Wojewódzkiego Inspektora lub jego
zastępcę.

§ 12.1.Główny księgowy wykonuje swoje cz;mności zawodowe na postawie ustawy
o finansach publicznych.

2. Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie gospodarki
finansowej woj ewódzkiego inspektoratu w zakresie:

1) prowadzeniarachunkowości;

2) wykonywania dyspozycji środkami pienięznymi, w szczególności realizacjt
zatwierdzonych przez Woj ewódzkiego Inspektora wypłat;

3) dokonywania, zgodnie z obowiązującymi w wojewódzkim inspektoracie procedurami
wewnętrznyni, kontroli zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem
finansowym;

4) systematyczne9o informowania Wojewódzkiego Inspektora o wykonaniu budzetu oraz
o zagr ożeniach naruszeni a dys cypliny fi nansów publicznych ;

5) terminowości dochodzęnta nalężności;

6) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych;

7) opracowywańa zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budzetu i ich analtz,

3. Postanowienia § 11 mają zastosowanie do głównego księowego jako kierującego
Wydziałem Budzetowo - Administracyjnynr.

Rozdział 5 Podział zadań komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu

§ 13.1. Do zadań Wydziału Prawno OrganŁacyjnego i Pozasądowego
Rozwiązywania Sporów Konsumenckich należy w szczegó|ności :

1) w zakresie nadzoru prawnego t organizacvjnego:

a) kontrola prawidłowości działania i przestrzegania praworządności w postępowaniu
kontrolnym i pokontrolnym,



b) prowadzenie dochodzęń w oparciu o przepisy wydane na podstawie art.325d ustawy
Kodeks postępowania karnego,

c) reprezentowanie wojewódzkiego inspektoratu, na podstawie imiennego upowaznienia,
w postępowaniu przed sądami powszechnymi, w sprawach o wykroczenia, ujawnione
w toku działalności kontrolnej woj ewódzkiego inspektoratu,

d) weryfikacja pod względem prawnytn decyzji, postanowień i innych dokumentów
w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w oparciu o akta kontroli,

e) weryfikacja pod względem prawnym wniosków o ukaranie oraz zawiadomień
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

f) udzielanie porad prawnych w zakresie kontroli,

g) opracowywanie rocznych planów kontroli zarządczej,

h) opracowywanie zbiorczych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności
wojewódzkiego inspektoratu na podstawie danych cząstkowych dostarczonych przez
wydziały i delegatury,

i) prowadzenie ewidencji aktów prawa wewnętrznego,

j) współpraca zę środkami masowego przekazu w zakresie realizacji zadń
woj ewódzkiego inspektoratu,

k) redagowanie Biulet5mu Informacji Publicznej wojewódzkiego inspektoratu,

l) obsług informatyczna woj ewódzkiego inspektoratu,

m) prowadzenie s ekretari atu woj ewódzkiego inspektoratu,

n) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego, rejestru udzielonych porad
konsumenck tch or az sprawozdaw czości w t5rm zakresie,

o) prowadzenie i koordynacja spraw związanych z udzieleniem i realizacją zamówień
publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

p) wykonywanie innych zadań zleconych przęz Wojewódzkiego Inspektora;

2) w zakresie pozasądowego rozwlązywania sporów konsumenckich:

a) prowadzenie spraw z zal<ręsu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
rejestru prowadzonych spraw oraz sprawozdawczości w tym zakresie,

b) współpraca z rzecznlkarrn konsumentów i innymi organizacjami działającymi
w zakresi e pozasądow e go r ozw ięywania sporów konsumencki ch,

c) prowadzenie ewidenĄi rzeczoznawców ds. jakości towarów i usług oraz dokonywanie
okres owych analiz dzi ałalno ś c i r zeczo znaw ców,

d) współpraaa ze środkami masowego przekazu w zakresie prowadzonych postępowań
w sprawi e pozasądow e go r ozw lęywani a sporów konsumenckich,

e) prowadzenie sekretariatu ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

3) w zakresie spraw kadrowych:

a) przygotowywanie materiałów oraz wniosków w sprawach osobowych pracowników,

b) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do pracy,

c) prowadzenie akt osobowych, ewidencji oraz statystyk osobowych,



d) prowadzenie spraw związanych z wyrożnianiem, nagradzaniem, a także
zastosowaniem kar porządkowych wobec pracowników wojewódzkiego inspektoratu,

e) ustalanię prawa do wypłaty nagrody jubileuszowej,

f) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami zewnętrznymi pracowników,
z dokumentacjąi ewidencjąw tym zakresie,

g) prowadzenie spraw związany ch ze sŁażb ąprzygotowaw cząw sfuzbie cywilnej,

h) tworzenie i uaktualnianie opisów stanowisk pracy we współpraay z kierownikami
poszczególnych komórek organizacyjnych,

i) prowadzenie spraw zwtązanych z przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy)
prowadzenie ewidencji obecności pracowników,

j) opracowywanie analiz i informacji z zal<resu spraw osobowych i szkolenia
zawodowego,

k) koordynaĄa i nadzor nad ręalizacją okresowych ocen pracowników,

l) prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskim,

m) prowadzenie ewidencji urlopów,

n) prowadzenie spraw zwtązanych z wydawaniem, ewidencjonowaniem i likwidacją
l egitymacj i słuzbowych,

o) przygotowywanie projektów upowaznień do działania w imieniu Wojewódzkiego
Inspektora, zastąlcy, kierowników komórek organizacyjnych oraz prowadzenie
rej estru wydawanych upowaznień,

p) współpraca z Wydziałęm Budzetowo - Administracyjnym w zakresie prowadzonych
r oz|tczęń spraw pracowniczych,

q) współpracaz innymi komórkami organizacyjnymi wojewódzkiego inspektoratu;

4) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy w wojewódzkim inspektoracie oraz
kontroli przestrzegarlia przepisów oraz zasadbezpteczeństwa i higieny pracy,

b) opracowywanie, uaktualnianie, koordynowanie i bieżące nadzorowanie wdrażania
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy wojewódzkiego inspektoratu, a takżę
zarządzeń i wffycznych Wojewódzkiego Inspektora mających wpływ na realizację
zadań w przedmiotowym zakresie,

c) planowanie, organizowanie, koordynowanie szkoleń wstępnych i okresowych,
przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu
w zakresie bezpieczeństwa i higieny praay, oraz prowadzenie dokumentacji
w przedmiotowym zakresie,

d) sporządzanie, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczącvch wypadków
przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także
prowadzenie w przedmiotowym zakresie dokumentacji i ewidencji,

e) opis skierowań na badania wstępne i okresowe w zakresie czynników szkodliwych
i uciązliwych wystęujących na danynr stanowisku pracy)

0 prowadzenie spraw z zahesu ochrony indywidualnej;
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5) w zakresie ochrony informacji niejawnych realizacja zadań wynikających z ustawy
o ochronie informacji niejawnych, w tym:

a) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w wojewódzkim inspektoracie
oraz jego aktualizaĄi,

b) nadzor nad ręalizacją planu ochrony informacji niejawnych,

c) opracowywanie planu postępowania poszczególnych komórek organizacyjnych
z mńęńńamt zawter Ąącymi informacj e niej awne ;

6) w zakresie obsługi prawnej wojewódzkiego inspektoratu realizacja zadań wynikających
z ustawy o radcach prawnych, w tym:

a) opracowywanie aktów prawa wewnętrznego wydawanych przęz Wojewódzkiego
Inspektora,

b) opracowywanie lub opiniowanie umów zawleranychprzez wojewódzki inspektorat.

2. W Wydziale Prawno * Organlzacyjnym i Pozasądowego Rozwiązylvania Sporów
Konsumenckich dztała samodzielne merytory cznię;

1) wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozasądowego rozrviązywania sporów
konsumenckich, którego zakres działania obejmuje sprawy określone w § 13 ust. 1 pkt 2
lit. a - b;

2) jednoosobowe stanowisko pracy ds. ochrony konsumentów, którego zakres działania
obejmuje sprawy określone w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. n.

3. W Wydziale Prawno - Organizacyjnym i Pozasądowego Rozwtązywania Sporów
Konsumenckich dzińająpodległe merytorycznie Wojewódzkiemu Inspektorowi stanowiska
pracy:

1) stanowisko ds. kadr, którego zakres działania obejmuje sprawy określone w § 13 ust. 1

pkt 3;

2) stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, którego zakres dziŃania obejmuje
sprawy określone w § 13 ust. 1 pkt 4;

3) stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, którego zakres działarna obejmuje
sprawy określone w § t3 ust. 1 pkt 5;

4) stanowisko radcy prawnego, którego zakres działatia obejmuje sprawy określonę
w § 13 ust. 1 pkt 6.

4. Naczelnik Wydziału Prawno - Orgarizacyjnego i Pozasądowego Rozwiązywania
Sporów Konsumenckich sprawuje nadzór nad dyscypliną pracy i koordynuje pracę
wskazanych w ust. 2 oraz ust. 3 stanowisk pracy.

§ 14.1 .Do zadń Wydziału Budżetowo - Administracyjnego należy w szczególności:

1) przygotowywanie materiałów do projektu budzetu oraz sporządzanie projektów planów
finansowych woj ewódzkiego inspektoratu;

2) opracowywanie oraz przedkładanie Wojewódzkiemu Inspektorowi do aprobaty rocznego
planu finansowego dochodów i wydatków budzetowych wojewódzkiego inspektoratu;

3) realizacja rocznego planu finansowego dochodów i wydatków budzetowych oraz
prowadzenie rachunkowości budzetowej woj ewódzkiego inspektoratu;

4) realizaĄa spraw z zal<ręsu gospodarki funduszem płac oraz innymi przyznanymi
środkami finansowymi;
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5) prowadzenię roz|iazeń z Zakładem Wezpieczeń Społecznych, Funduszem Pracy,
urzędem skańowym;

6) planowanie i realizacja dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych;

7) rozliczanie wyjazdów słuzbowych i kart drogowych;

8) prowadzenie, organizowanie i koordynowanie inwentaryzacji składników majątku
woj ewódzkiego inspektoratu;

9) realizacja zakupów bieżących;

10) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budzetowych, wydatków budzetowych,
zaangńowania środków na wydatki oraz ewidencja majątku wojewódzkiego
inspektoratu;

1 1) prowadzenie obsługi kasowej wojewódzkiego inspektoratu;

12) sporządzanie sprawozdań budzetowych, finansowych oraz statystycznych z zahesu
gromadzonych inform aĄi przez wydział

13) rozltczanie kar pienięznych nakładanych przez Wojewódzkiego lnspektora oraz kosztów
badań laboratoryjnych, a także prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji
we współpracy z merfiorycznie odpowiedzialnyni pracownikami komórek
organizacyjnych woj ewódzkiego inspektoratu;

14) prowadzenietnadzór nad ewidencjądruków ścisłego zarachowaniaorazmandatów;

15) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem, zńezpieczeniem i ochroną majątku
woj ewódzkiego inspektoratu;

16) prowadzenie spraw związanych z gospodarkątransportowąwojewódzkiego inspektoratu;

17) nadzór nad budynkiem, lokalami i pomieszczeniami będącymi w zarządzie
wojewódzkiego inspektoratu, prowadzenie ewidencji, dokumentacji oraz planów
zagospodarowania tych obiektów ;

18) prowadzenie spraw z za|<ręsu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wojewódzkiego
inspektoratu;

19) archiwizowanie akt i prowadzenie archiwum;

20) obsługa księgowa, kasowa i administracja środków finansowych słuzących
zab ezpieczentu działalno ś ci S tałe go S ądu P olub ownego ;

21) współpracaz komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadańwydziała;

22) wykonywanie innych zadń zleconych przęz Wojewódzkiego Inspektora.

§ 15. Do zakresu działania Wydziału Kontroli i Usług Branż Żywnościowych należy
w szczególności:

1) prowadzenie kontroli produktów zywnościowych znajdujących się w obrocie handlowym
i w zakresie usług gastronomicznych zgodnie z obowiązującyni w tym zakresie
przepisami;

2) opracowywanie, przygotowywanie i wydawanie postanowień, zawiadomień, w tym
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, oraz decyzji administracyjnych -
w toku kontroli i po kontroli;
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3) wydawanie decyzji w toku kontroli oraz żądań niezwLocznego usunięcia uchybień
porządkowych i organ tzacyjny ch;

4) prowadzenie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków o ukaranie
do sądów rejonowych w sprawach o wykroczenia;

5) opracowywanie i kierowanie wystąpień pokontrolnych;

6) opracowywanie planów, tematów kontroli oraz kierunkow działania wojewódzkiego
inspektoratu w zakresie zadań wydziału;

]) sporządzanie sprawozdań na potrzeby Wojewody Wielkopolskiego, Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkiego Inspektora oraz innych organów
w zakresie zadań wydziału;

8) gromadzenie i zestawianie wyników kontroli oraz opracowyvvanie na ich podstawie
dorńnyń i okresowych ana|iz, informacji, raportów, sprawozdań;

9) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organami ścigania oraz
or ganizacj ami p ozar ządowymi w z akres i e zadań w y działu

10) współpraaa z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką rynku artykułów
zywnościowych;

11) rozpatrywanie i zńatwianię wniosków (informacji o nieprawidłowościach) w zakresie
zadań wydzi ału or az pr ow adzęnię i ch ewi d en cj i ;

12) opracowywanie informacji publicznych udostępnianych na wniosek, w zakresie dzińania
wydziału

13) współpraca z pracownikięm odpowiedzialnym w wojewódzkim inspektoracie za
redagowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w internetowyrn
serwisie informacyjn5rm wojewódzkiego inspektoratu w zakresie zadańwydzińu]'

14) współpracaz innymi wydziałami oraz delegaturami w zakresierealizacji kontroli, planów
kwartalnych pracy oraz koordynacji działańkontrolnych w celu zapewnienia jednolitości
postępowania;

15) wykonywanie innych zadań zleconych przęz Wojewódzkiego Inspektora oraz jego

zastępcę,

§ 1ó. Do zadńWydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw należy w szczególności:

1) kontrola w zakresie nadzoru rynku;

2) kontrola produktów niezywnościowych i usług;

3) kontrola w zakresie jakości: paliw, biopaliw ciekłych, biokomponentów;

4) kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin oraz detergentów przeznaczonych dla
konsumentów;

5) kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących: zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, obowiązków w zakresie informowania o zużyciu energii
przez produkty wykorzystuj ące energię;

6) prowadzenie postępowań w sprawach wniosków organów celnych o wydanie opinii
w przedmiocie spełniania wymagań zasadniczych, szczegółowych i innych przez
produkty zatrzymane przez organy celne;

7) udziń w systemach wymiany informacji np. ,,RAPEX"," IMI" - w zahesie zadań
wydziŃu
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8) opracowywanie informacji i raportów o wpikach kontroli w zakresie zadańwydziału

9) współpraca z orgafiami administracji rządowej, samorządowej, organami ścigania oraz
or garizacj arrli p o zar ządowymi w z akrę si e zadań w y dziaŁa;

10) udziń w programie REACH Information Portal of Enforcement jako uzytkownik
systemu;

11) kontrola ograntczeńw zal<ręsie obrotu paliwami zgodnie z przepisami ustawy o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłócęń na rynku
naftowym;

12) wydawanie decyzji w toku kontroli oraz żądań niezwłocznego usunięcia uchybień
porządkowych i organizacyjny ch;

13) opracowywanie, przygotowywanie i wydawanie postanowień, zawiadomień, w tyrrr
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz decyĄi administracyjnych -
w toku kontroli i po kontroli;

14) prowadzenie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków o ukaranie
do sądów rejonowych w sprawach o wykroczenia;

15) opracowywanie i kierowanie wystąpień pokontrolnych;

16) gromadzenie i zestawianie wyników kontroli otaz opracowywanie na ich podstawie
dorńnych i okresowych analiz, informacji, raportów, sprawozdań;

17) opracowywanie planów, tematów (w tym programów i metodyk) kontroli oraz kierunków
działania wojewódzkiego inspektoratu w zakresie zadań wydzińu;

18) rozpatrywanie i załatwianię wniosków (informacji o nieprawidłowościach) w zakresie
zadań w y działu oraz prowa dzeni e i ch ewi d encj i ;

19) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organami ścigania oraz
organizaĄamtpozarządowymiwzakresiezadańwydziaŁu;

20) opracowywanie informacji publicznych udostępnianych na wniosek, w zakresie działania
wydziału

21) wspóĘraca z pracownikiem odpowiedzialnlłn w wojewódzkim inspektoracie za
redagowanie informacji w Biuletynie tnformacji Publicznej oraz w internetowym
serwisie informacyjnyrrr wojewódzkiego inspektoratu w zakresie zadań wydziału;

22) współpraca z innymi wydzińami oraz delegaturami w zakresie realizacji kontroli, planów
kwartalnych pracy oraz koordynacji działańkontrolnych w celu zapewnienia jednolitości
postęowania;

23) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora oraz jego
zastępcę.

§ 17. Do zadań Wydziału Kontroli Handlu i Usług Branż NieĄrwnościowych należy
w szczególności:

1) kontrola produktów w zakresie spełniania ogólnych wlłrnagań bezpieczeństwa;

2) kontrola artykułów niezywnościowych prowadzonych na podstawie odrębnych
przepisów;

3 ) kontrola rzetelności działania przedsiębiorców;

4) prowadzenie kontroli usług;



5) wydawanie decyzji w toku kontroli oraz żądań ntezwłocznego usunięcia uchybień
porządkowych i organ tzacyjny ch1'

6) opracowywanie, przygotowywanie i wydawanie postanowień, zawiadomień, w §rm
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz decyzji administracyjnych -
w toku kontroli i po kontroli;

7) prowadzenie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków o ukaranie
do sądów rejonowych w sprawach o wykroczenia;

8) opracowy\rvanie i kierowanie wystąpień pokontrolnych;

9) gromadzenie i zestawianie wlmików kontroli oraz opracowywanie na ich podstawie
dorńnych i okresowych analiz, informacji, raportów, sprawozdań;

10) opracowywanie planów, tematów (w tym programów i metodyk) kontroli oraz kierunków
dzińania Inspekcji Handlowej w zakresie zadańwydziatu;

1 1) współpraca z innymi wydziałarrti oraz delegaturami w zakresie realizacji kontroli, planów
kwartalnych pracy oraz koordynacji dziaŁńkontrolnych w celu zapewnienia jednolitości
postępowania;

12) rozpatrywanie i załŃwianie wniosków (informacji o nieprawidłowościach) w zakresie
zadań w y dzi ału or az pt ow adzęnie i ch ewi d encj i ;

13) prowadzenia postępowań w sprawach wniosków organów celnych;

14) współpraaa z organami administracji rządowej, samorządowej, organami ścigania oraz
or ganizacj ami p ozar ządowymi w z akre si e zadań wydzi ału ;

15) opracowywanie zbiorczych i kwartalnych planów pracy kontrolnej oraz propozyĄi do
nowych kierunków działania Inspekcji Handlowej ;

1ó) opracowywanie informacji publicznych udostępnianych na wniosek, w zakresie działania
wydziału

17) współpraca z pracowflikiem odpowiedzialnlrm w wojewódzkim inspektoracie za
redagowanie informacji w BiuleĘmie Informacji Publicznej oraz w internetowym
serwisie informacyjnlłn wojewódzkiego inspektoratu w zakresie zadańwydziŃq'

18) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora oraz jego
zastępcę.

§ 18. Do zakresu działania sekretariatu Stałego Sądu Polubownego należy
w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania przed Stałym Sądem Polubown;rm;

2) udzielanie informacji stronom postępowania;

3) wykonywanie cz5mności zwięanych z przygotowaniem oraz organtzacją rozpraw
Stałego Sądu Polubownego i protokołowanie rozpraw;

4) opracowywanie informacji i sprawozdańz działalności Stałego Sądu Polubownego;

5) prowadzenie rejestru spraw;

6) prowadzenie korespondencji Stałego Sądu Polubownego.

§ 19.1 .Do zadańzespołu kontroli w delegaturachnależązadaniaszczegółowo opisane
w§15pkt. l -5i7 -15,w§16pkt. 1-9,71 -16i18-23orazw §17pkt. 1-9i11-18.
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2, Do zadań jednoosobowego stanowiska pracy do spraw prawnych w delegaturach
należązadaniaszczegółowoopisanew § 13 ust. l pkt 1lit. a-f orazlit. n-p.

§ 20. Przy delegaturach działają Ośrodki Zamiejscowe Stałego Sądu Polubownego
z siedzibąw Poznaniu.

Rozdział 6 Zasady podpisywania dokumentów

§2l.l.Wojewódzki Inspektor i jego zastępca podpisują dokumenty i pisma zgodnie
z podziałemkompetencji określonyn w § 8 - 9.

2. Sprawy sporne dotyczące podziała kompetencji, w tym pomiędzy komórkami
or gantzacyjnymi, rozstrzy ga Wojewódzki Inspektor.

3. Zastępca, kierownicy komórek organizacyjnych oraz inni pracownicy wojewódzkiego
inspektoratu uprawnieni są do podpisywania pism zastrzeżonych do kompetencji
Wojewódzkiego Irrspektora na podstawie imiennego upowaznienia i wyłącznie w zakresie
wskazanyrn w upowaznieniu.

4. W czasię nieobecności Wojewódzkiego Inspektora pisma podpisuje zastępca
Woj ewódzkiego Inspektora.

5. W przypadku nieobecności Wojewódzkiego Inspektora oraz zastęcy, pisma podpisują
upowaznieni pracownicy wojewódzkiego inspektoratu.

§ 22.1. PĄekty dokumentów i pism przedkładĄą do podpisu Wojewódzkiemu
Inspektorowi lub jego zastępcy kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach określonych w § 13 ust. 3, ktorzy ponoszą odpowiedzialność za
merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem przygotowanych projektów, potwierdzając
parafką i datą na egzemplarzu pozostającym w aktach sprawy.

2. Dyrektor delegatury podpisuje z upowńnienia Wojewódzkiego Inspektora pisma
w zakresie spraw należących do właściwości delegatury.

3, Pisma, do których podpisyrvania nie ma upowaznienia dyrektor delegatury,
przeznaazone do podpisu przez Wojewódzkiego lnspektora lub jego zastęcę, podlegają
weryfikacji przęz jednoosobowe stanowisko praay do spraw prawnych w delegafurze,
a nastęnie przesyłane są do Wydziału Prawno Organizacyjnego i Pozasądowego
Rozwiązywania Sporów Konsumenckich, celem przedłożenia do podpisu.

4. Projekty pism do podpisu przęz kierownika komórki organizacyjnej przedkładają
pracownicy sporządzający te pĄ ekty.

5. Dokumenty związane z wykorzystaniem środków budzetowych lub wiązące się
z powstaniem zobowiązań finansowych wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji przez
głównego księgowego.

6. DecyĄę o uznaniu sprawy za ostatecznie załatwioną podejmuje Wojewódzki
Inspektor, naczelnik właściwego wydziaŁu w sprawach prowadzonych przez ten wydział oraz
dyrektor delegatury w sprawach prow adzon y ch przez delegaturę.

§ 23. Obieg, gromadzenie i przechowywanie dokumentów w wojewódzkim inspektoracie
reguluje instrukcja kancelaryjna będąca załącznlkiem do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolityń rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
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Rozdział 7 System kontroli zarządczei

§ 24.1. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych przez Wojewódzkiego
Inspektora dla zapewnięnia realizacji celów i zadń wojewódzkiego inspektoratu w sposób
zgodny zprawęm, efektywny, oszczędny i terminowy.

2. Szczegółowe zasady fuŃcjonowania systemu kontroli zarządczej określa Wojewódzki
Inspektor w odrębn5rm zarządzeniu.

Rozdział 8 Stały Sąd Polubowny z siedzibą w Poznaniu

§ 25.1. W skład Stałego Sądu Polubownego wchodzi:

1) Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu Stałego Sądu Polubownego z siedzlbą w Poznaniu
z siedzibąw Kaliszu;

2) Ośrodek Zamiejscowy w Koninie Stałego Sądu Polubownego z siedzlbą w Poznaniu
z siedzibąw Koninie;

3) Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie Stałego Sądu Polubownego z siedzlbą w Poznaniu
z siedzibąw Lesznie;

4) Ośrodek Zamiejscowy w Pile Stałego Sądu Polubownego z siedzibą w Poznaniu
z siedzibąw Pile.

2. Stały Sąd Polubowny działa na podstawie:

1) przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej;

2) regulaminu organizacjt t działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich
inspektorach inspekcji handlowej stanowiącego załącznik do tozporządzęnia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów
polubowny ń pr zy woj ewódzki ch inspektorach inspekcj i handlowej ;

3) umów o zorganizowanie Stałego Sądu Polubownego.

Rozdział 9 Zasady przyjmowania interesantów

§ 2ó.1. W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są:

1) w wojewódzkim inspektoracie w poniedziałki w godz.7.30 - 17.00 oraz od wtorku do
piątku w godz. 7.30 - 15.30;

2) w delegaturach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

2. Przyjmowanie, ewidencję i koordynację rozpatrywania skarg na działalnośc
Wojewódzkiego Inspektora oraz pracowników wojewódzkiego inspektoratu i delegatur
powierza się stanowisku ds, kadr.

3. Przyjmowanie i ewidencję wniosków w zakresie sporów konsumenckich prowadzi
sekretari at ds. pozasądowe go r ozwiązywania sporów konsumenckich,

4, lnformacje o nieprawidłowościach przekazywane są do właściwej komórki
or gantzac7lnej cel em r ozpatrzenia.

5. Komórki organizacyjne wojewódzkiego inspektoratu prowadzą rejestr skarg
i wniosków oraz informacji o nieprawidłowościach w zakresie właściwym dla ich zadń.
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