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Poz. 30
ZARZĄDZENIE NR 30/2017
GŁOWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 7 sierpnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji zamawiania,
ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i stempli
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708 i 1214) w związku z art. 16c
ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z

2016 r. poz. 625 i 1948) zarządza się, co

następuje:
§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 37/2015 Głównego Inspektora Transportu
Drogowego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zamawiania,
ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i stempli (Dz. Urz.
GITD poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

2)

BDG – Biuro Dyrektora Generalnego;”;

w § 4:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pieczęcie tytułowo-nazwiskowe, uwzględniające imię i nazwisko, zajmowane

stanowisko służbowe i nazwę właściwej komórki organizacyjnej, przysługują
pracownikom, którym ze względu na rodzaj wykonywanej pracy są konieczne.”,
b)

ust. 11 otrzymuje brzmienie:
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„11. Wykaz pracowników GITD, którym przekazano pieczęcie imienne, o których
mowa w ust. 9 i 10, prowadzi wewnętrzna komórka BDG właściwa do spraw
gospodarczych.”;
3)

w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zamówienie na pieczęcie, stemple lub referentki kieruje do wewnętrznej
komórki BDG właściwej do spraw gospodarczych bezpośredni przełożony pracownika
lub kierownik komórki organizacyjnej, w formie elektronicznej.”;

4)

w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wewnętrzna komórka BDG właściwa do spraw gospodarczych wydaje
pieczęcie i referentki oraz prowadzi ewidencję wydanych, zniszczonych i wycofanych
pieczęci i referentek.”,
b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku zużycia, uszkodzenia, dezaktualizacji pieczęci i referentki

lub w przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem, pieczęć i referentkę należy
zwrócić do wewnętrznej komórki BDG właściwej do praw gospodarczych.”;
5)

w § 8:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyznaczony pracownik wewnętrznej komórki BDG właściwej do spraw

gospodarczych w obecności bezpośredniego przełożonego dokonuje likwidacji pieczęci
innych niż pieczęć urzędowa.”,
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zużyte lub uszkodzone pieczęcie urzędowe przekazywane są przez pracownika

wewnętrznej komórki BDG właściwej do spraw gospodarczych do Mennicy Państwowej
na

zasadach

określonych

w

przepisach

rozporządzenia

Rady

Ministrów

z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 r.
poz. 3161)).”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego: Ł. Bryła

1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 1970 r. poz. 116, z 1971 r. poz. 128,
z 1973 r. poz. 281, z 1974 r. poz. 132, z 1990 r. poz. 436, oraz z 1991 r. poz. 139.

