DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 r.
Poz. 14
ZARZĄDZENIE NR 14/2021
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
Na podstawie art. 39 ust. 6-8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 26/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 lipca
2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu
Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 26, 42 i 45) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 3 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 także pod względem
formalnoprawnym;”;

2)

w § 13:
a)

w ust. 1:
-

uchyla się pkt 2,

-

w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-16 w brzmieniu:
„13) koordynuje zadania związane z kontrolą zarządczą;
14) zapewnia obsługę organizacyjną wieloosobowego stanowiska do spraw audytu
wewnętrznego;
15) monitoruje

przestrzeganie

w

Inspektoracie

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie
1)

Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.
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danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125);
16) realizuje zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, koordynuje oraz monitoruje stan
realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie kontroli zewnętrznych.”,
b)
3)

uchyla się ust. 3-8;

po § 13 dodaje się § 13a i § 13b w brzmieniu:
„§ 13a. 1. W strukturze Gabinetu Głównego Inspektora funkcjonuje wieloosobowe
stanowisko do spraw audytu wewnętrznego. Audytorzy wewnętrzni podlegają bezpośrednio
Głównemu Inspektorowi, a organizacyjnie Dyrektorowi Generalnemu, który odpowiada
za zapewnienie warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego
prowadzenia audytu wewnętrznego.
2. W zakresie podległości organizacyjnej Dyrektor Generalny zapewnia obsługę
wieloosobowego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego, działając w tym zakresie
za pomocą dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora.
3. Główny Inspektor, jako kierownik jednostki, w szczególności uzgadnia roczne plany
audytu oraz udziela upoważnień do przeprowadzenia audytu. Zastępcy Głównego Inspektora
oraz Dyrektor Generalny mogą zlecić realizację zadania audytowego w uzgodnieniu z Głównym
Inspektorem.
§ 13b. 1. W strukturze Gabinetu Głównego Inspektora funkcjonuje Inspektor Ochrony
Danych, który podlega bezpośrednio Głównemu Inspektorowi.
2. Inspektor Ochrony Danych koordynuje prace Zespołu Inspektora Ochrony Danych.”;

4)

uchyla się § 14;

5)

w § 15 uchyla się pkt 15-18;

6)

uchyla się § 16 i § 17;

7)

w § 22:
a)

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) koordynuje pomoc prawną świadczoną dla Głównego Inspektora, Zastępców
Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego;”,

b)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zapewnia reprezentację osób, o których mowa w pkt 1a, w postępowaniach
sądowoadministracyjnych, sądowych i postępowaniach prowadzonych na podstawie
przepisów odrębnych, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zakresie spraw

Dziennik Urzędowy
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

–3–

Poz. 14

o wykroczenia oraz Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie spraw
o wykroczenia oraz delegatur terenowych;”;
8)

po § 22 dodaje się § 22a i § 22b w brzmieniu:
„§ 22a. 1. W strukturze Biura Prawnego funkcjonuje Zespół Radców Prawnych, którego
pracę nadzoruje bezpośrednio Główny Inspektor, działając za pomocą dyrektora Biura
Prawnego.
2. W przypadku zatrudnienia w Zespole Radców Prawnych dwóch lub więcej radców
prawnych, dyrektor Biura Prawnego jednemu z nich powierza koordynację pomocy prawnej
w Zespole Radców Prawnych.
3. Dyrektor Biura Prawnego odpowiada za zapewnienie warunków niezbędnych
do niezależnego, obiektywnego i efektywnego świadczenia pomocy prawnej przez radców
prawnych zatrudnionych w Zespole Radców Prawnych.
4. Obsługę Zespołu Radców Prawnych, w tym poprzez prowadzenie sekretariatu
oraz obsługę kancelaryjną, zapewnia Biuro Prawne.
5. Czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej zlecają radcom prawnym
zatrudnionym w Zespole Radców Prawnych bezpośrednio: Główny Inspektor, Zastępcy
Głównego Inspektora, Dyrektor Generalny, dyrektorzy biur i ich zastępcy, a za zgodą dyrektora
biura także naczelnicy wydziałów. Czynności te mogą być również zlecane przez pracowników
wydziału właściwego do spraw zamówień publicznych w związku z koniecznością zasięgnięcia
stanowiska prawnego w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego w Inspektoracie.
6. Dyrektor Biura Prawnego lub radca prawny, któremu powierzono koordynację
w Zespole Radców Prawnych może odmówić dyrektorom biur udzielenia odpowiedzi
na skierowane do Zespołu Radców Prawnych zapytanie prawne w sytuacji, gdy w sprawie
nie będzie występował problem prawny lub też, gdy dostrzeże potencjalny konflikt pomiędzy
interesem pytającego, a interesem innej komórki Inspektoratu.
§ 22b. 1. Radcowie prawni zatrudnieni w komórkach organizacyjnych lub wydziałach
Inspektoratu innych niż Zespół Radców Prawnych w Biurze Prawnym, podlegają osobom
kierującym tymi komórkami organizacyjnymi.
2. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, odpowiadają
za zapewnienie warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego
świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych zatrudnionych w tych komórkach
organizacyjnych.
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3. Radcowie prawni, o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy świadczą pomoc prawną
w zakresie wykraczającym poza zakres właściwości komórki organizacyjnej, w której są
zatrudnieni, przekazują każdorazowo informację o tym radcy prawnemu, któremu powierzono
koordynację Zespołu Radców Prawnych.
4. Dyrektor Biura Prawnego lub radca prawny, któremu powierzono koordynację
w Zespole Radców Prawnych, w razie wystąpienia przypadku o którym mowa w ust. 3, mogą
podjąć decyzję o przejęciu do prowadzenia sprawy w całości lub w części przez Zespół Radców
Prawnych.”.
§ 2. 1. Dyrektorzy Gabinetu Głównego Inspektora, Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura
Prawnego przedłożą Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
do zatwierdzenia regulaminy wewnętrzne podległych im komórek organizacyjnych dostosowane
do treści niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
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 w zakresie, w jakim są zgodne z niniejszym zarządzeniem.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Główny Inspektor Transportu Drogowego: A. Gajadhur

