DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r.
Poz. 32
ZARZĄDZENIE NR 32/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 11 lipca 2019 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 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego
2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu
Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 31)) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego realizuje zadania związane
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 w trybach
nadzwyczajnych

na

podstawie

przepisów

k.p.a.,

z wyłączeniem

spraw

należących

do właściwości Biura Prawnego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Biura Finansowego
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 Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (Dz. Urz. UE L 300
z 14.11.2009, str. 51-71) oraz wykonuje zadania związane z prowadzeniem krajowego rejestru
1)

Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GITD poz. 9, 20, 27, 32 i 45 oraz z 2019 r.
poz. 13 i 27.
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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.”;
2)

w § 25 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 Gabinetu Głównego Inspektora, a także prowadzi
postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw
należących do właściwości Biura Finansowego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, 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 Prawnego, a także zapewnia reprezentację Głównego
Inspektora

w postępowaniach

sądowoadministracyjnych,

prowadzonych na podstawie przepisów

sądowych

odrębnych, za wyjątkiem

i

postępowaniach

spraw należących

do właściwości rzeczowej Gabinetu Głównego Inspektora, Biura Finansowego, 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 obowiązków lub warunków wykonywania przewozu drogowego.”.
§ 2. 1. Dyrektorzy Biura do spraw Transportu Drogowego oraz Biura Prawnego przedłożą
Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do zatwierdzenia
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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 z dniem ogłoszenia.
Główny Inspektor Transportu Drogowego: A.Gajadhur

