DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 21 lutego 2019 r.
Poz. 7
ZARZĄDZENIE NR 7/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup
specjalistycznych do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji
Transportu Drogowego”
Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60 i 125) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 12/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia
17 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych
do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”
(Dz. Urz. GITD poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

2)

1)

Marzanna Paprocka – Przewodniczący Zespołu;

2)

Mariusz Kurczyński – I Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3)

Łukasz Reguła – II Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

4)

Kamil Rudzki – Członek Zespołu;

5)

Ireneusz Korlak – Członek Zespołu;

6)

Bartosz Szkiłądź – Członek Zespołu;

7)

Artur Roszkowski – Członek Zespołu;

8)

Ewa Piekarska – Sekretarz;

9)

Łukasz Boceński – Sekretarz.”;

w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczącego Zespołu w przypadku jego nieobecności zastępują w kolejności:
I Zastępca Przewodniczącego Zespołu, II Zastępca Przewodniczącego Zespołu.”;
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w § 7:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) grupę specjalistyczną do przeprowadzenia czynności związanych z zamówieniem
publicznym na zakup mobilnych stacji diagnostycznych, w skład której wchodzą:

b)
4)

a)

Łukasz Reguła – koordynator grupy,

b)

Mariusz Kurczyński – członek grupy,

c)

Tomasz Kopytowski – członek grupy,

d)

Tadeusz Sterniuk – członek grupy,

e)

Przemysław Gradomski – członek grupy,

f)

Krzysztof Nowak – członek grupy,

g)

Artur Roszkowski – członek grupy,

h)

Rafał Kasprzyk – członek grupy;”,

w pkt 3 uchyla się lit. c;

w załączniku pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań Zastępców Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)

nadzór nad grupami specjalistycznymi na poszczególnych etapach realizowanego
projektu;

2)

współudział w szacowaniu wartości zamówienia na zakup pojazdów i urządzeń
w ramach projektu;

3)

uczestniczenie w odbiorze poszczególnych etapów produkcji;

4)

udział w identyfikacji ryzyk projektowych i prowadzeniu rejestru ryzyk oraz
przedkładanie Komitetowi Sterującemu informacji w tym zakresie;

5)

udział w sporządzaniu dokumentacji projektowej w tym dokumentacji technicznej,
na potrzeby zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu;

6)

udział w realizacji zadań w ramach poszczególnych etapów projektu, zgodnie z umową
o dofinansowanie, w tym w szczególności postępowań przetargowych oraz nadzór nad
nimi;

7)

monitorowanie utrzymania efektów projektu w okresie trwałości;

8)

monitorowanie osiągania założonych na etapie wniosku o dofinansowanie wartości
wskaźników produktu i rezultatu;

9)

nadzór nad realizacją działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu
we współpracy z Biurem Informacji i Promocji;

10) nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem przez komórki organizacyjne GITD
i WITD pojazdów i urządzeń zakupionych w ramach projektu.”.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Główny Inspektor Transportu Drogowego: z up. Ł. Bryła

