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WOJEWODY WIELKO POLSKIEGO
z dnta.2Ł sierpnia2}17 r.

w sprawie nadania statutu

Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Napodstawieart. 11ust,2wzwiązkuzui.12ust.2ustawyzdnia27sierpnia2009t.
o linansach publicznych (Dz. lJ z2016 r. poz. 1870, zpożn. zm.l) zarządza się. co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlow,ej
w Poznaniu, stanowiący załącznlk do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wielkopoiskiemu Wojewodzkięmu
Inspektorowi Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

§ 3. Traci moc zatządzenie nr 338/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca
2010 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu lnspektoratowi Inspekcji Flandlowej
w Poznaniu.

§ 1. Z,arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Woiewoda Wielkopolskl
Zbigrtiew Haffmann

'Z*ionv rvl,mienione.j ustawy zostały ogłoszone w Dz. t]
933.935. l089

z2016 r.poz. 1948, l984 i2260 oraz_,;l20l'7 r. poz.60. l91.659,



Załączl"t|k do zarządzeniun 198tl
Wojewody W ielkopolsk iego
zdnia2L sierpnia 201'7 r.

STATUT
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu

§ 1. 1.Wojewodzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, zwany dalej
,.rvojewódzkim inspektoratem", jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Inspektora Inspekcji Handloł,ej, zwanego dalej
..Woj ewódzkim Inspektorem".

2. Wojewódzki inspektorat jest jednostką budźetową wchodzącą w skład zespolonej
adm ini stracj i rządowej w woj ewództwie wi elkopo 1 skim.

§ 2. 1. Siedzibą wojewódzkiego inspektoratu jest miasto Poznań.

2, Obszarem działaniawojewódzkiego inspektoratuiest województwo wielkopolskie.

3. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą delegatury w Kaliszu, Koninie,
Lesznie i Pile.

4. Szczegółową organizaclę, strukturę organizacyjh4, w tym zakresy dziŃania komórek
organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu otaz jego delegatur, określa regulamin
organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu, ustalony przez Wojewódzkiego inspektora
w drodze zarządzenia, zatwietdzony ptzez Wojewodę Wielkopolskiego.

§ 3. Wojewódzki inspektorat realizuje zadania Inspekcji Handlowej okręślone w art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji Handlowej (Dz. I]. z2017 r. poz. 1063).

§ 4. 1. Wojewódzki lnspektor kieruje wojewódzkim inspektoratem i zapelvnia
wykonywanie przez w,ojewódzki inspektorat zadń określonych w ar1. 3 ust. 1 ustawy
o Inspekcji Handlowej.

2. Wojewódzki Inspektor wykonuję zadania przy pomocy zastępcy Wojewódzkiego
Inspektora. naczelników wydziałów, samodzielnych stanowisk pracy oTaz dyrektorów
delegatur.

§ 5. Zmiana statutu wymaga trybu właściwego dla jego nadania.



UZASADNIENIE

Przędmiotorym zarządzeniem nadaje się nowy statut Wojewódzkiemu lnspektoratowi
Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Wprowadzone zmlany podyktowane są koniecznością
dostosowania organizacji Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu do
nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U, z ż016 r. poz. 1823), a także ustawowych
kompetencji szczegołowo określonych w treści ar1, 3 ust, 1 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r.

o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z2017 r. poz,1063).

Wprowadzenie przedmiotowego zatządzenia nie powoduje dodatkowych kosztów dla
budZetu państwa oraznie pociągnie za sobą skutków społecznych, gospodarczych i prawnych.
Ponadto nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzęn korupcyjnych w zwtązku
z wejściem zarządzeniaw życie.

Zastepca Dyrehora

poznań, dnia
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