
ZARZĄDZENIE NR 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej
we Wrocławiu

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz art. 17 
i art. 51 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 249 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2017 r. 
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej 
we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik

17~do Zarządzenia N r .

z dnia :

STATUT

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Wojewody Dolnośląskiego

§ 1.1. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, zwany dalej „wojewódzkim 
inspektoratem", jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem".

2. Wojewódzki inspektorat jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji 
rządowej w województwie dolnośląskim.

§ 2.1. Siedzibą wojewódzkiego inspektoratu jest miasto Wrocław.

2. Obszarem działania wojewódzkiego inspektoratu jest województwo dolnośląskie.

3. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą delegatury w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

4. Szczegółową organizację, strukturę organizacyjną, w tym zakresy działania komórek organizacyjnych 
wojewódzkiego inspektoratu oraz jego delegatur, określa regulamin organizacyjny wojewódzkiego 
inspektoratu, ustalony przez wojewódzkiego inspektora w drodze zarządzenia, zatwierdzony przez 
Wojewodę Dolnośląskiego.

§ 3.1. Wojewódzki inspektorat zapewnia wykonywanie przez wojewódzkiego inspektora zadań 
związanych z ochroną interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, 
określonych w art. 1 ust.l i art. 3 ust.l ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1668, z późn. zm.) na terenie województwa dolnośląskiego.

2. Wojewódzkim inspektoratem kieruje wojewódzki inspektor przy pomocy zastępcy wojewódzkiego 
inspektora Inspekcji Handlowej, dyrektorów delegatur wojewódzkiego inspektoratu oraz kierowników 
komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu.

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


