
ZA RZĄ D ZEN IE N R  </. ^  
W O JEW O D Y  DO LN O ŚLĄ SK IEG O

w spraw ie nadania statutu W ojew ódzkiem u Inspektoratow i Jakości H andlowej 
A rtykułów  R olno-Spożyw czych we W rocław iu

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.) 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 Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 
Spożywczych we Wrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 194 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. 
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia N r //u u  z _ ,a iz .c j-u z .^ m a  in i  ........
Wojewody Dolnośląskiego z dnia •*?!:

STATUT

W ojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno -  Spożywczych

we Wrocławiu

§ 1. 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno -  Spożywczych we Wrocławiu 
jest jednostką organizacyjną rządowej administracji zespolonej w województwie, podległą Wojewodzie 
Dolnośląskiemu, który nią kieruje, koordynuje i kontroluje jej działalność, zapewnia warunki do 
skutecznego działania oraz ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.
2. Centralnym organem administracji rządowej, koordynującym i nadzorującym działalność 
Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno -  Spożywczych we Wrocławiu w 
zakresie spraw jakości handlowej artykułów rolno -  spożywczych jest Główny Inspektor Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno -  Spożywczych.
3. Wojewódzki Inspektorat stanowi aparat pomocniczy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno -  Spożywczych.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Wojewodzie -  należy przez to rozumieć Wojewodę Dolnośląskiego;
2) Głównym Inspektorze -  należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno -  Spożywczych;
3) Wojewódzkim Inspektorze -  należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno -  Spożywczych we Wrocławiu;
4) Wojewódzkim Inspektoracie -  należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno -  Spożywczych we Wrocławiu.

§ 3. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 

z2019 r. poz. 2178, z późn. zm.);
2) przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących działalności Wojewódzkiego 

Inspektoratu;
3) Statutu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
4) niniejszego Statutu.

§ 4 . 1. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Wrocław.
2. Obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest województwo dolnośląskie.

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

Rozdział II 

Zadania W ojewódzkiego Inspektoratu



§ 5. Wojewódzki Inspektorat realizuje zadania w szczególności w zakresie:

1) nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, w tym w produkcji i w obrocie 
na rynku krajowym oraz w obrocie z zagranicą;

2) kontroli warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;

3) kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

4) nadzoru w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się 
  do:--------

a) mięsa drobiowego,
b) jaj,
c) tusz wieprzowych,
d) tusz wołowych,
e) tusz innych zwierząt,
f) mięsa pochodzącego z bydła w wieku poniżej 12 miesiąca życia;

5) kontroli ex-post prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, 
z wyłączeniem refundacji eksportowych;

6) wydawania świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wolowego z dorosłych osobników 
męskich, uprawniające do otrzymania refundacji wywozowych, o których mowa w przepisach 
Unii Europejskiej dotyczących warunków udzielania specjalnych refundacji wywozowych do 
niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 
przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny;

7) współpracy z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych 
inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;

8) współpracy z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcje agencji płatniczych w zakresie 
realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w 
realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem lila  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507. 1622, 1690 i 1818);

9) nadzoru nad klasyfikacją tusz wołowych i wieprzowych w systemie EUROP;

10) kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych;

11) kontroli związanych z produkcją wina gronowego z upraw własnych;

12) zwalniania podmiotów z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego 
bezpośrednio z miejsca produkcji;

13) kontroli dotyczących rolnictwa ekologicznego;
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14) kontroli oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności;

15) kontroli oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych 
(produktów GMO);

16) kontroli artykułów rolno -  spożywczych oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia, 
chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami gwarantowanych tradycyjnych 
specjalności;

17) nadzoru nad obrotem detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych;

18) kontroli żywności w rolniczym handlu detalicznym ;   _

19) wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby 
realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących organizacji rynków rolnych;

20) wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby 
realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem Ilia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;

21) wykonywania innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział III 

Organy i struktura organizacyjna

§ 6 .  1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy zastępcy 
Wojewódzkiego Inspektora oraz kierowników i zastępców kierowników komórek organizacyjnych 
wymienionych w § 7 ust. 1 i ust. 2.
2. Wojewódzki Inspektor w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Wojewódzkiego 
Inspektora może wydawać zarządzenia.

§ 7. 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne, 
samodzielne stanowiska pracy oraz oddział zamiejscowy:

1) Wydział Kontroli;
2) Wydział Organizacyjno -Administracyjny;
3) Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością;
4) Pełnomocnik do spraw obronnych i informacji niejawnych;
5) Samodzielne stanowisko do spraw kontroli ex -  post;
6) Samodzielne stanowisko radcy prawnego;
7) Samodzielne stanowisko do spraw archiwum zakładowego;
8) Inspektor Ochrony Danych;
9) Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu w Żarskiej Wsi -  będący w strukturze Wydziału Kontroli 

— utworzony w miejscu odprawy celnej oraz w miejscu uzasadnionym potrzebą wykonywania 
kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożyw czych.

2. Wydziałem wojewódzkiego inspektoratu kieruje kierownik tej komórki organizacyjnej przy
pomocy zastępcy kierownika.
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3. Wojewódzki Inspektor może tworzyć sekcje, samodzielne stanowiska pracy oraz stale lub 
doraźne komisje i zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, określając cel ich powołania, 
nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, w tym sposób finansowania ich działalności.
4. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych 
i samodzielnych stanowisk określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu 
zatwierdzony przez Wojewodę.

Rozdział IV  
Gospodarka finansowa

§ 8. Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową, a Wojewódzki Inspektor dysponentem 
środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

Rozdział V  
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Niniejszy Statut obowiązuje od dnia nadania przez Wojewodę.
2. Zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym do jego nadania.

strona 4 z 4


