Załącznik do zarządzenia Nr 76/2020
Wojewody Świętokrzyskiego
Z dnia 15 lipca 2020 r.

STATUT

Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Kielcach
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
w Kielcach jest jednostką wchodzącą w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,
podległą Wojewodzie Świętokrzyskiemu, który koordynuje i kontroluje jej działalność oraz
zapewnia warunki do skutecznego działania.
2. Centralnym organem administracji rządowej, koordynującym i nadzorującym
działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
w Kielcach w zakresie spraw jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jest Główny
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Świętokrzyskiego,
2) Wojewódzkim Inspektorze - należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych,
3) Wojewódzkim Inspektoracie - należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach.
§ 3. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
2) przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących działalności Wojewódzkiego
Inspektoratu,
3) Statutu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
4) niniejszego Statutu.
§ 4. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Kielce, a obszarem działania
województwo świętokrzyskie.
CELE I ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
1)
2)
3)
4)

§ 5. Wojewódzki Inspektorat realizuje zadania w szczególności w zakresie:
nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w tym w produkcji
i w obrocie na rynku krajowym oraz w obrocie z zagranicą;
kontroli warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
nadzoru w zakresie jakości handlowej określonej przepisami UE odnoszącymi się do:
mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt, mięsa
pochodzącego z bydła w wieku poniżej 12 miesiąca życia;

Strona 1 z 3

5) prowadzenia kontroli 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 wołowego z dorosłych
osobników męskich, uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych;
7) kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych;
8) kontroli związanych z produkcją wina gronowego z upraw własnych;
9) kontroli dotyczących rolnictwa ekologicznego;
10) certyfikacji chmielu i produktów chmielowych;
11) kontroli artykułów rolno-spożywczych oznakowanych chronionymi nazwami
pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami gwarantowanych
tradycyjnych specjalności;
12) nadzoru nad obrotem detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych;
13) współpracy z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczej
w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi
uczestniczącymi w realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem IIIa ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
14) wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby
realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących organizacji rynków
rolnych;
15) wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby
realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym zgodnie z działem IIIa ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;
16) wykonywania innych zadań określonych w przepisach odrębnych.
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 6.1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor, wykonując
jednocześnie zadania przypisane dyrektorowi generalnemu.
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:
1) wydział kontroli,
2) wydział organizacyjno-administracyjny.
2. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu mogą wchodzić oddziały zamiejscowe,
tworzone w miejscach odpraw celnych lub w innych miejscach, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebą wykonywania kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
3. Wojewódzki Inspektor może tworzyć sekcje, samodzielne stanowiska pracy oraz
stałe 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.
§ 8.1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego
Inspektoratu zatwierdzony przez Wojewodę.
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2. Obowiązki i uprawnienia pracowników określają zasady ustalone przez
Wojewódzkiego Inspektora w Regulaminie Pracy.
GOSPODARKA FINASOWA
§ 9. Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową, a Wojewódzki Inspektor
dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10.1. Niniejszy Statut obowiązuje od dnia nadania przez Wojewodę.
2. Zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym do jego nadania.
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