Załącznik do zarządzenia Nr 132/2016
Wojewody Łódzkiego
z dnia 25 maja 2016 r.

S TAT UT
ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
wŁODZI
(tekst ujednolicony)
ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wojewody Łódzkiego Nr 56/2017 z dnia
13 marca 2017 r.1 oraz Nr 142/2018 z dnia 10 września 2018 r.2
§ 1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zapewnia wykonywanie zadań Wojewody
Łódzkiego wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:
1) przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;
2) zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie;
3) organu rządowej administracji zespolonej w województwie;
4) organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod
względem legalności oraz organu kontroli w stosunku do organów samorządu terytorialnego
w sprawach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub
porozumienia – pod względem legalności, gospodarności i rzetelności;
5) organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie
sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach
do właściwości innych organów tej administracji;
6) reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
7) organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego.
§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Łódzkiego;
2) Województwie – należy przez to rozumieć województwo łódzkie;
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Zarządzenie Nr 56/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania
Statutu Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi.
2
Zarządzenie Nr 142/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
nadania Statutu Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi.

3) Dyrektorze Generalnym Urzędu – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi;
5) wydziale – należy przez to rozumieć wydział lub biuro oraz inne równorzędne komórki
organizacyjne Urzędu, wymienione w § 6 Statutu;
6) dyrektorze wydziału – należy przez to rozumieć dyrektora wydziału lub biura oraz kierujących
innymi równorzędnymi komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 7 Statutu;
7) Regulaminie Organizacyjnym Urzędu – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
§ 3. 1. Siedzibą Urzędu jest miasto Łódź.
2. Stałe wykonywanie zadań poza siedzibą Urzędu możliwe jest także w innych
wyznaczonych do tego miejscach.
§ 4. 1. Kierownikiem Urzędu jest Wojewoda.
2. Wojewoda realizuje zadania przy pomocy Wicewojewody, Dyrektora Generalnego
Urzędu oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.
3. Wicewojewoda wykonuje zadania w zakresie określonym przez Wojewodę.
4. Dyrektor Generalny Urzędu wykonuje zadania wynikające z odrębnych przepisów lub
upoważnień i poleceń wydawanych przez Wojewodę, w szczególności zapewnia prawidłowe
funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, a także dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec
osób zatrudnionych w Urzędzie.
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§ 5. Przy Wojewodzie działają, realizując zadania określone w odrębnych przepisach:

1) Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego;
2) Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych;
3) Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
4) Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych;
5) Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi;
6) Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna orzekająca o odpowiedzialności osób wykonujących
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
7) 4Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz
Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych;
3
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W brzmieniu nadanym przez § pkt 1 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) 5Wojewódzka Rada Kombatancka.
§ 6. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały i biura:
1) Biuro Wojewody;
2) Biuro Kadr, Płac i Budżetu;
3) Biuro Administracji i Logistyki;
4) Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli;
5) Wydział Finansów i Budżetu;
6) 6 (uchylony)
7) Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
9) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
10) Wydział Rodziny i Polityki Społecznej;
11) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
2. W strukturze Urzędu funkcjonują ponadto wyodrębnione organizacyjnie:
1) Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Zespół Audytu Wewnętrznego;
3) Państwowa Straż Łowiecka;
4) Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna.
3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2 dzielą się na oddziały,
wieloosobowe lub samodzielne stanowiska pracy działające w Urzędzie, a szczegółowy zakres ich
działania określa Regulamin Organizacyjny Urzędu.
§ 7. 1. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska dyrektorów wydziałów i biur:
1) Dyrektor Biura Wojewody;
2) Dyrektor Biura Kadr, Płac i Budżetu;
3) Dyrektor Biura Administracji i Logistyki;
4) Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli;
5) Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu;
6) 7 (uchylony)
7) Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa;
8) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
9) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
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Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
Uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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Uchylony przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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10) Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej;
11) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
2. W komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 2, funkcję kierującego
komórką, pełnią podlegający zwierzchnictwu według odrębnych przepisów:
1) Pełnomocnik Wojewody do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego;
3) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej;
4) Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
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§ 8. 1. Do zakresu działania Biura Wojewody należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań Wojewody z zakresu działów administracji rządowej:
a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
b) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
c) sprawy zagraniczne;
2) prowadzenie spraw w zakresie:
a) zapewnienia organizacji pracy Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu,
b) obsługi prasowej Wojewody oraz współpracy ze środkami masowego przekazu,
c) obsługi współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym oraz
z partiami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
d) koordynacji zadań związanych z realizacją funkcji Wojewody jako zwierzchnika zespolonej
administracji rządowej w województwie oraz zadań w zakresie współdziałania z organami
administracji niezespolonej,
e) zapewnienia wymiany informacji pomiędzy Wojewodą, a ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej,
f) koordynacji działalności organów administracji rządowej działających na obszarze
województwa w zakresie zgodności z polityką Rządu,
g) obsługi organizacyjnej i protokolarnej oficjalnych wizyt.
2. Biuro prowadzi obsługę Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji
Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych oraz Wojewódzkiej
Rady Kombatanckiej.
§ 9. Do zakresu działania Biura Kadr, Płac i Budżetu należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
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W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

a) budżet w zakresie dysponenta trzeciego stopnia – Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi,
b) finanse publiczne w zakresie dysponenta trzeciego stopnia – Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi;
2) prowadzenie spraw w zakresie:
a) kadr i płac,
b) zamówień publicznych,
c) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych.
§ 10. Do zakresu działania Biura Administracji i Logistyki należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań Wojewody w zakresie działu administracji rządowej informatyzacja;
2) prowadzenie spraw w zakresie:
a) wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem Urzędu,
b) zapewnienia ochrony fizycznej Urzędu,
c) obsługi kancelaryjnej Urzędu,
d) prowadzenia archiwum zakładowego,
e) obsługi transportowej.
§ 11. Do zakresu działania Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli należy
w szczególności:
1) wykonywanie zadań Wojewody z zakresu działu administracji rządowej administracja
publiczna w zakresie administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz
procedur administracyjnych;
2) prowadzenie spraw w zakresie:
a)
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wszystkich posiadanych przez Wojewodę kompetencji kontrolnych z wyłączeniem kontroli,

które przypisane zostały innym wydziałom, a w szczególności kontroli finansowej oraz
kontroli wykonywanej w ramach zarządzania funduszami strukturalnymi,
b) nadzoru prawnego nad jednostkami samorządu terytorialnego,
c) obsługi prawnej Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu, skarg
do sądu administracyjnego, prowadzenia Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa
Łódzkiego,
d) opiniowania projektów aktów prawa miejscowego Wojewody i organów administracji
niezespolonej,
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W brzmieniu nadanym przez 1 § pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

e) przyjmowania interesantów w sprawach z zakresu skarg i wniosków zgłaszanych
do Wojewody.
§ 12. Do zakresu działania Wydziału Finansów i Budżetu należy w szczególności
realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) budżet, z zastrzeżeniem § 9 pkt 1 lit. a;
2) finanse publiczne, z zastrzeżeniem § 9 pkt 1 lit. b;
3) instytucje finansowe;
4) 10 rozwój regionalny w zakresie funduszy europejskich i certyfikacji.
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§ 13. (uchylony)

§ 14. Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa należy w szczególności

realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) budownictwo,

planowanie

i

zagospodarowanie

przestrzenne

oraz

mieszkalnictwo,

z zastrzeżeniem § 15 oraz § 22 pkt 1;
2) gospodarka;
3) transport;
4) rolnictwo;
5) rozwój wsi, z zastrzeżeniem § 22 pkt 2;
6) rynki rolne;
7) środowisko;
8) energia;
9) gospodarka wodna;
10) rozwój regionalny, z zastrzeżeniem § 12 pkt 4.
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§

15.

Do

zakresu

działania

Wydziału

Gospodarki

Nieruchomościami

należy

w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w zakresie
gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa.
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Dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
Uchylony przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
13
W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
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§ 16. Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy
w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) sprawy wewnętrzne, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt 2;
2) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
§ 17. 1. Do zakresu działania Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej należy
w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) kultura fizyczna;
2) oświata i wychowanie;
3) praca;
4) rodzina;
5) zabezpieczenie społeczne;
6) zdrowie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt 3.
2.
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Wydział prowadzi obsługę Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania

o Niepełnosprawności, Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych oraz Wojewódzkiej
Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.
§ 18. 1. Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) obrona narodowa;
2) sprawy wewnętrzne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania
kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, nadzoru nad ratownictwem górskim
i wodnym;
3) zdrowie w zakresie organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
2. Wydział

prowadzi

obsługę Wojewódzkiego

Zespołu

Zarządzania

Kryzysowego

i Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych.
§ 19. Do zakresu działania Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy
w szczególności zapewnienie ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych w Urzędzie.
§ 20. Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności
realizacja zadań z zakresu audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
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W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

§ 21. Do zakresu działania Państwowej Straży Łowieckiej należy w szczególności
zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa
przyrodniczego.
§ 22. Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) budownictwo,

planowanie

i

zagospodarowanie

przestrzenne

oraz

mieszkalnictwo,

w zakresie geodezji i kartografii;
2) rozwój wsi w zakresie scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz
podziału i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi.
§ 23. Zadania zespolonej administracji rządowej w województwie wykonuje Wojewoda oraz
działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży
wojewódzkich:
1) Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
2) Łódzki Komendant Wojewódzki Policji;
3) Łódzki Kurator Oświaty;
4) Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych;
5) Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
6) Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
7) Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
8) Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
9) Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
10) Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków;
11) Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
12) Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
13) Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny;
14) Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
§ 24. Aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
stanowią:
1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi;
2) Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi;
3) Kuratorium Oświaty w Łodzi;
4) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Łodzi;

5) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi;
6) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi;
7) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi;
8) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi;
9) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi;
10) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi;
11) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi;
12) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi;
13) Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Łodzi.
§ 25. 1. Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi należy w szczególności wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
organizowania i prowadzenia walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi
zagrożeniami.
2.

Do

zakresu

działania

Komendy

Wojewódzkiej

Policji

w

Łodzi

należy

w szczególności wykonywanie zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Do zakresu działania Kuratorium Oświaty w Łodzi należy w szczególności
wykonywanie zadań w zakresie oświaty, w tym sprawowania nadzoru pedagogicznego.
4. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych w Łodzi należy w szczególności wykonywanie zadań z zakresu kontroli
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ich krajowej produkcji i obrocie oraz eksporcie
i imporcie.
5.

Do

zakresu

działania

Wojewódzkiego

Inspektoratu

Ochrony

Roślin

i Nasiennictwa w Łodzi należy w szczególności wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad
zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków
ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym.
6. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi należy
w szczególności wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktami
leczniczymi oraz wyrobami medycznymi.
7. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi
należy w szczególności wykonywanie zadań w zakresie kontroli przestrzegania przepisów
o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody.
8. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi
należy w szczególności wykonywanie zadań w zakresie kontroli mającej na celu ochronę interesów

i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.
9. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi należy
w szczególności wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa
produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
10. Do zakresu działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi należy
w szczególności wykonywanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
11. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Łodzi należy w szczególności wykonywanie zadań nadzoru budowlanego określonych ustawą
Prawo budowlane, kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz
kontrola wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym wyrobów
budowlanych.
12. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Łodzi należy w szczególności wykonywanie zadań w zakresie kontroli krajowego
i międzynarodowego transportu drogowego oraz krajowego i międzynarodowego niezarobkowego
przewozu drogowego osób i rzeczy.
13. Do zakresu działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi
należy w szczególności wykonywanie zadań w zakresie zdrowia publicznego, w celu ochrony
zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz kształtowania
odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
§ 26. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Urzędu, w tym szczegółowe
zakresy działania wydziałów, określa Regulamin Organizacyjny Urzędu ustalony przez Wojewodę
w drodze zarządzenia.
§ 27. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rządowej administracji
zespolonej w województwie, w tym szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych oraz
delegatur określają regulaminy, ustalone przez kierowników jednostek administracji zespolonej.
§ 28. Spory kompetencyjne między wydziałami Urzędu rozstrzyga Wojewoda.
§ 29. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie lub przez niego
nadzorowanych stanowi załącznik do Statutu.
§ 30. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik do Statutu Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

WYKAZ
jednostek organizacyjnych podporządkowanych
Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych

Państwowa Straż Rybacka w Łodzi.

