
ZARZADZENIE Nr 3/2015

z dnia 14 wrzesnia 2015r.
l6dzkiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego w t.odzi

w sprawie wprowadzenia w Wojew6dzkim Inspektoracie Farmaceutycznym
w t.odzi "Procedury post~powania w Wojewodzkim Inspektoracie
Farmaceutycznym w todzi w sprawach dotyczqcych petycji" oraz

"Procedury w sprawie sposobu post~powania w Wojewodzkim Inspektoracie
Farmaceutycznym w todzi w sprawach z zakresu dzialalnosci lobbingowej"

§ 1

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipea 2014r. 0 petyejaeh (Oz.U. z 2014r. poz. 1195)

wprowadza si~ "Proeedurf1 postf1powania w Wojew6dzkim Inspektoraeie Farmaeeutyeznym

w Lodzi w sprawaeh dotyezqeyeh petyeji" stanowiqcq Zatqcznik Nr 1 do niniejszego

Zarzqdzenia.

§2

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. 0 dziatalnosci lobbingowej

w procesie stanowienia prawa (Oz.U. Nr 169 poz. 1414 z p6in. zm.) wprowadza si~

"Proeedurf1 w sprawie sposobu postf1powania w Wojew6dzkim Inspektoraeie

Farmaeeutyeznym w Lodzi w sprawaeh z zakresu dzialalnosei lobbingowej" stanowiqcq

Zatqcznik Nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia.

§3

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

t6dz, dnia 14 wrzesnia 2015r

mgr farm. Romuald Boguszewskl



Zafqcznik nr 1

do zarzqdzenia Nr 3/2015

z 14.09.2015r.

Procedura post~powania w Inspektoracie Farmaceutycznym w lodzi

w sprawach dotycz"cych petycji

I.

Procedura okresla spos6b postEilPowania ze zfozonymi petycjami w Wojew6dzkim

Inspektoracie Farmaceutycznym w lodzi, (zwanym dalej Inspektoratem).

II.

Po wpfyniEilciu petycji do Kancelarii Inspektoratu pracownik Kancelarii rejestruje petycjEil

w Rejestrze Petycji (Zafqcznik Nr 1), sprawdza czy petycja zawiera wymagane informacje:

- oznaczenie podmiotu wnoszqcego petycje

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu oraz adresu do korespondencji

- oznaczenie adresata petycji

- wskazanie przedmiotu petycji,

Nast~pnie pracownik wyznaczony przez l6dzkiego Wojew6dzkiego Inspektora

Farmaceutycznego:

1. sprawdza czy adresat petycji jest wfasciwy do jej rozpatrzenia, a w razie koniecznosci

przesyfa jq niezwfocznie, nie p6iniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia jej zafozenia, do

podmiotu wfasciwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiajqc 0 tym r6wnoczesnie podmiot

wnoszqcy petycjEil,

2. sprawdza czy petycja spefnia wymogi art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 Ustawy 0 petycjach czyli

zawiera oznaczenie podmiotu wnoszqcego petycje oraz wskazanie miejsca zamieszkania

albo siedziby podmiotu oraz adresu do korespondencji),

3. w razie koniecznosci wzywa podmiot w terminie 30 dni od dnia zhzenia petycji do jej

uzupefnienia lub wyjasnienia tresci petycji w terminie 14 dni, z pouczeniem, ze petycja kt6rej

tresc nie zostanie uzupefniona lub wyjasniona pozostanie bez rozpatrzenia

4. przesyfa do Informatyka Inspektoratu informacjEil 0 petycji w celu niezwfocznego

udostEilpnienia w Biuletynie Informacji Publicznej WIF w lodzi, zgodnie

z art. 8 Ustawy 0 petycjach.

III.

Organ rozpatruje petycj~ bez zbEildnej zwfoki, jednak nie p6iniej niz w terminie 3 miesiEilcy

od dnia jej zfozenia lub 6 miesiEilcy w przypadku wystqpienia okolicznosci niezaleznych

od Inspektoratu i zawiadamia wnoszqcego petycjEil 0 sposobie jej zafatwienia wraz

z uzasadnieniem.



IV.

Zgodnie z Art 14 Ustawy 0 petycjach wyznaczony pracownik raz w roku do dnia 30 czerwca

umieszcza w Biuletynie Informacji WIF w todzi, zbiorczq informacj~ 0 petycjach

rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczeg61nosci dane dotyczqce

Iiczby, przedmiotu oraz sposobu zatatwienia petycji.

V.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zatqczniku majq zastosowanie przepisy Ustawy

o petycjach z 11 Iipca 2014r. (Oz. U. z 2014r., poz. 1195).
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Za~~cznik nr 2

do zarz~dzenia Nr 3/2015

z dnia 14.09.2015 r.

Procedura w sprawie sposobu post~powania w Wojew6dzkim Inspektoracie

Farmaceutycznym w Lodzi w sprawach z zakresu dziatalnosci lobbingowej

I.

Procedura okresla spos6b post~powania w Wojew6dzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w

todzi, (zwanym dalej Inspektoratem) z podmiotami:

1) wykonuj~cymi zawodow~ dzia~alnos6 lobbingow~,

2) wykonuj~cymi bez wpisu do rejestru czynnosci z zakresu zawodowej dzia~alnosci

lobbingowej,

II.

1. Po w~yni~ciu do Kancelarii Inspektoratu zg~oszenia od podmiotu wykonuj~cego

zawodow~ dzia~alnos6 lobbingowq, pracownik wyznaczony przez t6dzkiego Wojew6dzkiego

Inspektora Farmaceutycznego (dalej tWIF) po wpisaniu zg~oszenia do odpowiedniego

rejestru wykonuje nast~puj~ce czynnosci:

1) przyjmuje od podmiotu zaswiadczenie albo oswiadczenie 0 wpisie do rejestru podmiot6w

wykonuj~cych zawodow~ dzia~alnos6 lobbingow~ wraz z pisemnym oswiadczeniem

zawieraj~cym wskazanie podmiot6w, na rzecz kt6rych wykonuje t~ dzia~alnos6,

2) sprawdza, czy podmiot od kt6rego w~yn~~o zg~oszenie jest wpisany do rejestru

podmiot6w wykonuj~cych zawodow~ dzia~alnos6 lobbingow~ zamieszczonego na stronie

internetowej http://issuu .com/maclawyer/docs/rejestr Jobbystow _w_polsce,

3) dokonuje weryfikacji zg~oszenia z punktu widzenia w~asciwosci rzeczowej miejscowej

tWIF. W przypadku jej braku przygotowuje projekt pisma przekazuj~cego spraw~ do organu

w~asciwego; 0 przekazaniu zg~oszenia zgodnie z w~asciwosci~ zawiadamia si~ podmiot

wykonuj~cy dzia~alnos6 lobbingowq, od kt6rego w~yn~~o zg~oszenie,

4) przesy~a do Informatyka Inspektoratu informacj~ 0 zg~oszeniu, ze wskazaniem podmiotu,

od kt6rego one pochodzi, tresci zg~oszenia oraz podmiot6w, na rzecz kt6rych jest one

realizowane, w celu niezw~ocznego udost~pnienia w Biuletynie Informacji Publicznej WIF w

todzi, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy,



5) dokonuje analizy zg~oszonej sprawy,

6) przygotowuje projekt pisemnej odpowiedzi podmiotowi sk~adajqcemu zg~oszenie.

Dopuszcza si~ r6wniez udzielenie odpowiedzi podmiotowi na zg~oszenie w formie e-maila,

2. W przypadku, gdy zg~oszenie nie pochodzi od podmiotu, kt6ry wykonuje zawodowq

dzia~alnos6 lobbingowq w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy, traktuje si~ je jak petycj~ wed~ug

przepis6w ustawy z dnia 11 Iipca 2014 r. 0 petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) lub wniosek

wed~ug przepis6w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania

administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

3. W przypadku stwierdzenia, ze zg~oszenie skierowane do Inspektoratu pochodzi od

podmiotu, wykonujqcego czynnosci z zakresu zawodowej dzia~alnosci lobbingowej,

niewpisanego do rejestru podmiot6w wykonujqcych zawodowq dzia~alnos6 lobbingowq,

tWIF przekazuje zgodnie z art. 17 ustawy pisemnq informacj~ do ministra w~asciwego do

spraw administracji publicznej.

III.

Wyznaczony pracownik raz w roku do konca lutego sporzqdza informacj~ 0 dzia~aniach

podejmowanych wobec tWIF w roku poprzednim przez podmioty wykonujqce zawodowq

dzia~alnos6 lobbingowq oraz przekazuje jq tWIF w celu jej niezw~ocznego udost~pnienia w

Biuletynie Informacji WIF w todzi, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.

Ww. informacja zawiera:

1) okreslenie spraw, w kt6rych zawodowa dzia~alnos6 lobbingowa by~a podejmowana;

2) wskazanie podmiot6w, kt6re wykonywa~y zawodowq dzia~alnos6 lobbingowq;

3) okreslenie form podj~tej zawodowej dzia~alnosci lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy

polega~a ona na wspieraniu okreslonych projekt6w, czy tez na wyst~powaniu przeciwko tym

projektom;

4) okreslenie w~ywu, jaki wywar~ podmiot wykonujqcy zawodowq dzia~alnos6 lobbingowq w

procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
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