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Zalqcznik do Zarz4dzenia
Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora
Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
zdnia 26marca2021 r.

ZATWIERDZAM

tls\,h:n /-:tos
(data i podpis Wojewody

OCHRONY ROSLIN I

CYJNY WOIEWoDZKTEGO TNSPEKTORATU

NASIENNICTWA W GORZOWIE WLKP.

ROZDZIAL 1

Postanowienia og6lne

$1. Regulamin organizacyjny Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin

i Nasiennictwa w Gorzowie wlkp., zwany dalej,,Regulaminem" okreSla wewnQtrznq strukturQ
oraz zasady funkcjonowania Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa w
Gorzowie Wlkp.

$2' wojew6dzki Inspektorat ochrony Roslin i Nasiennictwa w Gorzowie wlkp. dziala
na podstawie:

1) ustawy z dnia 1-3 lutego 2020 r. o Paflstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa
w Gorzowie Wlkp. (Dz. U. z Z0Z7 r. poz. t4T);

2) ustawy z dnia 13 lutego 2020 r'o ochronie roslin przed agrofagam i (Dz.ll. z 2027r. poz,256);

3) ustawy z dniag listopada 201,2 r.o nasiennictwie (Dz. u. 22021 r. poz. L29);4) ustawy z dnia B marca 201,3 r.o Srodkach ochrony ro.rin (Dz. u. z 2020 r. poz.20g7);5J ustawy z dnia 10 ripca 2007 r. o nawozach i nawo2eniu (Dz.,. z 2027 r. poz.76);6J ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i adn .

(Dz. u. z 2019 r. poz. L464); 
-'- !' vuzrc t aurllDlstracji rzEdowej w wojew6dztwie

7) rozporzitrdzeniu Ministra Rornictwa i Rozwoju wsi z dnia 2g grudnia 2020r. w sprawie
szczegSrowej organizacji pafistwowej 

Inspekcji ochrony Ro.rin i N;lsrennictwa oraz
Iegitymacji slu'bowej pracownik 6w tejrnspekcji (Dz. u. z 2020 t., po2.2404);

REGULAMIN ORGAN
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B) statutu wojew6dzkiego Inspektoratu ochrony Roslin i Nasiennictwa w Gorzowie wlkp.
stanowiqcego zalqcznik do zarz4dzenia wojewody Lubuskiego z dnia 1 marca 2021. r.

w sprawie nadania statutu wojew6dzkiemu Inspektoratowi ochrony Roslin

i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

$3. Ilekroi w regulaminie organizacyjnym Wojew6dzkiego Inspektoratu 0chrony RoSlin

i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. jest mowa o:

1) Inspekcii - n aleLy przez to rozumied Paristwowq Inspekcjg 0chrony RoSlin i Nasiennictwa;

2) Wojewodzie - nale2y przez to rozumie6 Wojewodq Lubuskiego;

3J Gl6wnym Inspektorze - naleZy przez to rozumied Gl6wnego Inspektora Ochrony Ro6lin

iNasiennictwa;

4) wojew6dzkim Inspektorze - naleZy przez to rozumiei Lubuskiego wojew6dzkiego

Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.;

5J Zastqpcy wojew6dzkiego Inspektora - nale2y przez to rozumie6 zastQpce Lubuskiego

Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.;

6) Kom6rce organizacyjnei - naleiy przez to rozumiei dzialy orazsamodzielne stanowiska
pracy wojew6dzkiego Inspektoratu 0chrony Roslin i Nasiennictwa w Gorzowie wlkp.;

7) fednostce organizacyjnej - nare|y przez to rozumie6 oddziary wojew6dzkiego
lnspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.;

BJ Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obslugi - nare2y przez to rozumiei stanowiska
pracy wymienione w rozporzEdzeniu prezesa Rady Ministr6w z dnia 2 rutego 2010 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracownik6w niebqdqcych czronkami korpusu sluibycyw,nej zatrudnionych w urzgdach administracji rz4dowej i pracownik6w innychjednostek [Dz. U. Nr 27 , poz. 734);

9) Regulamini e - naleiy przez to rozumiei n.Inspektoratu. 
!v r uzuurrtsc nlnle]szy regulamin WOjeW6dZkiegO

$4.1. Wojew6dzki Inspektorat, wchodzi w skladwwojew6dztwie, jest aparat",-;;":,":.: 
t::i' rz4dowej administracji zesporonej

Lubuskiego zad,n,", uo_r"llt"Ju j#",",ir.,fiffi}}:je w imieniu woi"*oay
2. Wojew6dzki Inspekrr

tnspekcji zgodnie ,,"uo^^::,:.^^111-nia 
reatizacl q zadafr ustawowych, kierunk6w dzialania

3. wojew6dzki Inspekto 

t wy$tcznymi okreflonymi przez Gl6wnegornspektora.
rat jest iednostkq bud2etowa.
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4. W rozumieniu Kodeksu postqpowania administracy,nego w sprawach nale2qcych

do zakresu zadah i kompetencii Inspekcji organem wlasciwym, jeZeli ustawa nie stanowi

inaczej, jest Wojew6dzki Inspektor i jako organ wylszego stopnia Gl6wny Inspektor.

$5.1. Wojew6dzki Inspektorat obejmuje swo.l4 dzialalno6ci4 obszar wojew6dztwa

lubuskiego.

2. siedzib4 wojew6dzkiego Inspektoratu iest miasto Gorz6w wlkp., ul. Zieleniecka 11.

ROZDZIA*.2

Zadania Woiew6dzkiego Inspektoratu

$6. Do zadaf Wojew6dzkiego Inspektoratu nale2y prowadzenie spraw zwi qzanych z:

1) ochronq roSlin przed agrofagami;

2) zapobieganiem zagroZeniom zwi4zanym z produkcjq Srodk6w ochrony roSlin, obrotem

tymi Srodkami i stosowaniem tych Srodk6w ;

3) nadzoru nad wprowadzeniem do obrotu nawoz6w, nawoz6w oznaczonych znakiem

,,NAW6Z WE" i Srodk6w wspomagajqcych uprawq roSlin;

4) monitorowaniem zu2ycia Srodk6w ochrony roSIin;

5) nadzorem nad wytwarzaniem i ocenq materiaru siewnego oraz obrotem tym materialem;
6) kontrol4 upraw w zakresie organizm6w genetycznie zmodyfikowanych;
7) wykonywaniem innych zadari okreslonych w aktach prawnych powszechnie

obowi4zujqcych.

ROZDZIAI..3

Zasady wewnqtrznej organizacji i podzial kompetencji

$7'l Wojew6dzki Inspektor jako kierownik wojew6dzkiego Inspektoratu odpowiada
za realizacjq zadafi przed Wojewodq i Gl6wnym Inspektorem.

2' wojew6dzki Inspektor dokonuje czynno.ci z zakresu prawa pracy wobec os6bzatrudnionych w Wojew6dzkim Inspektoracie.
3' wojew6dzki Inspektor wykonuje funkcje przewidziane w ustawie o sru2bie cywilnejdla dyrektora generalnego urzqdu.
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4. Wojew6dzki Inspektor kieruie Wojew6dzkim Inspektoratem przy pomocy Zastqpcy

wojew6dzkiego Inspektora, kierownik6w kom6rek organizacyjnych oraz kierownik6w

oddziai6w Wojew6dzkiego Inspektoratu.

5. Wojew6dzkiego Inspektora podczas nieobecnoSci zastgpuje Zastqpca Wojew6dzkiego

Inspektora, a w przypadku .jednoczesnej nieobecnoSci wojew6dzkiego Inspektora i zastepcy

wojew6dzkiego Inspektora wskazany pisemnie kierownik kom6rki organizacyjnej

wyznaczony ptzez W ojew 6dzkiego Inspektora.

58.1. W sklad Wojew6dzkiego Inspektoratu wchodzE nastQpuiAce kom6rki

organizacyjne:

1l Dziai Nadzoru Fitosanitarnego;

2) Dzial Nadzoru Nasiennego;

3) Dzial Ochrony RoSlin i Nawoz6w;

4) Dzial Finansowy;

5) Dzial Administracyjny;

6) Samodzielne stanowiska pracy do spraw:

a) obslugi prawnej,

bJ kadr,

c) spraw obronnych,

dJ ochrony danych osobowych,

e) ochrony informacji niejawnych.

2 W sklad woiew6dzkiego Inspektoratu wchodzq nastQpuiEce jednostki organizacyjne:
1] Oddziat Wojew6dzkiego Inspektoratu w Gorzowie Wielkopolskim;
2) oddzial wojew6dzkiego Inspektoratu w Kro6nie Odrzafiskim;
3) Oddzial Wojew6dzkiego Inspektoratu w Lubsku;
4) Oddziai Wojew6dzkiego Inspektoratu w Migdzyrzeczu;
5) oddziar wojew6dzkiego Inspektoratu w Nowej Sori z siedzibq w zierone) G6rze;6) Oddzial Wojew6dzkiego Inspektoratu w Strzelcach Krajefiskich;
7J Oddziai Wojew6dzkiego Inspektoratu w Slubicach;
8l Oddziat Wojew6dzkiego lnspektoratu w Sulqcinie;
9) Oddzial Wojew6dzkiego Inspektoratu w Swiebodzinie;
10J Oddziai Wojew6dzkiego Inspektoratu we Wschowie;
11) Oddziai Wojew6dzkiego Inspektoratu w Zielonej G6rze;
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12) Oddzial Wojew6dzkiego Inspektoratu w Zaganiu.

3' szczeg6lowq strukturg wojew6dzkiego Inspektoratu okresla schemat organizacyjny,
stanowiqcy Zalqcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

s9'1' Plan etat6w wojew6dzkiego Inspektoratu ustarony jest w pranie finansowym na
dany rok.

2' Podzialu etat6w miedzy kom6rki organizacyjne i jednostki organizacyjne dokonuje
Wojew6dzki Inspektor, kieruj4c sig zakresem realizow anych przeznie zadafi.

$10.1.Do kompetencji Wojew6dzkiego Inspektora nale2y w szczeg6lno.ci:
1) koordynacja i nadz6r nad realizacjqustawowych zadari Inspekcji;
2) reprezentowanie Wojew6dzkiego Inspektoratu na zewnEtrz;

3) skladanie oswiadczeri woli w sprawach maiqtkowych iprzyjmowanie innych zobowiqzafi
w granicach posiadanych pelnomocnictw;

4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach nale24cych do zakresu dzialania
Inspekcji;

5) udzielanie pisemnych upowa2niefi pracownikom wojew6dzkiego Inspektoratu bqd4cych
urzqdowymi inspektorami do zaratwiania spraw w imieniu wojew6dzkiego Inspektora,
w tym do wykonywania czynnoSci w ramach kontrori i innych czynno.ci urzqdowych;6) cofania wydanych upowa2nie6, w przypadkach niewra.ciwego wykonywania zadari;7) upowa2niania pracownik6w Inspekcji nie bqd4cych urzqdowymi inspektorami oraz os6bnie bgdqcych pracownikami Inspekcji do wykonywania czynnosci kontrornych lub innychczynnoSci urzqdowych;

8) wydawanie Iegirymacji slu2bowych Zastqpcy Wojew6dzkiego Inspektoraoraz pracownikom Wojew6dzkiego Inspektoratu;
9) ustalanie regulamin6r.r

,,, :"'ffi:fu*#ffi#ili:J:;I:"" 
w ceru prawidr'weg.

"'ilTfT;:.ir:,J;:""'i z Gt6wnvm Inspekrorem, wojewodq oraz organami

l2) wsp6ipraca z jednos, 
samorz4dowej szczebla wojew6dzkiego;

;**:ffi [#:**,,,#*:ii:_:*"' 
j ed n's'lka m

rerownika zakladu pracy nale2y:
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7) nawiEzywanie i rozwi4zywanie stosunk6w pracy;

2) prowadzenie poliryki kadrowej i placowej;

3) przyznawanie nagr6d;

4J nakladanie kar porz4dkowych.

3. wojew6dzkiemu Inspektorowi podlegaiq bezposrednio kom6rki organizacyjne

oraz nastqpujqce stanowiska:

1) Dzial Finansowy, w tym Gl6wny Ksiqgowy;

2\ Dzial Ad ministracyjny;

3) Dziai Nadzoru Fitosanitarnego;

4) Dzial Ochrony Ro3lin i Nawoz6w;

5) Samodzielne stanowiska do spraw:

aJ kadr,

b) obslugi prawnej,

cl ochrony danych osobowych,

dJ ochrony informacji niejawnych;

6) Oddzialy Wojew6dzkiego Inspektoratu.

511' Do zadafi Zastqpcy wojew6dzkiego Inspektora nare2y w szczeg6lnosci
koordynowanie i kontrolowanie pracy nastqpuj4cej kom6rki organizacyjnej oraz
samodzielnego stanowiska pracy:

1) Dzialu Nadzoru Nasiennego;

2) Samodzielnego stanowiska do spraw obronnych.

s12' Do wsp6rnych kompetencji wojew6dzkiego Inspektora oraz zastgpcy nare'ywszczeg6lnoSci nadzorowanie realizacji zadari obronnv"; "".^-,, 

-:: 
.':":":

zarz4dzaniakryzysowego w wojew6dzkim ,nrr"ur".rl,1l'ch' 
obrony cywilnei kraju oraz

.,,,::,'#:;:il;;#ffitkami orsanizacyjnymi kieruj4 kierownicy, a Dziaiem

S14. Do kompetencji k.
narezy udzierani" ,.topo* ul 

ownik6w jednostek orgal '

y p o czy nko wy c,,, 
", 

r "r,r,'iii:'J:., I#.n' "n 
i o nvch $ B u s t. 2



$15. Do zadai wsp6lnych kierownik6w kom6rek i iednostek organizacyinych nale2y

w szcze96lnoSci:

i ) wla5ciwe opracowanie projekt6w wydawanych decyzji, dokument6w i innych

material6w;

2) prawidlowe, efektywne, terminowe i rzetelne zalatwianie spraw;

3) dbanie o sprawnq organizacjq pracy i okre6lenie wewnQtrznego podzialu pracy;

4) dbanie o przestrzeganie dyscypliny pracy;

5) opiniowanie pracy podlegiych pracownik6w oraz przedkladanie opinii Wojew6dzkiemu

Inspektorowi;

6) dokonl.wanie oceny pracy podleglych pracownik6w zatrudnionych w korpusie slu2by

cywilnel;

7) przygotowanie zakres6w czynnoSci podleglych pracownik6w;

8) zabezpieczenie tajemnicy paristwowej i slu2bowej;

9) zapewnienie przestrzegania obowiqzk6w zwi4zanych z ochron4 danych osobowych;

10) przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania przez podleglych pracownik6w

przepis6w bezpieczeistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo2arowej i regulaminu

pracy;

1 1) zabezpieczenie powierzonego mienia Wojew6dzkiego lnspektoratu;

l2) aktywna wsp6lpraca pomigdzy kom6rkami i jednostkami organizacyjnymi;

13) sporzqdzanie okresowych analiz i sprawozdal z realizowanych zadari, w tym wydatk6w
finansowych;

l4) kierowanie realizaciqi wykonywanie zadari obronnych, obrony cywirnej kraju stosownie
do merytorycznego zakresu dzialania kom6rki lub jednostki organizacyjnej;

15) wykonywanie innych zadafi zleconych przez Wojew6dzkiego Inspektora.

s16. Do kompetencji samodzielnych stanowisk pracy nare2y w szczeg6rnosci:
1) wykonywanie zadari wlasnych okreslonych w niniejszym Reguraminie oraz wskazanych

w zakresach czynnoSci;

2) realizowanie zadari obronnych oraz zada6 z zakresu obrony cywilnej kraju stosownie
do merytorycznego zakresu zadafi nadanym stanowisku.
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$17.1. Zakresy czynnoSci kierownik6w kom6rek i jednostek organizacyjnych,

samodzielnych stanowisk pracy oraz pozostalych pracownik6w zatwierdza Wojew6dzki

Inspektor.

2. Zakres obowiEzk6w Gi6wnego Ksiggowego okre6la Wojew6dzki Inspektor

uwzglqdniajqc przepisy z zakresu finans6w publicznych.

$18. Zastgpca Wojew6dzkiego Inspektora, kierownicy kom6rek i jednostek

organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy

odpowiadaj4 przed Wojew6dzkim Inspektorem za realizacjq powierzonych im zadari.

$19, Przy znakowaniu spraw pracownicy Wojew6dzkiego Inspektoratu zobowiazani

sa do stosowania zasad okreSlonych w rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministr6w w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, iednolitych rzeczowych rvykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych oraz do stosowania odpowiednich

symboli literowych okreslonych w Zalqczniku nr 2 do niniejszego regulaminu

organizaryjnego.

ROZDZIAI,4

sklad i zakres dzialania kom6rek organizacyjnych wojew6dzkiego Inspektoratu

sprawowanego

organizaryjne

1)

2)

Kierownik Dzialu Nadzoru Fitosanitarnego;

Stanowisko ds. zwalczania, nadzoru i ewidencji
regulowanych agrofag6w niekwarantannowych;

3) Stanowisko ds. nadzoru fitosanitarnego eksportu i importu oraz nadzoru w obrocie
wewnetrznym;

4) Stanowisko ds nadzoru i rejestracji podmiot6w oraz kontrori organizm6w
niekwarantanniowych.

520'1' w sklad Dzialu Nadzoru Fitosanitarnego wchodz4 nastQpuiqce stanowiska:

agrofag6w kwarantannowych oraz

2. Do zadafi Dzialu Nadzoru Fitosanitarnego nale2y w szczeg6lnoSci:1) planowanie, koordynowanie i nadz6r nad realizacj4 zadai.t zzakresu
nadzoru nad zdrowiem roilin, wykonywanych przez jednostki
Wojew6dzkiego Inspektoratu;
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2) nadz6r nad stanem fitosanitarnym ro6lin, produkt6w ro6linnych lub przedmiot6w oraz

podlo2y, gleby i Srodk6w transportu, w tym nadz6r nad prawidlowoSciq pobierania pr6b

do badari laboratoryjnych;

3) ocena stanu zagroLenia przez agrofagi szkodliwe, wydawanie decyzji administracyjnych,

prowadzenie ewidencji wystgpowania, nad26r nad zwalczaniem oraz zapobieganiem ich

rozprzestrzenianiu siq, w tym nadz6r nad zabiegami oczyszczania, odka2ania i przerobu

roSlin produkt6w roSlinnych i przedmiot6w;

4) nadz6r nad kontrolami zwiqzanymi z wydawaniem Swiadectw fitosanitarnych,

Swiadectw przedeksportowych, zaSwiadczeri o zdrowotnoSci, paszport6w roSlin;

5J nadz6r nad kontrolami prawidlowego oznakowania okreSlonych towar6w ro5linnych

znajdujqcych siq w obrocie;

6l prowadzenie urzqdowego rejestru podmiot6w profesjonalnych;

7l wydawanie upowa2niefi dla podmiot6w wnioskujqcych o upowaZnienie do wydawania

paszport6w ro6lin oraz nadz6r nad takimi podmiotami;

8] przeprowadzanie egzamin6w potwierdzajEcych posiadanie wiedzy dotyczqcej

wykon),wania ocen do cel6w wydawania paszport6w ro6lin;

9J nadz6r nad importem ro6lin, produkt6w ro5linnych i przedmiot6w, w tym praca w

systemach informatycznych zwiqzanych z importem;

10) upowa2nianie oraz nadz6r nad podmiotami upowa2nionymi do znakowania drewnianych

material6w opakowaniowych;

11) prowadzenie ewidencji druk6w Scislego zarachowania zwiqzanych z sprawowanym

nadzorem nad zdrowiem roslin, nadzorowanie gospodarowania drukami scislego

zarachowania przekazanymi jednostkom organizacyjnym;

12) uznawanie oraznadz6r nad miejscami produkcji uznanymi zawolne od danego agrofaga;

13J prowadzenie szkolefi dla inspektor6w wojew6dzkiego Inspektoratu oraz innych
podmiot6w z zakresu zdrowia roSlin;

14J wsp6Ipraca z Biurem Nadzoru Fitosanitarnego i wsp6lpracy Miqdzynarodowej,

Gl6wnego Inspektoratu ochrony Roslin i Nasiennictwa, pozostalymi wojew6dzkimi
Inspektoratami PIoRiN, innymi inspekcjami i instytucjami oraz jednostkami naukowymi;

15) opracowywanie sprawozdai i informacji z wykonanych zadait z zakresu nadzoru nad
zdrowiem roSlin;
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16) przygotowywanie dokument6w oraz weryfikac.la dokument6w skladanych przez

podmioty wnioskujqce o udzielenie i wyplacenie dotacji w zakresie dofinansowania

koszt6w ochrony roSlin zwi4zanych z wykryciem okre5lonego agrofaga;

17) kontrolowanie prawidlowoSci wprowadzanych danych /informacji przez jednostki

organizacyjne do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie RoSlin

i Nasiennictwa z zakresu zagadnieri zwiqzanych ze zdrowiem ro6lin;

1Bl wykonl.wanie innych zadafi nie wymienionych powyie1, zwi4zanych ze sprawowanym

nadzorem nad zdrowiem roSlin;

19) wykonywanie innych zadafi zleconych przez Wojew6dzkiego Inspektora.

S21.1. W sklad Dzialu Nadzoru Nasiennego wchodzq nastqpujqce stanowiska:

1) Kierownik Dzialu Nadzoru Nasiennego;

2) Stanowisko pracy ds. oceny materialu siewnego;

3) Stanowisko pracy ds. kontroli obrotu materialem siewnym.

2. Do zadafi Dzialu Nadzoru Nasiennego naleLy w szczeg6lno5ci:

1l przyjmowanie i sprawdzanie wniosk6w do tycz4cych oceny polowej plantacji nasiennych

oraz materialu szk6lkarskiego;

2) organizowanie, nadzorowanie oraz prowadzenie oceny polowej plantacji nasiennych;

3) organizowanie szkole6, egzamin6w oraz przygotouT/wanie dokumentacji w celu wydania

upowa2niefl kwalifikatorom i p16bobiorcom urzqdowym i akredytowanym;

4) nadzorowanie pracy p16bobiorc6w urzqdowych i akredytowanych w zakresie pobierania

pr6b do oceny laboratoryinej, w tym do oceny to2samoSci i czystosci odmianowej oraz

oceny kontrolnej;

5) nadzorowanie pobierania pr6b sadzeniak6w ziemniaka do oceny cech zewnqtrznych, do

laboratoryinej oceny zdrowotnoSci oraz kontroli sadzeniak6w ziemniaka w obrocie;

6) planowanie, nadzorowanie oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie wytwarzania,
przechowyr,rrania, przerobu oraz obrotu materialem siewnym;

7) zbieranie i opracow5nvanie dla cel6w statystycznych informacji o obrocie materialem
siewnym oraz przygotowywanie sprawozdari w tym zakresie;

BJ wsp6ipracowanie z centralnym 0srodkiem Badania odmian Roslin uprawnych
w zakresie badafi to2samoSci i czystoSci odmianowej materialu siewnego;
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9J nadzorowanie wystawiania Swiadectw i informacji po ocenie polowej i ocenie cech

zewngtrznych;

10J przygotowywanie dokumentacii zwiEzanej z oplatami za oceng materialu siewnego;

11J utrzymywanie wsp6lpracy z Centralnym Laboratorium i jego oddzialami w zakresie

oceny materialu siewnego;

12) wypelnianie i dystrybuc.la etykiet i plomb urzqdowych, w tym kontrola wypelniania

etykiet urzgdowy ch przez upowa2nione podmioty;

13] weryfikowanie wniosk6w oraz merytoryczne przygotowanie decyzji zezwalaj4cych na

wykorzystanie konwencjonalnego materialu siewnego w rolnictwie ekologicznym;

141 organizowanie i prowadzenie kontroli upraw winoro6li, z kt6rych winogrona

przeznaczone sE do wyrobu wina;

L5) nadz6r nad kontrolq upraw pod kEtem obecno5ci GMO;

16) weryfikowanie zgloszei, wystawianie wla6ciwych za6wiadczei oraz prowadzenie

ewidencji przedsigbiorc6w, rolnik6w i dostawc6w;

17) przekazyvvanie jednostkom WIORiN oraz zainteresowanym podmiotom informac.ji

o obowi4zujEcych przepisach prawa z obszaru nasiennictwa i jego zmianach;

1BJ nadzorowanie i kontrolowanie jednostek organizaryjnych w zakresie wla6ciwym dla

Dzialu Nadzoru Nasiennego;

19J wykonywanie innych zadafi zleconych przez Wojew6dzkiego Inspektora.

$ 22.1.W sklad Dzialu Ochrony RoSIin i Nawoz6w wchodz4 nastqpuj4ce stanowiska:

1) Kierownik Dzialu Ochrony Ro6lin i Nawoz6w;

2) Stanowisko ds. wprowadzania do obrotu Srodk6w ochrony ro6lin oraz sprawno6ci

technicznej sprzgtu przeznaczonego do stosowania Srodk6w ochrony roSlin;

3) Stanowisko ds. stosowania 6rodk6w ochrony roslin oraz szkolei w zakresie srodk6w

ochrony roSlin;

4l Stanowisko ds. wprowadzania do obrotu nawoz6w, nawoz6w oznaczonych znakiem

,,NAW6Z WE" i Srodk6w wspomagajqcych uprawq roSlin.

2. Do zadafi Dzialu Ochrony Ro5lin i Nawoz6w nale2y w szczeg6lno6ci:

1J nadzorowanie i kontrolowanie podmiot6w prowadzEcych produkciq srodk6w ochrony
roSlin wakresie spelnienia wymagafi okreSlonych wprzepisach oSrodkach ochronyro6lin
oraz w rozporz4dzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (wE) nr LL07 /200g z dnia
21. pa1dziernika 2009 r. dotyczqcym wprowadzania do obrotu srodk6w ochrony rosrin i

-12-



uchylaiEcym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 9L141,4/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z

24.11,.2009, str. l, ze zm.);

2) nadzorowanie ikontrolowanie podmiot6w upowa2nionych do prowadzenia badari

skuteczno6ci dzialania Srodk6w ochrony ro5lin, w tym w zakresie spelnienia wymagari

dobre.i praktyki doswiadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 2 0 rozporz4dzenianr 1107 /2009;
3) prowadzenie rejestru dziaialnoSci regulowanej wzakresie wprowadzania do obrotu lub

konfekcjonowania Srodk6w ochrony ro6lin, w tym nadzorowanie kontroli

przedsiqbiorc6w prowadzEcych dzialalnoS6 w tym obszarze;

4) nadzorowanie i kontrolowanie skladowania i przemieszczania Srodk6w ochrony roSIin;

5) nadzorowanie i kontrolowanie opakowaf Srodk6w ochrony ro6lin znajdujqcych sig w

obrocie, w zakresie speinienia wymagari okre5lonych w przepisach o Srodkach ochrony

ro5lin oraz w rozporz4dzeniu nr 1107 /2009;
6) nadzorowanie i kontrolowanie skladu lub wla5ciwo6ci fizycznych lub wla6ciwo6ci

chemicznych Srodk6w ochrony roSlin wprowadzonych do obrotu;

7) nadzorowanie i kontrolowanie wprowadzania do obrotu Srodk6w ochrony roslin;

8J kontrolowanie reklamy Srodk6w ochrony roSlin w zakresie okre5lonym w rozporz4dzeniu

nr tt07 /2009;
9) nadzorowanie i kontrolowanie stosowania 6rodk6w ochrony roSlin;

10) prowadzenie rejestru dzialalno6ci w zakresie potwierdzania sprawnoSci technicznej

sprzgtu przeznaczonego do stosowania Srodk6w ochrony roslin, w tym nadzorowanie

kontroli podmiot6w prowadz4cych dzialalnoS6 w tym zakresie;

11) prowadzenie spraw zwi4zanych z upowa2nianiem podmiot6w do prowadzenia

dzialalno6ci w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roilin, nadzorowanie
kontroli zgodnoSci dziaralnosci tych podmiot6w z przepisami dotycz4cymi integrowane.;
produkcji roslin oraz wykonywania dzialalnosci w zakresie certyfikacji integrowanej
produkcji roSlin;

12) prowadzenie rejestru dzialalnosci w zakresie prowadzenia szkole6 w zakresie srodk6w
ochrony roslin, w tym nadzorowanie kontrori podmiot6w prowadzqcych dziaralnoi6 w
g,rn zalresie;

13J nadzorowanie monitorowa nia zuzycia5rodk6w ochrony roSlin;
14] prowadzenie ewidencji znak6w kontrornych, kt6rymi oznaczany jest sprawny

technicznie sprzet, przeznaczony do stosowania srodk6w ochrony roslin;
15J prowadzenie postgpowafi administracyjnych w zakresie Srodk6w ochrony roslin, w rym

li



przygotowywanie projekt6w niezbgdnych dokument6w;

16) wsp6lpracowanie z organami administracji rzqdowej w zakresie likwidacji zagroZeit

zwi4zanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem Srodk6w ochrony ro6lin oraz

wsp6lpracowanie z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie Srodk6w

ochrony roSlin;

17) nadzorowanie i kontrolowanie wprowadzenia do obrotu nawoz6w, nawoz6w

oznaczonych znakiem,,NAWOZ WE" i Srodk6w wspomagajEcych uprawq roSlin;

18) przeprowadzanie kontroli wewnqtrznych w jednostkach organizacyjnych Wolew6dzkiego

Inspektoratu;

19J prowadzenie szkolefi dla pracownik6w Wo.lew6dzkiego Inspektoratu;

20J prowadzenie dzialalnoSci informacyjnej dla podmiot6w podlegajqcych nadzorowi

PIORiN;

21] opracowywanie i przygotowyra,zanie sprawozdari oraz informacji z zakresu zadari

wykonywanych przez Dzial Ochrony Ro6lin i Techniki oraz jednostki organizacyjne

Wojew6dzkiego Inspektoratu;

22) wykonywanie innych zadai zleconych przez Wojew6dzkiego Inspektora.

$23.1. W sklad Dzialu Finansowego wchodzq nastQpujqce stanowiska:

1J Gl6wny Ksiqgowy;

2) Stanowisko ds. ewidencji operacji gospodarczych i plac;

3) Stanowisko ds. ewidencji operacji gospodarczych imajqtku trwalego.

2. Do zadafi Dzialu Finansowego nale2y w szczeg6lnoSci:

L) opracowl,wanie prolekt6w preliminarzy bud2etowych i plan6w finansowych;

2) bieL4ce prowadzenie ksi4g rachunkowych;

3) dokonywanie bie2qcych rozliczeA finansowych i operacji kasowych, nadz6r nad ich
zgodnoSciq z planem finansowym;

4] naliczanie iwyplacanie uynagrodzeri i pochodnych od wynagrodzeri;

5) sporzqdzanie sprawozdari bud2etowych w ukladzie tradyryinym i zadaniowym;
6) sporz4dzanie sprawozdafi finansowych;

7) przygotowanie wniosk6w i decyzji doLycz4cych zmian w planie finansowym;
8l bie24ca analiza stanu zobowiqzal i nale2nosci wojew6dzkiego Inspektoratu;
9J przygotowanie dokumentacji do egzekucji nale2noSci;

10J prowadzenie ksiqg Srodk6w trwalych, rozliczanie inwentaryzacji;
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11) obsluga finansowo - ksiqgowa Zakladowego Funduszu Swiadczeh Socjalnych oraz Kasy

Zapomogowo- Po2yczkowej;

12) nadz6r nad przestrzeganiem przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r.

o rachunkowoSci (Dz. U. 22021r., poz.2L7);

13J wsp6lpraca z Lubuskim Urzgdem Wojew6dzkim w Gorzowie Wlkp., Narodor+ym Bankiem

Polskim, Kra.iowE Administracjq Skarbowq oraz innymi instytucjami w zakresie

realizowania zadarl fi nansowych;

14) wykonywanie innych zadaf zleconych przez Wojew6dzkiego lnspektora.

524.1. W sklad Dzialu Administracyinego wchodz4 nastqpujqce stanowiska:

I ) Kierownik Dzialu Administracyjnego;

2) Stanowisko ds. informatyki;

3 ) Stanowisko ds. szkoleri i organizacji;

4) Stanowisko ds. bezpieczeristwa i higieny pracy;

5) Stanowisko ds. ochrony przeciwpo2arowej;

6) Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obslugi.

2. Stanowisko ds. bezpieczefistwa i higieny pracy podlega bezposrednio wojew6dzkiemu

Inspektorowi.

3. Do zadah Dzialu Administracyinego nale?y w szczeg6lno6ci:

1) administrowanie mieniem staiym i ruchomym wojew6dzkiego Inspektoratu;

2) prawidlowe zabezpieczenie obiekt6w i majqtku Inspektoratu przed. kradzie2q, pozarem

i innymi klqskami 2ywiolowymi;

3) nadz6r nad prawidlowq eksploatacjq maszyn i urz4dzefi, Srodk6w transportu;
3) prowadzenie rejestru wniosk6w i skarg oraz ksiE2ki kontroli;
4) prowadze nie rej estru zarzqdzen W ojew6d zkiego Inspekto ra;

5l przyjmowanie, przesylanie i ewidencjonowanie przesylek i korespondencji,
w tym dokument6w elektronicznych;

6l prowadzenie ewidencji delegacji sru2bowych pracownik6w wojew6dzkiego
Inspektoratu;

7l zapewnienie prawidlowego obiektu dokument6w;

8) prowadzenie spraw kancelaryjnych;

9l prowadzenie spraw Wojew6dzkiego Inspektoratu w odniesieniu do:
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a) zam6wieri publicznych,

bJ tytui6w wlasnoSci,

cJ pieczgci urzqdowych,

d) druk6w podlegai4cych Scislemu zarachowaniu i innych druk6w,

e) inwestycji i remont6w,

fJ zaopatrzenie i rozdzial niezbqdnych Srodk6w do dzialalno5ci pomigdzy kom6rkami

i jed nostkami organizacyjnym;

10J opracowywanie projekt6w um6w z wykonawcami i dostawcami;

11) opracowywanie zarz4dzef i procedur wewngtrznych dotyczqcych funkcjonowania

Wojew6dzkiego Inspektoratu;

12J utrzymanie porz4dku i czystoSci na terenie obiekt6w Wojew6dzkiego Inspektoratu;

13J obsluga narad, konferencji i szkolefi organizowanych przez Wojew6dzki Inspektorat;

14) obsluga informatyczna Wojew6dzkiego Inspektoratu:

a) nadz6r nad prawidlowym dzialaniem sprzQtu komputerowego i legalno3ci

oprogramowania we wszystkich kom6rkach organizacyjnych,

bJ zapewnienie wlaSciwego administrowania sieciq i sprzqtem informatycznym oraz

ochron4 system6w i sieci teleinformatycznych,

c) koordynacja zaopatrzenia w sprzqt inform atyczny i oprogramowanie,

d) dokonywanie konfiguracji, instalacji, konserwacji i napraw sprzqtu komputerowego,

el tworzenie, rozbudowa i aktualizacja stron internetowych wojew6dzkiego
Inspektoratu,

f) redagowanie Biuletynu Informacji publicznej wojew6dzkiego Inspektoratu,
g) wykonywanie kopii zapasowych danych i oprogramowania,

h) zapewnienie ochrony system6w informatycznych przed dostqpem niepowolanych
os6b,

i) wsparcie techniczne dla pracownik6w wojew6dzkiego Inspektoratu oraz jednostek
organizacyjnych,

jJ prowadzenie ewidencji sprzqtu komputerowego.
15) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpo2arowej:

a) nadzorowanie i ocena warunk6w bezpiecze,stwa i higieny pracy oraz przepis6w
przeciwpoZarowych w Wojew6dzkim Inspektoracie,

b] prowadzenie spraw dotyczqcych wypadk6w przy pracy orazw drodze do i z pracy,
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cJ prowadzenie ewidencji wydanej odzieLy roboczej i ochronnej i dbaloSi o sprawnoS6

Srodk6w ochrony indylvidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

dJ prowadzenie spraw zwi4zanych z okresowymi szkoleniami BHP,

el prowadzenie spraw zwiqzanych z ocenq i dokumentacjq ryzyka zawodowego

zwiEzanego z wykonywanE prac4 oraz stosowania niezbgdnych Srodk6w

profi Iaktycznych zmniejszajEcych ryzyko,

I prowadzenie spraw z zakresu bezpieczefstwa i profilaktyki przeciwpo2arowej;

t6) sporzqdzanie sprawozdafl z zakresu prowadzonych spraw;

17) wykonylvanie innych zadari zleconych przez Wojew6dzkiego Inspektora.

S25. Do zadari Samodzielnego stanowiska ds. obslugi prawnei nale2y w

szczeg6lnoSci:

1) sporz4dzanie na pi6mie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych oraz wyja6niefi

w zakresie stosowania prawa;

2) informowanie Wojew6dzkiego lnspektora o zmianach w obowiEzujqcym stanie prawnym

w zakresie dzialalnoSci Woiew6dzkiego Inspektoratu;

3) uczestniczenie w rokowaniach, kt6rym celem jest nawiEzanie, zmiana lub rozwiqzanie

stosunku prawnego, w tym um6w;

4) nadz6r prawny nad egzekucja zasqdzonych nale2no6ci;

5) wystqpowanie w charakterze pelnomocnika Wojew6dzkiego Inspektora w postQpowaniu

sEdovq/m, administracyinym, egzekucyjnym oraz przed innymi organami orzekai4cymi;

6) opiniowanie pod wzglqdem prawnym w szczeg6lno6ci projekt6w d,ecyzji

administracyjnych, akt6w prawnych, akt6w wewnQtrznych, um6w oraz porozumiefl;

7J wykonywanie innych czynnoSci zleconych przez Wojew6dzkiego lnspektora w zakresie

Swiadczenia pomocy prawnej, wynikajqcych z ustawy z dnia 6lipca 1982 r. o radcach

prawnych (D2.U.22020 r. poz.75).

526. Do zadari Samodzielnego stanowiska ds. kadr nale2y w szczeg6lnoSci:

1J prowadzenie akt osobowych pracownik6w Wojew6dzkiego Inspektoratu;

2) prowadzenie dokument6w os6b przyjmowanych izwalnianych z pracy;

3) przygotowywanie dokument6w zwi4zanych z przejsciem pracownik6w na emeryturq

lub rentq;

4) ewidencjonowanie czasu pracy i kontrola przestrzegania czasu pracy;
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5) planowanie i koordynowanie oraz prowadzenie dokumentacji zwiEzanej z urlopami,

szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracownik6w Wojew6dzkiego Inspektoratu;

6) opracowywanie i koordynac.ja programu z zakresu slu2by przygotowawczei w sluZbie

cywilnej;

7) prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z praktykami zawodowymi, sta2ami,

przygotowaniem zawodor,lym i pracami interwencyjnymi oraz wsp6lpraca, w tym

zakresie z urzqdami pracy;

8) prowadzenie dokumentacji zwi4zanych z naborem pracownik6w do korpusu slu2by

clruvilnej;

9) koordynowanie i nadzorowanie dokumentacji zwiqzanej z pierwszymi ocenami

oraz z ocenami okresowlzmi pracownik6w korpusu slu2by cywilnej;

10) wydawanie legitymacji slu2bowych i upowa2niefi i prowadzenie ich rejestr6w;

llJprzygotowywanie dokument6w zwiqzanych z awansowaniem, nagradzaniem,

odznaczaniem i karaniem pracownik6w

12J rejestrowanie spraw zwi4zanych ze zwolnieniami lekarskim pracownik6w

Wojew6dzkiego Inspektoratu;

1-3J prowadzenie zagadniefi zwiqzanych z zakladowm Funduszem Swiadczefl Socjalnych;

14J sporz4dzanie sprawozdari z zakresu prowadzonych spraw;

15) gromadzenie aktualnych akt6w prawnych niezbqdnych do realizacji zadari na

stanowisku;

16J wsp6ldzialanie z dzialem finansowym oraz z samodzielnym stanowiskiem ds. obslugi
prawnej w zakresie realizowanych zadafi;

17] prowadzenie spraw archiwum zakladowego;

18) wykonywanie innych zadafi zleconych przez Wojew6dzkiego Inspektora.

927. Do zadari samodziernego stanowiska ds. obronnych nare2y w szczeg6lnosci:
1) prowadzenie zagadniefi z zakresu spraw obronnych;

2) szkolenie pracownik6w wojew6dzkiego Inspektoratu w zakresie spraw obronnych;
3) wsp6lpraca z pelnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie wytworzonej

dokumentacii w sprawach obronnych;

4J wsp6lpraca z Lubuskim urzgdem wojew6dzkim - wydzialem Bezpieczeristwa i
Zarz4dzania Kryzysowego w zakresie spraw obronnych;

5J wykonywanie innych zadait zleconych przez W ojew6dzkiego Inspektora.
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528. Do zadari Samodzielnego stanowiska ds. ochrony danych osobowych nale2y w

szczeg6lnoSci:

1) pelnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Wojew6dzkim Inspektoracie;

2l informowanie administratora, podmiot6w przetwarzaiEcych oraz pracownik6w, kt6rzy

przetwarzaj4 dany osobowe, o obowiqzkach spoczyrvajqcych na nich z mocy

rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia2T kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danychJ oraz innych przepis6w unijnych lub paristw

czlonkowskich o ochronie danych osobowych, a tak2e doradzanie im w tej sprawie;

3) monitorowanie przestrzegania rozporz4dzenia, o kt6rym mowa w pkt. 2, innych przepis6w

uni.jnych lub paristlv czlonkowskich o ochronie danych osobowych lub podmiot6w

przeilarzajEcych w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podzialu obowiqzk6w,

dzialania zwiqkszaj4ce 5wiadomo66, szkolenia personelu uczestniczAcego w operacji

przetwarzania danych w Wojew6dzkim Inspektoracie;

4) wsp6lpraca z organem nadzorczw w zakresie pelnionej funkcji Inspektora ochrony

Danych.

$29. Do zadari samodzielnego stanowiska ds. ochrony informacii nieiawnych nale2y

w szczeg6lnoSci:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

2) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepis6w o ochronie

tych informacji;

3) ewidencja material6w i obiegu dokument6w z zakresu ochrony informacji niejawnych;
4) opracowanie planu ochrony wojew6dzkiego Inspektoratu i nadzorowanie jego realizacji;
5l dokonywanie postgpowaf sprawdzaj4cych;

6) szkolenia pracownik6w z zakresu ochrony informacji niejawnych;

7) wykonywanie innych zadafi zleconych przez Wojew6dzkiego Inspektora.
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2)

rl
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3l

ROZDZIAT 5

Sklad i zakres zadari, siedziby i obszary dzialania

iednostek organizacyinych Wojew6dzkiego Inspektoratu.

$30.1. W sklad Wojew6dzkiego Inspektoratu wchodzq jednostki organizacyjne - 0ddzialy

Wojew6dzkiego Inspektoratu.

2. Wykaz siedzib oraz obszar6w dzialania jednostek organizacyjnych okre6la ZalEcznlk

Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

$31.1. W sklad Oddzialu Woiew6dzkiego Inspektoratu wchodzq:

Kierownik Oddzialu;

Stanowiska do spraw realizacji zadari Oddzialu.

Z. Do zadai Oddzialu Woiew6dzkiego Inspektoratu nale?y w szczeg6lno6ci:

prawidlowe, efekt),wne, terminowe i rzetelne realizowanie powierzonych zada6;

przestrzeganie przepis6w w zakresie dyscypliny pracy;

przestrzeganie przepis6w przeciwpo2arowych orazzasadbezpieczeristwa i higieny pracy

w Wojew6dzkim Inspektoracie;

4) przestrzeganie przepis6w o tajemnicy slu2bowej;

5) ochrona danych osobowych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami;

6) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i archiwalne;' dla organ6w administracji rzEdowej

w wojew6dztwie;

7) realizowanie zadan ustawowych z zakresu ochrony przed agrofagami:

a) kontrola stanu fitosanitarnego roslin, produkt6w roslinnych lub przedmiot6w oraz

podlo2y, gleby i Srodk6w transportu, w tym pobierania p16b do badari laboratoryjnych,

b) ocena stanu zagrozenia przez agrofagi kwarantannowe, regulowane agrofagi

nielaa,zarantannowe, agrofagi regulowane odrqbnymi przepisami oraz agrofagi

niekwarantannowe dotychczas niewystepuiEce na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej,

c) kontrola fitosanitarna roslin, produkt6w roslinnych i przedmiot6w, zwiEzana
z wydawaniem iwiadectw fitosanitarnych, swiadectw przedeksportowych,
zaSwiadczefi o zdrowotnoSci czy paszport6w roSlin, vqrdawaniem w/w dokument6w,
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d) kontrola zwiqzana z zabiegami oczyszczania, odka2ania i przerobu ro5lin produkt6w

roSlinnych lub przedmiot6w,

eJ kontrola miejsc produkcji, w kt6rych decyzj4 administracyjnq okre5lono spos6b

postQpowania z ro6linami, produktami roSlinnymi i przedmiotami w zwiqzku

z wykryciem okreSlonego agrofaga,

l) nadz6r nad podmiotami upowa2nionymi do wydawania paszport6w ro5lin lub

znakowania drewnianych material6w opakowaniowych,

g) prowadzenie urzqdowego rejestru podmiot6w profesjonalnych, rejestru eksporter6w

oraz kontrola podmiot6w wpisanych do tych rejestr6w,

h) kontrola fitosanitarna w celu uznania miejsc produkcji za wolne od okreSlonego

agrofaga oraz nadz6r nad takim miejscem,

i) przeprowadzanie egzamin6w potwierdzajqcych posiadanie wiedzy dotycz4cej

wykonywania ocen do cel6w wydawania paszport6w roSlin,

jJ wykonywanie fitosanitarnej oceny makroskopowej ro6lin, produkt6w ro6linnych

i przedmiot6w,

k] wprowadzanie okre5lonych danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Ochrony RoSlin i Nasiennictwa,

l) wydawanie rachunk6w za przeprowadzone czynnoSci podlegaj4ce oplacie,

mJ prowadzenie szkolef dla podmiot6wz zakresu nadzoru nad zdrowiem ro5lin,

n) sporzqdzanie wymaganych sprawozdari i niezbqdnych informacji z wykonanych zadari

z zakresu nadzoru nad zdrowiem ro6lin,

o) wykonywanie innych zadari nie wymienionych powyLej,zwi4zanych ze sprawowanym

nadzorem nad zdrowiem roSlin;

8) realizowanie zadafi ustawowych z zakresu ochrony roSlin i nawoz6w:

a) kontrolowanie podmiot6w prowadzqcych produkciq srodk6w ochrony roslin
w zakresie spelnienia wymagari okreslonych w przepisach o srodkach ochrony roslin
oraz w rozporzqdzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (wE) nr lr0z /2009 z dnia
27 paidziernika 2009 r. doryczEcym wprowadzania do obrotu srodk6w ochrony roslin
i uchylaj4cym dyrektywy Rady 79/tt7/EWG i TL/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z
24.1I.2009, str. l, ze zm.),

b) kontrolowanie podmiot6w upowa2nionych do prowadzenia bada6 skutecznosci
dzialania Srodk6w ochrony roirin, w tym w zakresie spernienia wymagari dobrej
praktyki doswiadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporzqdzenia nr 1.107 /200g,
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cJ kontrolowanie przedsiqbiorc6w prowadz4cych dzialalnoSt w zakresie wprowadzania

do obrotu lub konfekcjonowania Srodk6w ochrony ro6lin,

d) kontrolowanie sktadowania i przemieszczania 5rodk6w ochrony roSIin,

e) kontrolowanie opakowafi Srodk6w ochrony ro5lin znajdujEcych siq w obrocie, w

zakresie speinienia wymagafi okre6lonych w przepisach o Srodkach ochrony ro6lin

orazw rozporz4dzeniu nr t1,07 /2009,
fl kontrolowanie skladu lub wla5ciwo6 ci ftzycznych lub wla6ciwoSci chemicznych

Srodk6w ochrony roSlin wprowadzonych do obrotu,

g) kontrolowanie wprowadzania do obrotu Srodk6w ochrony roslin,

h) kontrolowanie reklamy Srodk6w ochrony roilin w zakresie okre6lonym w

rozporz4dzeniu nr 1,1,07 /2009,
i) kontrolowanie stosowania Srodk6w ochrony roSlin,

j) kontrolowanie podmiot6w prowadzqcych dzialalno66 w zakresie potwierdzania

sprawno6ci technicznej sprzQtu przeznaczonego do stosowania Srodk6w ochrony

roSlin,

k) kontrolowanie podmiot6w upowa2nionych do prowadzenia dzialalnoSci w zakresie

certyfikacji w integrowanej produkcji ro6lin pod kqtem zgodno6ci dzialalno6ci tych

podmiot6w z przepisami dotyczqcymi integrowanej produkcji ro6lin oraz

wykonywania dzialalnoSci w zakresie certyfikac.ji integrowanej produkcji roSlin,

l) kontrolowanie podmiot6w prowadzqcych dzialalnoS6 w zakresie prowadzenia szkoleri

w zakresie Srodk6w ochrony roSIin,

m) kontrolowanie prowadzania do obrotu nawoz6w, nawoz6w oznaczonych znakiem

,,NAWOZ WE" i Srodk6w wspomagaj4cych uprawq roSIin;

9) realizowanie zadafi ustawowych z zakresu nadzoru nasiennego:

al kontrolowanie materialu szk6lkarskiego w punktach sprzeda2y i u producent6w,

b) kontrolowanie sadzeniak6w ziemniaka w obrocie,

c) kontrolowanie wykonania decyzji administracyjnych,

dl prowadzenie oceny polowej plantacji nasiennych,

e) pobieranie p16b materialu siewnego do oceny laboratoryjnej,

fJ kontrolowanie upraw pod k4tem wystQpowania GM0,

gl kontrolowanie uprawwinoro5li, z kt6rych winogrona slu2q do wyrobu wina,
h) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia obrotu materialem siewnym

niespelniajqcym wymagari jakoSciowych;
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10) przygotowanie i sporzEdzanie sprawozdafi iinformacji z zakresu dzialalnoSci 0ddzialu;

1-llwsp6lpraca z urzqdami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami

spolecznymi;

12) wykony'wanie innych zadai zleconych przez Wojew6dzkiego lnspektora.

ROZDZIAI.6

Zasady podpisywania dokument6w i korespondencji

$32.1.. Wojew6dzki Inspektor dekretuje korespondencjq przychodzEc4

do Wojew6dzkiego lnspektoratu.

2. Wojew6dzki Inspektor podpisuje korespondencjq wychodzqcq poza Wojew6dzki

Inspektorat, za wyj4tkiem pism i dokument6w, do podpisywania kt6rych upowa2nil ZastgpcA

Wojew6dzkiego Inspektora lub innych pracownik6w.

3. Do wylqcznej akceptacji i podpisu Wojew6dzkiego Inspektora zastrze2one se:

1) wydawanie zarzqdzef wewnQtrznych i regulamin6w;

2) wydawaniezaleceh pokontrolnych;

3) udzielanieupowa2nieri;

4] caloksztalt spraw osobowych oraz ustalanie czasu pracy;

5) zawieranie um6w skutkujqcych zobowi4zaniami materialnymi;

6) korespondencja kierowana do:

aJ Wojewody,

b) Gl6wnegolnspektora,

c) organ6w administracji rz4dowej i samorzqdowej,

dl organ6w Scigania i wymiaru sprawiedliwo5ci,

e) organ6w kontroli;

7) wydawanie poleceri wyjazd,6w slu2bowych poza teren wojew6dztwa lubuskiego,

z zastrze2eniem $ 32.

4. wojew6dzki Inspektor mo2 e rozszerzy(. zakres spraw wskazanych w ust. 1 - 3.

5. ZastQpca podpisuje pisma we wlasnym imieniu zgodnie z podzialem czynno5ci.

6. Pisma i dokumenty niezastrzezone do podpisu (ust. 1 - 3) wojew6dzkiego Inspektora
ijego Zastqpcy, podpisuje wrasciwy kierownik kom6rki organizacyjnej lub jednostki
organizacyjnej.
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T.Kierownik kom6rki lub jednostki organizacyjnej mo2e okre6lii rodzaje pism

i dokument6w, do podpisywania kt6rych s4 upowa2nieni pracownicy tej kom6rki lub

j ednostki organizacyj nej.

B. Pisma przedkladane do podpisu Wojew6dzkiemu Inspektorowi winny byf podpisane

przez sporzqdzajqcego oraz by6 parafowane przez kierownika kom6rki lub jednostki

organizacyjnej.

9. Projekty zarz4dzefi, um6w, porozumiefi oraz decyzji administracyjnych

o skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym powinny byi zaopiniowane przez radcq

prawnego.

l0.Dokumenty dotycz4ce wykorzystania Srodk6w bud2etowych oraz powoduj4ce

okreSlone zobowiqzania i skutki finansowe wymagalq kontrasygnaty Gi6wnego Ksiqgowego,

natomiast dotyczqce udzielania zam6wieri publicznych - Kierownika Dzialu

Administracyjnego.

$33.1. Wyiazd slu2bowy Wojew6dzkiego lnspektora na terenie wojew6dztwa lubuskiego

nie rvymaga wystawienia polecenia wy.jazdu slu2bowego.

2. Polecenie rvyiazdu slu2bowego dla Wojew6dzkiego Inspektora poza teren

woiew6dztwa lubuskiego podpisuje Wojewoda.

3. Polecenie rvyjazdu slu2bowego dla Zastqpcy Woiew6dzkiego Inspektora podpisuje

Wojew6dzki Inspektor.

4. W czasie nieobecno6ci Wojew6dzkiego Inspektora Wazdy slu2bowe Zastqpcy

Wojew6dzkiego Inspektora na terenie wojew6dztwa lubuskiego nie wymagaj4 wystawienia

polecenia wyjazdu slu2bowego.

5. w czasie nieobecnosci wojew6dzkiego Inspektora polecenie wyiazdu slu2bowego dla

Zastqpcy wojew6dzkiego Inspektora poza teren wojew6dztwa lubuskiego podpisuje

Wojewoda.



ROZDZIAI,T

Zasady rozpatrywania i przyjmowania skarg i wniosk6w

534.1. Wojew6dzki Inspektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosk6w

w godzinach pracy Wojew6dzkiego Inspektoratu oraz raz w tygodniu w ustalonym dniu

po godzinach pracy.

2. Na Lyczenie interesanta naleLy przyjEe do protokotu skargq zlo2onq ustnie.

3. Przyjqte skargi i wnioski zglaszane ustnie, pisemnie, telefonicznie czy elektronicznie

s4 ewidencjonowane przez wyznaczonego pracownika w centralnym rejestrze skarg

i wniosk6w.

4. Centralny rejestr skarg i wniosk6w oraz dokumentacja skargowa prowadzone

sq przez Dzial Ad ministracyjny.

5. Zalatwienie skarg i wniosk6w powinno byi poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich

okolicznoSci sprawy.

6. Kwalifikacji skarg i wniosk6w dokonuje Wojew6dzki Inspektor lub Zastqpca

Wojew6dzkiego Inspektora.

7. Wojew6dzki Inspektor przedklada Wojewodzie za poSrednictwem Wydzialu Nadzoru

iKontroli Lubuskiego Urzqdu Wojew6dzkiego wymagane informacje oraz analizq skarg

i wniosk6w w terminie okreSlonym w zarz4dzeniu Wojewody.

ROZDZIAI, S

Postanowienia kofcowe

$35.1. W trybie zarzEdzenia wewngtrznego Wojew6dzkiego Inspektora regulowane sE:

1) regulamin pracy;

2) procedura postqpowania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosk6w oraz dokonywania

czynnoSci kontrolnych;

3) procedura d.otycz4ca obiegu i kontroli dowod6w ksiqgowych;

4) dzialania w zakresie obrony cywilne j oraz w czasie podnoszenia gotowosci obronnej
pahstwa;

5) ustalenie zakladowego planu kont;
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6) instrukcja postqpowania przy realizacji zam6wiefi, do kt6rych nie stosuje siq przepis6w

ustawy z dnia LL wrzeSniaZ0l,9 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. poz. 20L9);

7) inne sprawy istotne w dzialalno5ci Wojew6dzkiego Inspektoratu.

2. Regulamin oraz zmiany Regulaminu ustala Wojew6dzki Inspektor w drodze

zar z4dz eni a wewn gtr zne go, a zatw ier dza W oj ewo d a.

3. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz udzielanie wyjaSnieri nale2y do Wojew6dzkiego

Inspektora.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sig odpowiednio przepisy

ustawy o Paristwowej Inspekcji Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa, ustawy o wojewodzie

i administracji rz4dowej w wojew6dztwie oraz inne przepisy prawa.

-/ 6,.e. A..?.r*,1.r.,...

(data i podpis W Inspektora)

OchronY
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