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z dnia I marca 2021 r.

w sprawie nadania statutu Wojewt6dzkiemu Inspektoratowi Ochrony RoSlin i
Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp,

Na podstawie art. l2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U.z202l r. poz. 305) zanqdza sij, co nastgpu.ie:

$ 1. Wojew6dzkiemu lnspektoratowi Ochrony RoSlin iNasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
nadaje sig statut, stanowiqcy zal4cztrik do niniejszego zarz4dzenia.

$ 2. Traci moc zarz4dzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie
nadania statutu Wojew6dzkiemu Inspektoratowi Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie
Wlkp.

$ 3, Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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ZalEcznik do zarz1dzenia

Wojewody Lubuskiego

z dnia 1 marca 2021 r.

STATI]T

WOJEW6DZKIEGO INSPEKTORATU oCHRONY RoSLIN I NASIENNICTWA

WGORZOWIEWLKP.

$ 1. L Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.,
zwany dalej ,,Wojew6dzkim Inspektoratem" jest jednostkq budZetowq stanowiqce aparat
pomocniczy Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoStin i Nasiennictwa,
zwanego dalej,,Wojew6dzkim Inspektorem".

2. Wojew6dzki lnspektorat dziala na podstawie powszechnie obowiqzuj4cych przepis6w
prawa:

l) ustawy z dnia l3 lutego 2020 r. o Paristwowej Inspekcji Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa
(Dz. U. z 2021 r. poz. 147);

2) ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie ro6lin przed agrofagami (Dz. tJ.22021 r. poz.
2s6);

3) ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U . z 2021 r. poz. 129);

4) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 6rodkach ochrony ro6lin (Dz.U. z 2020 r. poz.2O97\;
' 5) ustawy z dnia I 0 lipca 2007 r. o nawozach i nawoZeniu (Dz. lJ. z 2021 r. poz. 76);

6) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz4dowej w wojew6dztwie
(Dz. U.22019 r. poz. 1464);

7) rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie
szczeg6lowej organizacji Paristwowej Inspekcji Ochrony RoSlin i Nasiennictwa oraz
legitymacj i sluZbowych pracownik6w tej inspekcji (Dz. rJ. z 2020 r. poz. 2404);

8) zaruqdzenia wojewody Lubuskiego z dnla 26 lutego 201 6 r. w sprawie nadania statutu
Lubuskiemu Urzgdowi Wojew6dzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego poz. 779, z p62nzm.tt);

9) niniejszego statutu.

g 2. I . Siedzib4 Wojew6dzkiego [nspektoratu jest miasto Gorz6w Wielkopolski. .

2. Obszarem dzialania Wojew6dzkiego Inspektoratu jest wojew6dztwo lubuskie.

$ 3. Wojew6dzkim Inspektoratem kieruje Lubuski Wojew6dzki lnspektor przy pomocy
zastgpcy oraz kierownik6w kom6rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
wchodzqcych w sklad Wojew6dzkiego Inspektoratu.

$ 4. Przedmiotem dzialania wojew6dzkiego Inspektoratu jest wykonywa nie zadah
zwiqzanych z;

I ) ochron4 roSlin przed agrofagami;

lrZmiany niniejszego zarzqdzenia zostaly opublikorvane rv Dz.U.z2oli r. poz. l3l i poz. llg0.22019r.poz.
l3'71 oraz z 2021 r. poz.374
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2) zapobieganiem zagroleniom zwiqzanym z produkcj4 Srodk6w ochrony ro6[in, obrotem
tymi Srodkami i stosowaniem tych Srodk6w;

3) monitorowaniem zuLycia Srodk6w ochrony roSlin;

4) nadzorem nad wprowadzeniem do obrotu nawoz6w. nawoz6w oznaczonych znakiem
,,NAWOZ WE" oraz Srodk6w wspomagaj4cych uprawg roSlin;

5) nadzorem nad wytwarzaniem i ocenq materiahr siewnego oraz obrotem tym materialem;

6) kontrolq upraw w zakresie organizm6w genetycznie zmodyfikowanych.

$ 5. W sklad Wojew6dzkiego Inspektoratu wchodzq:

l) dzial nadzoru fitosanitarnego;

2) dzial nadzoru nasiennego;

3) dzial ochrony ro6lin i nawoz6w;

4) dzial finansowy;

5) dzial administracyjny, w tym:

a) stanowisko do spraw informatyki,

b) stanowisko do spraw szkolefr i organizacji,

c) stanowisko do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy,

d) ochrony przeciwpoZarowej

6) samodzielne stanowiska pracy do spraw:

a) obslugi prawnej,

b) kadr,

c) spraw obronnych,

d) ochrony danych osobowych,

e) ochrony informacji niejawnych;

7) oddzialy w: Corzowie Wielkopolskim z siedzib4 w Gorzowie Wielkopolskim, KroSnie
Odzariskim z siedzibq w KroSnie Odrzariskim, Lubsku z siedzib4 w Lubsku,
Miqdzyneczu z siedzibq w Migdzyrzeczu, Nowej Soli z siedzib4 w Zielonej G6rze,
Strzelcach Krajeiskich z siedzibq w Stzelcach Krajenskich, Stubicach z siedziba w
Slubicach, Sulgcinie z siedzibq w Sulgcinie. Swiebodzinie z siedzib4 w Swiebodzinie,
wschowie z siedzibq we wschowie, Zielonej G6rze z siedzibq w Zielonej c6rze i Zaganiu
z siedzibq w Zaganiu.

_ _$_6. 
Szczeg6low4 organizacjg wewngtrznq oraz szczegolowy zakres zadah, a w przypadku

oddzial6w takze obszar dzialania, okre6la regulamin organizacyjny wojew6iikiego
Inspektoratu.
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