
ZARZĄDZENIENR 4/2020
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora ochronyRoślin i Nasiennictwa

z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie tworzenia, przekazywania i publikowania informacji na stronie podmiotowejBiuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowejWojewódzkiego InspektoratuOchrony Roślin i Nasiennictwaw Poznaniu.
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Informacje związane z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin iNasiennictwa w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego, & także infomacjepubliczne udostępnia się w formie elektronicznej na stronie Państwowej Inspekcji OchronyRoślin i Nasiennictwa pod adresem: htm:Z[giorin.gov.EI[wiorin[wielkngolskie[.Strona ta jest teżstroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

szczególności o:



l. statusie prawnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa W
Poznaniu (WIORiNW Poznaniu);
organizacji WIORiN w Poznaniu;
przedmiocie działalności;
organach i osobach sprawujących funkcje oraz o ich kompetencjach;
sposobie przyjmowania i załatwiania spraw;
stanie przyjmowanych sprawi kolejności ich rozstrzygania;
prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania
danych w nich zawartych;

8. sposobie dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych na stronie
podmiotowej BIP;

9. o majątku WIORiN w Poznaniu;
10. przebiegu i efektach kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie

podmiotów je prowadzących;
11. informacje o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska;
12. informacje o zbędnych i zużytych sklanikach majątku ruchomego;
13. zarządzeniach Wojewódzkiego Inspektora.
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FQS/NAS”?)

W serwisie WWWpublikuje się:

informacje ogólne; w tym dane adresowe, kontakt, godziny urzędowania;
wzory formularzy wymaganych lub pomocnych w załatwianiu spraw w urzędzie;
Wybrane wewnętrzne instrukcje postępowania;
informacje dotyczące bieżącej działalności WIORiN w Poznaniu i istotnych wydarzeń
dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce „Aktualności wojewódzkie”

:P?-”EV?”

@ 5

Kierownik kazdej komórki organizacyjnej WIORiN w Poznaniu odpowiada za:

1. sprawowanie formalnego i merytorycznego nadzoru nad danymi przekazywanymi do
wprowadzenia na stronie BIP lub w serwisie W WW;

2. aktualizację informacji zamieszczonych w BIP lub serwisie WWW;

ść

Materiały przeznaczone do publikacji w zakładce „Aktualności wojewódzkie” należy
przygotowywać zgodnie z przyjętym układem treści w uzgodnieniu z koordynatorem ds.
kontaktów z mediami. Muszą one zawierać oznaczenie daty i osoby która ją wytworzyła oraz
następującą klauzulę: „Wszelkie treści zamieszczane na tej stronie internetowej (teksty,
zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej napodstawie przepisów ustawyz dnia 4 lutego 1994



r. oprawie autorskim iprawachpokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 zpóz'n. zm). WIORiN
wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem
podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://pi0rin
,gov.pl/wiorin/wielkopolskie

Informacje przed publikacją podlegają zatwierdzeniu przez Wojewódzkiego inspektora lub
jego zastępców.
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Materiały do publikacji należy przekazywać W formie elektronicznej bezpośrednio do
koordynatora ds. informacji elektronicznej który odpowiada za zapewnienie bieżącej
publikacji otrzymanych materiałów.

Decyzje o przesunięciu do archiwum zamieszczonych treści podejmują autorzy lub
koordynator ds. informacji elektronicznej po uzgodnieniu z autorem.
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Co najmniej raz w roku kierownicy działów i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
samodzielnych oraz koordynator ds. informacji elektronicznej dokonują przeglądu stroncelem dokonania oceny procesu udostępniania informacji publicznej, a wnioski przedstaudają
w trakcie spotkania związanego z oceną Kontroli Zarządczej.

@9

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2015 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora OchronyRoślin i Nasiennictwa z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie tworzenia, przekazywania i
publikowania informacji publicznej W Biuletynie informacji Publicznej Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.
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Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.


