
Zarz4dzenie Nr 2212022

Wielkopolskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa
z dnia 19 pa?dziernika 2022 r.

w sprawie podzialu zadafipomigdry Wojew6dzkiego Inspektora i zastgpc6w
, Wojew6dzkiego InsPektora

Na podstawie $ 9 pkt 6 oraz $ 12 ust I Regulaminu Organizacyjnego Wojew6dzkiego

lnspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu, zatwierdzonego przez Wojewodg

Wielkopolskiego w dniu 9 lutego 2021r., kieruj4c sig konieczno5ci4 zapewnienia sprawnego

funkcjonowania Wojew6dzkiego Inspektoratu, wprowadzam podzial zadah pomigdzy

Wojew6dzkiego Inspektora i zastgpc6w Wojew6dzkiego Inspektora, w zwiqzkuz crym

zarzqdzam c o nastgpuj e :

g l.Wojew6dzki Inspektor nadzoruje pracg zastgpc6w Wojew6dzkiego Inspektora,

Gl6wnego Ksiggowego, kierownik6w: Dzialt Nadzoru Fitosanitarnego, Dzialu Nadzoru

Nasiennego,DziaNu Ochrony Ro5lin i Nawoz6w oraz kierownik6w oddzial6w.

$ 2. Wojew6dzki Inspektor bezpoSrednio nadzoruj e oraz okreSla kierunki pracy i zadah:

a) DzialuFinansowego.
b) DzialuAdministracyjnego,
c) Samodzielnego Stanowiska do Spraw Obslugi Prawnej,

d) Samodzielnego Stanowiska do Spraw Kadr,
e) Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informatyki,

0 Samodzielnego Stanowiska do Spraw Bezpieczehstwa i Higieny Pracy, Ochrony

Przeciwpoharowej i Spraw Obronnych,
g) Samodzielnego Stanowiska do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
h) Samodzielnego Stanowiska do Spraw Archiwum Zal<Nadowego,

i) Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

$ 3 . Pierws zy zastEpca Woj ew6dzkiego Inspektora:
a) nadzoruje pracA DziaNu Nadzoru Fitosanitarnego oraz DziaNu Ochrony RoSlin

i Nawoz6w oraz wlaSciwych merytorycznie stanowisk pracy w oddziaNach

Woj ew6dzkie go Inspektoratu,
b) nadzoruje kontrolg zarz4dczq w jednostce, w tym kontrolg wewngtrzn4

i zagadnienia zwiqzane z zaruqdzartiem ryzykiem,
c) wsp6lpracuje z plac6wkami naukowymi i oSrodkami informacji'
d) sprawuje nadzor nad przyjmowaniem i rczpatrywaniem sygnal6w obywatelskich,

e) koordynuje sprawy rwiagane z realizacj4 praktyk studenckich i stuZy pracy

w Woj ew6dzkim Inspektoracie.

$ 4. Drugi zastgpcaWojew6dzkiego Inspektora:
a) nadzoruje pracA Dziall Nadzoru Nasiennego oruz wNaSciwych merytorycznie

stanowi sk pr acy w o ddziaNach Woj ew6 d zkie go Inspektoratu'
b) sprawuje nadz6r nad wytwarzarriem i ocen4 materialu siewnego oraz obrotem tym

materialem w zakresie okreSlonym w ustawie o nasiennictwie oraz nadz6r nad
przestrzeganiem przepis6w tej ustawy, dotyczqcych stosowania materialu siewnego,

c) wykonuje zadariazwiqzane z kontrol4 upraw na obecnoSl organizm6w genetycznie

zmodyfikowanych w zakresie ustalonym w ustawie o mikroorganizmach i
or ganizmach genetycznie zmodyfi kowanych,

d) kpordynuje planowanie pracy i sprawozdawczoif,



e) nadzoruj e przestrze gartie instrukcj i kancelaryj nej,
f) sprawuje nadzSr nad wprowadzaniem procedur i realizacj4 budzetu zadaniowego

w Woj qw6dzkim Inspektoracie.

$ 5. Szczeg6lowy zakres obowipk6w zastgpc6w Wojew6dzkiego Inspektora okreSlony
zostaN w imiennych zakresach czynnoSci, powierzonych obu zastgpcom.

$ 6. Zastgpcy Wojew6dzkiego Inspektora posiadaj4 imienne upowaZnienia do zaNatwiania
spraw nale?qcych do rzakresu dzialania i kompetencji Wojew6dzkiego Inspektora
Ochrony RoSlin i Nasiennictwa, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowiefi i zafwiadczefi. Podejmowane decyzje winny by(, zgodne z aprobatE
Wojew6dzkiego Inspektora odnoSnie kierunku rozstrzygnig(,, bqdL wynika6 z
realizacji ustalonej polityki.

$ 7. Zastgpcy Wojew6dzkiego Inspektora wsp6ldzialaj4 z Wojew6dzkim Inspektorem
w realizacji zadan ustawowych poprzez:

a) uzgadniarie podejmowanych inicj atyw,
b) informowanie o wgzlowychzagadnieniach wchodz4cych w zakres obowi4zk6w,
c) uzgadnianie kierunk6w rozstrzygnig6,
d) przedkladanie Wojew6dzkiemu Inspektorowi dokument6w w sprawach

vry magaj4cych j e go aprobaty,
e) informowanie i proponowanie rczstrzygniEt w innych waznych kwestiach

doly czqcy ch zakresu dzialania Inspekcj i,
0 wsp6lprace z orgarLarrri administracji rzqdowej i samorz4dowej oraz z innymi

orgarizacjanidziatajqcymiwobszarzerolnictwa.
$ 8. Zastgpcy Wojew6dzkiego Inspektora odpowiadaj q za realizacjg powierzonych zadait

bezpoSrednio przed Wojew6dzkim Inspektorem.

$ 9. Zastgpcy Wojew6dzkiego Inspektora podlegaj4 wylqczeniuod udzialu w postgpowaniu
w sprawie dolyczqcej interes6w maj4tkowych swego malhonka oraz krewnych i
powinowatych do drugiego stopnia i os6b mvi4zanychznimztytvluprzysposobienia,
opieki lub kurateli.

$ 10. Podczas nieobecnoSci Wojew6dzkiego Inspektora,wskazany przezniego zastgpcajest
upowaZniony do wykonywania wszystkich kompetencji przypisanych
Woj ew6dzkiemu Inspektorowi.

$ 1 l. Wojew6dzki Inspektor mole upowaZni6 zastgpc6w do wykonywania innych zadan,
niz okreSlone w niniej szy m Zarzqdzeniu.

$ 12. Traci moc zarzqdzenie nr 9/20 Wielkopolskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony
RoSlin i Nasiennictwa z dnia 3 czerwca2020 r. w sprawie podzialu zadah pomigdzy
Woj ew6dzkiego Inspektora i zastgpc6w Woj ew6dzkiego Inspektora.

$ 13. Zarzqdzenie wchodziw irycie z dniem podpisania.
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