
ZARZADZEN|E NR 12

LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA

OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WTKP,

r dnia 7 maja 2015 roku

zmieniajqce ZarzQdzenie Nr 11 tubuskieSo Wojew6dzkie8o lnspektora Ochrony Roilin i Nasiennictwa

w Gorzowie Wlkp. z dnia z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia ,,Ksiegi Standard6w"

dla czlonk6w korpusu sluiby cywilnej w Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony Roslin i Nasiennictwa

w Gorzowie Wlkp.

NapodstawieS9ust. 1 pkt I i5 34 ust.3 pkt 1 Regulaminu Or8anizacyjnego Wojew6dzkiego

lnspektoratu Ochrony Ro(lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 paidziernika 2013 r. oraz

pkt ll ppkt 1,pkt lll ppkt 1, pkt lV, pkt V ppkt 1, pkt Vl ZarzQdzenia Nr 3 Szefa Sluiby Cywilnej z dnia 30

maja 2012 r. w sprawie standard6w zarzqdzania zasobami ludzkimi w sluibie cywilnej w zwiezku z

art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o sluibie cywilnej (Dz. U.22074 r. pot.llll- z p6in.

zm.) zarzEdza sie, co nastepujei

51. W ZarzQdzeniu Nr 11 Lubuskie8o Wojew6dzkiego lnspektora Ochrony Roilin i

Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia,,Ksiegi

Standard6w" dla czlonk6w korpusu sluiby cywilnej w Wojew6dzkim lnspektoracie ochrony Roalin i

Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. wprowadza siQ nastepujQce zmiany:

1,) wzalqczniku nr 1w g 17 po ustepie 3 dodaje sie ustqp4o nastqpujQcym brzmieniu:

,,4. W przypodku noboru no wolne stonowisko procy w sluibie cywilnei Woiew6dzki lnspektot

moie powolo| do Zespolu osoby spozo grono prucownik6w Woiew6dzkiego lnspektordtu

Ochrcny Roitin i Nosiennictwo w Gorzowie wlkp. Powolonie osoby wskozonei w zdoniu

poprzedzojqcym nostepuje w uzosodnionych ptzypodkoch, w szczegdlnoSci gdy brok jest w

tnspekorocie odpowiedniego speciolisty z donei dziedziny. w tyfi celu woiew6dzki lnspektor

moie zowierut stosowne potozumienio 2 innymi iednostkomi, w tym z innyfii otgonomi

rzqdowej ddministtocji zespolonej w woiewodztwie. Ust. 3 stosuie sie odpowiednio."



52. Wykonanie zarzidzenia powierza sie Samodzielnemu stanowisku ds. kadr.

03. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.
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