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§ 3 

 
Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Opolu jest mowa o: 

1. Inspekcji - należy przez to rozumieć: 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

2. Głównym Inspektorze - należy przez to rozumieć: 
Głównego Inspektora Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa  

3. Wojewodzie - należy przez to rozumieć: 
Wojewodę Opolskiego 

4. Wojewódzkim Inspektorze - należy przez to rozumieć: 
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu 

5. Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora - należy przez to rozumieć: 
Zastępcę Opolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Opolu 

6. Wojewódzkim Inspektoracie - należy przez to rozumieć: 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Opolu 

7. Oddziale - należy przez to rozumieć: 
terenową jednostkę organizacyjną 
Wojewódzkiego Inspektoratu 

8. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć: 
dział, oddział, laboratorium, samodzielne 
stanowiska pracy w Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Opolu 

9. Regulaminie - należy przez to rozumieć 
Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Opolu 

 
§ 4 

 
1. Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Wojewódzkiego Inspektora, 

który wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje określone w przepisach 
wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu oraz w odrębnych przepisach prawa. 

2. Wojewódzki Inspektorat zapewnia realizację zadań ustawowych, kierunków działania 
Inspekcji zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora, a także poleceń 
Wojewody. 

3. Wojewódzki Inspektorat obejmuje swoją działalnością obszar województwa 
opolskiego. 

4. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu znajduje się w Opolu. 
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Rozdział II 

 
Zasady wewnętrznej organizacji i podział kompetencji 

 
§ 5 

 
1. Wojewódzki Inspektor kieruje Wojewódzkim Inspektoratem odpowiada za realizację 

zadań przed Głównym Inspektorem i Wojewodą. 
2. Wojewódzki Inspektor wykonuje jako pracodawca czynności z zakresu prawa pracy 

wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz realizuje politykę 
personalną.  

3. Wojewódzki Inspektor kieruje Wojewódzkim Inspektoratem przy pomocy Zastępcy. 
4. Wojewódzkiego Inspektora podczas nieobecności zastępuje Zastępca Wojewódzkiego 

Inspektora, a w przypadku ich nieobecności wyznaczony kierownik działu. 
 

§ 6 
 

1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą: 
1) Dział Nadzoru Fitosanitarnego. 
2) Dział Nadzoru Nasiennego. 
3) Dział Ochrony Roślin i Techniki. 
4) Laboratorium Wojewódzkie. 
5) Dział Finansowy. 
6) Dział Administracyjny. 
7) Samodzielne stanowiska do spraw: 

a. obsługi prawnej, 
b. kadr, 
c. informatyki oraz 
d. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych. 

2. Symbole literowe komórek organizacyjnych stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi są Oddziały Wojewódzkiego Inspektoratu. 
4. Szczegółową strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu określa schemat 

organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
5. Obszar działania Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu obejmuje od 1 do 2 powiatów. 

Terenowy zakres działania Oddziałów określa załącznik Nr 3 do niniejszego 
Regulaminu. 

6. Wykaz Oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego 
Regulaminu. 

 
 § 7 

 
1. Plan etatów Wojewódzkiego Inspektoratu ustalany jest w planie finansowym na dany 

rok. 
2. Podział etatów między poszczególne komórki organizacyjne dokonuje Wojewódzki 

Inspektor, kierując się zakresem realizowanych zadań. 
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3. Wojewódzki Inspektor może powierzyć wykonywanie niektórych zadań podmiotom nie 
będącym pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu. 

 
§ 8 

 
1. Wojewódzki Inspektor odpowiada za funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu, 

warunki jego działania oraz organizację pracy. Do kompetencji Wojewódzkiego 
Inspektora należy w szczególności: 
1) koordynacja i nadzór nad realizacją ustawowych zadań Inspekcji, 
2) reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu na zewnątrz, składanie oświadczeń 

woli w zakresie praw majątkowych i przyjmowanie innych zobowiązań 
w granicach posiadanych pełnomocnictw, 

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach należących do zakresu 
działania i kompetencji Inspekcji, 

4) udzielanie upoważnień pracownikom Inspekcji do wykonywania zadań w imieniu 
Wojewódzkiego Inspektora, 

5) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych, 
6) prowadzenie korespondencji z  Głównym Inspektorem, Wojewodą oraz organami 

administracji rządowej i samorządowej, 
7) koordynacja pracy inspekcji w zakresie właściwości podległych im komórek 

organizacyjnych, 
8) nadzorowanie pracy podległych działów i oddziałów, 
9) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej. 

2. Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora jako kierownika zakładu pracy -
pracodawcy należy: 
1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, 
2) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej, 
3) przyznawanie nagród, 
4) nakładanie kar porządkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 9 

 
1. Wojewódzki Inspektor nadzoruje bezpośrednio pracę Zastępcy i Głównego 

księgowego. 
2. Wojewódzkiemu Inspektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki 

organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 
1) Dział Finansowy, 
2) Dział Administracyjny, 
3) Samodzielne stanowisko ds.. obsługi prawnej, 
4) Samodzielne stanowisko ds. kadr, 
5) Samodzielne stanowisko ds. informatyki, 
6) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. 

3. Komórki organizacyjne nie wymienione w ust. 2 Wojewódzki Inspektor nadzoruje za 
pośrednictwem Zastępcy. 

4. Do wspólnych kompetencji Wojewódzkiego Inspektora i Zastępcy należy 
w szczególności: 
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1) koordynacja pracy Inspekcji w zakresie właściwości podległych im komórek 
organizacyjnych, 

2) nadzorowanie pracy podległych działów i oddziałów, 
3) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej. 

 
§ 10 

 
1. Szczegółowy zakres czynności Zastępcy określa Wojewódzki Inspektor kierując się 

koniecznością zapewnienia realizacji zadań Inspekcji. 
2. Zakres obowiązków Głównego księgowego określa Wojewódzki Inspektor 

uwzględniając przepisy z zakresu finansów publicznych i rachunkowości. 
 

§ 11 
 

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora i Główny księgowy odpowiadają przed Wojewódzkim 
Inspektorem za realizację powierzonych mu zadań. 
 

§ 12 
 

1. Działami, laboratorium wojewódzkim, oddziałami kierują kierownicy, a działem 
finansowym główny księgowy, którzy odpowiadają za całokształt prowadzonych 
spraw i zapewniają: 
1) właściwe opracowanie wydawanych decyzji, dokumentów i innych materiałów, 
2) prawidłowe, terminowe i rzetelne załatwianie spraw, 
3) sprawną organizację i określenie wewnętrznego podziału pracy, 
4) dyscyplinę pracy, 
5) zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej, 
6) przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ., 
7) zabezpieczenie mienia na odcinku powierzonych zadań służbowych, 
8) właściwą współpracę i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi. 
  

 
 
 

Rozdział III 
 

Struktura i zakres działania komórek organizacyjnych 
 

§ 13 
 
1. W skład Działu Nadzoru Fitosanitarnego wchodzą: 

a) Kierownik, 
b) jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy: 

- stanowisko pracy ds. nadzoru i ewidencji organizmów podlegających 
obowiązkowi zwalczania, 

- stanowisko pracy ds. rejestracji producentów, 
- stanowisko pracy ds. kontroli fitosanitarnej, eksportu, importu i obrotu 

wewnątrz kraju, 
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- stanowisko pracy ds. zwalczania agrofagów. 
2. Do zakresu działania Działu Nadzoru Fitosanitarnego należą: 

a) kontrola stanu fitosanitarnego roślin i miejsc ich upraw, składowanych roślin 
produktów roślinnych, przedmiotów oraz środków transportu dla celów 
eksportowych i obrotu wewnętrznego, 

b) nadzór nad wykonywaniem obowiązku zwalczania organizmów 
kwarantannowych, 

c) nadzór nad prowadzeniem hodowli i przechowywaniem organizmów szkodliwych, 
charakteryzujących się szczególną szkodliwością, 

d) prowadzenie ewidencji występowania lub podejrzenia o występowanie 
organizmów kwarantannowych oraz ustalenie obszaru gruntów opanowanych 
przez te organizmy szkodliwe na terenie województwa, 

e) przygotowywanie i przedkładanie Wojewódzkiemu Inspektorowi projektów 
decyzji o wyznaczenie stref porażenia przez organizmy kwarantannowe oraz stref 
bezpieczeństwa na obszarach przylegających do stref porażenia, w których 
powinny być stosowane środki zapobiegawcze, 

f) nadzór i kontrola nad zabiegami oczyszczania, odkażania i przerobu płodów 
rolnych oraz odkażania gleby, obiektów, przedmiotów i środków transportu, 

g) prowadzenie rejestru producentów roślin, 
h) prowadzenie spraw dotyczących wystawiania świadectw fitosanitarnych, 

świadectw zdrowotności i paszportów roślin, 
i) nadzór nad prawidłowością kontroli eksportu i reeksportu, 
j) nadzór nad przestrzeganiem procedury pobierania prób gleby, podłoży, roślin i ich 

części, nasion, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych, 
k) przygotowywanie merytoryczne decyzji administracyjnych i tytułów 

egzekucyjnych oraz wniosków o ukaranie, 
l) ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów 

szkodliwych, 
m) przygotowywanie komunikatów sygnalizujących pojaw organizmów szkodliwych, 
n) nadzór nad dotacjami na zwalczanie organizmów szkodliwych, 
o) obsługa systemu informatycznego w zakresie kontroli nadzoru zdrowotności, 
p) opracowywanie i przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań 

w zakresie nadzoru fitosanitarnego, 
q) współpraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie nadzoru 

fitosanitarnego, 
r) prowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, 
s) nadzór nad oddziałami w zakresie prowadzonych spraw, 
t) współpraca z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie kontroli zdrowotności 

materiału siewnego, 
u) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora. 

 
§ 14 

 
1. W skład Działu Nadzoru Nasiennego wchodzą: 

a) Kierownik, 
b) jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy: 
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- stanowisko pracy ds. oceny polowej, rejestracji i kontroli dostawców, 
- stanowisko ds. kontroli obrotu materiału siewnego. 

2. Do zakresu działania Działu Nadzoru Nasiennego należy: 
a) ocena polowa materiału siewnego: 

- przyjmowanie, opiniowanie, rejestrowanie wniosków o dokonanie oceny 
polowej, 

- organizowanie i nadzorowanie oceny polowej, 
- załatwianie odwołań od decyzji akredytowanych kwalifikatorów, 
- przyjmowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z opłatami za ocenę 

polową, 
b) ocena cech zewnętrznych: 

- prowadzenie dokumentacji związanej z oceną cech zewnętrznych, 
- obciążanie finansowe za ocenę cech zewnętrznych 

c) kontrola materiału siewnego w wytwarzaniu, przechowywaniu i obrocie 
materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie: 
- planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli materiału siewnego,  

d) we współpracy z Działem Nadzoru Fitosanitarnego wydawanie etykiet – 
paszportów na sadzeniaki ziemniaka i sadowniczy materiał szkółkarski, 

e) współpraca z COBORU i Laboratorium Wojewódzkim w zakresie oceny tożsamości, 
czystości,  

f) kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich oraz ustalanie stopni 
kwalifikacji tego materiału, 

g) przygotowywanie materiałów i dokumentów do wydania przez Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 

- upoważnień i akredytacji kwalifikatorom, 
- decyzji zakazów i nakazów, 
- zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie obrotu 

materiałem siewnym, 
- decyzji o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem 

siewnym zwanym rejestrem rolników, 
- wniosków o ukaranie, 
- decyzji o wniesienie opłaty sanacyjnej, 

h) organizowanie szkoleń upoważnionych i akredytowanych kwalifikatorów 
materiału siewnego, prowadzenie ewidencji i kontrola w tym zakresie, 

i) przyjmowanie wniosków i wydawanie pozwoleń na zastosowanie w rolnictwie 
ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego, 

j) opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących oceny polowej, oceny cech 
zewnętrznych, obrotu materiałem siewnym i pracy Działu, 

k) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora. 
 

§ 15 
 
1. W skład Działu Ochrony Roślin i Techniki wchodzą: 

a) Kierownik, 
b) jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy: 
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- stanowisko pracy ds. kontroli i techniki, 
- stanowisko pracy ds. obrotu środkami ochrony roślin, 
- stanowisko pracy ds. szkolenia i upowszechniania postępu, 

2. Do zakresu działania Działu Ochrony Roślin i Techniki należy: 
a) przyjmowanie wniosków i oświadczeń o dokonanie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie obrotu lub 
konfekcjonowania środkami ochrony roślin, 

b) wydawanie zaświadczeń o dokonanie wpisów do rejestru przedsiębiorców 
wykonujących działalność regulowaną w zakresie obrotu lub konfekcjonowania 
środkami ochrony roślin, 

c) prowadzenie rejestrów przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną 
w zakresie obrotu lub konfekcjonowania środkami ochrony roślin, 

d) systematyczny nadzór nad prowadzeniem kontroli punktów sprzedaży środków 
ochrony roślin w zakresie: 
- przestrzegania przepisów ustawy o ochronie roślin, 
- przestrzegania warunków zawartych w udzielonych zezwoleniach, 
- prowadzenie ewidencji osób nabywających środki ochrony roślin zaliczane do 

bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi, 
e) upoważnianie jednostek organizacyjnych prowadzących badania sprawności 

technicznej opryskiwaczy, 
f) kontrola jednostek upoważnionych do prowadzenia badań sprawności technicznej 

opryskiwaczy, 
g) prowadzenie ewidencji przebadanego sprzętu do stosowania środków ochrony 

roślin (w tym rozchód znaków kontrolnych potwierdzających sprawność 
techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin), 

h) kontrola przestrzegania przepisów stosowania środków ochrony roślin w strefach 
ochronnych źródeł i ujęć wody na terenach uzdrowisk i otulin parków narodowych 
i wszędzie tam gdzie ich stosowanie jest zabronione lub ograniczone, kontrola 
prawidłowości wykonywania zabiegów ochrony roślin w produkcji rolniczej 
i leśnictwie, 

i) pobierania prób płodów rolnych do analizy pozostałości środków ochrony roślin, 
j) pobieranie próbek środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie w celu 

dokonania kontroli ich jakości, 
k) przygotowywanie i opracowywanie danych dotyczących ilości zużytych środków 

ochrony roślin, 
l) współpraca z organami administracji rządowej, zwłaszcza ze służbami sanitarnymi 

i ochrony środowiska w zakresie likwidacji zagrożeń spowodowanych przez 
środki ochrony roślin, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Inspektora, 

m) prowadzenie ewidencji osób przeszkolonych w zakresie: 
- obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, 
- stosowania środków ochrony roślin przy pomocy opryskiwaczy, 
- stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym, 
- stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji,  

n) upoważnianie jednostek organizacyjnych do prowadzenia szkoleń, 
o) nadzór nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badań skuteczności 

środków ochrony roślin, 
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p) kontrole upoważnionych jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia, 
q) wydawanie certyfikatów dla producentów stosujących Integrowaną Produkcję 

roślin, 
r) przeprowadzanie kontroli u producentów stosujących uprawę roślin zgodnie 

z zasadami Integrowanej Produkcji,  
s) prowadzenie szkoleń dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu oraz nadzór 

merytoryczny nad szkoleniami prowadzonymi i organizowanymi przez jednostki 
upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora, 

t) przygotowywanie merytoryczne decyzji administracyjnych, postanowień i tytułów 
egzekucyjnych oraz wniosków o ukaranie, 

u) opracowywanie i przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań 
z zakresu działu ochrony upraw, 

v) współpraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie technik 
i metod ochrony roślin, 

w) nadzór nad podległymi Oddziałami WI w zakresie prowadzonych spraw, 
x) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora, 

 
§ 16 

 
1. W skład Laboratorium Wojewódzkiego wchodzą: 

a) Laboratorium Fitosanitarne, 
b) Pracownia Oceny Nasion, 

2. W skład Laboratorium Wojewódzkiego wchodzą następujące stanowiska pracy: 
a) Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego, 
b) Główny Specjalista ds. oceny nasion, 
c) jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy w laboratorium fitosanitarnym: 

- stanowisko ds. wirusologii, 
- stanowisko ds. bakteriologii, 
- stanowisko ds. entomologii i nematologii, 
- stanowisko ds. mikologii, 

d) jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy w pracowni oceny nasion: 
- stanowisko ds. oceny jakości materiału siewnego, 
- stanowisko ds. oceny zdolności kiełkowania nasion, 
- stanowisko ds. określania wilgotności nasion, 
- stanowisko ds. wysiewu nasion, 
- stanowisko ds. analizy czystości. 

3. Laboratorium Wojewódzkim kieruje kierownik. 
4. Pracownią Oceny Nasion kieruje główny specjalista. 
5. Do zakresu działania Laboratorium Wojewódzkiego należy: 

a) dokonywanie szczegółowej oceny zdrowotności roślin, produktów roślinnych 
i przedmiotów, polegającej na wykryciu obecności, wyodrębnieniu i identyfikacji 
organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych z zastosowaniem 
metod badawczych podstawowych i specjalistycznych, 

b) ukierunkowanie dalszych badań diagnostycznych, które nie mogą być 
zrealizowane w Laboratorium Wojewódzkim, 
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c) wdrażanie metod badania roślin, płodów i ich przetworów przeznaczonych dla 
potrzeb obrotu wewnętrznego, 

d) badanie stanu zdrowia roślin, płodów i ich przetworów przeznaczonych na 
eksport bądź importowanych lub z przeznaczeniem do oczyszczenia, odkażenia 
i przerobu, 

e) przeprowadzanie laboratoryjnej oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka 
w zakresie ustalonym przez Głównego Inspektora, 

f) badanie zdrowotności materiału szkółkarskiego drzew owocowych w zakresie 
ustalonym przez Głównego Inspektora, 

g) prowadzenie dokumentacji w zakresie prób przyjętych do oceny oraz wydawania 
wyników analizy z przeprowadzonej oceny, 

h) współdziałanie z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie zwalczania 
organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, 

i) współdziałanie z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie przeprowadzania 
kontroli materiału siewnego, 

j) wystawianie dokumentacji do realizacji rozliczeń finansowych za badanie 
zdrowotności roślin i produktów rolnych, w tym za laboratoryjną ocenę 
zdrowotności sadzeniaków ziemniaka, 

k) sporządzanie i przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu działania 
laboratorium, 

l) nadzór nad oddziałami w zakresie badań laboratoryjnych, 
m) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora. 

6. Do zakresu działania Pracowni Oceny Nasion należy: 
a) ocena laboratoryjna materiału siewnego w obrocie krajowym i wystawianie 

stosownej dokumentacji tej oceny w zakresie ustalonym przez Głównego 
Inspektora, 

b) przeprowadzanie szkoleń teoretycznych i praktycznych dla próbobiorców, 
c) nadzór merytoryczny nad pracą próbobiorców oraz prowadzenie stosownej 

dokumentacji, 
d) organizacja zaopatrzenia próbobiorców upoważnionych w sprzęt i materiały 

niezbędne do próbobrania, 
e) opiniowanie wniosków hodowców i przedsiębiorców o nadanie uprawnień do 

oceny laboratoryjnej materiału siewnego, kontrolowanie tych jednostek 
w zakresie prawidłowości prowadzenia oceny oraz cofanie tych uprawnień, 

f) wydawanie etykiet do materiału siewnego w zakresie ustalonym przez Głównego 
Inspektora, 

g) nadzór nad sprawnością sprzętu stosowanego w ocenie laboratoryjnej 
w laboratorium i prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji, 

h) wystawianie dokumentacji do realizacji rozliczeń finansowych za ocenę 
laboratoryjną materiału siewnego oraz wydane etykiety urzędowe i plomby, 

i) współpraca z Działem Nadzoru Nasiennego w zakresie kontroli materiału 
siewnego i nadzorowania pracy próbobiorców materiału siewnego, 

j) prowadzenie magazynu nasion po badaniach pracowni oceny nasion, 
k) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu działania 

pracowni oceny nasion, 
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l) ocena tożsamości odmianowej – koordynacja prowadzenia stosownej 
dokumentacji, dystrybucja, 

m) plomby urzędowe – wydawanie lub sprzedaż, prowadzenie ewidencji przychodów 
i rozchodów, 

n) drukowanie etykiet urzędowych do materiału siewnego, prowadzenie ewidencji 
przychodu i rozchodu etykiet, zakup „pustaków”, 

o) opiniowanie wniosków producentów wytwarzających materiał siewny do 
wypełniania etykiet urzędowych; kontrolowanie jednostek posiadających 
upoważnienie do wypełniania etykiet; występowanie z propozycją cofnięcia 
upoważnienia do wypełniania etykiet, 

p) opiniowanie wniosków producentów wytwarzających materiał siewny w celu 
uzyskania upoważnienia do pobierania prób w sposób automatyczny; 
kontrolowanie jednostek posiadających upoważnienie do pobierania prób 
w sposób automatyczny w zakresie określonym przez ustawę o nasiennictwie; 
występowanie z propozycją zakazu stosowania, 

q) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora. 
 

§ 17 
 
1. W skład Działu Finansowego wchodzą: 

a) Główny księgowy, 
b) jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy: 

- stanowisko ds. płacowych i prowadzenia obrotu gotówkowego, 
- stanowisko ds. ewidencji operacji finansowych, 

2. Do zadań Działu Finansowego należy: 
a) opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych i planów finansowych, 
b) bieżące prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie, 
c) dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych i operacji kasowych, 
d) wykonywanie operacji związanych w wypłatami wynagrodzeń pracownikom 

Wojewódzkiego Inspektoratu oraz osobom zatrudnionym w ramach umów-zleceń 
lub o dzieło, 

e) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
f) rozliczanie inwentaryzacji majątku, 
g) kontrola wydatków realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat, 
h) terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i bilansów, 
i) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi w zakresie obsługi finansowo-

księgowej Wojewódzkiego Inspektoratu, 
j) ścisłe współdziałanie z działem administracyjnym i kadrami, 
k) współpraca w zakresie ochrony mienia i prawidłowego zabezpieczenia majątku 

Skarbu Państwa, 
l) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora. 
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§ 18 
 
1. W skład Działu Administracyjnego wchodzą: 

a) Kierownik, 
b) jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy: 

- stanowisko ds. administracyjnych, BHP, PPOŻ, 
- stanowisko ds. obsługi sekretariatu - sekretarka, 
- stanowiska ds. obsługi technicznej i transportowej, 
- stanowiska pomocnicze. 

4. Do zakresu działania Działu Administracyjnego należy: 
a) administrowanie mieniem trwałym i ruchomym Wojewódzkiego Inspektoratu 

i oddziałów, 
b) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem obiektów i majątku Wojewódzkiego 

Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami jak również prawidłowa 
eksploatacja maszyn, urządzeń i środków transportu oraz utrzymywanie porządku 
i czystości na terenie całego Inspektoratu, 

c) prowadzenie spraw Inspektoratu w odniesieniu do: 
- prawnych tytułów własności, 
- zamówień publicznych, 
- zamówień pieczęci urzędowych, druków podlegających ścisłemu zarachowaniu 

i innych druków, 
- zaopatrywania Wojewódzkiego Inspektoratu w niezbędne środki do 

działalności i ich rozdział pomiędzy komórki organizacyjne, 
- obsługa narad i konferencji organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat, 

d) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, 
organizowanie i zabezpieczanie ich realizacji oraz nadzór nad pracami 
inwestycyjnymi i remontami, 

e) opracowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami, 
f) prowadzenie rejestru skarg i wniosków zgłaszanych do Wojewódzkiego 

Inspektoratu oraz obsługa techniczna, 
g) sporządzanie sprawozdawczości i informacji z zakresu spraw prowadzonych przez 

dział administracyjny, 
h) prowadzenie książki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu, 
i) prowadzenie spraw związanych ze środkami transportu będącymi własnością 

Wojewódzkiego Inspektoratu, 
j) przesyłanie i ewidencjonowanie korespondencji i przesyłek, 
k) prowadzenie spraw związanych z połączeniami telefonicznymi i ich rozliczeniami, 
l) prowadzenie spraw kancelaryjnych i archiwum zakładowego, 
m) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Wojewódzkiego 

Inspektoratu, 
n) prowadzenie zagadnień obrony cywilnej dotyczących Inspektoratu,  
o) prowadzenie spraw dotyczących wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy, 
p) nadzorowanie stanu przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz warunków przeciwpożarowych w Wojewódzkim Inspektoracie, 
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q) prowadzenie ewidencji ekwiwalentów za odzież roboczą i ochronną dla 
określonych stanowisk pracy, 

r) przygotowywanie pism związanych z tematyką Działu oraz przepisywanie pism 
wychodzących z Inspektoratu, 

s) prowadzenie spraw związanych z biblioteką zakładową, aktów prawnych 
Wojewody Opolskiego oraz zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora, 

t) prowadzenie rejestrów: 
- aktów prawnych Wojewody Opolskiego, 
- zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora, 

u) prowadzenie spraw dotyczących kontroli wewnętrznych Wojewódzkiego 
Inspektoratu (opracowywanie zasad kontroli wewnętrznej, zbieranie 
harmonogramów kontroli wewnętrznej), 

v) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora. 
 

§ 19 
 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej należy: 
a) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, 
b) informowanie Wojewódzkiego Inspektora o zmianach w obowiązującym stanie 

prawnym w zakresie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu, 
c) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie 

stosunku prawnego, a zawłaszcza umów, 
d) nadzór prawny nad egzekucją należności, 
e) występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora 

w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami 
orzekającymi, 

f) opiniowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach skomplikowanych pod 
względem prawnym i faktycznym, 

g) wykonywanie innych czynności zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora, 
a wynikających z ustawy o radcach prawnych. 

 
§ 20 

 
Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. kadr należy: 
a) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, 
b) przygotowywanie dokumentów związanych z przyjmowaniem do pracy i zwalnianiem 

pracowników, ewidencja czasu pracy, 
c) przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracowników na emeryturę 

lub rentę, 
d) planowanie i koordynowanie urlopów, szkoleń i doskonalenia zawodowego 

pracowników Inspektoratu, 
e) załatwianie spraw związanych z legitymacjami służbowym i ubezpieczeniowymi, 
f) przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych z awansowaniem, 

nagradzaniem, odznaczaniem i karaniem pracowników Inspektoratu, 
g) prowadzenie zagadnień związanych z dysponowaniem środków z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
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h) prowadzenie spraw związanych z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników 
Inspektoratu oraz zwolnieniami lekarskimi, 

i) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, 
j) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, 
k) sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących zatrudnienia, 
l) koordynacja rejestracji i wyrejestrowywania pracowników do ubezpieczeń 

społecznych, 
m) opracowywanie regulaminów pracy oraz tworzenia i wykorzystania Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie, 
n) wystawianie pisemnych upoważnień udzielonych dla państwowych inspektorów 

WIORiN w Opolu oraz dla innych kompetentnych osób w zakresie powierzonych im 
zadań oraz prowadzenie ich rejestrów, 

o) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora. 
 

§ 21 
 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. informatyki należy: 
a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz 

lokalnej sieci komputerowej, 
b) konfigurowanie sprzętu komputerowego, jego składanie oraz serwisowanie, 
c) instalacja, nadzór i utrzymywanie sprawności stacji roboczych użytkowników oraz ich 

oprogramowania, 
d) archiwizacja  danych z komputerów, 
e) nadzorowanie legalności oprogramowania, 
f) bieżąca pomoc użytkownikom w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego 

i obsługi programów, 
g) bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego Wojewódzkiego Inspektoratu 

oraz podległych komórek organizacyjnych, 
h) przygotowywanie wykładów, prelekcji w formie elektronicznej, 
i) opracowywanie i aktualizowanie strony internetowej, 
j) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego w Wojewódzkim Inspektoracie oraz 

Oddziałach, 
k) zapewnienie właściwego administrowania siecią wewnętrzną i sprzętem 

komputerowym, 
l) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora. 

 
§ 22 

 
1. Do zakresu zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy: 

a) prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych w Wojewódzkim 
Inspektoracie, 

b) prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
c) prowadzenie ewidencji pracowników posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, 
d) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji niejawnych. 

2. W zakresie spraw obronnych i spraw obronnych stanowisko wykonuje: 
a) przedsięwzięcia niezbędne dla zapewnienia ciągłości obrony cywilnej, 
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b) bieżące zadania obrony cywilnej przewidziane dla WIORiN w Opolu 
c) ustalenia wynikające ze współpracy z Urzędem Wojewódzkim . 

 
§ 23 

 
1. W skład Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą: 

1) Kierownik Oddziału, 
2) jedno lub wieloosobowe stanowiska pracy w Oddziale: 

a) ds. fitosanitarnych, 
b) ds. nasiennych, 
c) ds. ochrony roślin i techniki 

3) pracownia laboratoryjna. 
2. Do zakresu działania Oddziału należy: 

a) prowadzenie szczegółowych obserwacji i rejestracji pojawienia się i nasilenia 
organizmów szkodliwych oraz sygnalizowania terminów i metod ich zwalczania, 

b) obsługa w obrocie wewnętrznym – wystawianie paszportów, 
c) wdrażanie metod Integrowanej Produkcji, 
d) wykonywanie czynności związanych ze zwalczaniem organizmów szkodliwych, 

w szczególności prowadzenie lustracji upraw, 
e) pobieranie i badanie próbek gleby, roślin i ich przetworów na obecność 

organizmów szkodliwych, 
f) przyjmowanie wniosków o rejestrację producentów, importerów i dystrybutorów 

produktów roślinnych, 
g) prowadzenie oceny szkód wyrządzonych przez choroby, szkodniki i chwasty 

w uprawach roślin i przechowywanych płodów, 
h) kontrola obrotu, magazynowania i stosowania środków ochrony roślin, 
i) kontrola wykonywania zabiegów ochrony roślin (stan techniczny sprzętu, 

ustawienie opryskiwacza do pracy, terminy zabiegów) oraz przestrzegania 
okresów karencji i prewencji, 

j) kontrola podmiotów zajmujących się produkcją, przerobem i obrotem materiałem 
siewnym, 

k) kontrola materiału szkółkarskiego w punktach sprzedaży i u producentów, 
l) kontrola dotacji na zwalczanie organizmów szkodliwych i na obniżenie kosztów 

badania opryskiwaczy, 
m) kontrola jakości oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka w obrocie 

handlowym, 
n) przeprowadzanie i organizowanie oceny polowej plantacji nasiennych na terenie 

swojego działania, 
o) pobieranie prób kontrolnych do badań z materiału siewnego przygotowanego do 

obrotu i będącego w obrocie, 
p) przeprowadzanie dochodzeń i współudział w komisjach reklamacyjnych materiału 

siewnego odnośnie jego jakości i rozprowadzanego przez przedsiębiorstwa 
i jednostki prowadzące obrót handlowy materiałem siewnym, ponadto 
organizowanie i udział w komisjach odwoławczych, 

q) wydawanie nakazów i zakazów na materiał siewny, który nie jest dopuszczony do 
obrotu handlowego, 
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r) wykonywanie badań makroskopowych określających stan fitosanitarny roślin, 
produktów roślinnych i przedmiotów oraz badań laboratoryjnych w zakresie 
ustalonym przez Wojewódzkiego Inspektora, 

s) obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, 
t) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu działalności 

oddziału, 
u) opracowywanie i składanie informacji Starostwom i Gminom z działalności 

Inspekcji na terenie działania, 
v) współpraca z terenowymi organami administracji samorządowej, 
w) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora. 

 
 
 

Rozdział IV 
 

Zasady podpisywania dokumentów i korespondencji 
 

§ 24 
 
1. Wojewódzki Inspektor podpisuje całą korespondencję wychodzącą na zewnątrz 

Wojewódzkiego Inspektoratu, za wyjątkiem pism i dokumentów, do podpisywania 
których upoważnił innych pracowników. 

2. Do wyłącznej akceptacji i podpisu Wojewódzkiego Inspektora zastrzeżone są 
w szczególności: 
1) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i regulaminów, 
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych, 
3) udzielanie upoważnień, 
4) dekretowanie korespondencji, 
5) całokształt spraw osobowych oraz ustalanie czasu pracy, 
6) zawieranie umów skutkujących zobowiązaniami materialnymi, 
7) korespondencją kierowaną do: 

- Wojewody, 
- Głównego Inspektora (Głównego Inspektoratu) 
- organów administracji rządowej i samorządowej, 
- organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 
- organów kontroli. 

3. Zastępca podpisuje pisma we własnym imieniu zgodnie z podziałem czynności. 
4. Pisma i dokumenty niezastrzeżone do podpisu Wojewódzkiego Inspektora, lub 

podpisywanie których nie jest objęte upoważnieniem Wojewódzkiego Inspektora, 
podpisuje właściwy kierownik komórki organizacyjnej. 

5. Kierownik komórki może określić rodzaje pism i dokumentów, do podpisywania 
których są upoważnieni inni pracownicy tej komórki organizacyjnej. 

6. Pisma przedkładane do podpisu Wojewódzkiego Inspektora parafuje uprzednio 
kierownik komórki organizacyjnej – zgodnie ze swoim zakresem czynności. 
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7. Projekty zarządzeń, umów, porozumień oraz decyzji administracyjnych 
o skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym powinny być zaopiniowane przez 
radcę prawnego. 

8. Dokumenty dotyczące wykorzystania środków budżetowych oraz powodujące 
określone zobowiązania i skutki finansowe wymagają kontrasygnaty Głównego 
Księgowego, natomiast dotyczące udzielenia zamówień publicznych również 
kierownika działu administracyjnego lub upoważnionej osoby. 

9. Wojewódzki Inspektor może rozszerzyć zakres spraw wskazanych w ust. 1 i 2. 
10. W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora w sprawach wskazanych w ust. 1 i 2 

podejmuje decyzję i podpisuje pisma Zastępca Wojewódzkiego Inspektora. 
 
 
 

Rozdział VI 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 25 
 

Państwowi inspektorzy zatrudnieni w Wojewódzkim Inspektoracie otrzymują na czas 
stosunku pracy legitymacje służbowe, które używają tylko przy wykonywaniu czynności 
służbowych. 

 
§ 26 

 
1. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy wykonują zadania obronne 

wynikające ze sprawowania przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa funkcji organu stopnia wojewódzkiego w sprawach z zakresu 
obronności kraju określone odrębnymi przepisami. 

2. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy współpracują 
z Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych 
w wykonywaniu przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i realizacji 
zadań obronnych w zakresie określonym dla danej komórki organizacyjnej 
i samodzielnych stanowisk pracy. 

 
§ 27 

 
1. W trybie zarządzenia wewnętrznego Wojewódzkiego Inspektora regulowane są: 

1) regulamin pracy, 
2) procedura postępowania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz 

dokonywania czynności kontrolnych, 
3) procedura dotycząca obiegu i kontroli dowodów księgowych, 
4) koordynacja przedsięwzięć i czynności komórek organizacyjnych w zakresie 

obrony cywilnej, 
5) ustalenia zakładowego planu kont, 
6) instrukcja postępowania przy realizacji zamówień publicznych, 
7) inne sprawy istotne w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu. 

2. W odrębnym trybie regulowane są: 
1) instrukcja archiwalna, 
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