DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r.
Poz. 2404
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowej organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
oraz legitymacji służbowej pracowników tej inspekcji
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U.
poz. 425, 695 i 1069) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

szczegółową organizację Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

2)

siedziby i obszar działania wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa;

3)

wzór legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
§ 2. W skład Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej dalej „Inspekcją”, wchodzą:

1)

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”;

2)

wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa, zwane dalej „wojewódzkimi inspektoratami”.

§ 3. 1. Wojewódzkim inspektoratem kieruje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przy pomocy zastępców wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 2, oraz kierowników oddziałów wojewódzkiego inspektoratu.
2. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:
1)

dział nadzoru fitosanitarnego;

2)

dział nadzoru nasiennego;

3)

dział ochrony roślin i nawozów;

4)

dział finansowy;

5)

dział administracyjny.
3. W skład wojewódzkiego inspektoratu mogą wchodzić następujące samodzielne stanowiska pracy do spraw:

1)

kadr;

2)

obsługi prawnej;

3)

informatyki;

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1721 i 1928).
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4)

szkoleń i organizacji;

5)

bezpieczeństwa i higieny pracy;

6)

ochrony przeciwpożarowej;

7)

spraw obronnych;

8)

ochrony danych osobowych;

9)

ochrony informacji niejawnych.
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4. Samodzielne stanowiska pracy, o których mowa w ust. 3, można łączyć lub włączyć w skład komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2.
5. W wojewódzkim inspektoracie mogą być tworzone inne niż wymienione w ust. 3 samodzielne stanowiska pracy, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.
6. Wojewódzki inspektor może powierzyć wykonywanie czynności określonych dla samodzielnych stanowisk pracy,
o których mowa w ust. 3 pkt 2‒9, podmiotowi zewnętrznemu świadczącemu usługi w tym zakresie.
§ 4. Siedziby i obszar działania wojewódzkich inspektoratów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 5. W skład oddziału wojewódzkiego inspektoratu wchodzi zespół specjalistów do spraw realizacji zadań tego oddziału.
§ 6. 1. Szczegółową organizację wojewódzkiego inspektoratu określa regulamin organizacyjny ustalany przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa i zatwierdzany przez wojewodę.
2. Regulamin organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu określa:
1)

nazwy i zakres działania komórek organizacyjnych;

2)

nazwy i zakres działania samodzielnych stanowisk pracy;

3)

siedziby oddziałów wojewódzkiego inspektoratu.
§ 7. Wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Legitymacje służbowe pracowników Inspekcji wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 9. Regulaminy organizacyjne określające organizację wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa wydane na podstawie przepisów dotychczasowych należy dostosować do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie
60 dni od dnia jego wejścia w życie.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.2)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie
organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji (Dz. U.
poz. 1510 oraz z 2010 r. poz. 1112), które zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. 425, 695 i 1069) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2020 r. (poz. 2404)

Załącznik nr 1

Siedziby i obszar działania wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin
i nasiennictwa
Lp.

Siedziba wojewódzkiego inspektoratu

Obszar działania wojewódzkiego inspektoratu

1

Białystok

województwo podlaskie

2

Bydgoszcz

województwo kujawsko-pomorskie

3

Gdańsk

województwo pomorskie

4

Gorzów Wielkopolski

województwo lubuskie

5

Katowice

województwo śląskie

6

Kielce

województwo świętokrzyskie

7

Koszalin

województwo zachodniopomorskie

8

Kraków

województwo małopolskie

9

Lublin

województwo lubelskie

10

Łódź

województwo łódzkie

11

Olsztyn

województwo warmińsko-mazurskie

12

Opole

województwo opolskie

13

Poznań

województwo wielkopolskie

14

Rzeszów

województwo podkarpackie

15

Warszawa

województwo mazowieckie

16

Wrocław

województwo dolnośląskie
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Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ

WZÓR Legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa
INSPEKCJI OCHRONY
ROŚLIN
I NASIENNICTWA
WZÓR LEGITYMACJI
SŁUŻBOWEJ
PRACOWNIKÓW
PAŃSTWOWEJ

INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Awers

awers
awers

Rewers
Rewers

Rewers

Opis:

Opis:

1)
legitymacja w formie karty plastikowej o wymiarach 54×86 mm;
Opis:

1)

legitymacja w formie karty plastikowej o wymiarach 54 × 86 mm;

2)

awers:

2) legitymacja
awers:
1)
w formie karty plastikowej o wymiarach 54×86 mm;
a) awers:
tło pokryte giloszem koloru niebieskiego i białego,
2)
a)

tło pokryte giloszem koloru niebieskiego i białego,

b)

nadruki aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,

c)

wizerunek orła w kolorze białym,

b) tło
nadruki
aktywne
w promieniowaniu
ultrafioletowym,
a)
pokryte
giloszem
koloru niebieskiego
i białego,
c)
orła wwkolorze
białym, ultrafioletowym,
b) wizerunek
nadruki aktywne
promieniowaniu
d)
w kolorze
czarnym
„RZECZPOSPOLITA POLSKA” oraz „PAŃSTWOWA
c) napisy
wizerunek
w kolorze
białym,
d) napisy orła
w kolorze
czarnym
„RZECZPOSPOLITA POLSKA” oraz „PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY
ROŚLIN
I NASIENNICTWA”,
INSPEKCJA
ROŚLIN
I NASIENNICTWA”,POLSKA” oraz „PAŃSTWOWA
d)
napisy
w OCHRONY
kolorze
czarnym
„RZECZPOSPOLITA
e) napis
w kolorze
czarnym„LEGITYMACJA
„LEGITYMACJA SŁUŻBOWA”,
e)
napis
w kolorze
czarnym
SŁUŻBOWA”,
INSPEKCJA
OCHRONY
ROŚLIN I NASIENNICTWA”,

f) z lewej strony miejsce na wizerunek twarzy posiadacza legitymacji,
f)
lewejwstrony
na „LEGITYMACJA
wizerunek twarzy posiadacza
legitymacji,
e) znapis
kolorzemiejsce
czarnym
SŁUŻBOWA”,
g)

tekst w kolorze czarnym zawierający imię i nazwisko posiadacza legitymacji,

h)

tekst w kolorze czarnym zawierający stanowisko służbowe,

i)

na dole tekst w kolorze czarnym zawierający numer legitymacji;

f) z lewej strony miejsce na wizerunek twarzy posiadacza legitymacji,
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rewers:
a)

strona pokryta giloszem koloru niebieskiego i białego,

b)

nadruki aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,

c)

nad białym polem napis w kolorze czarnym „Organ wydający” i miejsce na nazwę tego organu,

d)

pośrodku białe pole zawierające napis w kolorze czarnym „podpis organu wydającego” i miejsce na podpis organu
wydającego,

e)

pod białym polem napis w kolorze czarnym „data wydania” i miejsce na datę wydania legitymacji,

f)

na dole napis w kolorze czarnym „PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA”,

g)

w prawym dolnym rogu logo Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kolorze zielonym.

