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W O J E W O D Z K I E G O INSPEKTORATU OCHRONY ROSLIN 

INASIENNICTWA W K A T O W I C A C H 

Rozdziat 1 

Postanowienia ogolne 

§ 1.1. Regulamin organizacyjny Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin 

i Nasiennictwa w Katowicach, zwany dalej „Regulaniinem", okresla szczegoiowq 

organizacj? wewn^trzn^, a \v^szczeg61nosci: 

1) zadania Wojewodzkiego Inspektoratu, w tym zadania poszczegolnych komorek 

organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy; 

2) struktur? organizacyjny i obszar dziatania oddziatow Wojewodzkiego 

Inspektoratu; 

3) podzial kompetencji i nadzoru, zasady kierowania. 

2. Ilekroc w Regulaminie jest mowa o: 

1) Wojewodzie - nalezy przez to rozumiec Wojewod^ Slyskiego; 

2) Wojewodzkim Inspektoracie - nalezy przez to rozumiec Wojewodzki 

Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Katowicach; 

3) Wojewodzkim Inspektorze - nalezy przez to rozumiec Slyskiego 

Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiermictwa; 

4) Zast^pcy Wojewodzkiego Inspektora - nalezy przez to rozumiec Zast^pc? 

Slyskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa; 

5) komorce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec dziai, laboratorium, oddzial 

oraz samodzielne stanowisko pracy do wykonywania okreslonych zadan; 

6) Glownym Inspektorze - nalezy przez to rozumiec Glownego Inspektora Ochrony 

Roslin i Nasiennictwa; 

7) Inspekcji - nalezy przez to rozumiec Panstwowy Inspekcj? Ochrony Roslin 

i Nasiennictwa. 



§ 2. Wojewodzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Wojewodzkiego 

Inspektora, wchodz^cym w sklad zespolonej administracji rz^dowej 

w wojewodztwie sl^skim, dziaiaj^cej pod zwierzchnictwem Wojewody. 

Rozdzial 2 

Zadania Wojewodzkiego Inspektoratu 

§ 3. 1. Wojewodzki Inspektorat zapewnia realizacj? ustawowych zadan oraz 

kierunkow dzialania Inspekcji zgodnie z przepisami oraz wytycznymi okreslonymi 

przez Glownego Inspektora i poleceniami Wojewody. 

2. Do zakresu dzialania Wojewodzkiego Inspektoratu nalezy w szczegolnosci: 

1) w ramach nadzoru nad zdrowiem roslin: 

a) kontrola fitosanitama roslin, produktow roslinnych lub przedmiotow, 

podlozy i gleby oraz srodkow transportu, na terytorium wojewodztwa 

sl^skiego, 

b) ocena stanu zagrozenia roslin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie 

ewidencji tych organizmow, 

c) wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmow szkodliwych, 

d) ustalanie i doskonalenie metod oraz terminow zwalczania organizmow 

szkodliwych, a takze zapobieganie ich rozprzestrzenianiu si?, 

e) wydawanie swiadectw fitosanitamych, paszportow roslin i zaswiadczen 

oraz nadzor nad podmiotami upowaznionymi do wydawania paszportow 

roslin, w tym w zakresie prawidlowosci ich wydawania, 

f) kontrola zabiegow oczyszczania, odkazania i przerobu roslin, produktow 

roslinnych lub przedmiotow, 

g) nadzor nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami 

z wykorzystaniem organizmow kwarantannowych, roslin, produktow 

roslinnych lub przedmiotow porazonych przez organizmy kwarantannowe 

lub niespelniaj^cych wymagah specjalnych oraz roslin, produktow 

roslirmych lub przedmiotow, ktorych wprowadzanie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane, 

h) prowadzenie rejestru przedsi^biorcow, 

i) badania laboratoryjne roslin, produktow roslinnych lub przedmiotow; 



2) w ramach nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem srodkow 

ochrony roslin: 

a) kontrola podmiotow prowadz^cych produkcj? srodkow ochrony roslin 

w zakresie spetnienia wymagaii okreslonych w przepisach o srodkach 

ochrony roslin oraz w rozporz^dzeniu Parlamentu Europe] skiego i Rady 

(WE) nr 1107/2009 z dnia 21 pazdziemika 2009 r. dotyczqcym 

wprowadzenie do obrotu srodkow ochrony roslin i uchylaj^cym dyrektywy 

Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 y 24.11.2009, str.l, 

z pozn. zm.), 

b) nadzor nad podmiotami do prowadzenia badan skutecznosci dzialania 

srodkow ochrony roslin oraz kontrola w zakresie spelniania wymagan dobrej 

praktyki doswiadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporz^dzenia 

nr 1107/2009, 

c) wykonywanie obowi^zku organu prowadz^cego rejestr dziatalnosci 

regulowanej w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania 

srodkow ochrony roslin, w tym kontrola podmiotow prowadz^cych 

dzialalnosc w tym zakresie, 

d) kontrola skladowania i przemieszczania srodkow ochrony roslin, 

e) kontfola opakowah srodkow ochrony roslin znajduj^cych si? w obrocie, 

w zakresie spelnienia wymagan okreslonych w przepisach o srodkach 

ochrony roslin oraz rozporz^dzenia nr 1107/2009, 

f ) kontrola skladu lub wlasciwosci fizycznych, lub wiasciwosci chemicznych 

srodkow ochrony roslin wprowadzonych do obrotu, 

g) kontrola wprowadzania do obrotu srodkow ochrony roslin, 

h) kontrola reklamy srodkow ochrony roslin w zakresie okreslonym 

w rcfeporzqdzeniu nr 1107/2009, 

i) kontrola stosowania srodkow ochrony roslin, 

j ) wykonywanie obowi^zkow organu prowadz^cego rejestr dzialalnosci 

w zakresie potwierdzania sprawnosci technicznej sprz^tu przeznaczonego do 

stosowania srodkow ochrony roslin, w tym kontrola podmiotow 

prowadz^cych dzialalnosc w tym zakresie, 

k) upowaznianie podmiotow do prowadzenia dzialalnosci w zakresie certyfikacji 

w integrowanej produkcji roslin, kontrola zgodnosci dzialalnosci tych 

podmiotow z przepisami dotycz^cymi integrowanej produkcji roslin. 



1) wykonywanie obowi^zkow organu prowadz^cego rejestr dziaialnosci 

w zakresie prowadzenia szkoleh w zakresie srodkow ochrony roslin, w tym 

kontrola podmiotow prowadz^cych dzialalnosc w tym zakresie, 

m) monitorowanie zuzycia srodkow ochrony roslin; 

3) w ramach nadzoru nad wytwarzaniem, ocen^, obrotem i stosowaniem materialu 

siewnego: 

a) ocena polowa, laboratoryjna i cech zewn^trznych materiaiu siewnego, 

b) kontrola tozsamosci materialu siewnego, 

c) kontrola przestrzegania zasad i obowi^zuj^cych wymagan w zakresie 

wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materialu 

siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie, 

d) wydawanie akredytacji w zakresie pobierania probek i oceny materiaiu 

siewnego oraz kontrola warunkow ich przestrzegania, 

e) wydawanie urz^dowych etykiet i plomb oraz nadzor nad jednostkami 

upowaznionymi do wypelniania etykiet, 

f) dokonywanie oceny materialu siewnego w przypadku zlozenia odwolania 

od oceny wykonanej przez akredytowane podmioty, 

g) kontrola upraw winorosli, z ktorych owoce ŝ  przeznaczone do wyrobu 

wina gronowego, 

h) prowadzenie ewidencji podmiotow prowadz^cych obrot materialem 

siewnym; 

4) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie dzialalnosci informacyjnej dla 

podmiotow podlegaj^cych nadzorowi Inspekcji oraz prowadzenie szkolen 

z zakresu zwalczania organizmow szkodliwych, stosowania srodkow ochrony 

roslin i nasiennictwa. 

§ 4. 1. Wojewodzki Inspektorat realizuje zadania Wojewodzkiego Inspektora 

wynikaj^ce z nast^puj^cych aktow prawnych: 

1) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 

z pozn. zm.); 

2) ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512 

z pozn. zm.); 

3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o srodkach ochrony roslin (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 547 z pozn. zm.); 



4) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobow winiarskich, 

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859); 

5) ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 497); 

6) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post^powania administracyjnego 

(Dz. U.z2016r. poz. 23); 

7) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o sluzbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1345); 

8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922); 

9) ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z pozn. zm.); 

10) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz^dowej 

w wojewodztwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z pozn. zm.); 

11) rozporz^dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. 

w sprawie organizacji Pahstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa oraz 

legitymacji sluzbowej pracownikow tej Inspekcji (Dz. U. Nr 142, poz. 1510, 

z pozn. zm.); 

12) przepisow odr^bnych. 

2. Ponadto Wojewodzki Inspektorat realizuje zadania wynikaj^ce z: 

1) Statutu Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa 

w Katowicach, stanowi^cego zai^cznik do zarz^dzenia Nr 353/10 Wojewody 

Slqskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojewodzkiemu 

Inspektoratowi Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Katowicach; 

2) niniejszego Regulaminu. 

§ 5. Komorki organizacyjne Wojewodzkiego Inspektoratu realizuje ustalone dla nich 

cele i zadania, zgodnie z misj^, a takze kierunkami okreslonymi przez Glownego 

Inspektora, Wojewody oraz Wojewodzkiego Inspektora, w sposob zgodny z prawem, 

efektywny, oszcz^dny i terminowy. 

§ 6. 1. Wojewodzki Inspektorat realizuje cele i zadania, z uwzgl^dnieniem 

zarz^dzania ryzykiem, stosuj^c podejscia: 



1) funkcjonalne, oparte na strukturze organizacyjnej; 

2) procesowe, oparte na strukturze procesowej i zasadach realizacji procesow. 

2. Podejscie funkcjonalne jest stosowane zgodnie z Regulaminem, w szczegolnosci 

poprzez okreslenie struktury organizacyjnej Wojewodzkiego Inspektoratu. 

3. Podejscie procesowe jest stosowane zgodnie z metodyk^ podejscia procesowego 

zatwierdzon^ przez Wojewodzkiego Inspektora. 

4. Zarz^dzanie ryzykiem zostalo okreslone w odr^bnej regulacji wewn^trznej. 

§ 7. Wojewodzki Inspektorat realizuje takze zadania obronne okreslone w „Planie 

operacyjnym funkcjonowania wojewodztwa sl^skiego w warunkach zewn^trznego 

zagrozenia bezpieczenstwa pahstwa i w czasie wojny" w ramach Glownego 

Stanowiska Kierowania Wojewodzkiego Inspektora oraz poprzez uruchomienie 

stalego dyzuru. 

§ 8. Zadania zwi^zane z zapewnieniem przestrzegania przepisow o ochronie 

informacji niejawnych w Wojewodzkim Inspektoracie, na podstawie powierzenia 

przez Wojewod? i wyznaczenia do realizacji zdania przez Wojewodzkiego 

Inspektora, realizuje Pelnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

w Slqskim Urz?dzie Wojewodzkim w Katowicach. 

Rozdzial 3 

Struktura organizacyjna Wojewodzkiego Inspektoratu 

§ 9. 1. W sklad Wojewodzkiego Inspektoratu wchodz^ komorki organizacyjne 

i samodzielne stanowiska pracy posluguj^ce si? nast^puj^cymi symbolami 

literowymi: 

1) Dzial Nadzoru Fitosanitamego -NF; 

2) Dzial Nadzoru Nasiermego - NN; 

3) Dzial Ochrony Roslin i Techniki - OR; 

4) Laboratorium Wojewodzkie - LB; 

5) Dzial Finansowy - DF; 

6) Dzial Administracyjny - AD; 

7) Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadr - SK; 

8) Samodzielne stanowisko pracy do spraw obslugi prawnej - OP; 

9) Samodzielne stanowisko pracy do spraw informatyki - SI; 
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10) Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczehstwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i spraw obronnych - SB; 

11) Oddzial w Bielsku - Bialej - OBB; 

12) Oddzial w Cieszynie - OCi; 

13) Oddzial w Cz?stochowie - OCz; 

14) Oddzial w Gliwicach - OGl; 

15) Oddzial w Katowicach - OKa; 

16) OddzialwKiobucku - O K I ; 

17) Oddzial w Lublihcu - OLu; 

18) Oddzial w Pszczynie - OPsz; 

19) Oddzial w Raciborzu - ORa; 

20) Oddzial w Zawierciu - OZa. 

2. Siedziby oraz obszar dzialania Oddzialow Wojewodzkiego Inspektoratu, 

o ktorych mowa w ust. 1 w pkt 11-20, ŝ  nast^pujqce: 

1) Oddzial w Bielsku-Bialej z siedziby w Bielsku-Biaiej przy ul. Piastowska 40 

obejmuj^cy swoim zasi?giem dzialania: 

a) powiaty: bielski, zywiecki, 

b) miasto na prawach powiatu - Bielsko-Biala; 

2) Oddzial w Cieszynie z siedziby w Cieszynie przy ul. Gl^boka 25 obejmuj^cy 

swoim zasi^giem dzialania: 

a) powiat cieszynski; 

3) Oddzial w Cz^stochowie z siedziby w Cz^stochowie przy ul. Sobieskiego 7 

obejmuj^cy swoim zasi^giem dzialania: 

a) powiaty: cz^stochowski, myszkowski, 

b) miasto na prawach powiatu - Cz^stochowa; 

4) Oddzial w Gliwicach z siedziby w Gliwicach przy ul. Ku Dolom 6 obejmuj^cy 

swoim zasi^giem dzialania: 

a) powiat gliwicki, 

b) miasta na prawach powiatu: Gliwice, Zabrze; 

5) Oddzial w Katowicach z siedzibq w Katowicach przy ul. Grabowej l A 

obejmuj^cy swoim zasi^giem dzialania: 

a) miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzow, D^browa Gomicza, Jaworzno, 

Katowice, Mysiowice, Piekary Slqskie, Ruda Slqska, Siemianowice Slqskie, 

Sosnowiec, Swi^tochlowice; 



6) Oddzial w Klobucku z siedziby w Klobucku przy ul. Ks. Kard. Wyszynskiego 15 

obejmujycy swoim zasi^giem dzialania: 

a) powiat klobucki; 

7) Oddzial w Lublincu z siedziby w Lublihcu przy ul. Karola Miarki 15/3 

obejmujqcy swoim zasi^giem dzialania: 

a) powiaty: lubliniecki, tamogorski; 

8) Oddzial w Pszczynie z siedziby w Pszczynie przy ul. Stefana Batorego 26 

obejmujycy swoim zasi^giem dzialania: 

a) powiaty: bieruhsko - l^dzinski, mikolowski, pszczynski, 

b) miasta na prawach powiatu: Jastrz?bie-Zdr6j, Tychy, Zory; 

9) Oddzial w Raciborzu z siedziby w Raciborzu przy ul. Batorego 5 pok. 201 

obejmujycy swoim zasi^giem dzialania: 

a) powiaty: raciborski, rybnicki, wodzislawski, 

b) miasto na prawach powiatu - Rybnik; 

10) Oddzial w Zawierciu z siedziby w Zawierciu przy ul. Towarowej 30 

obejmujycy swoim zasi^giem dzialania: 

a) powiaty: b^dzinski, zawierciahski. 

3. Schemat organizacyjny Wojewodzkiego Inspektoratu okresla zalycznik do 

Regulaminu. 

Rozdzial 4 

Podzial kompetencji i nadzoru, zasady kierowania 

Wojewodzkim Inspektoratem 

§ 10. Wojewodzki Inspektor jako kierownik Wojewodzkiego Inspektoratu dziala 

pod zwierzchnictwem Wojewody i odpowiada przed Glownym Inspektorem za 

realizacj? zadan merytorycznych. 

§ 11. 1. Do kompetencji Wojewodzkiego Inspektora nalezy w szczegolnosci: 

1) koordynowanie i nadzorowanie wykonania ustawowych zadan Inspekcji; 

2) reprezentowanie Wojewodzkiego Inspektoratu na zewnytrz, skladanie 

oswiadczen woli w sprawach majytkowych i przyjmowanie innych zobowiyzan; 

3) wydawanie decyzji administracyjnych, zaswiadczeh, upowaznien i akredytacji 

w sprawach nalezycych do zakresu dzialania i kompetencji Inspekcji, w tym: 



a) decyzji w sprawie zwalczania organizmow kwarantannowych, 

b) decyzji znosz^cych obowi^zki nalozone w strefach zagrozenia, 

c) decyzji w sprawie nadania lub zniesienia statusu miejsca produkcji 

uznanego za wolne od okreslonego organizmu szkodliwego, 

d) decyzji w sprawie wpisu do rejestru przedsi?biorc6w lub w sprawie 

wykreslenia podmiotu z rejestru przedsi?biorc6w, 

e) decyzji w sprawie odmowy wydania paszportu roslin; 

f) decyzji w sprawie wydawania lub odmowy wydania w imieniu 

Wojewodzkiego Inspektora Ochrony RosUn i Nasiennictwa paszportow 

roslin; 

g) decyzji w sprawie nalozenia oplaty sankcyjnej za wprowadzanie lub 

przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roslin, produktow 

roslinnych lub przedmiotow bez wpisu do rejestru przedsi?biorc6w, 

h) decyzji nakazuj^cych wycofanie srodkow ochrony roslin i materialu 

siewnego zaprawionego srodkami ochrony roslin z obrotu niespelniaj^cych 

ustawowych wymagan, 

i) decyzji w sprawie nakazu unieszkodliwiania srodkow ochrony roslin 

i zaprawionego materialu siewnego, 

j ) decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru przedsi?biorc6w 

wykonuj^cych dzialalnosc w zakresie wprowadzania do obrotu srodkow 

ochrony roshn lub konfekcjonowania tych srodkow, 

k) decyzji zakazuj^cej wykonywanie przez przedsi?biorc6w dzialalnosci 

obj?tej wpisem do rejestru, 

1) decyzji wykreslaj^cych z rejestru przedsi?biorc6w wykonuj^cych 

dzialalnosc w zakresie wprowadzania do obrotu srodkow ochrony roslin lub 

konfekcjonowania tych srodkow, 

m) decyzji zakazuj^cych wprowadzania do obrotu plodow rolnych 

zawieraj^cych pozostalosci srodkow ochrony roslin, 

n) decyzji o uiszczeniu oplaty stanowi^cej rownowaznosc kosztow 

przeprowadzania analizy laboratory] nej srodka ochrony roslin, 

o) decyzji o zatwierdzeniu planu zabiegow srodkami ochrony roslin przy 

uzyciu sprz?tu agrolotniczego, 

p) decyzji zakazuj^cej wykonania zabiegu z zastosowaniem srodka ochrony 

roslin przy uzyciu sprz?tu agrolotniczego. 



q) decyzji wstrzymujqcej obrot srodkiem ochrony roslin do czasu zakonczenia 

badah laboratoryjnych, 

r) decyzji zezwalaj^cej na zastosowanie srodka ochrony roslin 

zakwestionowanego jako stwarzaj^cego zagrozenie dla zdrowia czlowieka, 

na terenach ustawowo zabronionych, 

s) decyzji uniewazniaj^cych certyfikaty poswiadczaj^ce stosowanie 

integrowanej produkcji roslin, 

t) decyzji odmawiaj^cych wydania upowaznienia do prowadzenia dzialalnosci 

w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roslin, 

u) decyzji zakazuj^cych prowadzenia dzialalnosci w zakresie certyfikacji 

w integrowanej produkcji roslin, 

v) decyzji zakazuj^cych wprowadzania do obrotu srodkow ochrony roslin lub 

stosowania srodkow ochrony roslin lub swiadczenia uslug doradczych przez 

osoby nie posiadaj^ce ukohczonych szkolen z zakresu ochrony roslin, 

w) decyzji w sprawie nalozenia oplaty sankcyjnej za prowadzenie reklamy 

srodka ochrony roslin w sposob niezgodny z art. 66 rozporzqdzenia 

nr 1107/2009, 

x) decyzji w sprawie nalozenia oplaty sankcyjnej za prowadzenie sprzedazy 

srodkow ochrony roslin bez wymaganego zezwolenia na wprowadzenie do 

obrotu lub pozwolenia na handel rownolegly, 

y) decyzji w sprawie zakazu prowadzenia obrotu materialem siewnym 

przez przedsi?biorc6w, rolnikow i dostawcow wpisanych do ewidencji 

podmiotow prowadz^cych obrot materialem siewnym, 

z) decyzji w sprawie zakazu prowadzenia obrotu partly materialu siewnego 

niespelniaj^c^ wymagan, 

za) decyzji w sprawie nakazow poddania materialu siewnego niespelniaj^cego 

wymagan zabiegom uniemozliwiaj^cym uzycie do siewu, sadzenia, 

szczepienia, okulizacji lub tylko do rozmnazania, 

zb) decyzji w sprawie nakazu usuni^cia, w okreslonym terminie, 

nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie kontroli, 

zc) decyzji w sprawie zastosowania w rolnictwie ekologicznym materialu 

siewnego, ktory nie zostal wytworzony z uzyciem metod obowi^zuj^cych 

przy produkcji ekologicznej. 
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zd) decyzji wykreslajycych z ewidencji przedsi?biorc6w, ewidencji rolnikow 

i ewidencji dostawcow prowadzycych obrot materialem siewnym, 

ze) decyzji nakazujycych usuni^cie uchybien w pracy upowaznionych 

i akredytowanych kwalifikatorow i probobiorcow, 

zf) decyzji nakazujycych usuni^cie uchybien w pracy podmiotow 

upowaznionych do dokonywania oceny laboratoryjnej, 

zg)decyzji zakazujycych stosowania urzydzenia do automatycznego pobierania 

prob do czasu usuni^cia stwierdzonych nieprawidlowosci, 

zh) decyzji nakazujycych zniszczenie roslin w zwiyzku z zastosowaniem 

materialu siewnego, co do ktorego obowiyzuje zakaz stosowania, 

zi) decyzji nakazujycej zniszczenie etykiet urz^dowych, w zwiyzku ze 

stwierdzeniem nieprawidlowosci w ramach nadzoru nad podmiotami 

upowaznionymi, 

zj) decyzji zakazujycych wyrabiania wina z winogron pozyskanych z winorosli 

niespelniajycych wymagah okreslonych w art. 81 ust. 2 rozporzqdzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, 

zk) decyzji w sprawie nalozenia oplaty sankcyjnej za zastosowanie materialu 

siewnego podlegajycego obowiyzkowi stosowania, 

zl) decyzji w sprawie nalozenia oplaty sankcyjnej za prowadzenie obrotu 

materialem siewnym niezgodnie z warunkami okreslonymi w art. 104 

ust. 1-7 ustawy o nasiennictwie, 

zm) decyzji w sprawie nalozenia oplaty sankcyjnej za prowadzenie obrotu 
materialem siewnym bez zgloszenia do wojewodzkiego inspektora zamiaru 

prowadzenia obrotu materialem siewnym, 

zn) decyzji w sprawie upowaznienia do dokonywania oceny laboratoryjnej 

materialu siewnego kategorii elitamy i kwalifikowany roslin sadowniczych, 

zo) decyzji w sprawie cofni^cia upowaznienia, o ktorym mowa w pkt 3 lit. zn, 

zp) decyzji nakazujycych usuni^cie w okreslonym terminie uchybien w pracy 

podmiotow upowaznionych do dokonywania oceny laboratoryjnej materialu 

siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany roslin sadowniczych, 

zq) zaswiadczeh o wpisie do rejestru przedsi^biorcow/podmiotow wykonujycych 

dzialalnosc w zakresie potwierdzania sprawnosci technicznej sprz^tu 

przeznaczonego do stosowania srodkow ochrony roslin. 
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zr) zaswiadczen o wpisie do rejestru przedsi^biorcow/podmiotow wykonuj^cych 

dzialalnosc w zakresie prowadzenia szkoleh w zakresie srodkow ochrony 

roslin, 

zs) zaswiadczen o wpisie do rejestru przedsi?biorc6w wykonuj^cych dzialalnosc 

w zakresie wprowadzania srodkow ochrony roslin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych srodkow, 

zt) zaswiadczen o dokonaniu wpisu do ewidencji przedsi^biorcow, ewidencji 

rolnikow i ewidencji dostawcow prowadz^cych obrot materialem siewnym, 

zu) upowaznieh do prowadzenia dzialalnosci w zakresie certyfikacji 

w integrowanej produkcji roslin, 

zv) upowaznieh do wypelniania etykiet urz^dowych dla roslin rolniczych 

i roslin sadowniczych, 

zw) upowaznien do dokonywania oceny polowej i pobierania probek materialu 

siewnego, 

zx) upowaznien dost^pu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzezone", 

zy) akredytacji w zakresie oceny polowej, pobierania probek i oceny 

laboratoryjnej materialu siewnego; 
4) cofanie upowaznieh i akredytacji wymienionych w pkt 3 lit. zu, zv, zw i zy; 

5) przyjmowanie stron w sprawach skarg i wnioskow; 

6) udzielanie pracownikom Wojewodzkiego Inspektoratu pisemnych upowaznien 

do wykonywania zadan w imieniu Wojewodzkiego Inspektora, wraz 

z okresleniem przedmiotowego zakresu upowaznienia; 

7) wydawanie zarzqdzeh dotycz^cych dzialalnosci Wojewodzkiego Inspektoratu; 

8) prowadzenie korespondencji z Glownym Inspektorem, Wojewody oraz 

organami administracji rz^dowej i samorz^dowej; 

10) dekretowanie korespondencji wplywajqcej do Wojewodzkiego Inspektoratu i jej 

podzial pomi^dzy poszczegolne komorki organizacyjne w zaleznosci od 

merytorycznego zakresu ich dzialania; 

11) wykonywanie irmych zadan okreslonych w przepisach odr^bnych, 

w szczegolnosci z zakresu obrony narodowej, obrony cywilnej, zarz^dzania 

kryzysowego, ochrony przeciwpozarowej, ochrony informacji niejawnych, 

ochrony danych osobowych, finansow publicznych, zamowieh publicznych. 
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2. Do kompetencji Wojewodzkiego Inspektora nalezy takze wykonywanie 

obowi^zkow i uprawnien zwierzchnika sluzbowego w sprawach z zakresu prawa 

pracy wobec osob zatrudnionych w Wojewodzkim Inspektoracie, a w szczegolnosci: 

1) pianowanie liczby etatow oraz podzial etatow mi^dzy poszczegolne komorki 

organizacyjne Wojewodzkiego Inspektoratu; 

2) nawiqzywanie i rozwi^zywanie stosunkow pracy; 

3) prowadzenie polityki kadrowej i placowej; 

4) przyznawanie nagrod; 

5) nakladanie kar porz^dkowych, zgodnie z obowi^uj^cymi przepisami; 

6) wykonywanie innych zadan wynikaj^cych z przepis6w prawa pracy, w tym 

ustalanie zakresow czynnosci i opisow stanowisk pracownikow Wojewodzkiego 

Inspektoratu. 

3. Do kompetencji Zast^pcy Wojewodzkiego Inspektora nalezy w szczegolnosci: 

1) kontrola i ocena pracy nadzorowanych komorek organizacyjnych; 

2) doskonalenie form dzialania nadzorowanych komorek organizacyjnych, 

opracowywanie aktualnych metod pracy i wdrazanie ich w zycie; 

3) analiza wynikow dzialalnosci nadzorowanych komorek organizacyjnych 

i przedstawianie ich Wojewodzkiemu Inspektorowi; 

4) inicjowanie i nadzorowanie sporz^dzania zbiorczych sprawozdah z dzialalnosci 

nadzorowanych komorek organizacyjnych; 

5) nadzor nad zalatwianiem skarg i wnioskow w zakresie nadzorowanych 
zagadnieh. 

§ 12. 1. Wojewodzki Inspektor sprawuje bezposredni nadzor nad zadaniaimi 
wykonywanymi przez: 

1) Dzial Nadzoru Nasiennego; 

2) Dzial Ochrony Roslin i Techniki; 

3) Dzial Finansowy; 

4) Dzial Administracyjny; 

5) Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadr; 

6) Samodzielne stanowisko pracy do spraw obslugi prawnej; 

7) Samodzielne stanowisko pracy do spraw informatyki; 

8) Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczehstwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpozarowej i spraw obronnych. 



2. Zast?pca Wojewodzkiego Inspektora sprawuje bezposredni nadzor nad prac^ 

wykonywan^ przez: 

1) Dzial Nadzoru Fitosanitamego; 

2) Laboratorium Wojewodzkie; 

3) Oddzialy Wojewodzkiego Inspektoratu w: Bielsku - Bialej, Cieszynie, 

Cz?stochowie, Gliwicach, Katowicach, Klobucku, Lublihcu, Pszczynie, 

Raciborzu i Zawierciu. 

§ 13. W czasie nieobecnosci Wojewodzkiego Inspektora oraz w czasie kiedy 

Wojewodzki Inspektor nie pelni obowi^zkow sluzbowych jego obowi^ki pelni 

Zast?pca Wojewodzkiego Inspektora. Zakres zast?pstwa rozci^ga si? na wszystkie 

kompetencje Wojewodzkiego Inspektora. 

§ 14. 1. Wojewodzkim Inspektoratem kieruje Wojewodzki Inspektor, ktory sprawuje 

ogolny nadzor nad wszystkimi komorkami organizacyjnymi Wojewodzkiego 

Inspektoratu, przy pomocy Zast?pcy Wojewodzkiego Inspektora i kierownikow 

poszczegolnych komorek organizacyjnych. 

2. Zast?pca Wojewodzkiego Inspektora, glowny ksi?gowy oraz kierownicy komorek 

organizacyjnych Wojewodzkiego Inspektoratu odpowiadaj^ za realizacj? 

powierzonych im zadah przed Wojewodzkim Inspektorem. 

§ 15. 1. Prac^ poszczegolnych komorek organizacyjnych Wojewodzkiego 

Inspektoratu kieruj^: 

1) glowny ksi?gowy - Dzialem Finansowym; 

2) kierownicy - dzialami, o ktorych mowa w § 9 w ust. 1 w pkt 1-3 i 6 Regulaminu, 

Laboratorium Wojewodzkim oraz oddzialami Wojewodzkiego Inspektoratu. 

2. Kieruj^cy prac^ poszczegolnych komorek organizacyjnych Wojewodzkiego 

Inspektoratu odpowiadaj^ za: 

1) realizacj? celow i zadah komorki organizacyjnej, w szczegolnosci zadah 

zleconyeh przez Wojewodzkiego Inspektora, Zast?pc? Wojewodzkiego 

Inspektora, a takze wynikaj^cych z misji Wojewodzkiego Inspektoratu 

i rocznych planow dzialalnosci Wojewodzkiego Inspektoratu w sposob 

efektywny, oszcz?dny i terminowy, na zasadach okreslonych w rozwi^zaniach 

z zakresu kontroli zarz^dczej oraz w Regulaminie; 
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2) zgodnosc dzialania komorek organizacyjnych z przepisami prawa powszechnie 

obowi^zuj^cego i przepisami aktow prawa wewn^trznego obowi^zuj^cymi 

w Wojewodzkim Inspektoracie; 

3) dbalosc o wizerunek Wojewodzkiego Inspektoratu; 

4) podnoszenie jakosci i efektywnosci dzialania w komorce organizacyjnej, w tym 

poprzez utrzymanie podej scia proceso wego; 

5) wlasciw^ organizacj? pracy komorki organizacyjnej oraz zapewnienie realizacji 

zadan w czasie swojej nieobecnosci w pracy lub pracownikow komorki 

organizacyjnej; 

6) przestrzeganie przez podleglych pracownikow regulaminu pracy, w tym 

zapewnienie prawidlowego wykorzystania przez pracownikow czasu pracy; 

7) efektywhe zarz^dzanie ryzykiem; 

8) przeplyw informacji w Wojewodzkim Inspektoracie w zakresie zadan 

realizowanych przez komorki organizacyjne; 

9) racjonalne, celowe i oszcz^dne pianowanie wydatkow nalezqcych do zakresu 

dzialania komorki organizacyjnej; 

10) wlasciwe opracowywanie projektow decyzji, dokumentow, pism oraz analiz 

i sprawozdah dotycz^cych realizowanych zadan; 

11) okreslenie wewn^trznego podzialu pracy oraz sprawn^ organizacj? pracy; 

12) realizacj? obowi^zkow wynikaj^cych z przepisow o dost^pie do informacji 

publicznej; 

13) przestrzeganie przez pracownikow dyscypliny pracy, przepisow dotyczqcych 

bezpieczehstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych; 

14) sporz4dzanie ocen okresowych pracownikow i informowanie ich o dokonanej 

ocenie; 
t 

15) opracowy wanie Indywidualnych Programow Rozwoju Zawodowego 

pracownikow i nadzor nad ich realizacj^; 

16) ustalanie aktualnych zakresow czyrmosci i opisow stanowisk pracy 

pracownikow; 

17) wnioskowanie o nagrody, zmian? uposazenia i awans stanowiskowy 

pracownik6w; 

18) zbieranie i analizowanie potrzeb szkoleniowych pracownikow; 

19) zabezpieczenie mienia w zakresie powierzonych zadan sluzbowych; 
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20) wlasciwy wspolprac? i wspoldzialanie z innymi komorkami organizacyjnymi 

Wojewodzkiego Inspektoratu; 

21) realizacje polityki antykorupcyjnej Wojewodzkiego Inspektoratu. 

Rozdziat 5 

Zakresy dzialania komorek organizacyjnych 

Wojewodzkiego Inspektoratu 

§ 16. Do zakresu dzialania Dzialu Nadzoru Fitosanitarnego nalezy 

w szczegolnosci: 

1) kontrola fitosanitama roslin, produktow roslinnych lub przedmiotow, podlozy 

i gleby, miejsc ich uprawy, skladowania oraz srodkow transportu dla celow 

obrotu wewn^trznego i celow eksportowych; 

2) nadzor nad wykonywaniem obowiyzku zwalczania organizmow 

kwarantannowych; 

3) prowadzenie ewidencji wyst^powania lub podejrzenia o wyst^powanie 

organizmow kwarantannowych oraz ustalenie obszaru gruntow opanowanych 

przez te organizmy na terenie wojewodztwa; 

4) nadzor i kontrola nad zabiegami oczyszczania, odkazania i przerobu roslin, 

produktow roslinnych lub przedmiotow; 

5) prowadzenie rejestru przedsi^biorcow; 

6) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie: 

a) zwalczania organizmow kwarantannowych, 

b) zniesienia obowi^ku nalozonego w strefach zagrozenia, 

c) nadawania lub zniesienia statusu miejsca produkcji uznawanego za wolne 

od okreslonego organizmu szkodliwego, 

d) wpisu do rejestru przedsi^biorcow, 

e) wykreslenia podmiotu z rejestru przedsi^biorcow, 

f) odmowy wydania paszportu roslin, 

g) wydawania lub odmowy wydania w imieniu Wojewodzkiego Inspektora 

Ochrony Roslin i Nasiennictwa paszportow roslin, 

h) nalozenia oplaty sankcyjnej; 

7) prowadzenie spraw dotyczycych wystawiania swiadectw fitosanitamych oraz 

wydawania paszportow roslin; 
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8) nadzor nad prawidiowosci^ kontroli eksportu i reeksportu; 

9) nadzor nad jednostkami upowaznionymi do wypelniania formularzy paszportow 

roslin; 

10) nadzor nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami 

z wykorzystaniem organizmow kwarantannowych, roslin, produktow roslinnych 

lub przedmiotow porazonych przez organizmy kwarantannowe lub nie 

spelniaj^cych wymagan specjalnych oraz roslin, produktow roslinnych lub 

przedmiotow, ktorych wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub przemieszczanie jest zakazane; 

11) przygotowywanie dokumentacji zwi^zanej z przyjmowaniem i opiniowaniem 

wnioskow o dotacje na dofinansowanie kosztow ochrony roslin; 

12) ocena stanu zagrozenia upraw przed organizmami niekwarantannowymi; 

13) prowadzenie rejestracji pojawienia si? i nasilenia organizmow 

niekwarantaiinowych oraz sygnalizowanie terminow i sposobow ich zwalczania; 

14) nadzor nad przestrzeganiem procedury pobierania prob gleby, podlozy, roslin, 

ich cz^sci, nasion, produktow roslinnych i przedmiotow do badah 

laboratoryjnych; 

15) przygotowywanie wnioskow o ukaranie sprawcow wykroczen wymienionych 

w przepisach z zakresu ochrony roslin; 

16) opracowywanie i przygotowywanie sprawozdan i informacji z wykonania zadah 

w zakresie nadzoru fitosanitamego; 

17) nadzor ;iad wprowadzaniem do Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

danych dotyczqcych prowadzonych spraw; 

18) wspoipraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie nadzoru 

fitosanitamego; 

19) prowadzenie szkolen dla pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu; 

20) nadzorowanie i koordynowanie pracy Oddzialow Wojewodzkiego Inspektoratu 

w zakresie prowadzonych spraw; 

21) wykonywanie innych zadah zleconych przez Wojewodzkiego Inspektora oraz 

nadzoruj^cego dzial Zast^pc? Wojewodzkiego Inspektora. 

§ 17. Do zakresu dzialania Dzialu Nadzoru Nasiennego nalezy w szczegolnosci: 

1) nadzor nad ocen^ polow^ plantacji nasiennych i ocen^ cech zewn^trznych 

sadzeniakow ziemniaka oraz rozpatrywanie odwolah w tym zakresie; 
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2) nadzor nad ocen^ polow^ materialu szkolkarskiego oraz rozpatrywanie odwotan 

w tym zakresie; 

3) nadzor nad wytwarzaniem materialu szkolkarskiego kategorii CAC, materialu 

rozmnozeniowego i nasadzeniowego roslin warzywnych i ozdobnych oraz 

sadzonek winorosli; 

4) nadzor nad wytwarzaniem, ocen^ i obrotem materialem siewnym 

w rolnictwie ekologicznym; 

5) nadzor nad kontrol^ wykonywania decyzji w rolnictwie ekologicznym; 

6) kontrola stosowania materialu siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie; 

7) nadzor nad monitorowaniem jakosci materialu siewnego w obrocie w zakresie: 

a) obecnosci materialu modyfikowanego genetycznie, 

b) tozsamosci odmianowej zboz, 

c) oceny zdrowotnosci sadzeniakow ziemniaka; 

8) nadzor nad szkoleniami prowadzonymi dia urz^dowych kwalifikatorow 

i probobiorcow, akredytowanych kwalifikatorow i probobiorcow oraz 

prowadzenie ewidencji w tym zakresie; 

9) wyposazanie urz^dowych kwalifikatorow i probobiorcow w niezb^dny sprz^t 

i druki; 

10) nadzor nad uprawami winorosli, z ktorych owoce przeznaczone ŝ  do wyrobu 

wina gronowego; 

11) wsp6tpraca z Agencj^ Rynku Rolnego w zakresie udzielania informacji 

niezb?dnych do weryfikacji wnioskow o przyznanie doplaty z tytulu zuzytego do 

siewu lub sadzenia materialu siewnego; 

12) przygotowywanie materialow i dokumentow do wydawania: 

a) decyzji w sprawie zakazu prowadzenia obrotu materialem siewnym 

przez przedsi?biorc6w, rolnikow i dostawcow wpisanych do ewidencji 

podmiotow prowadz^cych obrot materialem siewnym, 

a) decyzji w sprawie zakazu prowadzenia obrotu partly materialu siewnego 

niespelniaj^c^ wymagan, 

b) decyzji w sprawie nakazow poddania materialu siewnego niespelniaj^cego 

wymagan zabiegom uniemozliwiaj^cym uzycie do siewu, sadzenia, 

szczepienia, okulizacji lub tylko do rozmnazania, 

c) decyzji w sprawie nakazu usuni^cia, w okreslonym terminie, 

nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie kontroli, 
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d) decyzji w sprawie zastosowania w rolnictwie ekologicznym materialu 

siewnego, ktory nie zostal wytworzony z uzyciem metod obowi^zuj^cych 

przy produkcji ekologicznej, 

e) decyzji wykreslaj^cych z ewidencji przedsi?biorc6w, ewidencji rolnikow 

i ewidencji dostawcow prowadzqcych obrot materialem siewnym, 

f) decyzji nakazujqcych usuni^cie uchybien w pracy upowaznionych 

i akredytowanych kwaiifikatorow i probobiorcow, 

g) decyzji zakazuj^cych stosowania urzqdzenia do automatycznego pobierania 

prob do czasu usuni^cia stwierdzonych nieprawidlowosci, 

h) decyzji nakazujqcych zniszczenie roslin w zwi^zku z zastosowaniem 

materialu siewnego, co do ktorego obowi^zuje zakaz stosowania, 

i) decyzji zakazuj^cych wyrabiania wina z winogron pozyskanych z winorosli 

niespelniaj^cych wymagah okreslonych w art. 81 ust. 2 rozporz^dzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, 

j ) decyzji nakazujqcej zniszczenie etykiet urz^dowych w zwi^zku 

ze stwierdzeniem nieprawidlowosci w ramach nadzoru nad podmiotami 

upowaznionymi, 

k) decyzji w sprawie nalozenia oplaty sankcyjnej za zastosowanie materialu 

siewnego podlegaj^cego zakazowi stosowania, 

1) decyzji w sprawie nalozenia oplaty sankcyjnej za prowadzenie obrotu 

materialem siewnym niezgodnie z warunkami okreslonymi w art. 104 

ust. 1-7 ustawy o nasiennictwie, 

m) decyzji w sprawie nalozenia oplaty sankcyjnej za prowadzenie obrotu 

materialem siewnym bez zgloszenia do wojewodzkiego inspektora zamiaru 

prowadzenia obrotu materialem siewnym, 

n) zaswiadczen o dokonaniu wpisu do ewidencji przedsi?biorc6w, ewidencji 

rolnikow i ewidencji dostawcow prowadz^cych obrot materialem siewnym, 

o) upowaznieh do wypelniania etykiet urz^dowych dla roslin sadowniczych, 

p) upowaznieh do dokonywania oceny polowej i pobierania probek materialu 
siewnego, 

q) akredytacji w zakresie oceny polowej i pobierania probek materialu 

siewnego, 

r) cofanie upowaznien i akredytacji wymienionych w pkt o, p i q. 
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s) wnioskow o ukaranie sprawcow wykroczen wymienionych 

w przepisach o nasiennictwie; 

12) prowadzenie ewidencji: 

a) przedsi?biorc6w prowadz^cych obrot materialem siewnym, 

b) rolnikow prowadz^cych obrot materialem siewnym, 

c) dostawcow prowadz^cych obrot materialem siewnym, 

d) pozwolen wydanych w rolnictwie ekologicznym; 

13) kontrola czynnosci akredytowanych i urz?dowych kwalifikatorow w zakresie 

przestrzegania przepisow dotycz^cych oceny polowej; 

14) kontrola czynnosci akredytowanych i upowaznionych probobiorcow 

w zakresie przestrzegania przepisow dotyczqcych probobrania; 

15) nadzor nad planowaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem kontroli 

w procesie produkcji, przechowywania, uszlachetniania i obrotu oraz stosowania 

materialu siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie; 

16) nadzor nad ewidencjonowaniem informacji o przewozie materialu siewnego 

z krajow trzecich; 

17) wydawanie etykiet dla ocenionego urz^dowo materialu szkolkarskiego oraz 

paszportow roslin spelniaj^cych wymagania etykiet urz^dowych dla 

sadzeniakow ziemniaka i materialu szkolkarskiego; 

18) zbieranie i opracowywanie do celow statystycznych informacji dotycz^cych 

obrotu materialem siewnym oraz przygotowywanie sprawozdan i informacji 

z pracy dzialu; 

19) wystawianie obci^zen fmansowych za ocen? polow^ piantacji nasiennych 

i szkolek oraz za wydane oznakowania do materialu siewnego; 

20) nadzor nad wprowadzaniem do Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

danych dotyczqcych prowadzonych spraw; 

21) przekazywanie zainteresowanym podmiotom zmian prawnych w zakresie 

wytwarzania, przygotowywania do obrotu, oceny i obrotu materialem siewnym; 

22) przekazywanie zainteresowanym podmiotom, na ich wniosek, informacji 

0 podmiotach wpisanych do ewidencji przedsi^biorcow, rolnikow 

1 dostawcow prowadz^cych obrot materialem siewnym; 

23) wspotpraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie nadzofu 

nasiennego; 

24) prowadzenie szkolen dla pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu; 
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25) nadzorowanie i koordynowanie pracy Oddzialow Wojewodzkiego Inspektoratu 

w zakresie prowadzonych spraw; 

26) wykonywanie innych zadan zleconych przez Wojewodzkiego Inspektora. 

§ 18. Do zakresu dzialania Dzialu Ochrony Roslin i Techniki nalezy 

w szczegolnosci: 

1) nadzor nad wprowadzaniem do obrotu srodkow ochrony roslin, 

konfekcjonowaniem, produkcj^, skladowaniem i przemieszczaniem srodkow 

ochrony roslin w zakresie przestrzegania przepisow ustawy o srodkach ochrony 

roslin; 

2) nadzor nad prawidlowosci^ wykonywania zabiegow ochrony roslin 

w produkcji rolniczej i lesnictwie, w kolejnictwie, na torowiskach, w zieleni 

miejskiej w zakresie przestrzegania przepisow ustawy o srodkach ochrony roslin; 

3) nadzor nad wykonywaniem zabiegow srodkami ochrony roslin przy uzyciu 

sprzftu agrolotniczego; 

4) nadzor nad egzekwowaniem zakazu stosowania srodkow ochrony roslin na 

terenach placow zabaw, zlobkow, przedszkoli, szkol podstawowych, szpitali, 

stref ochronnych na terenach uzdrowisk; 

5) nadzor nad potwierdzaniem sprawnosci technicznej sprz^tu przeznaczonego do 

stosowania srodkow ochrony roslin oraz przeprowadzaniem ustawowych szkoleh 

w zakresie srodkow ochrony roslin; 

6) nadzor nad pobieraniem prob roslin i plodow rolnych do analizy pozostalosci 

srodkow ochrony roslin; 

7) nadzor nad pobieraniem probek srodkow ochrony roslin znajdujqcych si§ 

w obrocie w celu dokonania kontroli ich jakosci; 

8) nadzor nad prawidlowym certyfikowaniem upraw przez podmioty upowaznione 

do certyfikacji upraw w zakresie integrowanej produkcji roslin; 

9) nadzor nad zbieraniem danych dotycz^cych ilosci zuzytych srodkow ochrony 

roslin; 

10) nadzor nad gromadzeniem informacji o zatruciach: 

a) ludzi srodkami ochrony roslin, 

b) pszczol srodkami ochrony roslin; 
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11) przy goto wywanie materialow i dokumentow do wydawania: 

a) decyzji nakazuj^cych wycofanie srodkow ochrony roslin i materialu 

siewnego zaprawionego srodkami ochrony roslin z obrotu niespelniajqcych 

ustawowych wymagah, 

b) decyzji w sprawie nakazu unieszkodliwiania srodkow ochrony roslin 

i zaprawionego materialu siewnego, 

c) decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru przedsi^biorcow wykonuj^cych 

dzialalnosc w zakresie wprowadzania do obrotu srodkow ochrony roslin lub 

konfekcjonowania tych srodkow, 

d) decyzji zakazuj^cej wykonywanie przez przedsi^biorcow dzialalnosci obj^tej 

wpisem do rejestru, 

e) decyzji wykreslaj^cych z rejestru przedsi?biorc6w wykonuj^cych dzialalnosc 

w zakresie wprowadzania do obrotu srodkow ochrony roslin lub 

konfekcjonowania tych srodkow, 

f) decyzji zakazuj^cych wprowadzania do obrotu plodow rolnych zawieraj^cych 

pozostalosci srodkow ochrony roslin, 

g) decyzji o uiszczeniu oplaty stanowi^cej rownowaznosc kosztow 

przeprowadzania analizy laboratoryjnej srodka ochrony roslin, 

h) decyzji o zatwierdzeniu planu zabiegow srodkami ochrony roslin przy uzyciu 

sprz^tu agrolotniczego, 

i) decyzji zakazuj^cej wykonania zabiegu z zastosowaniem srodka ochrony 

roslin przy uzyciu sprz^tu agrolotniczego, 

j ) decyzji wstrzymuj^cej obrot srodkiem ochrony roslin do czasu zakohczenia 

badah laboratoryjnych, 

k) decyzji zezwalaj^cej na zastosowanie srodka ochrony rosHn 

zakwestionowanego jako stwarzaj^cego zagrozenie dla zdrowia czlowieka, 

na terenach ustawowo zabronionych, 

1) decyzji imiewazniaj^cych certyfikaty poswiadczaj^ce stosowanie 

integrowanej produkcji roslin, 

m) decyzji odmawiaj^cych wydania upowaznienia do prowadzenia dzialalnosci 

w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roslin, 

n) decyzji zakazuj^cych prowadzenia dzialalnosci w zakresie certyfikacji 

w integrowanej produkcji roslin. 
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o) decyzji zakazuj^cych wprowadzania do obrotu srodkow ochrony roslin lub 

stosowania srodkow ochrony roslin lub swiadczenia uslug doradczych przez 

osoby nie posiadaj^ce ukohczonych szkolen z zakresu ochrony roslin, 

p) decyzji w sprawie nalozenia oplaty sankcyjnej za prowadzenie reklamy 

srodka ochrony roslin w sposob niezgodny z art. 66 rozporz^dzenia 

nr 1107/2009, 

q) decyzji w sprawie nalozenia oplaty sankcyjnej za prowadzenie sprzedazy 

srodkow ochrony roslin bez wymaganego zezwolenia na wprowadzanie do 

obrotu lub pozwolenia na handel rownolegly; 

r) zaswiadczeh o wpisie do rejestru przedsi?biorc6w/podmiot6w wykonuj^cych 

dzialalnosc w zakresie potwierdzania sprawnosci technicznej sprz^tu 

przeznaczonego do stosowania srodkow ochrony roslin, 

s) zaswiadczeh o wpisie do rejestru przedsi^biorcow/podmiotow wykonuj^cych 

dzialalnosc w zakresie prowadzenia szkolen w zakresie srodkow ochrony 
roslin, 

t) zaswiadczeh o wpisie do rejestru przedsi?biorc6w wykonuj^cych dzialalnosc 

w zakresie wprowadzania srodkow ochrony roslin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych srodkow, 

u) upowaznien do prowadzenia dzialalnosci w zakresie certyfikacji 

w integrowanej produkcji roslin, 

12) prowadzenie rejestrow: 

a) przedsi^biorcow wykonuj^cych dzialalnosc w zakresie wprowadzania 

srodkow ochrony roslin do obrotu lub konfekcjonowania tych srodkow, 

b) przedsi^biorcow/podmiotow wykonuj^cych dzialalnosc w zakresie 

prowadzenia szkolen w zakresie srodkow ochrony roslin, 

c) przedsi^biorcow/podmiotow wykonuj^cych dzialalnosc w zakresie 

potwierdzania sprawnosci technicznej sprz^tu przeznaczonego do stosowania 

srodkow ochrony roslin; 

12) wspolpraca z organami administracji rz^dowej, zwlaszcza ze sluzbami 

sanitamymi i ochrony srodowiska w zakresie likwidacji zagrozeh 

spowodowanych przez srodki ochrony rosUn, zgodnie z wytycznymi 

Wojewodzkiego Inspektora; 

13) prowadzenie ewidencji osob przeszkolonych w zakresie: 

a) doradztwa dotycz^cego srodkow ochrony roslin. 
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b) stosowania srodkow ochrony roshn, 

c) integrowanej produkcji roslin, 

d) badania sprawnosci technicznej sprz^tu przeznaczonego do stosowania 

ochrony roslin; 

14) prowadzenie szkolen dla pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu; 

15) nadzor nad wprowadzaniem do Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

danych dotycz^cych prowadzonych spraw; 

16) powiadamianie zgodnie z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej 

zywnosci i paszach w rozumieniu przepisow o bezpieczehstwie zywnosci 

i zywienia; 

17) przygotowywanie wnioskow o ukaranie sprawcow wykroczen wymienionych 

w przepisach ustawy o srodkach ochrony roslin; 

18) nadzor nad podmiotami upowaznionymi do przeprowadzania badah 

skutecznosci srodkow ochrony roslin; 

19) opracowywanie i przygotowywanie sprawozdan i informacji 

z wykonania zadah z zakresu dzialu; 

20) wspoipraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami 

w zakresie technik i metod ochrony roslin; 

21) nadzorowanie i koordynowanie pracy Oddzialow Wojewodzkiego Inspektoratu 

w zakresie prowadzonych spraw; 

22) wykonywanie iimych zadah zleconych przez Wojewodzkiego Inspektora. 

§ 19. Do zakresu dzialania Laboratorium Wojewodzkiego nalezy 

w szczegolnosci: 

1) badanie probek gleby, roslin, produktow roslinnych i ich przetworow na 

obecnosc chorob, szkodnikow, chwastow i roslin pasozytniczych; 

2) wdrazanie metod badania roslin, plodow i ich przetworow przeznaczonych dla 

potrzeb obrotu wewn^trznego; 

3) badanie stanu zdrowia roslin, plodow i ich przetworow przeznaczonych na 

eksport, importowanych lub w celu wydania paszportu; 

4) przeprowadzanie oceny zdrowotnosci sadzeniakow ziemniaka w zakresie 

ustalonym przez Giownego Inspektora; 

5) badanie zdrowotnosci materialu szkolkarskiego drzew owocowych w zakresie 

ustalonym przez Giownego Inspektora; 
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6) prowadzenie dokumentacji w zakresie prob przyj^tych do oceny oraz 

wydawanie wynikow analizy z przeprowadzonej oceny; 

7) utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarzqdzania Laboratorium poprzez 

przestrzeganie zasad opisanych w dokumentacji systemu oraz inicjowanie 

dzialah doskonalqcych; 

8) nadzor nad prowadzeniem hodowli i przechowywaniem organizmow 

kwarantannowych; 

9) ocena laboratoryjna materialu siewnego w obrocie krajowym i wystawianie 

stosownej dokumentacji tej oceny w zakresie ustalonym przez Glownego 

Inspektora; 

10) przygotowywanie materialow i dokumentow do wydawania: 

a) decyzji w sprawie upowaznienia do dokonywania oceny laboratoryjnej 

materialu siewnego kategorii elitamy i kwalifikowany roslin sadowniczych, 

b) decyzji w sprawie cofiii^cia upowaznienia, o ktorym mowa w pkt 10 lit. a, 

c) decyzji nakazujqcych usuni^cie w okreslonym terminie uchybieh w pracy 

podmiotow upowaznionych do dokonywania oceny laboratoryjnej materialu 

siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany roslin sadowniczych, 

d) upowaznieh do wypelniania etykiet urz^dowych dla roslin rolniczych, 

e) akredytacji w zakresie oceny laboratoryjnej, 

f) cofania upowaznien i akredytacji wymienionych w pkt. 10 lit. d i e, 

g) decyzji nakazuj^cych usuni^cie uchybien w pracy podmiotow 

upowaznionych do dokonywania oceny laboratoryjnej; 

11) wydawanie etykiet do materialu siewnego w obrocie; 

12) organizacja i prowadzenie oceny tozsamosci odmianowej materialu siewnego 

poprzez pobieranie i przesylanie do wlasciwych jednostek Centralnego Osrodka 

Badania Odmian Roslin partii materialu siewnego oraz prowadzenie zwi^zanej 

z tym dokumentacji; 

13) nadzor nad sprawnosci^ sprz^tu stosowanego do badan fitosanitamych oraz 

oceny laboratoryjnej materialu siewnego i prowadzenie w tym zakresie 

stosownej dokumentacji; 

14) wystawianie rachunkow za badanie zdrowotnosci, ocen§ weryfikacyjn^ 

sadzeniakow ziemniaka, ocen^ laboratoryjn^ materialu siewnego oraz 

wydawane etykiety i paszporty; 
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15) nadzor nad wprowadzaniem do Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

danych dotycz^cych prowadzonych spraw; 

16) sporz^dzanie i przy goto wywanie sprawozdah i informacji z zakresu dzialania 

Laboratorium Wojewodzkiego; 

17) wspolpraca z jednostkami naukowymi i irmymi instytucjami w zakresie badah 

laboratoryjnych; 

18) szkolenie pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu; 

19) nadzorowanie i koordynowanie pracy Oddzialow Wojewodzkiego Inspektoratu 

w zakresie badah laboratoryjnych; 

20) wykonywanie iimych zadah zleconych przez Wojewodzkiego Inspektora oraz 

nadzoruj^cego Laboratorium Zast^pc? Wojewodzkiego Inspektora. 

§ 20. 1. Do zakresu dzialania Dziaiu Finansowego nalezy w szczegolnosci: 

1) opracowywanie projektow preliminarzy budzetowych i pianow fmansowych 

w ukladzie tradycyjnym i zadaniowym; 

2) przygotowywanie projektow decyzji w zakresie zmian w planach fmansowych 

w ukladzie tradycyjnym i zadaniowym; 

3) biezqce prowadzenie rachunkowosci zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami; 

4) wykonywanie dyspozycji srodkami pieni^znymi; 

5) dokonywanie wst^pnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokumentow 

dotycz^cych operacji gospodarczych i fmansowych oraz zgodnosci ich z planem 

fmansowym; 

6) realizacja zadah w informatycznym systemic obslugi budzetu pahstwa TREZOR 

w zakresie harmonogramu dochodow i wydatkow Wojewodzkiego Inspektoratu, 

miesi^cznych i dodatkowych zapotrzebowah na srodki na wydatki 

Wojewodzkiego Inspektoratu oraz w zakresie zarz^dzania planem fmansowym; 

7) sporz^dzanie obowi^zuj^cych sprawozdah budzetowych i fmansowych; 

8) opracowywanie okresowych analiz i ocen z wykonania planu finansowego 

Wojewodzkiego Inspektoratu, oraz dokonywanie kalkulacji kosztow 

wykonywanych zadah przez Wojewodzki Inspektorat; 

9) monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodow budzetowych; 

10) naliczanie wynagrodzeh pracownikom Wojewodzkiego Inspektoratu, ustalanie 

podstawy do emerytury lub renty, rozliczanie podatku dochodowego 

pracownikow oraz sporzqdzanie wymaganych w tym zakresie deklaracji 
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i sprawozdan; 

11) naliczanie odpisow na Zakladowy Fundusz Swiadczeh Socjalnych; 

12) wykonywanie operacji fmansowych zwi^zanych z dotacjami budzetowymi; 

13) organizowanie inwentaryzacji maj^tku Wojewodzkiego Inspektoratu i jej 

rozliczenie; 

14) rozliczanie podrozy krajowych i zagranicznych pracownikow Wojewodzkiego 

Inspektoratu; 

15) prowadzenie rozliczen z Zakiadem Ubezpieczen Spolecznych, Pahstwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych i wlasciwymi urz?dami 

skarbowymi; 

16) wspoidzialanie z bankami w zakresie obslugi fmansowo-ksi^gowej 

Wojewodzkiego Inspektoratu; 

17) wykonywanie innych zadan zleconych przez Wojewodzkiego Inspektora. 

. 2 . Do Giownego Ksi^gowego kieruj^cego prac^ Dzialu Finansowego nalezy 

wykonywanie obowi^zkow wynikaj^cy z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.) 

a w szczegolriosci: 

1) prowadzenie rachunkowosci Wojewodzkiego Inspektoratu; 

2) wykonywanie dyspozycji srodkami pieni^znymi; 

3) dokonywanie wst?pnej kontroli: 

a) zgodnosci operacji gospodarczych i fmansowych z planem fmansowym, 

b) kompletnosci i rzetelnosci dokumentow dotyczqcych operacji gospodarczych 

i fmansowych; 

4) sporz^dzanie materialow do projektu ustawy budzetowej; 

5) nadzor nad dokonywaniem biez^cych rozliczen fmansowych i operacji 

kasowych; 

6) kontrola i analiza wydatkow realizowanych przez Wojewodzki Inspektorat; 

7) wsp61dzialanie z bankami i organami skarbowymi w zakresie obslugi fmansowo-

ksi^gowej Wojewodzkiego Inspektoratu; 

8) wspoipraca z wlasciwymi Wydzialami Sl^skiego Urz?du Wojewodzkiego 

a w szczegolnosci z Wydzialem Finansow i Budzetu we wszystkich sprawach 

finansowo-ksi^gowych. 
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§ 21. Do zakresu dzialania Dzialu Administracyjnego nalezy w szczegolnosci: 

1) zarz^dzanie nieruchomosciami b^d^cymi w trwalym zarzqdzie Wojewodzkiego 

Inspektoratu i administrowanie lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych 

przez oddzialy Wojewodzkiego Inspektoratu oraz nadzorowanie planowanych 

remontow i modemizacji w tych nieruchomosciach; 

2) nadzor nad prawidlowym zabezpieczaniem obiektow i maj^tku Wojewodzkiego 

Inspektoratu przed kradziez^, pozarem i innymi kl^skami; 

3) nadzor nad prawidlow^ eksploatacj^ maszyn, urz^dzeh i srodkow transportu 

oraz utrzymywanie porz^dku i czystosci na terenie Wojewodzkiego 

Inspektoratu; 

4) zapewnienie uslug i ci^glosci dostaw; 

5) prowadzenie spraw z zakresu zamowieh publicznych, w tym sporz^dzanie 

dokumentacji niezb^dnej do prawidlowego dokumentowania zamowieh 

publicznych; 

6) zamawianie piecz^ci urz^dowych, drukow podlegaj^cych scislemu 

zarachowaniu i iimych drukow; 

7) zaopatrywanie w niezb^dny sprz^t, urz^dzenia oraz materialy do dzialalnosci 

i ich rozdzial pomi^dzy komorki organizacyjne Wojewodzkiego Inspektoratu; 

8) obsluga narad i konferencji organizowanych przez Wojewodzki Inspektorat; 

9) opracowywanie projektow pianow inwestycyjnych i kapitalnych remontow na 

rzecz Wojewodzkiego Inspektoratu oraz wspoludzial w tworzeniu planu 

rzeczowo-fmansowego; 

10) opracowywanie projektow umow z wykonawcami i dostawcami; 

11) prowadzenie ewidencji dotycz^cej wydanej odziezy roboczej i ochrormej dla 

okreslonych stanowisk pracy; 

12) prowadzenie rejestru skarg i wnioskow zglaszanych do Wojewodzkiego 

Inspektoratu; 

13) sporz^dzanie sprawozdawczosci i informacji z zakresu prowadzonych spraw; 

14) prowadzenie ksi^zki kontroli Wojewodzkiego Inspektoratu; 

15) prowadzenie spraw zwi^zanych ze srodkami transportu b^d^cymi wlasnosci^ 

Wojewodzkiego Inspektoratu, w tym prowadzenie rejestracji, ubezpieczeh 

komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych przegl^dow technicznych, 

remontow i napraw doraznych samochodow; 

16) prowadzenie obslugi biurowej Wojewodzkiego Inspektora i Zast^pcy; 
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17) wykonywanie czynnosci kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu 

zalatwienia spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentow elektronicznych 

w systemic EZD, w tym przyjmowanie, ewidencjonowanie w systemic 

i przekazywanie przetworzonych materialow niejawnych w trybie opisanym 

w odr^bnych instrukcjach, oraz prowadzenie dzieimikow ewidencyjnych 

i rejestrowanie w nich materialow o klauzuli „zastrzezone"; 

18) prowadzenie spraw zwi^zanych z rozliczaniem pol^czen telefonicznych; 

19) prowadzenie Archiwum Zakladowego; 

20) nadzorowanie i koordynowanie pracy Oddzialow Wojewodzkiego Inspektoratu 

w zakresie prowadzonych spraw; 

21) wykonywanie innych zadan zleconych przez Wojewodzkiego Inspektora. 

§ 22. Do zakresu dzialania Samodzielnego stanowiska pracy do spraw kadr 

nalezy w szczegolnosci: 

1) prowadzenie spraw zwi^zanych z nawi^zywaniem, trwaniem i rozwi^zywaniem 

stosunku pracy czlonkow korpusu sluzby cywilnej i pozostalych pracownikow 

Wojewodzkiego Inspektoratu; 

2) prowadzenie spraw zwi^zanych z rozliczaniem i przestrzeganiem czasu pracy 

pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu; 

3) prowadzenie akt osobowych pracownikow; 

4) rekrutacja pracownikow; 

5) koordynowanie procesu sporz^dzania przez bezposrednich przelozonych opisow 

stanowisk pracy i procesu wartosciowania tych stanowisk; 

6) organizowanie i nadzorowanie realizacji sluzby przy goto wawczej dla osob 

podejmuj^cych po raz pierwszy prace w sluzbie cywilnej; 

7) nadzorowanie procesu sporz^dzania ocen czlonkow korpusu sluzby cywilnej 

w Wojewodzkim Inspektoracie; 

8) koordynowanie procesu sporz^dzania Indywidualnych Programow Rozwoju 

Zawodowego pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu; 

9) przeprowadzanie przegl^dow stanowisk pracy i sporz^dzanie analiz kadrowo-

placowych na potrzeby Wojewodzkiego Inspektora; 

10) organizowanie stazy absolwenckich, praktyk i wolontariatu; 

11) prowadzenie ewidencji delegacji sluzbowych pracownikow Wojewodzkiego 

Inspektoratu; 
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12) prowadzenie spraw zwi^zanych z Zakladowym Funduszem Swiadczeh 

Socjalnych; 

13) uczestniczenie w opracowywaniu regulaminow i procesow zwiqzanych 

z zarz^dzaniem zasobami ludzkimi; 

14) pianowanie i koordynowanie urlopow; 

15) organize wanie szkoleh oraz innych form podnoszenia kwalifikacji dla 

pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu; 

16) prowadzenie spraw zwi^zanych z wydawaniem legitymacji sluzbowych 

i ubezpieczeniowych; 

17) przygotowywanie materialow i dokumentow zwi^zanych 

z awansowaniem, nagradzaniem, odznaczaniem i karaniem pracownikow 

Wojewodzkiego Inspektoratu; 

18) prowadzenie spraw zwi^zanych z okresowymi badaniami oraz zwolnieniami 

lekarskimi pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu; 

19) zapewnienie ochrony djinych osobowych; 

20) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy; 

21) prowadzenie sprawozdawczosci dotyczqcej spraw kadrowych; 

22) nadzorowanie i koordynowanie pracy Oddzialow Wojewodzkiego Inspektoratu 

w zakresie spraw kadrowych; 

23) wykonywanie irmych zadah zleconych przez Wojewodzkiego Inspektora. 

§ 23. Do zadah Samodzielnego stanowiska pracy do spraw obslugi prawnej 

nalezy w szczegolnosci: 

1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjasnieh w zakresie stosowania prawa; 

2) informowanie Wojewodzkiego Inspektora o zmianach w obowiqzuj^cym stanie 

prawnym'w zakresie dzialalnosci Wojewodzkiego Inspektoratu; 

3) uczestniczenie w rokowaniach, ktorych celem jest nawi^zanie, zmiana lub 

rozwi^anie stosunku prawnego, a zwlaszcza umow; 

4) nadzor prawny nad egzekucj^ naleznosci; 

5) wyst^po wanie w charakterze pelnomocnika Wojewodzkiego Inspektora 

w post^powaniu s^dowym, administracyjnym oraz przed innymi organami 

orzekaj^cymi; 

6) opiniowanie decyzji administracyjnych szczegolnie w sprawach 

skomplikowanych pod wzgl^dem prawnym i faktycznym; 
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7) wykonywanie irmych czynnosci zleconych przez Wojewodzkiego Inspektora, 

a wynikaj^cych z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 

z2016r. poz. 233). 

§ 24. Do zadah Samodzielnego stanowiska pracy do spraw informatyki nalezy 

w szczegolnosci: 

1) zapewnienie wtasciwego administrowania sieci^ wewn^trzn^ i sprz^tem 

komputerowym; 

2) nadzor nad wlasciw^ obslugi i prawidlowym wykorzystaniem sprz?tu 

komputerowego w komorkach organizacyjnych Wojewodzkiego Inspektoratu; 

3) adaptacja programow komputerowych dla potrzeb Wojewodzkiego Inspektoratu; 

4) prowadzenie spraw z zakresu serwisu, modemizacji i naprawy komputerow 

i drukarek; 

5) szkolenie pracownikow w zakresie obslugi sprz^tu komputerowego; 

6) prowadzenie ewidencji sprz^tu komputerowego oraz oprogramowania b^d^cego 

w posiadaniu Wojewodzkiego Inspektoratu; 

7) przeprowadzanie archiwizacji zgodnie z przepisami i potrzebami komorek 

organizacyjnych Wojewodzkiego Inspektoratu; 

8) redagowanie strony www Wojewodzkiego Inspektoratu, archiwizowanie 

i wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej Wojewodzkiego 

Inspektoratu w celu wlasciwego wykonywania zadan wynikajqcych z ustawy 

o dost^pie do informacji publicznej; 

9) wykonywanie innych. zadan zleconych przez Wojew6dzkiego Inspektora. 

§ 25. Do zadah Samodzielnego stanowiska pracy do spraw bezpieczenstwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i spraw obronnych nalezy 

w szczegolnosci: 

1) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy 

oraz warunkow przeciwpozarowych w dzialaniach poszczegolnych komorek 

organizacyjnych Wojewodzkiego Inspektoratu; 

2) organizowanie i przeprowadzanie szkolen pracownikow z zakresu 

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych; 

3) prowadzenie spraw dotyczqcych ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkow 

pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu; 
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4) przygotowywanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczegolnych stanowisk pracy 

w Wojewodzkim Inspektoracie; 

5) sporz^dzanie, raz w roku, okresowych analiz stanu BHP, zawierajqcych propozycj^ 

przedsi^wzi^c technologicznych i organizacyjnych maj^cych na celu zapobieganie 

zagrozeniom zycia i zdrowia pracownikow oraz popraw? warunkow pracy 

w Wojewodzkim Inspektoracie; 

6) opracowywanie i stale aktualizowanie dokumentacji planistycznej 

i sprawozdawczej obowi^zuj^cej w dziedzinie obronnosci; 

7) opracowywanie planow i programow szkolenia obronnego, szkolenia i cwiczeh 

obrony cywilnej, szkolenia pracownikow w zakresie powszechnej samoobrony 

orazjej organizacji; 

8) prowadzenie czynnosci zwi^zanych z gromadzeniem, przechowywaniem 

i konserwacj^ sprz^tu obrony cywilnej b^d^cego na wyposazeniu 

Wojewodzkiego Inspektoratu; 

9) wspoldzialanie z organami administracji rz^dowej, samorz^dowej i innymi 

instytucjarni na terenie woj. sl^skiego w sprawach dotycz^cych obrony cywilnej, 

zadan obronnych i dzialania w sytuacjach kryzysowych; 

10) nadzorowanie i koordynowanie pracy Oddzialow Wojewodzkiego Inspektoratu 

w zakresie prowadzonych spraw; 

11) zakladanie, prowadzenie i zapewnienie ochrony fizycznej zbiorczej teczki 

aktowej dla materialow oznaczonych klauzulq „zastzrezone"; 

12) wykonywanie irmych zadah zleconych przez Wojewodzkiego Inspektora. 

§ 26. Do zakresu dzialania Oddzialow Wojewodzkiego Inspektoratu, o ktorych 

mowa w § 9 w ust. 1 w pkt 11-20 Regulaminu, nalezy: 

1) kontrola fitosanitama roslin i powierzchni pod ich upraw^ oraz skladowanych 

roslin i produktow roslinnych w celu stwierdzenia wyst^powania 

i rozprzestrzeniania organizmow szkodliwych; 

2) nadzor nad zwalczaniem organizmow kwarantannowych; 

3) prowadzenie ewidencji wyst^powania lub podejrzenia o wyst^powanie 

organizmow kwarantannowych oraz ustalenie obszaru gruntdw opanowanych 

przez te organizmy na terenie dzialania oddzialu; 
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4) prowadzenie szczegolowych obserwacji i rejestracji pojawienia si? 

i nasilenia organizmow niekwarantannowych oraz sygnalizowanie terminow 

i sposobow ich zwalczania; 

5) ocena stanu zagrozenia roslin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie 

ewidencji tych organizmow; 

6) kontrola zabiegow: oczyszczania, odkazania i przerobu roslin, produktow 

roslinnych lub przedmiotow; 

7) dokonywanie wpisu do rejestru przedsi^biorcow oraz prowadzenie kontroli 

u zarejestrowanych przedsi^biorcow; 

8) kontrola fitosanitama roslin, produktow roslinnych lub przedmiotow, podlozy 

i gleby, miejsc ich uprawy, skladowania oraz srodkow transportu dla celow 

eksportowych i reeksportowych; 

9) wystawianie swiadectw fitosanitamych i paszportow roslin; 

10) pobieranie probek roslin, produktow roslinnych, gleby i podlozy na obecnosc 

organizmow szkodliwych oraz ustalanie obszarow gruntow opanowanych przez 

te organizmy; 

11) wykonywanie badah makroskopowych okreslaj^cych stan fitosanitamy roslin, 

produktow roslinnych i przedmiotow oraz badah laboratoryjnych w zakresie 

ustalonym przez Wojewodzkiego Inspektora; 

12) kontrolowanie podmiotow prowadzqcych dzialalnosc w zakresie wprowadzania 

srodkow ochrony roslin do obrotu lub konfekcjonowania tych srodkow; 

13) prowadzenie monitoringu ilosci zuzytych srodkow ochrony roslin; 

14) kontrola prawidlowosci wykonywania zabiegow ochrony roslin w produkcji 

rolniczej i lesnictwie, w kolejnictwie, na torowiskach, w zieleni miejskiej 

w zakresie przestrzegania ustawy o srodkach ochrony roslin; 

15) egzekwowanie zakazu stosowania srodkow ochrony roshn na terenach placow 

zabaw, zlobkow, przedszkoli, szkot podstawowych, szpitali, stref ochronnych na 

terenach uzdrowisk; 

16) dokonywanie wpisu do rejestru przedsi?biorc6w wykonuj^cych dzialalnosc 

w zakresie wprowadzania do obrotu srodkow ochrony roslin lub 

konfekcjonowania tych srodkow; 

17) pobieranie prob roslin i produktow roslinnych do analizy pozostatosci srodkow 

ochrony roslin; 
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18) pobieranie probek srodkow ochrony roslin znajduj^cych si? w obrocie w celu 

dokonania kontroli ich jakosci; 

19) gromadzenie informacji o zatruciach: 

a) ludzi srodkami ochrony roslin, 

b) pszczot srodkami ochrony roslin; 

20) kontrola materialu siewnego u podmiotow zajmujqcych si? produkcj^, 

przerobem i obrotem tym materialem; 

21) kontrola stosowania materialu siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie; 

22) kontrola wytwarzania i obrotu sadowniczego materialu szkolkarskiego, 

materialu rozmnozeniowego i nasadzeniowego roslin warzywnych i ozdobnych 

oraz sadzonek winorosli w punktach sprzedazy i u producentow; 

23) kontrola upraw winorosli, z ktorych owoce przeznaczone ŝ  do wyrobu wina 

gronowego; 

24) kontrola gospodarstw ekologicznych; 

25) przeprowadzanie oceny polowej plantacji nasiennych oraz oceny cech 

zewn?trznych sadzeniakow ziemniaka; 

26) pobieranie prob materialu siewnego do badah laboratory]nych; 

27) dokonywanie wpisow do ewidencji przedsi?biorc6w, rolnikow, dostawcow 

prowadz^cych obrot materialem siewnym; 

28) kontrola pracy akredytowanych kwalifikatorow i probobiorcow materialu 

siewnego; 

29) kontrola podmiotow upowaznionych do drukowania etykiet urz?dowych dla 

materialu siewnego; 

30) kontrola stosowania urz^dzenia do automatycznego pobierania prob materialu 

siewnego; 

31) wspolpraca z organami gmin; 

32) wprowadzanie do Zintegrowanego Systemu Informatycznego danych 

dotycz^cych prowadzonych spraw; 

33) przygotowywanie i sporz^dzanie sprawozdah i informacji z zakresu dziaialnosci 

oddzialow; 

34) wykonywanie innych zadah zleconych przez Wojewodzkiego Inspektora 

i nadzoruj^cego Oddzialy Zast?pc? Wojewodzkiego Inspektora. 
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Rozdzial 6 

Zasady podpisywania dokumentow i korespondencji w Wojewodzkim 

Inspektoracie 

§ 27. 1. Wojewodzki Inspektor podpisuje korespondencj? wychodz^c^ 

z Wojewodzkiego Inspektoratu wytworzon^ przez nadzorowane przez niego komorki 

organizacyjne. 

2. Wojewodzki Inspektor wydaje zarzqdzenia dotycz^ce: 

1) regulaminu pracy; 

2) procedury post^powania w zakresie rozpatiywania skarg i wnioskow oraz 

dokonywania czynnosci kontrolnych; 

3) koordynacji przedsi^wzi^c i czynnosci w zakresie obrony cywilnej; 

4) innych spraw istotnych w dzialalnosci Wojewodzkiego Inspektoratu. 

3. Do podpisu Wojewodzkiego Inspektora zastrzezone ŝ : 

1) plany finansowe, sprawozdania i inne dokumenty oraz pisma dotycz^ce 

budzetu i maj^tku Wojewodzkiego Inspektoratu; 

2) decyzje administracyjne i postanowienia; 

3) zarz^dzenia i regulaminy; 

4) zalecenia pokontrolne; 

5) upowaznienia do dziaiania w imieniu Wojewodzkiego Inspektora; 

6) odpowiedzi na skargi i wnioski; 

7) dokumenty i pisma dotyczqce spraw osobowych pracownikow oraz 

dokumenty ustalaj^ce czas pracy; 

8) umowy skutkuj^ce zobowi^zaniami finansowymi; 

9) korespondencja kierowana do: 

a) Wojewody Sl^skiego, 

b) Gtownego Inspektora (Glownego Inspektoratu), 

c) organowadministracji rz^dowej i samorzqdowej, 

d) organow scigania i wymiaru sprawiedliwosci, 

e) organow kontroli. 

4. Niezaleznie od zasad ustalonych w ust. 1 i ust. 3 kazde pismo - ze wzgl^du na 

rang? sprawy - moze bye przedlozone do podpisu Wojewodzkiemu Inspektorowi. 
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5. Zast^pca podpisuje dokumenty i pisma wytwarzane przez podlegie mu komorki 

organizacyjne oraz pisma i dokumenty przekazane mu do podpisu 

upowaznieniami udzielonymi przez Wojewodzkiego Inspektora. 

6. Pisma i dokumenty niezastrzezone do podpisu osob wymienionych w ust. 1-5 

podpisujq wiasciwi kierownicy komorek organizacyjnych. 

7. Pisma przedkiadane do podpisu Wojewodzkiego Inspektora parafujq uprzednio 

kierownicy komorek organizacyjnych - zgodnie z zakresami czyrmosci. 

8. Projekty zarz^dzen, umow, porozumien oraz decyzji administracyjnych 

o skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym powiimy bye zaopiniowane 

przez radc? prawnego. 

9. Dokumenty dotycz^ce wykorzystania srodkow budzetowych oraz powoduj^ce 

okreslone zobowiqzania i skutki finansowe wymagaj^ parafy Giownego 

Ksi^gowego, natomiast dokumenty dotycz^ce dokonywania zamowien 

publicznych wymagaj^ parafy Kierownika Dzialu Administracyjnego lub irmej 

upowaznionej osoby. 

Rozdzial 7 

Postanowienia koncowe: 

§ 28. 1. Traci moc Regulamin Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin 

i Nasieimictwa w Katowicach zatwierdzony przez Wojewod? Sl^skiego w dniu 

141utego2011 r. 

2. Regulamin wchodzi w zycie z dniem zatwierdzenia przez Wojewod? Sl^skiego. 

Wojewofliki Inspektor 
Ochrony R^^Jin i Nasiennictwa 

iMachura 
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Zal^cznik do Regulaminu 
Organizacyjnego Wojewodzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roslin 
i Nasiennictwa w Katowicach 
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Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Katowicach 
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