
zARZADZENTE

LUBUSKIEGO WOJEW6DZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

W GORZOWIE WLKP.

z dnia 10 marca 2021r.

w sprawie powolania Zespolu Zarzqdzania Procesowego w Wojew6dzkim Inspektoracie
Ochrony RoSIin i Nasiennictvva w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1w zw. z ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o slu2bie cywilnej [Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2019 r. po2.2020) oraz

$ 33 ust.3 pkt 1 Regulaminu 0rganizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony
Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. stanowiqcego zaiqcznik nr 1- do zarz4dzenia nr
15 Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie
Wlkp. z dnia 9 wrze6nia 2015 r. zarzqdzam, co nastQpuje:

$ 1. l..Powoluje siq Zesp6l Zarzqdzania Procesowego, zwany dalej ,,Zespolem", w sklad
kt6rego wchodz4:

I ) foanna Brudnowska - kierownik Zespolu;
2) Violetta Pi6rkowska - z-ca kierownika Zespolu;
3) Leszek Mazurkiewicz - czlonek Zespolu;
4) Witold Mysiuga - czlonek Zespolu;
5) Andrzej Mierzejewski - czlonek Zespolu;
6) Przemyslaw Drzymala - z glosem doradczym;
7) Magdalena J aszcza - z glosem doradczym.

2. W zaleLnotci od potrzeb do prac Zespolu mogq byd wlqczone inne osoby z glosem
doradczym [do realizac.ji projekt6w i optymalizac,i proces6w).

$ 2.1. Celem powolania Zespolu jest realizacja, standaryzacja i optymalizacja procesow
w WI0RiN, identyfikacja blqd6w oraz opracowanie material6w edukacyjnych
i informacyjnych.

2.Do zada(t Kierownika Zespolu nale2y:
1) uzgadnianie z Wojew6dzkim Inspektorem vlypracowanych usprawnieh

oraz sposobu ich realizacji;
2J koordynacja prac Zespolu;
3] kierowanie pracami Zespolu, zmierzaiEcymi do realizacji zalo2onych cel6w;
4) podzial prac pomiqdzy czlonk6w Zespolu;
5) informowanie Wojew6dzkiego Inspektora o stanie prac maiqcych na celu

wdro2enie usprawniefi;
6) komunikowanie przebiegu spraw oraz upowszechnianie ich rezultat6w w5r6d

wszystkich kom6rek organizacyjnych i pracownik6w Wojew6dzkiego
Inspektoratu;



7) wnioskowanie do Wojew6dzkiego lnspektora o wlqczenie wybranych
pracownik6w Wojew6dzkiego Inspektoratu w dzialania Zespolu celem
rozwiqzania okreSlonych zada6;

8) zarz4dzanie ryzykiem zwiqzanym z realizacjq cel6w i podejmowanie dzialah
zmierzajqcy ch do jego ograniczenia;

9l dokumentowanie prac Zespolu.

3. Czlonkowie Zespolu zobowiqzani sq do:
1.) aktywnego udzialu w pracach Zespolu;
2l udzialu w spotkaniach roboczych Zespolu;
3J terminowej realizacii powierzonych im zadari i obowiqzk6w wynikajEcych niniejszego

zatz4dzenia;
4J proponowania rozwiqzafi dotycz4cych realizacii projektu.

$ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarz4dzenia powierza sig Kierownikowi Zespolu.

$ 4. Traci moc zarz4dzenie Lubuskiego Woiew6dzkiego Inspektora Ochrony Ro5lin
i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powolania Zespolu
ds. zarz4dzania procesowego w ramach projektu Szefa Slu2by Cywilnej ,,Skuteczne
Standardy Nadzoru" w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Roilin i Nasiennictwa
w Gorzowie Wlkp..

$ 5. Zarz4dzenie wchodzi w Lyciez dniem podpisania.


