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ZARZADZENIE

LUBUSKTEGO WOIEWODZKTEGO

INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

WGORZOWIEWLKP.

z dnia 12 maia 2021 r.

w sprawie powolania Zespolu Doradc6w Etycznych w Wojew6dzkim Inspektoracie

Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 25 ust.4 pkt 1, ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o slu2bie

v cywilnej (Dz.U. z 2020 r.poz.265 i 285 oraz z 2079 r. poz. Z0ZO), w zwiqzku z g 32 ust. 3 pkt 1

Regulaminu Organizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa

w Corzowie Wlkp. ustalonego ZarzEdzeniem Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony

RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 marca 2OZ7 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

0rganizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie

Wlkp., zarz4dza siq, co nastqpuie:

$ 1. 1. Powoluie siq Zesp6l Doradc6w Etycznych, zwany dalei ,,Zespolem".

2. W sklad Zespolu Doradc6w Etycznych wchodz4 nastqpuj4cy pracownicy Wojew6dzkiego

Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.:

1) Dorota Mazankiewicz;

2) Agnieszka laszczur;

3) Krzysztof Nieznariski.

\/ 3. Zesp6l powoluie siq na okres 2 lat.

4. Odwolanie czlonka Zespolu nastqpuie w przypadku zloienia rezygnacii z pelnienia funkcji

doradcy przez pracownika Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa

w Gorzowie Wlkp.

52. 1. Do zadarl ka2dego doradcy wZespole naleZy w szczeg6lnoSci:

1) doradzanie pracownikom WIORiN w sprawach dotycz4cych etyki i postepowania etycznego,

w szczeg6lnoSci w zakresie stosowania i przestrzegania zasad slu2by cyvilnej oraz zasad etyki

korpusu slu2by cywilnej;

2) promowanie zasad etycznych, w tym prowadzenie dzialafi informacyjno-edukaryinych wS16d

pracownik6w WIORiN;
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3) przygotowywanie, analizowanie i opiniowanie projekt6w akt6w prawnych w zakresie etyki

i postqpowania etycznego orazzglaszanie uwag do obowiqzuj4cych regulacjiwewnqtrznych i ich

projekt6w;

4) udzielanie pracownikom WIORiN pomocy i wsparcia w rozwiEzywaniu konflikt6w

pracowniczych , w sprawach zwi4zanych z mo2liwo6ciq wystEpienia zagro2enia korupcyjnego,

atakie mobbingu i dyskryminacji.

g 3. Ka2dy czlonek Zespolu z uwagi na charakter pelnionej funkcji ma prawo do:

1) samodzielnie ustalad harmonogram swojej pracy w zakresie wykonywanych zadari doradcy;

2) zgodnie z posiadanq wiedz4 formulowa t. niezaleine opinie w zakresie zasad slu2by cywilnej

i zasad etyki korpusu slu2by cywilnej;

3) zzachowaniem zasad poufno5ci konsultowa6 siq z innymi osobami, by zapewni6

profesj onalne doradztwo;

4) odm6wi6 dalszego doradztwa w sytuacji wyczerpania moZliwych do zastosowania Srodk6w;

5) odm6wi6 doradztwa w sytuacji braku mo2liwo6ci zapewnienia bezstronnoSci;

6) podnosid swoje kwalifikacje w zakresie niezbqdnym do prawidlowego wykonywania zadari

doradcy.

$ 4. Ka2dy czlonek Zespolu ma obowi4zek:

1) kierowa6 siq zasadami etyki korpusu slu2by cywilnej i zasadami slu2by cywilnej,

ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem zasady rzetelno6ci i bezstronnoSci oraz poufno6ci;

2) szanowa6 godno66 i pqrwatno5d os6b zglaszai4cych siq po poradq;

3) nie podejmowa(. dzialafi, kt6re mogtyby podwa?y(.zaufanie do sluZby cywilnej;

4) rozwijat swoja wiedzq, aby m6c prawidlowo wykonywad zadania doradcy;

5) przedstawia6 Lubuskiemu Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa v

w Gorzowie WIkp. wsp6lny raport z dzialalno6ci Zespolu.

S 5. 1. Czlonkowie Zespolu w zakresie zadafi zwi4zanych z pelnieniem funkcji doradc6w

etycznych podlegajq bezpo6rednio Lubuskiemu Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony Ro6lin

i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

2. Lubuski Wojew6dzki Inspelitor Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

zapewnia czlonkom Zespolu skutecznE realizacjq ich zadari, zapewniajqc im w szczeg6lnoSci:

1) miejsce, w kt6rym bqdq mogli swobodnie i poufnie porozmawia6 z pracownikami

Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.;

2) informacje oraz Srodki niezbqdne do wykonywania zadah okre6lonych w niniejszym

zarz1dzeniu.



$5. Zarzqdzenie wchodzi wiyciez dniem podpisania.

Lubuski W
Ochrony R


