
ZAMADZENIE NR 5

LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W

GORZOWIE WLKP.

z dnia ll sierpnia 2014 r.

w sprawie spozqdzania opis6w stanowisk pracy oraz powolania zespolu wewnetznego do weryfikacji

opis6w stanowisk pracy oraz pzeprowadzenia wartosciowania stanowiska pracy w sluzbie cywilnej w

Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gozowie Wkp..

Na podstawie art. 84 ust. 1 lstawy o slu2bie cywilnej (Dz U. N 227, poz. 1505 z p62niejszymi

zmianami) w zwi+ku z S 4 ust. '1 oraz S 5, S6, S 16 Zaeqdzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministr6w z dnia

7 styczna 2011 r. w sprawie zasad dokonylvania opis6w i wartosciowania stanowisk pracy w sluzbie

- cywilnej (M P. Nt 5 poz.61) zatzEdza sie co nastepuje:

S 1.1. Zobowiqzuje siq Kaerownikdw kom6rek organizacyjnych w WIOR|N w Gotzowie Wlkp. do

przygotowania i pzedlo2enia oraz aktualizacji projektu opisu nadzorcwanych stanowisk pracy.

2. Kierownicy kom6rek organizacyjnych w WIORiN w porozumieniu z Kierownikiem Delegatury i

Kierownikami Oddzial6w pzygotowujE i przedkladajq oraz aktualizujq projekt opisdw stanowisk pracy

pracownlkdw praculacych vv terenie

3 Przedlozenie projektu opisu stanowisk pracy powinno nastqpii nie p62niej ni2 w terminie 30 dni

od wprowadzonej zhiany okreslone w przepisach ustawy regulujqcej pracA Paistwowej lnspekcji

Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa wptywajqcej na zmiane wykonywanych czynnosci sfu2bowych

S 2.1. Powoluje sie zesp6l wewnetzny do weMkacji opis6w stanowisk pncy otaz

przeprowadzenia wartosciowania stanowiska pracy w slu2bie cywilnej, w Wojewodzkim lnspektoracie

_- Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Gozowie Wlkp. w skladzie:

\J 1) Pzewodniczqcy - Anita Kruszewska;

2l Z<a PeewodniczE@go - Wrtold Mysiuga;

3) Sekretarz - Magdalena Jaszcza',

4) Czlonek - Dorota Mazankiewicz;

5) Czlonek - Leszek Mazurkiewicz;

6) Czlonek - Aurelia Husiatyfiska - 8ojba,

7) Czlonek - Jolanta Ratajczak;

8) Przedstawiciel zakladowej Organizacji Zwiqzkowei - Krzysztof Nieznaiskr.

2 Czlonkowie zespolu, sE zobowiQzani do nieujawniania informacji o przebiegu prac zespolu

osobom tr2ecim, z wyjqtkiem Wojew6dzkiego lnspektora.

3. Czlonkowie zespolu, sq zobowiqzani do weryfikacji obowiqzujqcych opis6w stanowisk pracy

oraz wynik6w tch wartosciowania



S 3 Traci moc zarzqdzenie nr 15 z dnia 29 lipca 20'11 r. Lubuskiego Wojew6dzkiego lnspektora

Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. w sprawie sporzEdzania opisu stanowask oraz

weMikacji opis6w stanowisk pracy oraz przeprowadzenia wartosciowania stanowisk pracy w shtzbie

clr,/ilnej w Wojew6dzki lnspektoracie Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. oraz

zaeadzenie ztnieniqace zarzadzenie w tej sprawie N 2 z dnia I lulego 2012 t.

S 3. ZarzEdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania
Ochrony


