
ZARZ.ADZENIE NR 2

LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA

OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

z dnia 14 stycznia 201 3 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefon6w slu2bowych w Wojew6dzkim

Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim

Napodstawie$7ust. I pkt 9 i $ 34 ust.l pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego

Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ustalonego

Zarzqdzeniem Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ockony RoSlin i Nasiennictwa Nr l5

z dnia2l pa2dziemika 2009 roku orazart.44 ust.2 i ust.3 i art.69ust. I pkt3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze ztn. ), zan4dza siE

co nastgpuje:

$ 1. Ustala sig zasady uzytkowania telefon6w slu2bowych w Wojew6dzkim

Inspektoracie Ochrony Rodlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

$ 2. U2y.te w zarzqdzeniu okeSlenia oznaczaj4:

Telefon sluibowy - oznacza telefon stacjonamy lub kom6rkowy znajduj4cy sig w posiadaniu

Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim;

ll/ojewddzki Inspektorat Ochrony Roilin i Nasiennictwa w Gorzowie ll'ielkopolskim

(w sk6cie: llojewddzki Inspeklorat) - tak2e Delegaturg w Zielonej G6rze i Oddzialy

Wojew6dzkiego Inspektoratu.

$ 3. Pracownicy Wojew6dzkiego Inspektoratu mog4 korzystad ze slu2bowych

telefon6w stacjonarnych z zachowaniem nastgpujqcych zasad:

1) pracownicy korzystaj4 z telefonu slu2bowego w celu realizacji nalo2onych na nich

zadah;

2) pracownicy korzystaj4cy z telefonu sluzbowego zobligowani s4 do kierowania sig

zasadq celowoSci i oszczgdnoSci;

3) mozliwoS6 wykony.wania przez pracownika pol4czeh migdzynarodowych wymaga

uzyskania zgody Wojew6dzkiego Inspektora;



4) wykonywanie rozm6w telefonicznych do ce[6w prywatnych moZliwe jest jedynie po

uzyskaniu zgody Wojew6dzkiego lnspektora oraz za peln4 odplatnoSci4.

$ 4. Pracownicy Wojew6dzkiego Inspektoratu mog4 korzystai ze slu2bowych

telefon6w kom6rkowych z zachowaniem nastQpuj4cych zasad:

1) pracownik Wojew6dzkiego Inspektoratu mo2e otrzymai sluZbowy telefon

kom6rkowy wyl4cznie na pisemny umotywowany wniosek skierowany do

Woj ew6dzkiego Inspektora ;

2) pracownicy korzystaj q ze slu2bowych telefon6w kom6rkowych za zgod4

Wojew6dzkiego Inspektora na podstawie protokolu przekazania;

3) z telefon6w, o kt6rych mowa w pkt I mog4 byi przeprowadzane wyl4cznie pol4czenia

dotycz4ce spraw slu2bowych;

4) kwota pol4czeri nie powinna przekraczae vrysokoSci limitu okreSlonego przez

Wojew6dzkiego Inspektora dla poszczeg6lnych pracownik6w. Limit okeSlony jest

w protokole przekazania, o kt6rym mowa w pkt 2;

5) pracownicy, ktorzy przehoczq Wzyznany limit bgd4 zobowi4zani do uiszczenia kwoty

wynikaj4cej z r62nicy pomigdzy kosztem rozm6w ustalonych przez operatora

a p:zyznanym limitem:

6) w uzasadnionych przypadkach Wojew6dzki Inspektor mo2e podwy2szy6 wysokoSi

przyznanego limitu.

$ 5. Rozliczaniem faktur otrzymywanych od operator6w zajmuje sig pracownik Dzialu

Administracyjnego.

$ 6. Wojew6dzki Inspektor mole zarz4dzit przeprowadzenie kontroli biling6w w celu

sprawdzenia celowoSci i zasadnoSci przeprowadzany ch polEczefi z telefon6w slu2bowych.

$ 7. Wykonanie zarz4dzenia powierza sig Kierownikowi Dzialu Administracyjnego.

$ 8. Zan4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.


