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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie organizacji Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa oraz legitymacji s∏u˝bowej
pracowników tej Inspekcji
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r.

Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).
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§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owà organizacj´ Paƒstwowej Inspekcji
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, zwanej dalej „Inspekcjà”;
2) siedziby i obszar dzia∏ania wojewódzkich inspektoratów ochrony roÊlin i nasiennictwa, zwanych dalej „wojewódzkimi inspektoratami”;
3) wzór legitymacji s∏u˝bowej pracowników Inspekcji
oraz tryb jej wydawania i wymiany.
§ 2. W sk∏ad Inspekcji wchodzà:
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2. W przypadku utworzenia delegatury wojewódzkiego inspektoratu w jej sk∏ad wchodzà stanowiska do
spraw realizacji zadaƒ tej delegatury oraz laboratorium rejonowe.
§ 6. 1. Szczegó∏owà organizacj´ wojewódzkiego
inspektoratu okreÊla regulamin organizacyjny ustalany przez wojewódzkiego inspektora ochrony roÊlin
i nasiennictwa, zaopiniowany przez G∏ównego Inspektora Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa i zatwierdzany
przez wojewod´.
2. Regulamin organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu okreÊla:

1) G∏ówny Inspektorat Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, zwany dalej „G∏ównym Inspektoratem”;

1) nazwy i zakres dzia∏ania komórek organizacyjnych;

2) wojewódzkie inspektoraty.

2) zakres zadaƒ wykonywanych na samodzielnych
stanowiskach;

§ 3. 1. Wojewódzkim inspektoratem kieruje wojewódzki inspektor ochrony roÊlin i nasiennictwa przy
pomocy zast´pców wojewódzkiego inspektora ochrony roÊlin i nasiennictwa oraz kierowników komórek
organizacyjnych, wchodzàcych w sk∏ad wojewódzkiego inspektoratu.
2. W sk∏ad wojewódzkiego inspektoratu wchodzà:
1) dzia∏ nadzoru fitosanitarnego;
2) dzia∏ nadzoru nasiennego;
3) dzia∏ ochrony roÊlin i techniki;
4) laboratorium wojewódzkie;
5) dzia∏ finansowy;
6) dzia∏ administracyjny;
7) samodzielne stanowiska do spraw:
a) obs∏ugi prawnej,
b) kadr,
c) informatyki,
d) bezpieczeƒstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo˝arowej i spraw obronnych,
e) ochrony informacji niejawnych.
3. W sk∏ad wojewódzkich inspektoratów w Poznaniu i w Warszawie, oprócz komórek organizacyjnych
wymienionych w ust. 2, wchodzà laboratoria akredytowane przez Mi´dzynarodowy Zwiàzek Oceny Nasion
(ISTA).
§ 4. Siedziby i obszar dzia∏ania wojewódzkich inspektoratów okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 5. 1. W przypadku utworzenia oddzia∏u wojewódzkiego inspektoratu w jego sk∏ad wchodzi zespó∏
specjalistów do spraw realizacji zadaƒ tego oddzia∏u
oraz pracownia laboratoryjna.

3) siedziby, zakresy i obszary dzia∏ania oddzia∏ów
i delegatur w przypadku ich utworzenia.
§ 7. 1. Pracownicy Inspekcji na czas trwania stosunku pracy otrzymujà legitymacje s∏u˝bowe.
2. Legitymacja s∏u˝bowa mo˝e byç u˝ywana tylko
przy wykonywaniu czynnoÊci s∏u˝bowych.
§ 8. Legitymacje s∏u˝bowe wydaje:
1) G∏ównemu Inspektorowi Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa — minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa;
2) zast´pcom G∏ównego Inspektora Ochrony RoÊlin
i Nasiennictwa oraz pozosta∏ym pracownikom
G∏ównego Inspektoratu Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa — G∏ówny Inspektor Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa;
3) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roÊlin i nasiennictwa — wojewoda;
4) zast´pcom wojewódzkiego inspektora ochrony roÊlin i nasiennictwa oraz pozosta∏ym pracownikom
wojewódzkiego inspektoratu — wojewódzki inspektor ochrony roÊlin i nasiennictwa.
§ 9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty legitymacji s∏u˝bowej pracownik jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç o tym organ, który wyda∏
legitymacj´.
§ 10. 1. Legitymacja s∏u˝bowa podlega wymianie
w przypadku:
1) zmiany danych zawartych w legitymacji s∏u˝bowej;
2) uszkodzenia lub zniszczenia;
3) zmiany stanowiska.
2. Do wymiany legitymacji s∏u˝bowych stosuje si´
odpowiednio przepis § 8.
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§ 11. W przypadku zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych pracownik jest obowiàzany zdeponowaç
legitymacj´ s∏u˝bowà u bezpoÊredniego prze∏o˝onego.
§ 12. Wzór legitymacji s∏u˝bowej pracowników Inspekcji okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
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§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. (poz. 1510)

Za∏àcznik nr 1

SIEDZIBY I OBSZAR DZIA¸ANIA WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW
OCHRONY ROÂLIN I NASIENNICTWA
Lp.

Siedziba wojewódzkiego inspektoratu

Obszar dzia∏ania wojewódzkiego inspektoratu

1

Bia∏ystok

województwo podlaskie

2

Bydgoszcz

województwo kujawsko-pomorskie

3

Gdaƒsk

województwo pomorskie

4

Gorzów Wielkopolski

województwo lubuskie

5

Katowice

województwo Êlàskie

6

Kielce

województwo Êwi´tokrzyskie

7

Koszalin

województwo zachodniopomorskie

8

Kraków

województwo ma∏opolskie

9

Lublin

województwo lubelskie

10

¸ódê

województwo ∏ódzkie

11

Olsztyn

województwo warmiƒsko-mazurskie

12

Opole

województwo opolskie

13

Poznaƒ

województwo wielkopolskie

14

Rzeszów

województwo podkarpackie

15

Warszawa

województwo mazowieckie

16

Wroc∏aw

województwo dolnoÊlàskie
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ PRACOWNIKÓW PA¡STWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROÂLIN
I NASIENNICTWA
awers

rewers

Opis:
1) legitymacja wykonana na papierze ze znakiem wodnym, dwustronnie laminowana folià plastikowà;
2) wymiar legitymacji po zalaminowaniu — 85 mm x 55 mm;
3) awers:
a) strona pokryta giloszem koloru zielonego,
b) wizerunek or∏a w kolorze bia∏ym,
c) napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”
i NASIENNICTWA ” w kolorze zielonym,

oraz

„PA¡STWOWA

INSPEKCJA

OCHRONY

ROÂLIN

d) logo Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa w kolorze zielonym,
e) napis „Legitymacja nr..........” w kolorze czarnym;
4) rewers:
a) strona pokryta giloszem koloru zielonego,
b) wszystkie napisy w kolorze czarnym,
c) z lewej strony u góry, w ramce, miejsce na fotografi´, na której w prawym dolnym rogu odciska si´ okràg∏à piecz´ç Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa.

