
ZARZADZENTE

LUBUSKIEGO WO]EW6DZKIEGO INSPEKTORA
OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

W GORZOWIE WLKP.

z dnia 4lutego 2019 roku

w sprawie powolania Zespolu ds. zarzEdzania procesowego w ramach projektu Szefa Slu2by

Cywilnej ,,Skuteczne Standardy Nadzoru" w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Ro6lin i

Nasiennictwa w Gorzowie WIkp., kt6rego celem jest wsparcie realizacli zadaf publicznych w

obszarze nadzoru nad iakoscia i bezpieczeristwem 2ywno5ci. Proiekt iest odpowiedzi4 na

potrzebQ budowy nowoczesnego systemu bezpieczefistwa iywno6ci, co ma siq r6wniei

przyczynie do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zycia i zdrowia ludzkiego.

Na podstawie S 33 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu

Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. stanowi4cy zalEcznik nr 1 do zarzEdzenia

Lubuskiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. z dnia

z dnia 9 wrzesnia2075 r. zarz4dza siq co nastepuie:

$ 1. Powoluje siq Zesp6l d,s. zarzqdzania procesowego w ramach projektu Szefa Sluiby

Cywilnej ,,Skuteczne Standardy Nadzoru" w Wojew6dzkim Inspelitoracie Ochrony Roslin i

Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp..

$ 2. 1. W sktad Zespolu ds. zarz4dzania procesowego w ramach projektu Szefa Slu2by Cywilnej

,,Skuteczne Standardy Nadzoru" w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w

Gorzowie Wlkp. wchodzq:

1J loanna Brudnowska - Kierownik Zespolu;

2) Wioletta Pi6rkowska - ZastQpca Kierownika Zespolu;

3J Witold Mysiuga - czlonek zespolu;

4J Jolanta Ratajczak - czlonek zespolu;

5l Tomasz Uss - czlonek zespolu;

6) Leszek Mazurkiwicz - czlonek zespolu;

7l Przemyslaw Drzymala - czlonek zespolu.

2. Zadaniem Kierownika Zespolu ds. zarzqdzania procesowego w ramach projektu Szefa

Slu2by Cyr,vilnej ,,Skuteczne Standardy Nadzoru" w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin

i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. jest w szczeg6lno:ici:

a) uzgadnianie z Lubuskim Wojew6dzkim Inspektorem Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w

Gorzowie Wlkp. wypracowanych usprawnief oraz sposobu ich realizacji;



b) udzial w spotkaniach roboczych zespolu;

c) wykonywanie powierzonych zadafi i obowi4zk6w rvynikajqcych z ninie,szego

zarz4dzenia1,

d) przekazywanie propozycji rozwiqzait zwilzanych z realizacjE Projektu ,,Skuteczne

Standardy Nadzoru";

eJ koordynowanie pracy Zespolu oraz wsp6idzialanie z Wykonawcami.

$ 3. 1. Zadaniem Zespolu jest realizacja prac projektowych oraz wsp6lpraca z Wykonawc4

proiektu (PWCJ i Departamentem Slu2by Cywilnej Kancelarii Premiera Rady Ministr6w (KPRM)

w zakresie wdra2ania proponowanych rozwi4zafi w zakresie: usprawnienia organizacji pracy

Woiew6dzkiego Inspektoratu w przedmiocie bezpiecze6stwa 2ywnoSci.

2. Zesp6l ds. zarzqdzania procesowego w ramach proiektu Szefa Slu2by Cywilnej ,,Skuteczne

Standardy Nadzoru" podejmuje nastqpujqce dzialania:

al dokonuje przeglqd6w funkcjonujacych system6w i narzgdzi zarzqdzania w Wo.jew6dzkim

Inspektoracie, w tym przeglqdu i oceny dotychczasowych system6w informatycznych

wykorzystywanych w obszarze nadzoru i kontroli nad jako6ciq i bezpieczefistwem

2ywnoSci;

bl opracowuie mapy kluczowych dla Wojew6dzkiego Inspektoratu proces6w w obszarze

urzqdowego nadzoru ikontroli jako6ci oraz bezpiecze6stwa 2ywnoSci;

cJ wprowadza narzgdzia zarzEdzania przez kompetenc,e, kt6re umoZliwi4 bardziej

rac.fonalne igospodarne lvykorzystywanie posiadanych przez Woiew6dzki Inspektorat

zasob6w (t,. kompetenc,i pracownik6w) oraz lepsze dostosowanie posiadanych przez

pracownik6w kompetencji do potrzeb organizacli.

$ 4. Wykonanie zarz4dzenia powierza siq Kierownikowi Zespolu.

$ 5. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.
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