Rcgukimin organizacyjny \Vojc\i Ochrony Srodowiska \\ Zicloncj Gorze

Zalacznik do zarzadzenia

z dnia-2t> OUOai
Zatwierdzam:

(data ipodpis Wajewaefy Lubuskiego)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA
W ZIELONEJ GORZE

Rozdzial 1
Postanowienia ogolne

§1.1. Regulamin organizacyjny Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.,
zwany dale] ,,Regulaminem" okresla zadania, szczegotowq organizacje^ zakres dzialania oraz tryb
pracy Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska wZielonej Gorze i jego Delegatury,
a takze zakresy dzialania komorek organizacyjnych.
2. Ilekroc w Regulaminie jest mowa o:
1)

Wojewodzkim Inspektorze - nalezy przez to rozumiec Lubuskiego Wojewodzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska;

2)

Zast^pcy Wojewodzkiego Inspektora - nalezy przez to rozumiec Zast^pc^ Lubuskiego
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska;

3)

Wojewodzkim Inspektoracie — nalezy przez to rozumiec Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Zielonej Gorze;

4)

komorkach organizacyjnych — nalezy przez to rozumiec wyodr^bnione elementy struktury
organizacyjnej Wojewodzkiego Inspektoratu;

5)

Delegaturze - nalezy przez to rozumiec placowk^ zamiejscowjj. Wojewodzkiego
Inspektoratu umiejscowionjj. w Gorzowie Wlkp., realizujqcq zadania Wojewodzkiego
Inspektora na okreslonym obszarze;

6)

Kierowniku Delegatury — nalezy przez to rozumiec Kierownika Delegatury Wojewodzkiego
Inspektoratu w Gorzowie Wlkp,
§ 2. Wojewodzki Inspektorat dziala na podstawie:

1)

ustawy z dnia 20 Hpca 1991 r. o Inspekqji Ochrony Srodowiska (Dz. U. z2016r. poz. 1688);

2)

ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie
(Dz. U. z2015 r. poz. 525, zpozn. zm.1');

3)

rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu
organizacji wojewodzkich inspektoratow ochrony srodowiska oraz ich delegatur (Dz. U.
Nrl29, poz. 747);
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Statutu Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze nadanego
przez Wojewod? Lubuskiego zarzzjdzeniem z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie nadania
statutu Wojewodzkiemu Inspektoratowi Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze.

§ 3. 1. Wojewodzki Inspektorat jest panstwow^ jednostka_ budzetow% dzialaja^ w ramach
zespolonej administracji rzzjdowej w wojewodztwie lubuskim, ktorej zwierzchnikiem jest
Wojewoda Lubuski.
2. Wojewodzki Inspektorat obejmuje zasi^giem dzialania teren wojewodztwa lubuskiego.
3. Siedzib^ Wojewodzkiego Inspektoratu jest miasto Zielona Gora.
§ 4. Wojewodzkim Inspektoratem kieruje Wojewodzki Inspektor, prz>' pomocy Zast^pcy
Wojewodzkiego Inspektora, Kierownika Delegatury, Glownego ksi^gowego oraz naczelnikow
i kierownikow komorek organizacyjnych.
§ 5. Wojewodzki Inspektorat zapewnia Wojewodzkiernu Inspektorowi realizacj^ zadan
okreslonych w ustawach i przepisach odr^bnych w zakresie ochrony srodowiska oraz kierunkow
dziaiania organow Inspekcji Ochrony Srodowiska, okreslonych przez Glownego Inspektora
Ochrony Srodowiska.
§ 6. Wojewodzki Inspektor wykonuje na obszarze wojewodztwa lubuskiego zadania
ikompetencje Inspekcji Ochrony Srodowiska okreslone w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Srodowiska i w przepisach odre_bnych.
§ 7. 1. W Wojewodzkim Inspektoracie obowiazuje system kontroli zarzq.dczej realizacji
zadan okreslony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach. publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870). Kontrole; zarz^dcz^ przeprowadzaj% w sposob okreslony w zarza_dzeniu
Wojewodzkiego Inspektora, kierownicy komorek organizacyjnych i \v>jznaczeni przez niego
pracownicy.
2. W Wojewodzkim Inspektoracie ochrona informacji niejawnych odby\va si$ zgodnie
zzasadami okreslonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U.z 2016 r. poz. 1167).
3. W Wojewodzkim Inspektoracie wykonywanie czynnosci kancelaryjnych i obieg
dokumentow odby\va si^ zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych w>'kazow akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z pozn.
zrn.2)).
§ 8. Regulamin Wojewodzkiego Inspektoratu okresla:
1)

struktur? organizacyjny Wojewodzkiego Inspektoratu;

2)

zasady kierowania Wojewodzkim Inspektoratem;

3)

zakres upra\vnien do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentow i pism;

4)

zadania wspolne \v>;dzialow, dzialu i laboratorium;

5)

zadania Wojewodzkiego Inspektoratu;

6)

zakres dzialania komorek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk;

7)

zasady opracowywania aktow prawnych;

8)

zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg;
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9)

zasady planowania pracy.

§9.1. Wydzialy: Inspekcji, Monitoringu Srodowiska, Budzetu Finansow i Egzekucji
Naleznosci Pieni^znych, Administracyjno-Tecliaiczny i Zamowien Publicznych, Organlzacji,
Kadr i Szkolenia, Laboratorium z dwiema pracowniami, Delegatura i Dzial Inspekcji stanowi^
komorki organizacyjne realizujace zadania statutowe Wojewodzkiego Inspektoratu.
2. Wydziaiami: Inspekcji, Monitoringu Srodowiska, Administracyjno-Technicznyra
i Zamowien Publicznych oraz Organizacji, Kadr i Szkolenia kierujq. Naczelnicy, Wydziaiem
Budzetu, Finansow i Egzekucji Naleznosci Pieni^znych kieruje Glowny ksiegowy, Dzialem
Inspekcji, Laboratorium, Pracowniami i Delegating kieruja^ Kierownicy.
3. Samodzielne stanowiska pracy rworzy si? dla wyodr^bnionej dziedziny lub grupy spraw.
§ 10. Poste_powanie o udzielenie zamowienia publicznego w Wojewodzkim Inspektoracie
prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zpozn. zm.3)).

Rozdziat 2
Struktura organizacyjna Wojewodzkiego Inspektoratu

§ 11.1. Organizacj? wewn^trzna Wojewodzkiego Inspektoratu tworza:
1)
2)
3)

wydzialy i laboratorium;
samodzielne stanowiska pracy;
Delegatura Wojewodzkiego Inspektoratu.

2. W sklad Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze wchodza
nast^puj^ce komorki organizacyjne i samodzielne stanowiska, ktore przy znakowaniu spraw
i pism uzywaj^. ponizszych
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
1 1)
12)
13)
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Wydzial Inspekcji
Wydzial Monitoringu Srodowiska
Wydzial Budzetu, Finansow i Egzekucji Naleznosci Pienieznych
Wydzial Administracyjno-Techniczny i Zamowien Publicznych
Wydzial Organizacji, Kadr i Szkolenia
Laboratorium
skladajace si? z pracowni w:
a)
Zielonej Gorze,
b)
Gorzowie Wlkp.;
Delegatura
Samodzielne stanowisko pracy ds. prawnych
Samodzielne stanowisko pracy ds. bhp i ppoz.
Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych
Samodzielne stanowisko pracy ds. archiwum
Samodzielne stanowisko pracy — Pemomocnik ds. Systemu Zarzadzania Jakosciq.
Samodzielne stanowisko pracy — Administrator Bezpieczehstwa Informacji

WT;
WM;
WB;
WAZ;
WOK;
L

D;
SP;
SBP;
ON;
SA;
SZJ;
ABI.

Zmiany wymienionej ustawy zostaiy ogloszone w Dz. U. z 2016 r, poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265 ipoz. 1579
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3. W sktad Delegatuiy w Gorzowie Wlkp. wchodza_ nastej>uj^ce komorki organizacyjne
i samodzielne stanowiska, ktore przy znakowaniu spraw i pisra uzywajq. ponizszych symboli:
1) Dzial Inspekcji
2) Samodzielne stanowiska pracy ds. administracyjno-technicznych

DI;
DAT.

4. Wojewodzki Inspektor znakuje pisma symbolem — W, Zastepca Wojewodzkiego
Inspektora — ZW.
5. Struktur? organizacyjny Wojewodzkiego Inspektoratu przedstawia schemat organizacyjny,
stanowia_cy zaiqcznik do niniejszego regulaminu.

Rozdziat 3
Zasady kierowaniaWojewodzkim Inspektoratem

§ 12. 1. Wojewodzkim Inspektoratem kieruje jednoosobowo Wojewodzki Inspektor
przypomocy kierownict\va Wojewodzkiego Inspektoratu, w sklad ktorego wchodz^: Zast^pca
Wojewodzkiego Inspektora, Kiero\\'nik Delegatury, Glowny Ksi?go^vy; Naczelnik Wydziahi
Inspekcji, Naczelnik Wydziahi Monitoringu Srodowiska. Naczelnik Wydziahi AdministracyjnoTechnicznego i Zamowien Publicznych, Naczelnik Wydziahi Organizacji, Kadr i Szkolenia,
Kierownik Laboratorium i Kierownik Dziahi Inspekcji.
2. Wojewodzki Inspektor kieruje dzialalnoscia^ Inspekcji Ochrony Srodowiska na obszarze
wojewodzt\va lubuskiego..
3. Wojewodzki Inspektor jest przelozonym
Wojewodzkiego Inspektoratu.

shizbowym

wszystkich

pracownikow

4. W razie nieobecnosci Wojewodzkiego Inspektora jego kompetencje przejmuje Zastepca
Wojewodzkiego Inspektora.
5. W czasie jednoczesnej nieobecnosci Wojewodzkiego Inspektora i jego Zast^pcy,
Wojewodzkim Inspektoratem kieruje kierownik jednej z komorek organizacyjnych
Wojewodzkiego Inspektoratu wskazany przez Wojewodzkiego Inspektora, w zakresie
okreslon^Tn przez Wojewodzkiego Inspektora.
6. Kierownik Delegatury kieruje prac^ Delegatuiy.
7. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Kierownika Delegatury jego funkcje przejmuje
Kierownik Dziahi Inspekcji.
§ 13. Wojewodzkiemulnspektorowi podlegajq bezposrednio:
1)

Zastepca Wojewodzkiego Inspektora;

2)

Kierownik Delegatury;

3)

Glowny ksi^gowy, kieruj^cy Wydzialern Budzetu, Finansow i Egzekucji Naleznosci
Pienieznych;

4)

Naczelnik Wydziahi Inspekcji;

5)

Naczelnik Wydziahi Monitoringu Srodowiska;

6)

Naczelnik Wydziahi Administracyjno-Technicznego i Zamowien Publicznych;

7)

Naczelnik Wydziahi Organizacji, Kadr i Szkolenia;
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8)

Kierownik Laboratorium;

9)

Pracownicy zajmujq.cy samodzielne stanowiska pracy do spraw:
a)

prawnych,

b)

bhp i ppoz.,

c)

obronnych i ochrony informacji niejawnych,

d)

archiwum,

e)

pemomocnik ds, systemu zarz^dzania jakosci%

f)

administrator bezpieczeristwa informacji.

§ 14. Wojewodzki Inspektor moze utworzyc stanowisko zastepcy kierownika dowolnej
komorki organizacyjnej. AV okresie nieobecnosci kierownika, wykonujacy jego obowiazki zastepca,
posiada takie same uprawnienia i odpowiedzialnosc za podejmowane dzialania i decyzje. Zastepca
podlega sruzbowo kierownikowi komorki organizacyjnej.
§ 15. Wojewodzki Inspektor w szczegolnosci:
1)

ustala Regulamin organizacyjny V/ojewodzkiego Inspektoratu;

2)

\vydaje akty normatywne o charakterze wevvTi^trznym — zarz^dzenia;

3)

wydaje decyzje adrninistracyjne;

4)

upowaznia praco\vnik6w na pismie do zaiarwiania spraw w jego imieniu i na jego
odpowiedzialnosc w ustalonym zakresie, a w szczegolnosci do wydawania decyzji
administracyjnycha podpis^yania pism wychodzacych z Wojewodzkiego Inspektoratu;

5)

zapewnia przestrzeganie przepisow o tajemnicy ustawowo chronionej;

6)

udziela odpowiedzi na wystajMenia Najw>fzszej Izby Kontroli 1 innych organow kontrolnych;

7)

zatwierdza plan pracy Wojewodzkiego Inspektoratu, plan dzialalnosci
oraz program Panstwowego Monitoringu Srodowiska wojewodzhva lubuskiego;

8)

ustala projekt budzetu Wojewodzkiego Inspektoratu, zgodnie z ustaw^ z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych;

9)

realizuje budzet Wojewodzkiego Inspektoratu w oparciu o obowiazujace przepisy dotycz^ce
panstvvowychjednostekbudzetowych;

kontrolnej

10) ocenia \v}'konanie zadan, dochodow i w>rdatkow;
11) gospodaruje mieniem Wojewodzkiego Inspektorata;
12) dokonuje czynnosci z zakresu prawa pracy wobec osob zatrudnionych w Wojewodzkim
Inspektoracie, realizuj^c polityk? personal^ w>Tiikaj£Lcq z usta\vy z dnia 21 listopada 2008 r.
o shizbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z pozn. zm.4)) i przepisow prawa pracy;
13) odpowiada przed Giownym Inspektorem Ochrony Srodowiska za prawidlowe i peme
wykonanie zadan objetych dzialaniem Wojewodzkiego Inspektoratu;
14) odpowiada przed Wojewoda, Lubuskim za prawidlowe funkcjonowanie Wojewodzkiego
Inspektoratu, wtym organizacj^ jego dzialalnosci, w>'konanie budzetu, gospodarowanie
powierzon>Tn mieniem, prawidlow^ polityk^ kadrow^ i wiasciwe prowadzenie spraw
osobowych;

4) Zmiany

tekstu jednolitego \\iTnienionej ustawy zostaly ogloszone \ Dz. U. zpoz. 1605 ipoz. 1S07
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15) okresla wzory pieczatek sluzbowych stosowanych w Wojewodzkim Inspektoracie;
16) odpowiada za prawidlowe wydatkowanie srodkow z Zakladowego Funduszu Swiadczeri
Socjalnych.

§ 16. 1. Do kompetencji i zadan Zastepcy Wqjewodzkiego Inspektora nalezy w szczegolnosci:
1)

zastepowanie Wojewodzkiego Inspektora w jego prawach i obowiazkach w czasie jego
nieobecnosci;

2)

nadzorowanie dzialalnosci inspekcyjnej, monitoringowej i laboratoryjnej Wojewodzkiego
Inspektoratu;

3)

udzial w wyznaczaniu kierunkow i wytycznych do sporzadzania rocznych planow kontroli
oraz planow monitoringu Wojewodzkiego Inspektoratu, uwzgl^dniajacych specyfik?
wojewodzhva, potrzeby administracji rzq.dowej i saraorz^dowej, innych organow
kontrolnych oraz osob prawnych i fizycznycli;

4)

udzial w weryfikowaniu rocznych planow kontroli i planow monitoringu Wojewodzkiego
Inspektoratu;

5)

podejmowanie niezbednych dzialan organizacyjnych maj^cych na celu zrealizowanie
wpeini zadan planowych Wojewodzkiego Inspektoratu w zakresie dziaian kontrolnych
i monitoringowych;

6)

wnioskowanie do Wojewodzkiego Inspektora w sprawach organizacyjnych i kadrowych
Wojewodzkiego Inspektoratu w zakresie spraw nadzorowanych;

7)

wspotpraca z kierownikami komorek organizacyjnych wcelu zapewnienia sprawnej
realizacji dzialan Wojewodzkiego Inspektoratu;

8)

udzial w postepowaniach w sprawach skarg i wnioskow;

9)

reprezentowanie Wojewodzkiego Inspektora wobec administracji rzcjdowej i samorz^dowej,
organow scigania i wymiaru sprawiedliwosci, organow kontrolnych, organizacji
spolecznych, osob prawnych i fizycznych oraz mediow w zakresie okreslonym
przez Wojewodzkiego Inspektora.

2. Wojewodzki hispektor moze powierzyc Zastepcy Wojewodzkiego Inspektora takze inne
niz wymienione w ust. 1 kompetencje i zadania.
3. Zast^pca Wojewodzkiego Inspektora w zakresie
odpowiedzialnosc shizbow^. przed Wojewodzkim Inspektorem.

swojego

dzialania

ponosi

§ 17. Do uprawnien i obowiazkow Kierownika Delegatury nalezy:
1)

bezposrednie kierowanie Delegatury

2)

reprezentowanie Wojewodzkiego Inspektoratu w zakresie niezastrzezonym do \vyl^.cznej
kompetencji Wojewodzkiego Inspektora;

3)

prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upowaznieniem
Wojewodzkiego Inspektora;

4)

nadzor nad realizacj^ planu kontroli i programu monitoringu realizowanych w obszarze
wojewodztwa lubuskiego przypisanym Delegaturze;
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5)

wnioskowanie w uzgodnieniu z kierownikami komorek organizacyjnych w sprawie
zatrudnienia, wynagradzania, awansowania i karania pracownikow swiadczacych prac?
na terenie Delegatury;

6)

ponoszenie odpowiedzialnosci za mienie Delegatuiy;

7)

sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad pracownikanii swiadczacymi prace w Delegaturze.

§ 18. 1. Do uprawnien i obowiazkow Glownego Ksi^gowego nalezy w szczegolnosci:
1)

kierowanie i nadzor nad rachunkowoscia^ Wojewodzkiego Inspektoratu;

2)

planowanie, kierowanie i kontrolowanie caloksztattu prac w zakresie fmansowo-ksi^gowym
Wojewodzkiego Inspektoratu;

3)

organizowanie ksi^gowosci, kalkulacji i sprawozdawczosci finansowej Wojewodzkiego
Inspektoratu;

4)

przechowywanie i zabezpieczanie dokumentow ksi^gowych oraz sprawozdan finansowych
Wojewodzkiego Inspektoratu;

5)

wykonywanie kontroli wewn^trznej stosownie do zaistnialych potrzeb;

6)

czuwanie nad prawidlow^ realizacj^ budzetu Wojewodzkiego Inspektoratu;

7)

opracowywanie analiz stanu majq.tkowego i finansowego oraz wynikow finansowych
dzialalnosci Wojewodzkiego Inspektoratu.

2. Glowny ksi^gowy dziaia w zakresie spraw powierzonych mil przez Wojewodzkiego
Inspektora i ponosi przed nim odpowiedzialnosc.
3. Glowny ksi^gowy jest rownoczesnie naczelnikiem Wydziahi Budzetu, Finansow
1 Egzekucji Naleznosci Pieni^znych.
4. Glownego ksi^gowego w razie nieobecnosci lub w innym prz>;padku czasowej
niemoznosci w^'konywama przez niego obowiazkow zast^puje osoba upowazniona
przez Wojewodzkiego Inspektora na wniosek Glownego Ksi?gowego.
§ 19. 1. Wydzial Inspekcji Wojewodzkiego Inspektoratu, w zakresie swoich zadan, pelni
funkcj? koordynacji mer>1:orycznej w stosunku do Dziaru Inspekcji.
2. Wydzial Administracyjno-Techniczny i Zamowien Publicznych Wojewodzkiego Inspektoratu,
w zakresie swoich zadan, pehii funkcj^ koordynacji merytorycznej w stosunku do samodziernych
stanowisk pracy ds. administracyjno-technicznych.

RozdziaJ 4
Zakres uprawnien do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumento^' i pism

§ 20. 1. Do wylacznej akceptacji i podpisu Wojewodzkiego Inspektora zastrzega si^:
1)

informacje i materiafy przedkladane:
a)

Ministrowi Srodowiska,

b)

Glownemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska,

c)

Wojewodzie Lubuskiemu,
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d)

Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego,

e)

Prokuraturze, Najwyzszej Izbie Kontroli i organom scigania w sprawach dotyczacych
Wojewodzkiego Inspektoratu;

2)

\vszelkie spra\vy zwia_zane z realizacja_ budzetu Wojewodzkiego Inspektoratu;

3)

dokumenty i sprawozdania frnansowe, a takze koncowe opracowania statystyczne;

4)

decyzje i dokumenty w sprawach osobowych pracownikow (w tym: nawiazywanie
i rozwiazywanie stosunku pracy, awansowanie, przeszeregowanie i karanie);

5)

wyjazdy zagraniczne i krajowe poza teren wojewodztwa;

6)

odpowiedzi na wystapienia organow kontroli zewn^trznej;

7)

odpowiedzi na wystapienia parlamentarzystow Rzeczypospolitej Polskiej;

8)

decyzje administracyjne o wstrzymaniu dzialalnosci powoduj^cej naruszenie wymagan
ochrony srodowiska oraz decyzje o wstrzymaniu oddania do U2ytku obiektu budowlanego,
zespohi obiektow lub instalacji, niespeiniaj^cych wymagan ochrony srodowiska;

9)

decyzje ustalajace wysokosc pieni^znych kar administracyjnych, odraczaj^ce terminy
platnosci oraz rozkladajace kaiy na raty;

10) zarzadzenia pokontrolne;
11) zarzadzenia wewn^trzne i regulaminy;
12) dokumenty zwizjzane z obronnosci^ i obron^. cywilnaj
13) pisma w sprawach. skarg i wnioskow dotycz^cych dzialania Wojewodzkiego Inspektoratu.
2. Jezeli Wojewodzki Inspektor nie pemi obowiazkow shizbowych — pisma, rozstrzygni^cia,
decyzje administracyjne i materialy nalezq.ce do jego aprobaty podpisuje Zast^pca
Wojewodzkiego Inspektora.
3. Dokumenty i pisma niezastrzezone do wylacznej aprobaty Wojewodzkiego Inspektora
podpisuje Zastepca Wojewodzkiego Inspektora oraz w zakresie okreslonym w § 17 Kierownik
Delegatury.
4. Delegacje pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu i karty drogowe pojazdow
podpisuje Wojewodzki Inspektor.
5. Delegacje na wyjazdy krajowe poza obszar wojewodztwa lubuskiego i zagraniczne
Wojewodzkiego Inspektora podpisuje Wojewoda Lubuski.
§21. 1. Kierownicy komorek organizacyjnych oraz praco\vnicy zatrudnieni na samodzielnych
stanowiskach pracy mog^ podpisywac pisma dotycz^ce dzialania ich komorek zastrzezone
do wyi^cznej akceptacji Wojewodzkiego Inspektora na podstawie upowaznienia udzielonego
przez Wojewodzkiego Inspektora.
2. Cofhi^cie upowaznienia moze nast^pic w kazdym czasie.
3. Kierownik Laboratorium
tych dokumento^'.

podpisuje

4. Do obowiazkow kierownikow
na samodzielnych stanowiskach nalezy:

wyniki

komorek

analiz

i

pomiarow

organizacyjnych

oraz

oraz

odpisy

pracownikow

1) przygotowanie zamowieri dotyczacych zaopatrzenia kierowanych przez nich komorek
organizacyj ny ch;
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2) sprawdzanie i podpisywanie pod wzgledem merytorycznym dokumentow ksiegowych
dotyczacych zakupow, napraw, ustug i podrozy shizbowych realizowanych w kierowanych
komorkach organizacyjnych.
5. Projekty pism przedMadanych do podpisu Wojewodzkiemu Inspektorowi, powinny bye
parafowane przez klerownikow komorek organizacyjnych pisemnie lub w elektronicznym
systemic obiegu dokumentow.

§ 22. Korespondencja lub dokumenty, z ktorych wynikaja_ okreslone zobowiazania i skutki
finansowe dla budzetu Inspektoratu przed przedtozeniem ich do podpisu Wojewodzkiemu
Inspektorowi \vymagaja_ uzgodnienia i parafowania przez G-townego Ksiegowego - pisemnie
lub w elektronicznym systemie obiegu dokumentow.

Rozdzial 5
Zadania wspolne komorek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy
§ 23. Do wspolnych zadan nalezy prowadzenie dzialalnosci przypisanej do wlasciwosci
Wojewodzkiego Inspektora, w zakresie spraw powierzonych komorkom organizacyjnym
i samodzielnym stanowiskom pracy, w tym:
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

znajomosc i przestrzeganie zasad sluzby cywilnej i etyki korpusu sfazby c>ovilnej;
wlasciwa organizacja pracy, w tym przestrzeganie dyscypliny pracy i uregulowan zawart>'ch
w Regulaminie pracy Wojewodzkiego Inspektoratu;
rozpatrywanie powierzonych spraw nalez^cych do zakresu dzialania Wojewodzkiego
Inspektora, w tym przygotowywanie projektow aktow administracyjnych i zarzadzeri
wewnetrznych;
realizacja przedsiewziec dotycz^cych obronnosci, obrony cywihiej i zarzsjdzania
kryzysowego, w tym sporzadzanie opracowan i zadan maj^cych na celu przygotowanie
Inspektoratu do dzialania w stanie zagrozenia panstwa i wojny oraz wspolpraca ze shizbami
wtasciwymi w zakresie zwalczania klesk zywiolowych i usuwania ich skutkow;
rozpatrywanie skarg i wnioskow;
realizacja zaleceri pokontroLnych kontroli zewnetrznych oraz udzial w czynnosciach kontroli
zarzg.dczej;
dbatosc o rozwqj zawodowy pracownikow, w szczegolnosci poprzez dostep do szkolen
powszechnych i specjalistycznych;
opracowywanie rnformacji niezbednych do sporz^dzania sprawozdan i meldunkow
dlaWojewody Lubuskiego; Gtownego Inspektora Ochrony Srodowiska oraz innych
jednostek administracyjnych;
przygotowywanie wystapien, oprnii i stanowisk dla potrzeb Wojewodzkiego Inspektora;
wspotdziaianie na rzecz rozwoju informatyzacji pracy w Wojewodzkrm Inspektoracie;
przestrzeganie przepisow o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobow>rch (Dz. U. z2016 r. poz. 922);
dbatosc o mienie Wojewodzkiego Inspektoratu;
przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.
§ 24. 1. Do wspolnych zadan i obowiazkow kierownikow komorek organizacyjnych nalezy:

1)

kierowanie dzialalnosci^ komorki organizacyjnej w tym organizowanie, planowanie
i wykonywanie pracy oraz prowadzenie kontroli zarzadczej w celu realizacji zadan w sposob
zgodny z prawem., efektywny, oszczedny i terminowy;
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2)

przydzielanie zadari pracownikom, udzielanie wskazowek i poraocy w realizacji tych zadan
oraz sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym pism i opracowan w sprawach
okreslonych przez \Vojewodzkiego Inspektora, w zarzajizeniach wewn^trznych,
regulaminach i instrukcjach;

3)

wspoidzialanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Wojewodzkiego Inspektoratu;

4)

wnioskowanie do bezposredniego przelozonego w sprawach zatrudnienia, awansowania,
nagradzania, wyrozniania, odznaczania i karania pracownikow komorki organizacyjnej;

5)

opracowywanie projektow zakresow czynnosci., dokonywanie pierwszej i okresowych ocen
pracy pracownikow komorki organizacyjnej;

6)

nadzor merytoryczny nad informacjami i materialami przygotov\'3'wanymi do publikacji
wBiuletynie Informacji Publicznej -oraz na stronie internetowej Wojewodzkiego
Inspektoratu;

7)

organizowanie narad w komorce organizacyjnej dla omowienia i oceny realizacji zadan
oraz okreslenia planow, dalszych kierunkow i sposobow dzialania;

8)

zapewnienie przestrzegania przepisow dotycz^cych porz^dku, zachowania i ochrony
informacji niejawnych;

9)

zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz przestrzeganie dyscypliny pracy
i regulaminu pracy przez pracownikow im podlegi)'ch.

2. Wojewodzki Inspektor moze powierzyc kierownikom kornorek organizacyjnych takze
inne niz w^Tnienione w ust. 1 kompetencje i zadania.

§25. l.Do wspolnych zadan i obowia^kow pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu
w szczegolnosci nalezy:
1)

znajomosc przepisow prawnych i wytycznych dotycz^cych zadan Inspekcji Ochrony
Srodowiska;

2)

zalatwianie powierzonych spraw zgodnie ze stanem faktycznym i obowia^zuj^cymi
przepisami;

3)

terminowe opracowywanie dokumentow i zalatwianie spraw;

4)

zglaszanie uwag, propozycji i wnioskow zmierzajq.cych do usprawnienia realizacji zadan
i poprawy organizacji pracy;

5)

wspoldzialanie z innymi pracownikami Wojewodzkiego Inspektoratu w realizacji powierzonych
zadan;

6)

przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

7)

przestrzeganie przepisow o ochronie informacji niejawnych;

8)

przestrzeganie regulaminu pracy;

9)

podnoszenie kwaliflkacji poprzez udzial w szkoleniach.

2. Wojewodzki Inspektor moze powierzyc pracownikom inspektoratu takze inne niz
wymienione w ust. 1 kompetencje i zadania.
3. Za wykonywanie poleconych zadan pracownicy ponosza^ odpowiedziahiosc siuzbow^
przed bezposrednim przelozonym.
4. Praco^vnik., ktory otrzymaJ polecenie od przelozonego wyzszego szczebla ma obowia^iek
niezwlocznie powiadomic o tym swojego bezposredniego przelozonego.
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Rozdzial 6
Zadania Wojewodzkiego Inspektoratu

§ 26. Do zadan Wojewodzkiego Inspektoratu nalezy w szczegolnosci:
1)

kontrola podmiotow korzystajacych ze srodowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672., z pozn. zm.5J) w zakresie
okreslonym ustawq z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska;
2) kontrola przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z pozn. zm.6));
3) prowadzenie paristwowego monitoringu srodowiska, w szczegolnosci w zakresie ustawy
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska;
4) podejmowanie decyzji wstrzymujacych dzialalnosc prowadzona z naruszeniem wymagan
zwiazanych z ochrony srodowiska lub naruszeniem warunkow korzystania ze srodowiska;
5) przeciwdzialanie powaznym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem
ich skutkow;
6) wykony\vanie zadan zwiazanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania
i Transferu Zanieczyszczen;
7) wykonywanie zadan okreslonych w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostejmianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z pozn. znr.7J);
8) udzial w przekazywaniu do uzytkowania obiektow lub instalacji realizowanych jako
przedsiewzi^cia mog^ce zawsze znaczaco lub potencjahiie znacz^co oddziafywac
na srodowisko;
9) \vykonywanie zadan w zakresie zapobiegania szkodom w srodowisku i ich naprawy;
10) wykonywanie zadan okreslonych w przepisach o miedzynarodowym przemieszczaniu
odpadow;
11) wykonywanie zadan okreslonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
o\h (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136, z pozn. zm. J );
12) kontrola wyrobow ^rowadzonych do obrotu lub oddanj'ch do uzytku, podlegaj^cych ocenie
zgodnosci w zakresie spetaiania przez nie zasadniczych lub innych wymagan dotyczacych
ochrony srodowiska;
13) wykonywanie zadan dotyczacych chemikaliow (REACH) w zakresie zagrozen srodowiska
okreslonych ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska;
14) wykonywanie zadan wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 995/2010 z dnia 20 pazdziernika 2010 r. ustanawiajacego obowiazki podmiotow
wprowadzajacych do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010,
srr. 23) — w zakresie zagrozen dla srodowiska;
15) wykonywanie zadan dotyczacych przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazow
cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223, z pozn. zm.^) w zakresie emisji gazow cieplarnianych
objetych systemem oraz szacowanie wielkosci emisji gazow cieplarnianych z instalacji
lub z operacji lotniczej, o ktorym mowa w art. 87 ust. 4 i art. 88 ust. 1 tej ustawy;

5)Zmiany

tekstu jednolitego w'j'niienionej ustawy zostaiy o^oszone w Dz. U. poz. 831, poz. 903, poz. 1250 i poz. 1427.
\\ymienionej usta\\-yzostaiaogloszonawDz. U. z 2016 r. poz. 1250, poz. 1020.
71 Zmiana tekstu jednolitego wjTOienionej ustawy zostaia ogloszona w Dz. U. poz. 831, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579 i poz. 1936.
8) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaiy ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 Ipoz. 1579
9) Zraiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaia o^oszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 266, poz. 542 I poz. 1579.
S)Zmianatekstujednolitego
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16) przeprowadzanie kontroli, o ktorej mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kvvietnia
2001 r. — Prawo ochrony srodowiska;
17) wykonywanie pomlarow wielkosci emisji oraz poziomu substancji lub energii
wystepujacych w srodowisku;
18) prowadzenie badan referencyjnych i porownawczych;
19) prowadzenie interkalibracyjnych porownan miedzylaboratory] nych;
20) wspoldzialanie w zakresie ochrony srodowiska z innymi organami kontroli, organami
scigania i wymiaru sprawiedliwosci, innymi organami administracji paristwowej i organami
samorzadu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a takze organizacjami spotecznjoni;
21) \vykony\vanie zadan okreslonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469, z pozn. zm.10));
22) wykonywanie innych zadan okreslonych odr^bnymi przepisami.

Rozdzial 7
Zakresy dziatania komorek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

§ 27.1. Wydziaf Inspekcji dziala na terenie nastepuj^cych powiatow wojewodztwa
lubuskiego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zielonogorskiego;
grodzklego Zielona Gora;
nowosolskiego;
zaganskiego;
zarskiego;
swiebodzinskiego;
krosnienskiego.
2. Do zakresu dziatania Wydziahi Inspekcji nalezy w szczegolnosci:

1) wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisow, zezwolen i decyzji
administracyjnych dotyczacych ochrony srodowiska w zakresie:
a) ochrony wod przed zanieczyszczeniem,
b) gospodarki odpadami,
c) ochrony powietrza,
d) ochrony przed haiasem,
e) ochrony powierzchni ziemi,
f) ochrony przed polami elektromagnetycznymi,
g) wnoszenia opiat za korzystanie ze srodowiska,
h) zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadow opakowaniowych
po substancjach chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotworczych,
mutagennych lub niebezpiecznych dla srodowiska,
i) gospodarowania niekt6r)Tni odpadami oraz naliczania oplaty produktowej i opiaty
depozytowej,
1C)Zmiany

tekstujednolitego \vymienionej ustavvy zostaly ogloszone w Dz. U. z2015 r. poz. 1590, poz. 1642, poz. 2295, z 2016 r.,
poz. 352, poz. 1250,.
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j) przestrzegania przepisow i uzyskanych na ich podstawie zezwolefi w zakresie
postepowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
k) przestrzegania przepisow ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. substancjach zubozajacych
warstwe ozonowa (Dz. U. z2015 r. poz. 881),
1) mi^dzynarodowego przemieszczania odpadow,
m) recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacji,
n) zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
o) spehiiania przez wyroby zasadniczych i innych wymagan,
p) zuiytych baterii i akumulatorow,
q) unieszkodliwiania odpadow wydobywczych,
r) przestrzegania przepisow dotyczacych zawartosci siarki w ci^zkim oleju opatowym
stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz oleju do silnikow statkow
zeglugi srodl^-dowej;
2) przygotowy\vanie projektow decyzji administracyjnych: wystetpien i zarz^dzen pokontrolnych
obligujacych podmioty gospodarcze, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne
do podejmowania dzialan zmierzajacych do usuni^cia przyczyn szkodliwego oddzialyvvania
na srodowisko;
3) przygotowywanie projektow decyzji dotycz^cych wymierzania kontrolowanym. podmiotom
gospodarczym, jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym administracyjnych kar
pienieznych za nieprzestrzeganie wymagan ochrony srodowiska oraz ustalajg.cych koszty
kontroli;
4) przygoto^vy^vanie materialow niezbednych do wydania decyzji o wstrzyrnaniu dzialalnosci
powoduj^cej naruszenie przepisow ochrony srodowiska lub pogorszenie stanu srodowiska
w znacznych rozmiarach albo zagrazaj^cych zyciu lub zdrowiu ludzi;
5) przygotowywanie projektow decyzji o wstrzymaniu oddania do uzytku nowo zbudowanego
lub zmodemizowanego obiektu budowlanego, zespohi obiektow lub instalacji niespelniaj^cych
wymagan ochrony srodowiska;
6) prowadzenie spraw zwiazanych z udzialem Wojewodzkiego Inspektora w postepowaniu
dotycz^cym lokalizacji i odbioru inwestycji mog^cych znacz^co oddzialywac na srodowisko;
7) przygotowywanie informacji dla organow samorzq.dowych szczebla gminnego, powiatowego
i wojewodzkiego o wynikach kontroli obiektow o podstawowym znaczeniu dla danego
obszaru;
8) prowadzenie rejestru zakladow o zwi^kszonym ryzyku i zakladow o duzym ryzyku
powaznych awarii;
9) prowadzenie rejestru powaznych awarii;
10) opracowywanie informacji o powaznych awariach obj^tych obowiazkiem zglaszania
do Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska;
11) wspoldzialanie z wlascra'ynii organami w akcjach likwidacji skutkow powaznych awarii;
12) opiniowanie raportow bezpieczenstwa i wspoldzialanie z Komendq. Wojewodzka Pansrwowej
Strazy Pozarnej w zakresie przeciwdzialania powaznym awariom;
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13) prowadzenie kontroli potencjalnych sprawcow powaznych awarii, w szczegolnosci zakladow
0 duzym i zwi^kszonym ryzyku;
14) uczestnictwo w dzialaniach podejmowanych w przypadku wystapienia powaznej awarii,
przygotowywanie decyzji dotyczacycn m.in. przeprowadzenia badari lub wprowadzenia
ograniczen w korzystaniu ze srodowiska na obszarze objetym powazncj. awaricj.;
15) badanie i analizowanie przyczyn powstawania powaznych awarii oraz nadzor nad usuwaniem
ich skutkow;
16) przygotowywanie wnioskow o wszczecie postepowania karnego lub karno-administracyjnego
w stosunku do sprawcow zanieczyszczenia srodowiska;
17) podejmowanie kontroli interwencyjnych w zakresie ochrony srodowiska na wniosek"
parlamentarzystow, organow administracji publicznej, radnych, organizacji spolecznych
1 innych inst}rtucji oraz osob fizycznych i podmiotow korzystajq.cych ze srodowiska;
18) przeprowadzanie rozpraw administracyjnych;
19) naktadanie grzyvvien w drodze mandatu karnego za st\vierdzone nieprawidlowosci
i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisow ochrony srodowiska;
20) prowadzenie spraw zwiazanych z egzekucja. obowiazkow niepieni^znych;
21) przygotowywanie informacji., sprawozdan i raportow dla potrzeb organow administracji
rz^dowej i samorz^dowej;
22) udostepnianie informacji o srodowisku i jego ochronie, w tyra prowadzenie publicznie
dostejmego rejestru decyzji o wymierzeniu lub odroczeniu kar pieni^znych;
23) podejmowanie dzialan z zakresu ochrony srodowiska w porozumieniu z mnymi organami
kontrolnymi oraz organami scigania;
24) reprezentowanie Wojewodzkiego Inspektora przed organami scigania i sadami w sprawach
o naruszenie przepisow ochrony srodowiska;
25) przeciwdzialanie i \vykrywanie nielegalnego miedzynarodowego przemieszczania odpadow,
we wspolpracy ze Straz^ Graniczna^, Shizb^ Celn% Inspekcj^ Transportu Drogowego
oraz organami scigania;
26) wystepowanie z wnioskami do wlasciwych rniejscowo komendantow Policji o pornoc, jezeli
jest to niezbedne w przeprowadzaniu cz}Tinosci konrrolnych;
27) sprawdzanie fiinkcjonowania instalacji i urzajdzen shiz^'ch do unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci;
28) przygotowywanie zaswiadczen srwierdzaj^cych, ze obiekt>f budowlane i urz^dzenia techniczne
przeznaczone do wykonywania dzialalnosci gospodarczej, spelniaj^ wymogi ochrony
srodowiska;
29) przeprowadzanie kontroli poprzedzajacych wydanie przez Wojewod?
lub starostow decyzji wyrazaj^cych zgode na zamkniecie skladowisk;

Lubuskiego

30) przeprowadzanie kontroli poprzedzajacych -vvydanie przez Marszatka Wojewodzrwa Lubuskiego
decyzji na rozpoczecie dziaMnosci stacji demontazu pojazdow;
31) prowadzenie wewnetrznej sprawozdawczosci.
3. W zaleznosci od potrzeb b^dz specyfiki prowadzonych spraw., Wojewodzki Inspektor
moze powierzac Wydzialowi Inspekcji \vykony\vanie zadan na terenie calego wojewodzt\va
lubuskieo.
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4. Koordynacja spraw Wydzialu i Dzialu Inspekcji, w szczegolnosci w sprawozdawczosci
wewn^trznej i zewn^trznej, przygotowanie projektow pism dotyczacych iacznej dziaialnosci
Inspekcyjnej na terenie wojewodztwa na potrzeby Wojewodzkiego Inspektora i instytucji
zewne_trznych.

§ 28. Do zakresu dziaiania Wydzialu Monitoringu Srodowiska nalezy w szczegolnosci:
1)'

opracowywanie projektow wojewodzkich programow monitoringu srodowiska
oraz wykonywanie
zadaii Panstwowego Monitoringu
Srodowiska
okreslonych
przez Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym;

2)

koordynacja dziaialnosci Panstwowego Monitoringu Srodowiska na poziomie regionalnym
i lokalnym;

3)

wnioskowanie do funduszy ochrony srodowiska o srodki na realizacj^ zadan Panstwowego
Monitoringu Srodowiska oraz koordynacja rozliczenia srodkow flnansowych otrzymanych
w ramach przyznanych dotacji;

4)

udziat w badaniach jakosci srodowiska oraz opracowywanie ocen jego stanu i zachodzacych
w nim zmian;

5)

gromadzenie wynikow badan i pomiarow uzyskiwanych w ramach monitoringu srodowiska;

6)

gromadzenie informacji o stanie srodowiska i jego ochronie na obszarze wojewodztwa
lubuskiego objetym Panstwowyrn Monitoringiem Srodowiska i przekazywanie ich
Glownemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska;

7)

prowadzenie baz danych i udost^pnianie
za posrednictwem systemu teleinformat>'cznego;

8)

uczestniczenie w redagowaniu iriternetowej strony domowej Wojewodzkiego Inspektoratu
w zakresie dziaialnosci Wydziahi Monitoringu Srodowiska;

9)

gromadzenie rejestrow, wykazow, pomiarow, analiz i obserwacji stanu srodowiska
przekazy\vanych przez inne organy administracji publicznej;

wynikow

badan

stanu

srodowiska

10) analiza, przetwarzanie i udost^pnianie spoleczenstwu gromadzonych danych;
11) wdrazanie now>rch technik gromadzenia i przetwarzania danych;
12) opracowywanie ocen jakosci poszczegolnych komponentow srodowiska na obszarze
wojewodztwa lubuskiego i obserwacja zachodzacych w nich zmian;
13) przekazywanie odpowiednim organom
poszczegolnych komponentow srodowiska;

administracji

publicznej

wynikow

ocen

14) wykonywanie okresowych ocen stanu srodowiska dla potrzeb dostosowania systemu
monitoringu do wymogow dyrekty\ unijnych;
15) sporzadzanie, we wspolpracy z innymi komorkami organizacyjnymi, komunikatow,
raportow, informacji i opracowan tematycznych przeznaczonych do wykorzystania
przez administracji publiczna^ a takze do informowania spoleczenst\va o stanie srodowiska;
16) udostejpnianie organom administracji rzadowej i samorzq.du terytorialnego wynikow badan
i obserwacji oraz informacji dotyczacych oceny stanu srodowiska i jego ochrony na obszarze
wojewodztwa lubuskiego;

15 IS t r o n a

Regulamin organizacyjny Wojcwodzkiego Inspcktoratu Ochrony Srodowiska \ Ziclonej Gorzc

17) udostepnianie informacji o srodowisku i jego ochronie w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. —Prawo ochrony srodowiska;
18) wydawanie zaswiadczen, stanowisk i opinii na podstawie odrebnych przepisow;
19) wspoipraca z odpowiednimi instytucjami na poziomie europejskim oraz uczestnictwo
w grupach miedzynarodowych w zakresie monitoringu srodowiska;
20) uczestnictwo w Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Srodowiska EIONET;
21) udzial w procesie wdrazania monitoringu srodowiska zgodnego z wymogami Unii
Europejskiej;
22) wspolpraca z placowkami naukowo-badawczyml, organami administracji publicznej
i innymi instytucjami, uczestniczacymi w realizacji zadan Panstwowego Monitoringu
Srodowiska;
23) informowanie Gtownego Inspektora Ochrony Srodowiska oraz innych odpowiednich
organow administracji publicznej o stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomow
substancji w powietrzu;
24) prowadzenie wewnetrznej sprawozdawczosci z dzialalnosci Wydziahi.

§ 29. Do zakresu dzialania Laboratorium nalezy w szczegolnosci:
1)

pobieranie probek, ^ykonywanie analiz manualn^'ch i instrumentalnych, mikrobiologicznych
i hydrobiologicznych oraz pomiarow zanieczyszczeii srodowiska w ramach Panstwowego
Monitoringu Srodowiska i kontrolnych zadan inspekcyjnych;

2)

wykonywanie badan i pomiarow na potrzeby kontroli i dzialan zwiazanych z wyst^pieniem
powaznych awarii;

3)

wdrazanie nowych metod analitycznych i technik kontrolno-pomiarowych;

4)

nadzor nad aparatura kontrolno-pomiarowq. oraz sprz^tem pomocniczym, organizowanie
przegl^dow technicznych, napraw, legalizacji i wzorcowan;

5)

analizowanie potrzeb laboratorium w zakresie aparatury konrrolno-pomiarowej, sprz^tu
pomocniczego, odczynnikow chemicznych i materiatow eksploatacyjnych;

6)

prowadzenie kontroli jakosci analiz i badari ze szczegolnym uwzglednieniem porownari
mi^dzylaboratoryjnych i badan bieglosci;

7)

stosowanie i doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia badan;

8)

wspolpraca w zakresie analityki z laboratoriami innych inspekcji, instytucji i placowek
naukowo-badawczych;

9)

prowadzenie dokumentacji dotyczacej dzialahiosci i wdrozonego systemu zarzadzania
jakosci^ w Laboratorium;

10) wykonywanie badan zleconych przez klientow ze\\Ti^trznych.

§ 30. Do zakresu dzialania Wydzialu Administracyjno-Technicznego i Zamowien
Publicznych nalezy w szczegolnosci:
1)

prowadzenie spraw zwiazanych z wykonywaniem prawa do wladania nieruchomosciami
nalez^cymi do Wojewodzkiego hispektoratu oraz wynikajacych z nich zobowiazan
podatkowych;
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2)

prowadzenie spraw zwiazanych z najmowaniem pomieszczen;

3)

prowadzenie dokumentacji prawnej i technicznej obiektow zajmowanych przez Wojewodzki
Inspektorat;

4)

prowadzenie spraw zwiazanych z majatkiem Wojewodzkiego Inspektoratu, w tym ewidencji
ilosciowej i wartosciowej, znakowania, ubezpieczen oraz koordynowanie dzialan
zwiazanych z jego likwidacjq. i zbyciem;

5)

koordynowanie dzialan zwiazanych z pozyskiwaniem sprz?ru w ramach projektow
centraLnych;

6)

obshiga kancelaryjna Wojewodzkiego Inspektora, Zastepcy Wojewodzkiego Inspektora,
w tym prowadzenie sekretariatu Wojewodzkiego Inspektoratu;

7)

dokony\vanie systematycznych przegladow i utrzyrnywanie wlasciwego stanu technicznego
pomieszczen i infrastruktury technicznej wbudynkach nalezacych do Wojewodzkiego
Inspektoratu;

8)

dokonywanie napraw i konserwacji urz^dzen technicznych, srodkow transportu w zakresie
mozliwym do wykonania przez pracownikow Wydziahi;

9)

prowadzenie spraw inwestycyjnych,
przez Wojewodzki Inspektorat;

napraw

i remontow obiektow

zajmowanych

10) utrzymywanie porzadku i cz>'stosci w pomieszczeniach budynkow Wojewodzkiego
Inspektoratu i na terenie nalezacych do niego posesji;
11) prowadzenie spraw dotyczacych prawidlowego zabezpieczenia i ochrony majatku Wojewodzkiego
Inspektoratu;
12) obsluga kancelaryjna Wojewodzkiego Inspektora, Zastepcy Wojewodzkiego Inspektora,
w tym prowadzenie sekretariatu Wojewodzkiego Inspektoratu;
13) wspoludzial w przygotowywaniu projektow zarzadzeii wewn^trznych Wojewodzkiego
Inspektora w zakresie dzialalnosci Wydziatu;
14) sprawowanie nadzoru na pieczeciami Wojewodzkiego Inspektoratu;
15) przygotowywanie i opracowy\vanie danych dla celow analitycznych oraz sprawozdawczosci
we^oietrznej z dzialalnosci Wydzialu;
16) przygotowywanie projektow umow cywilno-prawnych w zakresie wlasciwosci Wydziahi,
w szczegolnosci zaopatrzenia i logistyki, zarz^du nieruchomoscianii;
17) przygotowanie i przeprowadzenie we wspoipracy z wtasciwymi merytorycznie w zakresie
przedmiotu zamowienia komorkami organizacyjnymi Wojewodzkiego Inspektoratu
post^powan o udzielenie zamowienia publicznego;
18) koordynowanie dziatan podejmowanych przez komorki organizacyjne
przygotowania i przeprowadzenia zamowien dotyczacych dostaw i uslug;

w

ramach

19) przygotowywanie i publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz serwisie
Urzedu Zamowien Publicznych;
20) weryfLkowanie pod wzgledem zgodnosci z przepisami dotycz^.c3oni udzielania zamowien
publicznych i finansow publicznych materialow zrodlowych przygotowanych przez komorki
organizacyjne w celu wszcz^cia procedury udzielenia zamowienia, w tym zamowienia
publicznego;
21) realizowanie obowiazkow sprawozdawczych wobec Urzedu Zamowien Publicznych;
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22) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji udzielanych zamowien publicznych
i zamowien udzielanych. poza procedurami zamowien publicznych;
23) opracowywanie i aktualizowanie wszelkich dokumentow, procedur i wewnetrznych aktow
prawnych zwiazanych z procesami udzielania zamowien, w tym zamowien publicznych
\ Wojewodzkim Inspektoracie;
24) udzielanie pracownikom Wojewodzkiego Inspektoratu wyjasnien w zakresie interpretacji
przepisow dotyczacych udzielania zamowien publicznych;

§ 31. Do zakresu dzialania Wydziahi Budzetu, Finansow i Egzekucji Naleznosci Pieni^znych
nalezy w szczegolnosci:
1)

prowadzenie calosci spraw finansowo-ksi^gowych zwiazanych z dziatalnoscia^ Wojewodzkiego
Inspektoratu zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami;

2)

opracowanie rocznego projektu planu finansowego zgodnie z klasyfikacj^ budzetowEj.
i zadaniowa Wojewodzkiego Inspektoratu oraz biez^ca kontrola jego wykonania;

3)

przedkladanie Wojewodzkiemu Inspektorowi informacji o realizacji planu finansowego;

4)

ustalanie potrzeb na srodki finansowe;

5)

zalatwianie calosci spraw bankowych Wojewodzkiego Inspektoratu;

6)

prowadzenie wstepnej kontroli flnansowej oraz dokony\vanie oceny dowodow finansowych
pod wzgl^dem formalnym i rachunko\v3Tn;

7)

prowadzenie ewidencji zawartych umow na roboty; dostawy i ustugi;

8)

prowadzenie ewidencji ksi^gowej naleznosci pieni^znych z tytuhi kar ^onierzanych
za naruszenie warunkow korzystania ze srodowiska oraz dokonywanie wszystkich czynnosci
zrtviazanych z ich dystrybucj% sprawozdawczoscia i egzekucj^;

9)

naliczanie wynagrodzeii, ustalanie zaliczek na poczet zaplaty podatku dochodowego
oraz sporzadzanie dokumentow niezb^dnych do rozliczen podatku i innych rozliczen
zwiazanych z placami;

10) rozliczanie i sporzadzanie deklaracji dotyczacych wpiat na PFRON;
11) prowadzenie obshigi kasowej;
12) prowadzenie ewidencji srodkow trwaiych oraz ich wartosci umorzeniowej;
13) sporzadzanie okresowych i rocznych sprawozdan finanso\vych oraz statystycznych
w zakresie objetym dzialalnosciq. Wydziahi;
14) opraco^ysvanie projektow przepisow wewn^trznych dotyczacych prowadzenia rachunkowosci;

§ 32. Do zakresu
w szczegolnosci:

dzialania

Wydzialu

Organizacji,

Kadr

i

Szkolenia

nalezy

1) ewidencja upowaznien i pehiomocnictw udzielanych przez Wojewodzkiego Inspektora;
2) prowadzenie spraw osobowych i zwiazanej z tym sprawozdawczosci;
3) prowadzenie spraw zwiazanych z naborem kandydatow do korpusu shizby cy\vilnej i poza
korpusem shizby cyvvihiej;
4) prowadzenie spraw zwiazanych z organizacja praktyk, wolontariatow i stazy absolwenckich
w Wojewodzkim Inspektoracie;
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5) prowadzenie spraw zwiazanych z podnoszeniem kwalifikacji pracownikow, w tym
zapewnienie udziahl pracownikow w szkoleniach, kursach i seminariach:
6) prowadzenie spraw zwiazanych z nadzorowaniem przestrzegania przez pracownikow
Wojewodzkiego Inspektoratu ustalonego porz£j.dku pracy oraz obowiazujacych ich przepisow
zzakresu prawa pracy, jak rowniez obsluga Komisji Dyscyplinamej oraz Rzecznika
Dyscyplinamego Wojewodzkiego Inspektoratu;
7) organizowanie shizby przygotowawczej dla pracownikow shizby cywilnej;
8) organizowanie
i koordynowanie prac zwiazanych
z dokonywaniem opisow
i wartosciowaniem stanowisk pracy;
9) wspolpraca z kierownikami komorek organizacyjnych w zakresie opracowywania
lub aktualizacji zakresow czynnosci pracownikow Wojewodzkiego Inspektoratu;
10) koordynacja prac w zakresie przeprowadzania ocen okresowych czionkow korpusu shizby
cywilnej;
11) przekazywanie do Wydziahi Budzetu Finansow i Egzekucji Naleznosci Pieni^znych danych
niezbednych do sporzadzania lisry \vynagrodzen;
12) prowadzenie dokumentacji kontroli zewn^trznych Inspektoratu, w tym ich rejestru;
13) koordynowanie kontroli wewnetrznych prowadzonych na polecenie Wojewodzkiego
Inspektora;
14) przygotowanie projektow Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy;
15) przygotowanie projektow zarz^dzeri i procedur wewnetrznych Wojewodzkiego Inspektoratu
oraz prowadzenie rejestru zarzadzen;
16) wydawanie legit}Tnacji pracownicz^'ch, upowaznien do kontroli oraz wyst^powanie
do Wojewody Lubuskiego o wydanie upowaznien do nakladania grzyvvien w drodze mandatu
karaego, rejestrowanie wydanych dokumentow;
17) organizowanie i nadzor nad okresowymi badaniami lekarskimi praco^vnik6w;
18) koordynowanie prac zwiazanych z przygotowaniem planu pracy oraz rocznej informacji
orealizacji zadan Inspekcji Ochrony Srodowiska — sprawozdania z dzialalnosci
Wojewodzkiego Inspektoratu;
19) organizowanie i obshiga konferencji i narad oraz spotkan Wojewodzkiego Inspektora;
20) prowadzenie spraw w zakresie udost^pniania informacji publicznej, w tym rejestru
udostejmiania informacji publicznej,
21) prowadzenie centralnego rejestru skarg oraz dokumentacji skargowej;
22) udzial w procedurze zakupow, w tym zamowien publicznych w trybie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, realizowanych w zakresie wlasciwosci
Wydziahi;
23) przygotowywanie porozumien zawieranych przez Wojewodzkiego Inspektora z jednostkami
zewn^trznymi, nadzor nad ich realizacj^ i prowadzenie ich rejestru;
24) zapewnienie prawidlowej pracy srodkow transportu, prowadzenie ich dokumentacji
technicznej oraz rozliczen z ich wykorzystania;
25) prowadzenie spraw ZAviazanych z utrzymaniem sieci teleinformatycznych; w tym mobilnych
urzadzeri telekomunhvacyjnych;
26) administrowanie sieci^ i systemami informatycznymi funkcjonuja_cymi w Wojewodzkim
Inspektoracie;
27) wdrazanie systemow inforrnarycznych i planowanie zakupow sprz^tu komputerowego
oraz oprogramowania niezbednego dla wykonywania dzialahiosci statutowej Wojewodzkiego
Inspektoratu;
28) prowadzenie szkolefi stanowiskowych praco\\Tiik6w w zakresie obshigi systemow
informatycznych i sprz^tu komputerowego;
29) administrowanie i koordynaqja prac w zakresie prawidlowego funkcjonowania strony
internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej;
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30) nadzor nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej
Wojewodzkiego Inspektoratu,1 w tym aktualizacja tresci i redagowanie materialow
zawierajacych informacje publiczne przy wspolpracy z komorkami organizacyjnymi.

§ 33. Do zakresu dzialania samodzielnego stanowiska pracy ds. prawnych nalezy
w szczegolnosci:
1)

udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjasnien w zakresie stosowania prawa w sprawach
wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 233, zpozn. zm.n));

2)

obshiga prawna komorek organizacyjnych Wojewodzkiego Inspektoratu;

3)

informowanie kierownictwa Wojewodzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiazujacym
stanie pra\\Tiym w zakresie dzialahiosci Wojewodzkiego Inspektoratu;

4)

wystepowanie w charakterze pehiomocnika Wojewodzkiego Inspektora w post^powaniu
, arbitrazowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekajq.cymi.

§ 34. Do zakresu dziatenia samodzielnego stanowiska pracy ds. bhp i ppoz. nalez>'
w szczegolnosci:
1)

przeprowadzanie kontroli warunkow pracy oraz przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczeiistwa i higieny pracy w dzialalnosci poszczegolnych komorek organizacyjnych
Wojewodzkiego Inspektoratu;

2)

biez^ce informowanie Wojewodzkiego Inspektora o stwierdzonych zagrozeniach zawodowych
\\Taz z wnioskami zmierzajacymi do usuwania tych zagrozen;

3)

sporzadzanie i przedstawianie Wojewodzkiemu Inspektorowi, co najmniej raz w roku,
okresowych analiz stanu bezpieczenstwa i higieny pracy zawierajacych propozycje
przedsi^wzi^c technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie zagrozeniom
zycia i zdrowia pracownikow oraz popraw? warunkow pracy;

4)

udzial w opracowywaniu planow moderaizacji i rozwoju Wojewodzkiego Inspektoratu
oraz przedstawianie propozycji dotyczacych uwzgl^dnienia w tych planach roz\viazan
techniczno-organizacyjnych zapewniajacych popraw^ stanu bezpieczenst\va i higieny pracy;

5)

udzial w ocenie zalozen i dokumentacji dolyczg.cych modemizacji Wojewodzkiego
Inspektoratu albo jego cz^sci, a takze no\vych inwestycji, oraz zglaszanie wnioskow
dotyczacych uwzglednienia wymagari bezpieczenstvra. i higieny pracy w tych zalozeniach
i dokumentacji;

6)

przedstawianie Wojewodzkiemu Inspektorowi wnioskow dotyczacych zachowania wymagan
ergonomii na stanowiskach pracy;

7)

udzial w opracov,ywaniu wewn?trznych zarzadzen, regulaminow i instrukcji ogohiych
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadari osob kierujg.cych
pracownikami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

8)

opiniowanie szczegolowych instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
sporzadzanych przez kierownikow komorek organizacyjnych dla wszystkich stanowisk
pracy Wojewodzkiego Inspektoratu;

'"Zmiany wymienionej usta\\ zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1311.
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9)

udzial w ustalaniu okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz w opracowywaniu
wnioskow wynikaj^cych z badania przyczyn i okolicznosci tych wypadkow
oraz zachorowan na choroby zawodowe, a takze kontrola realizacji tych wnioskow;

10) prowadzenie rejestrow, kompletowanie i przechowywanie dokumentow dotyczacych
wypadkow przy pracy, stwierdzonych chorob zawodowych i podejrzen o takie choroby,
a takze przechowyvvanie wynikow badan. i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy;
11) doradztwo w zakresie stosowania przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;
12) udziat w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, ktore wiaze si? z wykonywana praca;
13) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na ktorych
^ystepujsi czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciazliwe oraz doboru
najwlasciwszych srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej;
14) wspotpraca z Wydzlalem Organizacji, Kadr i Szkolenia w zakresie organizowania
i zape\vnienia odpowiedniego poziomu szkolen w dziedzinie bezpieczenst\va i higieny pracy
oraz zapewnienia wlasciwej adaptacji zawodowej nowo zarrudnionych pracownikow;
15) wspoldzialanie z lekarzem sprawujacym profilaktyczn^. opieke zdrowotn^ nad pracownikami,
a w szczegolnosci przj' organizowaniu okresowych badan lekarskich pracownikow;
16) wspoidzialanie ze spoieczn^ inspekcj^ pracy oraz z zakiadowymi organizacjami zwiazkowymi
przy:
a) podejmowaniu przez nie dzialan maj^cych na celu przestrzeganie przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrebnych przepisach,
b) podejmowanych przez pracodawce przedsi^wzieciach majacych na celu popraw?
warunkow pracy;
17) inicjowanie i rozwijanie na terenie Wojewodzkiego Inspektoratu roznych form popularyzacji
problematyki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii;
18) zapewnienie przestrzegania przepisow przeciwpozarowych, ^^magan budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych;
19) kontrola w^'posazenia bud>Tikow w sprzet pozamiczy i ratownicz>' oraz srodki gasnicze
zgodnie z przepisami oraz przygotowania budynkow do ewakuacji;

§ 35. Do zakresu dzialania samodzielnego stanowiska pracy ds. obronnych i ochrony
informacji niejawnych nalezy w szczegolnosci:
1)

opracow^^vanie i aktualizacja obowiazujacej dokumentacji w dziedzinie zewnetrznego
zagrozenia bezpieczensUva panstvva i w czasie wojny;

2)

opracowywanie i aktualizacja dokumentow obrony cywilnej;

3)

koord^Tiowanie przedsiewziec z\viazanych z realizacj^. zadan obronnych, obrony cywilnej
i zarzadzania kryzysowego;

4)

prowadzenie i aktualizacja dokumentacji stalego dyzuru na Vt-ypadek zewnetrznego
zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny;

5)

zapewnienie ochrony rnformacji niejawnych, w tym stosowanie srodkow bezpieczenstwa
fizycznego;
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6)

wsporpraca przy zapewnieniu ochrony systemow teleinformatycznych,
SEJ przetwarzane informacje niejawne;

w ktorych

7)

opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie
jego realizacji;

8)

prowadzenie zwyklych oraz kontrolnych post^powan sprawdzajacych;

9)

prowadzenie aktualnego wykazu osob zatrudnionych mb petaiacych shizb? wjednostce
organizacyjnej albo wykonujacych czynnosci zlecone, ktore posiadaja^ uprawnienia
do dostejm do informacji niejawnych, oraz osob, ktorym odmowiono wydania
poswiadczenia bezpieczenstwa lubje cofni^to;

§ 36. Do zakresu dziatania samodzielnego stano>viska pracy ds. archiwum nalezy
w szczegolnosci:
1) prowadzenie zakladowego archi\\oim;
2) przechmvywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
3) porzadkowanie przechov-yvvanej dokumentacji prz>'j?tej w latach wczesniejsz>;ch w stanie
nieuporz^dkowanym;
4) udostepnianie i \\ypozyczanie przecho\vy\vanej dokumentacji;
5) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz jej komisyjne brakowanie;
6) przygotowanie materialow archiwalnych. do przekazania i udziahi w ich przekazaniu
do wlasciwego archiwum panstwowego;
7) sporzadzanie \v>onaganych przepisami prawa sprawozdan w zakresie wlasciwosci
stanowiska;
8) doradzanie komorkom organizacyjnym Wqjewodzkiego Inspektoraru w zakresie wlasciwego
post^powania z dokumentacja.

§ 37. Do zakresu dziatania samodzielnego stanowiska pracy — peJnomocnika ds. systemu
zarzq.dzania jakosci^. nalezy w szczegolnosci:
1) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad dziafeniami zwiazanymi z opracowywaniem,
wdrazaniem i doskonaleniem Systemu Zarzadzania Jakosci^i (SZJ) w Wojewodzkim
Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze;
2) wspoJpraca ze wszystkimi komorkami organizacyjnymi Wojewodzkiego Inspektoraru
w zakresie wdrozenia i utrzymania SZJ;
3) inicjowanie i koordynowanie prac zespolow powoianych do opracowywania
udokumentowanych informacji w ramach SZJ;
4) w uzgodnieniu z Wojewodzkim rnspektorem prz>'pisy\vanie odpo\viedzialnosci; rozdzielanie
zadan, ustalanie terminow realizacji z\viazanych z SZJ;
5) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkolen z zakresu SZJ oraz innych
zape\vniajq.cych wdrazanie i utrzymywanie zasad polityki jakosci;
6) zgtaszanie Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska wszelkich uwag
w prz>TDadkach zagrazajacych prawidlowemu funkcjonowaniu SZJ.
7) przygotowjavanie i przedstawianie sprawozdan dotyczacych funkcjonowania SZJ
oraz potrzeb z\viazanych z jego doskonaleniem.
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8) organizowanie przegladow systemu zarzadzania oraz przechowywanie udokumentowanych
informacji z przegladow;
9) inicjowanie dzialan organizacyjnych zwiazanych z SZJ;
10) wdrazanie oraz nadzor nad prowadzeniem i aktualizacj^ udokumentowanych informacji,
w tym dokumentacji elektronicznej;
11) nadzorowanie dziaiari korygujacych w celu doskonalenia SZJ;
12) planowanie audytow wewn?trznych i sterowanie nimi;
13) reprezentowanie Wojewodzkiego Inspektoratu w sprawach zwiazanych z SZJ,
14) zapewnienie spqjnosci funkcjonujacego w Laboratorium systemu zarzadzania jakosciq.
ze zintegrowanym systemem zarzadzania.

§ 38. Do zakresu dzialania samodzielnego
bezpieczenstwa informacji nalezy w szczegolnosci:

stanowiska

pracy

-

administratora

1) zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczegolnosci
przeciwdzialanie dost^powi osob niepowolanych do systemu w ktorym przehvarzane sa- dane
osob owe;
2) opracowywanie i wdrozenie polityki bezpieczeristwa przet\varzania danych osobowych;
3) prowadzenie ewidencji osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych;
4) przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (oswiadczen o zachowaniu danych osobo"\vych
w poufhosci);
5) przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wraz z polityka bezpieczenstwa informacji;
6) aktualizacja dokumentacji (polityki bezpieczenstwa, instrukcji zarzadzania systemami
informatycznymi shiz^cymi do przetwarzania danych osobowych);
7) przeprowadzanie kontroli zgodnosci z ustaw^ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobov^ch;
8) kontrola nad wydawanymi upowaznieniami oraz ewidencji osob upowaznionych;
9) prowadzenie okresowych auditow stanu bezpieczenst\va oraz sporzadzanie raportow
^Taz z zaleceniami zmian, przygotowywanie wnioskow rejestracyjnych;
10) sprawowanie nadzoru nad dzialaniem IT w zakresie realizacji obowiazkow zwiazanych
z zabezpieczeniem danych osobowych w systemach informatycznych;
11) kontrola poprawnosci stosowania procedur dotyczacych danych osobowych przez wszystkie
upowaznione osoby;
12) przygotowywanie odpowiedzi zwiazanych z kontrolami Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (GIODO) i innymi ofganami;
13) prowadzenie szkolen wst^pnych oraz okresowych dla poszczegolnych dziaiow;
14) wykonywanie co najmniej raz w roku okresowego sprawdzenia zgodnosci przetwarzania
danych osobowych z przepisami o ochronie danych
osobowych oraz wykonanie
dodatkowego sprawdzenia na wniosek GIODO;
15) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisujacej sposob przetwarzania
danych osobowych oraz srodki techniczne i organizacyjne stuz^ce przeciwdziaianiu
zagrozeniom dla ochrony danych osobowych;
16) nadzorowanie przestrzegania zasad i obowiazkow okreslonych w dokumentacji przetwarzania
danych.

§ 39. Do zakresu dziatenia Delegatury nalezy w szczegolnosci:
1) wykonywanie delegowanych uprawnien Wojewodzkiego Inspektora,
2) nadzor nad dzialalnoscia. Dziatu Inspekcji,
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3) wspohidzial z Wydziatem Adrninistracyjno-Technicznyrn i Zamowien Publicznych w:
a) zapewnieniu sprawnego funkcj onowania srodkow transportu i laboratoriow mobilnych
w Delegaturze;
b) prowadzeniu dokumentacj i prawnej i technicznej obiektow zaj mowanych
przez Delegating
c) prowadzeniu spraw zwiazanych z majatkiem Delegatury, w tym ewidencji ilosciowej
i wartosciowej oraz koordynowanie dzialan zwiazanych z jego likwidacja;
d) utrzymywaniu wtasciwego stanu technicznego pomieszczen i infrastruktur)' technicznej
w budynkach nalez^cych do Delegatur>';
e) prowadzeniu spraw inwestycyjnych, napraw i remontow obiektow zajmowanych
przez Delegatury;
f) utrz^'mywaniu porz^dku i czystos'ci w pomieszczeniach budynkow \Vojewodzkiego
Inspektoratu i na terenie nalezacych do niego posesji;
g) prow'adzeniu spraw dotyczacych. prawidiowego zabezpieczenia i ochrony majatku
Delegatury;
4) wspoludzial z Wydzialem Organizacji, Kadr i Szkolenia w:
a) przygotowywaniu, nadzorze nad wlasciwym \vypeinianiem i ewidencjonowaniem list
obecnosci pracownikow swiadczq.cych prac^ na terenie Delegatury;
b) rejestracji czasu pracy: urlopow, nieobecnosci spowodowanych chorobei i opiekzj.
nad dziecmi, w^'jsc sluzbowych i pry\vatnych, delegacji sluzbowych, sp6znien:
nadgodzin, itd. pracownikow swiadczq.cych. prac^ na terenie Delegatury;
c) prowadzeniu kontroli wewn^trznych na terenie Delegatury w zakresie przestrzegania
dysc>'phny pracy na polecenie Wojewodzkiego Inspektora (m. in. w zakresie przestrzegania
regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy);
d) sporzadzaniu i korygowaniu planow urlopow oraz nadzor nad ^'korzys^vaniem
urlopu zgodnie z planem;
5) organizacja, przygotowywanie materialow i wspohidzial w pracach miedzynarodowych gnap
roboczych realizujacych zadania z zakresu monitoringu i awaryjnych zanieczyszczen wod
granicznych oraz transgranicznego oddzia^vania zrodel zanieczyszczen;
6) wsporpraca z Wojewodzk^ Komenda Strazy Pozarnej w sprawach realizacji zadan
wynikaj^C}'ch z przeciwdziaiania powaznym awariom;
7) prowadzeniu wewn^trznej sprawozdawczosci z dziaialnosci Delegatury.
§ 40.1. Do zakresu dzialania Dzialu luspekcji wchodzacego w sklad Delegatur>' nalezy
w szczegolnosci w^konyvvanie zadan okreslonych w § 27 ust. 2 pkt 1-30 regulaminu na terenie
nast^pujacych powiatow:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

gorzowskiego;
grodzkiego Gorzow Wlkp.;
mi^dzyrzeckiego;
shjbickiego;
strzelecko-drezdeneckiego;
sul^cinskiego.

2. W zaleznosci od potrzeb bq.dz specyfiki prowadzonych spraw, Wojewodzki Inspektor
nioze powierzac Dziatowi Inspekcji wykonywanie zadan na terenie calego wojewodztwa
lubuskieao.
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§ 41. Do zakresu dziafania samodzielnych stanowisk pracy ds. administracyjno-technicznych
wchodz^cych w sklad Delegatury nalezy w szczegolnosci:
1) obshiga sekretariatu Delegatur,';
2) zapewnienie prawidiowego admimstrowania budynkiein, wlasciwego funkcjonowania
sprzetu;
3) zapewnienie prawidiowej pracy srodkow transportu w Delegaturze., prowadzenie
ich dokumentacji technicznej oraz rozliczeii z ich wykorzystania;
4) wykonywanie przegladow stanu technicznego pomieszczen, urzadzeri technicznych, srodkow
transport!, sprzetu przeciwpozarowego 1 bhp oraz ich konsenvacji i naprawy;
5) nadzor nad systemem zabezpieczenia i ochrony maj^tku;
6) zapev.Tiienie porzadku i czystosci \ pomieszczeniach budynku Delegatury;
7) rejestracja i terminowe przekazywanie dokumentow finansowych z\viazanych z dzialalnosci^
Delegatur}';
S) prowadzenie list obecnosci i rejestracja czasu pracy: urlopow, nieobecnosci spowodowanych
chorobq. i opieka^ nad dziecmi, w>fjsc shizbowych i prywatnych, delegacji shizbowjrch,
spoznien; nadgodzin, itd. w Delegaturze;
9) udzial w procedurze zakupow, w tym zamowien publicznych w zakresie wlasciwosci
Delegatury.

Rozdzial 8
Zasady opracowywania aktow prawnych

§ 42. 1. Projektami aktow prawnych w rozumieniu regulaminu s^ projekty:
1)

zarzadzen wewnetrznych Wojewodzkiego Inspektora;

2)

postanowien Wojewodzkiego Inspektora;

3)

decyzji Wojewodzkiego Inspektora:

2. Wojewodzki Inspektor moze wydawac zarzadzenia we\vnetrzne jako akty kierownictvva
we^Tietrznego.
3. Postanowienia i decyzje wydaje Wojewodzki Inspektor jezeli wynika to z tresci
przepisow szczegolowych.
4. Wojewodzki Inspektor moze wydawac polecenia zgodnie z ustawq. z dnia 21 listopada
2008 r. o shizbie c^vilnej.
§ 43. l.Opracowanie projektu aktu pra\vnego nalezy do
merytorycznie komorki organizacyjnej Wojewodzkiego Inspektoratu.

obowiazkow

wtasciwej

2. Przy opraco\vywaniu projektu aktu prawnego nalezy odpowiednio stosowac obowiazujace
zasady techniki prawodawczej.
3. Projekt aktu prawnego podlega zaopiniowaniu pod wzgledem prawnym i redakcyjnym
przez radc? prawnego. Radca prawny udziela zainteresowanym komorkom organizacyjnym
niezbednej pomocy prawnej na etapie opracowywania projektu.
4. Uzgodniony i zaopiniowany projekt aktu prawnego projektodawca przedklada do podpisu
Wojewodzkiemu Inspektorowi.
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5. Akty prawne wymienione w ust. 1 pkt 1-3 po podpisaniu przez Wojewodzkiego
Inspektora nalezy zaewidencjonowac w Wydziale Organizacji, Kadr i Szkolenia, pozostawiajac
tarn oryginal tekstu celem wlaczenia do zbioru akt.

Rozdzial 9
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg
§ 44. 1, Interesanci przyjmowani sq. codziennie w pehiym wymiarze ustalonego czasu pracy
Inspektoratu.
2. Kierownicy komorek organizacyjnych oraz wyznaczeni zakresem obowiazkow
pracownicy przyjrnujq. interesantow w sprawach skarg i wnioskow codziennie w godzinach pracy.
3. Wojewodzki Inspektor lub Zast^pca Wojewodzkiego Inspektora przyjmujq. obywateli
w sprawie skarg i \vnioskow po godzinach pracy jeden raz w wyznaczonym driiu tygodnia.
4. Na zyczenie interesanta skarge zgloszon^ ustnie nalezy przyjac do protokohi.
5. Przyje^e skargi zgloszone ustnie, pisemnie, telefaksem, e-mailem (poczta elektroniczna)
lub telegraficznie 54 ewidencjonowane w rejestrze skarg.
6. Rejestr skarg oraz dokumentacja skargowa prowadzone s^ przez V/ydziat Organizacji
Kadr i Szkolenia.
7. Kwalifikacji skarg dokonuje Wojewodzki Inspektor.
8. Wojewodzki Inspektor przedklada Wojewodzie Lubuskiemu za posrednictwem
wlasciwego \\ydziahi Lubuskiego Urz^du Wojewodzkiego analiz^ skarg w wymaganych
terminach.

Rozdziaf 10
Zasady planowania pracy

§ 45. 1. Wojewodzki Inspektor realizuje cele i zadania Planu dzialalnosci Wojewodzkiego
Inspektoratu na podstawie planow dzialalnosci kontrolnej i programu monitoringu srodowiska
wojewodztwa lubuskiego na oraz rocznych planow dzialalnosci komorek organizacyjnych.
2. Plan dzialalnosci kontrolnej opracowuje Naczelnik Wydziahi Inspekcji w porozumieniu
z Kierownikiem Dziahi Inspekcji.
3. Program Panstwowego Monitoringu Srodowiska wojewodztwa lubuskiego i na jego
podstawie roczny plan dzialalnosci monitoringowej opracowuje Naczelnik Wydziahi
Monitoringu w porozumieniu z Kierownikiem Laboratorium.
4. Kierownicy komorek organizacyjnych opracowuja. roczne plany pracy dla zarzadzanych
komorek organizacyjnych.
5. Plan dzialalnosci Wojewodzkiego Inspektoratu opracowuje koordynator ds. zarzadzania
ryzykiem.
6. Opracowane plany pracy akceptuje, zgodnie z podzialem
Wojewodzkiego Inspektora, a zatwierdza Wojewodzki Inspektor.

zadan,

Zast^pca
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7. Za realizacj? planow pracy, zgodnie 2 podzialem zadan, odpowiadaj^ Zast^pca
Woj ewodzkiego Inspektora i kierownicy komorek organizacyjnych.
8. Kierownik Delegatury odpowiada przed Wojewod2kim Inspektorem 2a wykonanie
planow pracy Delegatury.
§ 46. W swojej d2ialalnosci planowej Wqjewodzki Inspektor uwzglednia potrzebe
prowadzenia pozaplanowych kontroli mtenvencyjnych oraz kontroli zwiazanych 2 \vyst^pieniem
powaznych awarii.

Rozdziat 11
Postanowienia koncowe
§ 47. Regulamin organizacyjny Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
wZielonej Gorze ustala Wojewodzki Inspektor w drodze 2ar2q.dzenia, a zatwierdza Wojewoda
Lubuski.
§ 48. Zmiany regulaminu organi2acyjnego Wojewodzkiego
Wojewod2ki Inspektor, a 2atwierdza Wojewoda Lubuski.

Inspektoratu

dokonuje
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Zal^cznik do regulaminu organizacyjnego
Wojewod^kiej Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Zielonej Gorze

Lubuskl Wojew6dikl
Inspektor Ochrony Srodowtska

Zastspea LuhuskiegQ
WoJewddiMego Inspektora
Ochrony irodowiika

Wydilal Adnilnlsuacy|noI Technidny I Zamfiwnlen

Samodtielne sonowlska
pracy • Prinomodk ds.
jyitemu l
Jskofctq

1—Samodiidne

stanowlsko pracy ds.
bhfl I ppoi.

pracy d*, nbronnych
I ochrany Informacjl
nlejawnych

'Smodrielne
idwlika pracy i
arehiwum

podlegtosc sfuzbowa

koordynacja mervtoryczna
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