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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 1 lutego 1996 r. 

w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. 
o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 446) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin nadaje 
się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Ochro
ny Roślin może w razie potrzeby przekształcać, łączyć 

lub likwidować komórki organizacyjne wymienione 
w statucie, zawiadamiając o tym Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lutego 
1996 r. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
R. Jagieliński 

Załącznik do zarządzenia Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 lutego 
1996 r. (poz. 107) 

STATUT PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN 

§ 1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, zwana 
dalej "Inspekcją", jest organem administracji pań
stvyowej podległym Ministrowi Rolnictwa i Gospodar
ki Zywnościowej, działającym na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin 
uprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 446), 

2) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Do zakresu działania Inspekcji należy nadzór 
nad ochroną roślin uprawnych, w szczególności reali
zacja zadań określonych wart. 40 ustawy o ochronie 
roślin uprawnych. 

2. W związku z realizacją zadań, o których mowa 
w ust. l, do Inspekcji należy również: 

1) upowszechnianie nowoczesnych metod ochrony 
roślin, 

2) opracowywanie analiz z wykonania zadań ochrony 
roślin, 

3) współdziałanie z placówkami naukowo-badawczy
mi, organami administracji państwowej i samorzą
dowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi 
w celu zwalczania organizmów szkodliwych oraz 
zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwie
rząt i skażenia środowiska, 

4) współpraca z zagranicznymi służbami ochrony ro
ślin i organizacjami międzynarodowymi, 

5) wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru nad 
ochroną roślin. 

§ 3.1. Organami Inspekcji są: 

1) Główny Inspektor, 

2) wojewódzcy inspektorzy. 

2. Główny Inspektor wykonuje zadania przy po
mocy Głównego Inspektoratu Inspekcji, zwanego da
lej "Głównym Inspektoratem", z siedzibą w Warsza
wie. 

3. Wojewódzki inspektor wykonuje zadania .na tere
nie województwa przy pomocy wojewódzkiego in
spektoratu Inspekcji, zwanego dalej "wojewódzkim in
spektoratem" . 

§ 4. 1. Główny Inspektor kieruje Inspekcją przy po
mocy dwóch zastępców. 

2. Główny Inspektor może upoważnić swoich za
stępców i innych pracowników Inspekcji do podejmo
wania decyzji w jego imieniu, w określonych przez nie
go sprawach. 

§ 5. 1. Do zadań i uprawnień Głównego Inspektora 
należy w szczególności: 

1) koordynacja działań Inspekcji, 

2) określanie zasad realizacji zadań Inspekcji, 

3) rozpatrywanie odwołań od decyzji wojewódzkich 
inspektorów, 

4) reprezentowanie Inspekcji na zewnątrz. 

2. Główny Inspektor realizując swoje zadania okre
ślone w ust. 1 pkt 1 i 2 wydaje zarządzenia i wytyczne. 

3. W zależności od potrzeb Główny Inspektor może 
powoływać komisje lub zespoły o charakterze stałym 
lub doraźnym - jako organy opiniodawcze albo do
radcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres 
i tryb działania. 
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4. Zastępcy Głównego Inspektora nadzorują zada
nia określone przez Głównego Inspektora. W czasie 
nieobecności Głównego Inspektora zastępuje go wy
znaczony zastępca. 

§ 6. 1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą na-
stępujące komórki organizacyjne: 

1) Wydział Ochrony Upraw, 

2) Wydział Nadzoru Fitosanitarnego, 

3) Wydział Administracyjno-Budżetowy, 

4) samodzielne stanowiska pracy: 

a) do spraw obsługi prawnej, 

b) do spraw kadr, 

c) do spraw bhp, p.poż. i spraw obronnych, 

d) do spraw informatyki, 

e) do spraw koordynacji współpracy z zagranicą, 

5) Centralne Laboratorium. 

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres 
zadań komórek organizacyjnych Głównego Inspekto
ratu określa Główny Inspektorw regulaminie organiza
cyjnym. 

§ 7.1. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwo
łuje Główny Inspektor, za zgodą właściwego wojewody. 

2. Główny Inspektor może w uzasadnionym wy
padku, na wniosek wojewódzkiego inspektora, powo
łać zastępcę wojewódzkiego inspektora. 

3. Wojewódzki inspektor może upoważnić pracow
ników wojewódzkiego inspektoratu do podejmowania 
decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego 
sprawach. 

§ 8. Wojewódzki inspektor realizuje zadania określo
ne w ustawie o ochronie roślin uprawnych i niniejszym 
statucie, nie zastrzeżone dla Głównego Inspektora. 

§ 9. 1. W skład wojewódzkiego inspektoratu wcho
dzą następujące komórki organizacyjne: 

1) dział ochrony upraw i nadzoru fitosanitarnego, 

2) dział kontroli techniki i obrotu środkami ochrony 
roślin, 

3) samodzielne stanowiska pracy: 

a) do spraw finansowo-księgowych, 

b) do spraw obsługi prawnej, 

c) do spraw osobowych, bhp i p.poż., 

d) pomocnicze i obsługi, 

4) laboratorium, 

5) oddziały rejonowe, 

6) oddziały graniczne. 

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres 
zadań komórek organizacyjnych wojewódzkiego in
spektoratu określa regulamin organizacyjny nadawany 
przez wojewódzkiego inspektora i zatwierdzany przez 
Głównego Inspektora. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 12 stycznia 1996 r. 

w sprawie form profilaktyki i leczniczej pomocy specjalistycznej dla nauczycieli. 

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycz
nia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, 
Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, 
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 
i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, 
poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 
i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. 
Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547 oraz 
z 1995 r. Nr 138, poz. 681) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Formą profilaktyki dla nauczycieli są badania 
okresowe i kontrolne, których zasady i tryb przeprowa
dzania określają odrębne przepisy dotyczące badań le
karskich pracowników. 
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§ 2. Lecznicza pomoc specjalistyczna dla nauczycie
li polega na przyznaniu, w pierwszej kolejności, nie
zbędnych do wykonywania zawodu środków pomocni
czych, takich jak okulary, aparaty słuchowe i protezy 
zębowa. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opie
ki Społecznej z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie pro
filaktyki i leczniczej pomocy specjalistycznej dla na
uczycieli (Dz. Urz. MZiOS z 1983 r. Nr 1, poz. 2). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski 
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