ZARZADZENIE NR £.72017
LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY SRODOWISKA
z dnia -'(3. stycznia 2017 r.
w sprawie dokonania opisow i wartosciowania stanowisk pracy
w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze

Na podstawie art. 84 ust 1 i list. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o sluzbie cywilnej (Dz. U
2016 poz. 1345 tj. z pozn. zm.) w zwi^zku z § 4 zarzadzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrow z dnia
7 stycznia 2011 r.(M.P. z 2011.5.61 ) w sprawie zasad dokonywania opisow i vvartosciowania stanowisk
pracy w sluzbie cywilnej zarz^dza sie co nast^puje:
§ 1 Opisy stanowisk sporz^dza sie zgodnie z zarz^dzeniem Nr 1 Prezesa Rady Ministrow z dnia
7 stycznia 2011 (M.P. z 2011.5.61 ) sprawie zasad dokonywania opisow stanowisk i wartosciowania
stanowisk pracy w sluzbie cywilnej dla wszystkich stanowisk urz^dniczych, ktorych istnienie wynika z
dokumentow organizacyjnych Inspektoratu oraz zarz^dzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrow z dnia
24 lipca 2015 r. zmieniaj^ce zarz^dzenie w sprawie zasad dokonywania opisow i wartosciowania
stanowisk pracy w sluzbie cywilnej.
§ 2.1. Projekt opisu stanowiska pracy sporz^dza bezposredni przelozony.
2. Sporz^dzajqcy opis stanowiska pracy okresla wymagania niezb^dne do pracy na danym stanowiska,
z uwzgl^dnieniem przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego i mozliwosci przeprowadzenia
naboru na stanowisko.
3. Bezposredni przetozony, za posrednictwem komorki organizacyjnej do spraw kadr, przedktada do
zatwierdzenia zweryfikowany pod wzgl^dem poprawnosci projekt opisu nadzorowanego stanowiska
Naczelnikowi Wydziahi Organizacji, Kadr i Szkolenia.
§ 3.1. Naczelnik Wydziahi Organizacji, Kadr i Szkolenia zatwierdza opis stanowiska pracy.
2. Zatwierdzony opis stanowiska pracy jest podstawij do wartosciowania stanowiska pracy, ktore
przeprowadza powolany w tym celu zespol do spraw wartosciowania stanowisk pracy. Wartosciowaniu
podlega stanowisko pracy a nie osoba na nim zatrudniona.
§ 4. Bezposredni przelozony odpowiada za zapoznanie pracownika zatrudnionego na danym stanowisku
z zatwierdzonym opisem stanowiska.
§3. Lubuski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska powoluje wewnetrzny zespol wartosciujqcy
stanowiska pracy w skladzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ewa Chrustek - przewodnicz^cy,
Marzena Maslowska - czlonek
Marta Karakicz - czlonek (sekretarz)
Elzbieta DanUkiewicz- czlonek
Ryszard Burka — czlonek
Arleta Mazurkiewicz - cztonek
Irena Kaczmarczyk - czlonek
Iwona Olesniewicz - czlonek

2. Przewodnicz^cy zespolu kieruje pracami zespohi, a w szczegolnosci:
1) zwoluje posiedzenia zespol;
2) prowadzi posiedzenie zespolu;
3) moze zapraszac na posiedzenie zespolu;
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a) osoby, ktorych doswiadczenie i wiedza na temat danego stanowiska pracy moga^ bye
przydatne w pracach zespohi,
b) kierujacych komorkami organizacyjnymi Inspektoratu, ktorymi podlegaja wartosciowane
stanowiska pracy;
4) wystejwje do kierujacych komorkami organizacyjnymi Inspektoratu o udost^pnienie informacji
i dokumentow niezb^dnych do prac zespohi.
§ 5.1 Zespol dokonuje wartosciowania i aktualizacji wartosciowania stanovvisk pracy zgodnie
z przepisami prawa.
2. Liczba cztonkow Zespohi konieczna do stanovvienia kworum niezb^dnego do waznosci posiedzenia
wynosi 5 osob.
§ 6. Przewodniczacy zespohi wartosciujacego ustala termin posiedzenia i wskazuje czkmkow zespohi
w nim uczestniczacych, uwzgledniajac koniecznosc kworum.
§7. Zespol dokonuje wartosciowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami okreslonymi w zarzadzaniu
nr 1 Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 listopada 2008 r. o shizbie cywilnej (Dz. U 2016 poz. 1345 ze
zm.) w zwiazku z § 4 zarzadzenia Nr 1 Prezesa Rady Ministrow z dnia? srycznia 2011 .(M.P. z
2011.5.61 ) w sprawie zasad dokonywania opisow i wartosciowania stanowisk pracy w shizbie cywilnej
§ 8. Wynik wartosciowania stanowiska pracy zarwierdza Naczelnik Wydziahi Organizacji, Kadr
i Szkolenia.
§ 9.1 W przypadku zmian organizacyjnych, natozenia nowych zadan lub likwidacji zadan wykonanych
dotychczas, a takze w innych okolicznosciach uzasadniajacych zmian? optsu kierownik wlasciwej
komorki organizacyjnej zwraca si^ do Naczelnika Wydziahi Organizacji, Kadr i Szkolenia z wnioskiem
0 wyrazenie zgody na aktualizacj^ opisu stanowiska i jego ponowne wartosciowanie.
2. Wniosek, o ktorym mowa w § 9.1 powinien zawierac informacje dotyczace nazvvy i symbolu
stanowiska, uzasadnienie, ze wskazaniem zmian w przepisach prawa obowiazujacego lub zmian
organizacyjnych.
§ 10. W pozostalych kwestiach zwiazanych z opisami oraz wartosciowaniem stanowiska pracy
nieuregulowanych przepisami prawa, decyzje podejrnuje Naczelnik Wydziahi Organizacji, Kadr
1 Szkolenia.
§11. Termin wartosciowanie biezacych stanowisk wyznaczam na dzien 31 maja 2017 r.
§ 12. Wykonanie zarzadzenia powierza sit? Naczelnikowi Wydziahi Organizacji Kadr i Szkolenia.
§ 13. Traci rnoc zarzadzenie wewne^rze 6/2013 z 27 maja 2013 roku.
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