
UCHWAŁA NR XIX/348/20 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  Nadaje się statut Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXIX/755/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa 

Wielkopolskiego 
 
 

Małgorzata Waszak-Klepka 
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Załącznik do uchwały nr XIX/348/20 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 18 maja 2020 r. 

 

  

STATUT 

ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

§ 1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, zwany dalej „Zespołem 

Parków", działa w szczególności na podstawie:  

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,                   

poz. 869 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55), 

3) zarządzenia Nr 11/99 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie: 

powołania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, zmienionego 

zarządzeniem Nr 95/2006 Wojewody Wielkopolskiego, z dnia 30 czerwca 2006 r., 

4) niniejszego statutu. 

 

§  2. Siedzibą Zespołu Parków jest miasto Poznań. 

 

§ 3. Terenem działania Zespołu Parków jest obszar parków krajobrazowych i obszarów 

chronionego krajobrazu położonych w granicach administracyjnych województwa 

wielkopolskiego. 

 

§ 4. 1. Zespół Parków jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną utworzoną w 

celu zapewnienia właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody, walorów 

krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnych, 

w warunkach zrównoważonego rozwoju na obszarze parków krajobrazowych i obszarów 

chronionego krajobrazu wymienionych w granicach administracyjnych województwa 

wielkopolskiego. 

2. Nadzór nad Zespołem Parków sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 5. 1. Zespół Parków prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki 

budżetowe w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 

2. Środki na działalność Zespołu Parków zabezpiecza budżet województwa wielkopolskiego. 

3. Zespół Parków jest jednostką organizacyjną posiadającą status pracodawcy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy. 

 

§ 6. 1.  Działalnością Zespołu Parków kieruje Dyrektor Zespołu, przy pomocy Zastępcy 

Dyrektora.  

2. Dyrektor Zespołu Parków jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

3.  Zastępcę Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu Parków. 

4. Dyrektor Zespołu Parków działa w ramach udzielonego przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego pełnomocnictwa i reprezentuje Zespół Parków na zewnątrz. 

§ 7. 1.  Strukturę organizacyjną Zespołu Parków określa schemat organizacyjny 

stanowiący załącznik do niniejszego statutu.  
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2. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres działalności Zespołu Parków oraz tryb jego 

pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Zespołu Parków w drodze 

zarządzenia. 

§ 8. Przy Dyrektorze Zespołu Parków działa Rada Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego będąca organem opiniodawczo-doradczym. 

§  9. Zmiana statutu odbywa się w trybie właściwym do jego nadania. 

§ 10. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia w drodze uchwały przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego. 
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Pion Zastępcy

Dyrektora  [Z]

Zespół ds. 

Księgowości

[DK]

Zespół ds. 

Administracji

[DA]

Samodzielne 

stanowisko ds. 

kadrowo-płacowych

[DO]

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Zespół ds. 

Ochrony Przyrody 

i Krajobrazu [ZO]

Samodzielne 

stanowisko ds. 

zamówień publicznych

i projektów

środowiskowych [ZP]

Pion Dyrektora  [D]

Zespół ds. Edukacji, 

Turystyki i Rekreacji

[DE]

Załącznik do statutu

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/348/2020
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 18 maja 2020 roku

Zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, statut parku
krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych określający strukturę organizacyjną parku lub zespołu
parków krajobrazowych nadaje sejmik województwa w drodze uchwały.

Celem wprowadzenia zmian jest dostosowanie struktury do obowiązującego rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni
spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych
(Dz. U. Nr 41, poz. 395) oraz dostosowanie do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Ponadto celem przemodelowania struktury organizacyjnej jest podniesienie standardów jakościowych
stanowisk pracy i środowiska pracy, właściwy podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności, prawidłowe
rozdzielenie i sprecyzowanie kompetencji, uporządkowanie zakresów obowiązków, dostosowanie
do obowiązującej rzeczywistości prawnej i organizacyjnej.

Wprowadzone zmiany wpłyną na podniesienie efektywności i jakości wykonywanych zadań
i osiąganych wyników, ukierunkowanie i standaryzację działań statutowych, rozbudowę obszarów
merytorycznych, umożliwią sprawną realizację kontroli zarządczej, zapewnią spójność aktom
i regulacjom wewnętrznym, dotyczącym działalności ZPKWW.

Wobec powyższego, podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie
nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego jest uzasadnione.
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