Załącznik do zarządzenia nr 28/21
Dyrektora Generalnego
Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu
z dnia 26 maja 2021 r.

Regulamin organizacyjny
Państwowej Straży Łowieckiej
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie organizacyjnym Państwowej Straży Łowieckiej jest
mowa o:
1) statucie − należy przez to rozumieć statut Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 259/17 Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi
Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 3188);
2) regulaminie organizacyjnym urzędu − należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, stanowiący załącznik do
zarządzenia nr 246/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
zmienionego zarządzeniem nr 181/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r.;
3) regulaminie − należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Państwowej Straży
Łowieckiej;
4) Komendancie Wojewódzkim − należy przez to rozumieć Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Łowieckiej;
5) Komendancie Posterunku − należy przez to rozumieć komendanta posterunku Straży
w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu;
6) Straży − należy przez to rozumieć Państwową Straż Łowiecką;
7) Strażniku − należy przez to rozumieć strażnika Państwowej Straży Łowieckiej;
6) komórce organizacyjnej Straży − należy przez to rozumieć Posterunek Straży oraz
samodzielne stanowisko pracy.
2. Regulamin określa wewnętrzną organizację Straży, strukturę organizacyjną, zasady
podporządkowania, zakresy zadań komórek organizacyjnych Straży, w tym zakresy
upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism.
3. Do zakresu działania Straży należą zadania określone w § 22 statutu oraz § 17 i § 33
regulaminu organizacyjnego urzędu oraz zadania zlecone w odrębnym trybie przez
Wojewodę, I Wicewojewodę, II Wicewojewodę lub dyrektora generalnego urzędu.
4. Dokumentację w komórkach organizacyjnych Straży znakuje się według schematu:
„SŁ-I.7182.1.2021.1”, gdzie: „ SŁ-I” stanowi symbol, o którym mowa w § 2 ust. 1, „7182”
oznacza symbol klasyfikacyjny z jednolitego rzeczowego wykazu akt, „1” oznacza kolejny
numer sprawy, „2021” oznacza rok rozpoczęcia sprawy, „1” oznacza numer stanowiska pracy
identyfikujący prowadzącego sprawę.
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Rozdział 2
Struktura organizacyjna Straży
§ 2. 1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Straży i wprowadza się właściwe
dla znakowania spraw i pism symbole:
1) Komendant Wojewódzki

SŁ-I;

2) Komendant Posterunku w Poznaniu

SŁ-II;

3) Komendant Posterunku w Kaliszu

SŁ-Ka;

4) Komendant Posterunku w Koninie

SŁ-Ko;

5) Komendant Posterunku w Lesznie

SŁ-Le;

6) Komendant Posterunku w Pile

SŁ-Pi;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ogólno-Administracyjnych

SŁ-III.

2. Komendantowi Wojewódzkiemu bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne
Straży, o których mowa w ust. 1.
3. W skład Straży wchodzą posterunki Straży mające siedziby w Kaliszu, Koninie,
Lesznie, Pile i Poznaniu. Posterunkiem Straży kieruje Komendant Posterunku.
4. Struktura organizacyjna Straży jest określona w schemacie organizacyjnym Straży,
stanowiącym załącznik do regulaminu.
Rozdział 3
Kierownictwo Straży
§ 3. 1. Kierownictwo Straży stanowi Komendant Wojewódzki.
2. Komendant Wojewódzki realizuje w szczególności zadania, o których mowa w § 13
ust. 5 regulaminu organizacyjnego urzędu.
3. Komendant Wojewódzki kieruje załatwianiem spraw i pracą podległych komórek
organizacyjnych Straży zgodnie ze schematem organizacyjnym Straży.
4. Komendant Wojewódzki może upoważnić
wykonywania w jego imieniu określonych czynności.

innego

pracownika

Straży

do

5. Komendanta Wojewódzkiego podczas nieobecności zastępuje Komendant Posterunku
w Poznaniu.
6. Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta Posterunku w Poznaniu podczas
jednoczesnej nieobecności zastępuje Strażnik wyznaczony przez Komendanta
Wojewódzkiego, a w przypadku gdy Komendant Wojewódzki nie wskazał zastępującego go
Strażnika, Strażnik wskazany przez dyrektora generalnego urzędu.
7. Komendanta Posterunku podczas nieobecności zastępuje Strażnik, a Strażnika
podczas jego nieobecności zastępuje Komendant Posterunku.
8. Pracownika na samodzielnym stanowisku pracy podczas jego nieobecności zastępuje
Komendant Posterunku w Poznaniu.
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Rozdział 4
Organizacja pracy w Straży
§ 4. 1. Obszarem działania Straży są tereny obwodów łowieckich na obszarze
województwa wielkopolskiego.
2. Posterunek Straży w Poznaniu obejmuje swoim zasięgiem obwody łowieckie
o numerach: 85, 97, 100-105, 109-110, 112-146, 152, 157-159, 163, 171, 174-188, 190-212,
297, 300, 309-310, 312-314, 316, 319-321 i 331-332. Łącznie 102 obwody.
3. Posterunek Straży w Kaliszu obejmuje swoim zasięgiem działania obwody łowieckie
o numerach: 298-299, 301-305, 311, 315, 317-318, 380-385, 387-388, 390-416, 448-470,
472-473, 475-476, 487-507 i 509-510. Łącznie 96 obwodów.
4. Posterunek Straży w Koninie obejmuje swoim zasięgiem działania obwody łowieckie
o numerach: 150-151, 153-156, 160-162, 164-170, 172-173, 233-296, 306-308 i 365-379.
Łącznie 100 obwodów.
5. Posterunek Straży w Lesznie obejmuje swoim zasięgiem działania obwody łowieckie
o numerach: 147-149, 213-232, 322-330, 333-364, 417-446, 471, 474 i 477-486. Łącznie 106
obwodów.
6. Posterunek Straży Pile obejmuje swoim zasięgiem działania obwody łowieckie
o numerach: 1-2, 4-11, 13-54, 56-84, 86-96, 98-99, 106-108 i 111. Łącznie 98 obwodów.
7. Komendant Wojewódzki podpisuje pisma z zakresu nadzorowanych zadań oraz
parafuje pisma i inne dokumenty przedkładane do podpisu Wojewodzie, I Wicewojewodzie,
II Wicewojewodzie albo dyrektorowi generalnemu urzędu. Komendant Wojewódzki ponadto:
1)

analizuje zagrożenie kłusownictwem oraz szkodnictwem łowieckim i przyrodniczym;

2)

opracowuje opisy stanowisk pracy oraz zakresy obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności Komendantów Posterunków i Strażników oraz pracownika na
samodzielnym stanowisku pracy;

3)

nadzoruje czynności prowadzone w ramach Straży w trybie kodeksu postępowania
karnego i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;

4)

rozpatruje sygnały obywatelskie dotyczące nadzorowanej działalności;

5)

przydziela i nadzoruje sposób przechowywania i wykorzystywania broni oraz środków
przymusu bezpośredniego;

6)

organizuje i koordynuje pracę Straży oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez
podległych Strażników;

7)

opracowuje harmonogram szkoleń dla Strażników i zapewnia ich organizację;

8)

opracowuje plany działania Straży;

9)

realizuje zadania obronne w zakresie właściwości Straży wynikające z obowiązujących
przepisów oraz zadań Urzędu, w szczególności z „Planu operacyjnego funkcjonowania
Województwa Wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny”;

10) składa Wojewodzie okresowe sprawozdania z działalności Straży;
11) współpracuje w szczególności z Policją, Polskim Związkiem Łowieckim, Regionalnymi
Dyrekcjami Lasów Państwowych oraz innymi służbami i strażami na zasadach
wynikających z przepisów prawa oraz zawartych porozumień.
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8. Komendant Posterunku podpisuje pisma dotyczące prowadzonych spraw z zakresu
właściwości posterunku. Komendant Posterunku poza zadaniami przypisanymi pracownikowi
kierującemu stanowiskiem do spraw, w szczególności:
1) kieruje całokształtem spraw związanych z działalnością Posterunku Straży;
2) opracowuje i przedkłada Komendantowi Wojewódzkiemu do zatwierdzenia kwartalne
plany pracy, półroczne i roczne sprawozdania z efektywności pracy Posterunku Straży;
3) planuje działania o charakterze prewencyjnym na obszarze działania Posterunku Straży;
4) prowadzi i nadzoruje postępowania realizowane w trybie kodeksu postępowania karnego
oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w granicach kompetencji Straży;
5) występuje w charakterze oskarżyciela w sprawach o wykroczenia;
6) ponosi odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu i wyposażenia będącego
w użytkowaniu Posterunku Straży;
7) współpracuje w szczególności z Policją, Polskim Związkiem Łowieckim, nadleśnictwami
oraz strażami i służbami na zasadach wynikających z przepisów prawa oraz zawartych
porozumień.
9.

Komendant Posterunku w Poznaniu dodatkowo opowiada za:

1) archiwizację dokumentacji w sprawach, o których mowa w ust. 8 pkt 4, znajdujących się
we właściwości Posterunków Straży;
2) koordynowanie w Straży zadań w zakresie ustanowionego w urzędzie systemu kontroli
zarządczej.
10. Pracownicy Straży realizują zadania wynikające z opisu stanowiska pracy lub
zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku pracy
i podejmują działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy zapewniając:
1) zgodność działalności komórki organizacyjnej z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi;
2) skuteczność i efektywność działań;
3) wiarygodność sprawozdań;
4) ochronę zasobów;
5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
6) efektywność i skuteczność przepływu informacji;
7) zarządzanie ryzykiem.
11. Kierownictwo Straży oraz pracownicy Straży zobowiązani są w wykonywaniu
obowiązków służbowych w szczególności do przestrzegania powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego
w miejscu pracy.
Rozdział 5
Zakresy działania komórek organizacyjnych Straży
§ 5. 1. Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych Straży należą szczególności −
w zakresie ich właściwości rzeczowej − zadania, o których mowa w § 17 regulaminu

4

organizacyjnego urzędu oraz prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, dotyczącej działania straży i zagrożeń kłusownictwem.
2. Do zakresu działania Posterunku Straży należą zadania realizowane przez
Strażników, w tym w szczególności:
1) zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego poprzez:
a) powadzenie monitoringu zagrożeń oraz realizację wspólnych działań
w szczególności z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim, Strażą Leśną oraz
Państwową Strażą Rybacką,
b) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełnione na
terenach obwodów łowieckich;
2) zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa poprzez:
a) powadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia w postępowaniu
uproszczonym, jeżeli przedmiotem postępowania jest zwierzyna, w trybie i na
zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego,
b) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w zakresie szkodnictwa
łowieckiego;
3) dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów
prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie źródeł ich pochodzenia;
4) dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny
lub jej części w zakresie sprawdzania źródeł jej pochodzenia;
5) dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług turystycznych
obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium województwa;
6) dokumentowanie przebiegu służby w notatniku służbowym na odrębnych zasadach;
7) prowadzenie dokumentacji Posterunku Straży, w szczególności dotyczącej: sprawozdań
z realizowanych działań, rozliczania czasu pracy oraz eksploatacji pojazdu służbowego.
3. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw OgólnoAdministracyjnych należą w szczególności:
1) prowadzenie spraw administracyjno-biurowych Straży;
2) organizowanie odpraw służbowych i narad z udziałem Komendanta Wojewódzkiego;
3) prowadzenie dokumentacji związanej z procesem mundurowania oraz wyposażenia
Strażników i posterunków;
4) prowadzenie ewidencji czasu pracy Strażników;
5) rozliczanie w systemie informatycznym nałożonych przez Straż mandatów karnych;
6) rozliczanie dokumentacji dotyczącej eksploatacji pojazdów służbowych, w tym zużycia
materiałów pędnych;
7) prowadzenie, na podstawie danych otrzymanych od Komendantów Posterunków,
rejestrów: śledztw i dochodzeń, postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia
postępowań przygotowawczych oraz spraw o wykroczenia;
8) aktualizowanie informacji umieszczanych na stronie intranetowej oraz Biuletynu
Informacji Publicznej Straży w zakresie właściwości Straży.
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4. Do zakresu działania Posterunków Straży w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile należą
realizowane przez Strażników zadania określone w regulaminie organizacyjnym delegatur
urzędu.
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