ZARZĄDZENIE Nr 28 /21
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego
Państwowej Straży Łowieckiej
Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d w związku z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny Państwowej Straży Łowieckiej, stanowiący
załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej
Straży Łowieckiej.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 36/16 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu, zmienione zarządzeniem nr 48/17
z dnia 30 października 2017 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Dyrektor Generalny
/-/ Jacek Woźniak

UZASADNIENIE
Przedmiotowym zarządzeniem wprowadza się nowy regulamin organizacyjny Państwowej
Straży Łowieckiej i w stosunku do dotychczas obowiązujących uregulowań wprowadza się
następujące zmiany:
1) uporządkowuje się obszary działania posterunków Straży na terenie województwa
wielkopolskiego (podział zakresu działania poszczególnych posterunków na obwody
łowieckie zamiast na powiaty w celu doprecyzowania terenów działania poszczególnych
posterunków Straży);
2) tworzy się Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ogólno-Administracyjnych
w Poznaniu, w związku z tym, że miejscem pracy Komendanta Wojewódzkiego jest
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Zadania utworzonego stanowiska pracy
zostają przypisane do zadań Stanowiska do Spraw Ogólno-Administracyjnych w Poznaniu;
3) komendantowi Wojewódzkiemu powierza się koordynowanie w Straży zadań w zakresie
ustanowionego w urzędzie systemu kontroli zarządczej;
4) wskazuje się miejsce pracy − Poznań – Komendanta Wojewódzkiego.
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjno-porządkowy.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.
Ponadto nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w związku
z wprowadzeniem tego aktu.

Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Łowieckiej
w Poznaniu
/-/ Piotr Mazur

Poznań, dnia 18 maja 2021 r.

