
Zarządzenie Nr 39/2014 
dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 3 września 2014 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego 

z siedzibą w Jeleniej Górze 
(DN-011/3328/14) 

  
 
 
 
Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) oraz statutu Karkonoskiego Parku Narodowego 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu 
Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze - Dz.U. z 2013 r. poz. 
307) zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się regulamin organizacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej 
Górze stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

 
Traci moc Zarządzenie Nr 14/2013 dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w 
Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze (DN-011/1185/13). 
 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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Załącznik 
do Zarządzenia Nr 39/2014 

Dyrektora 
Karkonoskiego Parku Narodowego 

z siedzibą w Jeleniej Górze 
z dnia 03 września 2014 r. 

 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO 
z siedzibą w Jeleniej Górze 

 
Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Ilekro ć w regulaminie jest mowa o: 

1) Parku - naleŜy przez to rozumieć Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej 
Górze. 

2) Dyrektorze Parku - naleŜy przez to rozumieć Dyrektora Karkonoskiego Parku 
Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze. 

 
§ 2 

Regulamin organizacyjny ustala: 
1) Organizacje wewnętrzną Parku. 
2) Ramowy zakres działania komórek organizacyjnych oraz stanowisk pracy. 
3) Uprawnienia do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentów, 

zarządzeń i pism, 
4) Postanowienia końcowe. 

§ 3 
Park działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 
627 z późn. zm.). 

2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. sprawie Karkonoskiego 
Parku Narodowego (Dz.U. Nr 64, poz. 306). 

3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania 
statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 307). 

4) Niniejszego regulaminu. 
5) Innych aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki pracowników parków 

narodowych. 
§ 4 

1. Park jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

2. Organem Parku jest Dyrektor Parku. 
3. Park funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, słuŜbowego 

podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej 
odpowiedzialności związanej z wykonywaniem powierzonych zadań. 

 
§ 5 

1. Siedzibą Parku jest miasto Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23. 
2. Park jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 
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Rozdział 2 
ORGANIZACJA WEWNETRZNA PARKU 

 
§ 6 

Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy dyrektora ds. ochrony 
przyrody, zastępcy dyrektora ds. administracyjnych, głównego księgowego oraz 
kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 7 ust. 1.  

 
§ 7 

1. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne: 
1) Dział Administracyjny; 
2) Dział Ekonomiczny; 
3) Dział Edukacji Ekologicznej, w skład którego wchodzą: 

a) Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego „CI”; 
b) Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej „KCEE”; 
c) Centrum Muzealno – Edukacyjne „CME” (w budowie); 

1) Dział Ochrony Przyrody, w skład którego wchodzą: 
a) Karkonoski Bank Genów; 
b) Stacja Monitoringowo – Badawcza, w ramach której działa stacja bazowa 

Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP); 
c) Zespół Ochrony Przyrody; 

2) Dział Udostępniania Parku; 
3) Zespół Systemu Informacji Geograficznej (GIS); 
4) Posterunek StraŜy Parku; 
5) Obwody ochronne: 

a) ŚnieŜka, 
b) Przełęcz, 
c) Szrenica. 

2. W Dziale Administracyjnym funkcjonują następujące stanowiska pracy: 
1) kierownik działu ds. administracyjnych – kierujący Działem Administracyjnym, 
2) stanowiska ds. administracyjnych, 
3) stanowisko ds. zamówień publicznych, 
4) stanowisko ds. obsługi sekretariatu, 
5) stanowisko ds. inwestycji i remontów, 

3. Działem Ekonomicznym kieruje Główny Księgowy, w Dziale Ekonomicznym 
funkcjonują następujące stanowiska pracy: 
1) zastępca głównego księgowego, 
2) stanowiska pracy ds. finansowo – księgowych, 
3) stanowisko pracy ds. kadrowych. 
 

4. Działem Edukacji Ekologicznej kieruje – główny specjalista ds. udostępniania parku. 
5. W Dziale Edukacji Ekologicznej funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 

1) Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego (CI), w którym 
funkcjonują następujące stanowiska pracy: 
a) Kierownik pracowni naukowo – edukacyjnej, kierujący pracami CI, 
b) stanowiska ds. edukacji ekologicznej. 

2) Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej (KCEE), w którym funkcjonują 
następujące stanowiska pracy: 
a) kierownik ośrodka edukacyjno – muzealnego, kierujący pracami KCEE 
b) stanowiska ds. edukacji ekologicznej. 
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3) Centrum Muzealno – Edukacyjne (CME), w budowie,  w którym funkcjonują 
następujące stanowiska pracy: 
a) kierownik centrum, kierujący pracami (CME) 
b) stanowiska ds. edukacji ekologicznej. 

6. Działem Ochrony Przyrody kieruje – główny specjalista ds. ochrony przyrody. 
7. W Dziale Ochrony Przyrody funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 

1) Karkonoski Bank Genów, w którym funkcjonują następujące stanowiska pracy: 
a) kierownik szkółki leśnej – kierujący Karkonoskim Bakiem Genów, 
b) stanowiska ds. ochrony przyrody. 

2) Stacja Monitoringowo – Badawcza, w której funkcjonują następujące 
stanowiska pracy: 
a) Kierownik pracowni naukowo – edukacyjnej – kierujący Stacją 

Monitoringowo – Badawczą,  
b) stanowiska ds. badań naukowych i monitoringu przyrodniczego. 
c) stanowisko ds. stacji bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 

Przyrodniczego (ZMŚP), 
3) Zespół ochrony przyrody, w którym funkcjonują następujące stanowiska pracy: 

a) Kierownik zespołu ds. ochrony przyrody – kierujący zespołem ochrony 
przyrody, 

b) stanowiska ds. ochrony przyrody. 
8. W Dziale Udostępniania Parku funkcjonują następujące stanowiska pracy: 

1) główny specjalista ds. udostępniania parku – kierujący Działem Udostępniania 
Parku, 

2) stanowiska ds. udostępniania Parku. 
 
9. W Zespole Systemu Informacji Geograficznej (GIS), funkcjonują następujące 
stanowiska pracy: 

a) kierownik zespołu ds. ochrony przyrody – kierujący pracami GIS, 
b) stanowiska ds. GIS. 

 
§ 8 

W Posterunku StraŜy Parku funkcjonują następujące stanowiska pracy: 
1) komendant StraŜy Parku – kierujący pracami Posterunku StraŜy Parku, 
2) zastępca komendanta StraŜy Parku, 
3) funkcjonariusze StraŜy Parku. 

 
§ 9 

1. Obszar parku dzieli się na obwody ochronne: 
1) ŚnieŜka, 
2) Przełęcz, 
3) Szrenica. 

2. Podział Parku na poszczególne obwody ochronne określa odrębne zarządzenie 
dyrektora Parku, 

3. W obwodach ochronnych funkcjonują następujące stanowiska pracy: 
1) konserwator obwodu ochronnego – kierujący obwodem ochronnym, 
2) leśniczy, 
3) podleśniczy, 
4) specjalista. 

4. Pracę konserwatorów obwodów ochronnych koordynuje i nadzoruje nadleśniczy 
podlegający dyrektorowi parku.  
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§ 10 
1. Obsługę prawną Parku wykonuje Radca Prawny w formie usługi, który podlega 

bezpośrednio dyrektorowi parku. 
2. Obsługę Parku w zakresie bhp wykonuje uprawniony w tym zakresie specjalista w 

formie usługi, podległy Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych. 
3. Obsługę zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania 

kryzysowego oraz prawidłowego obiegu i przechowywania dokumentacji niejawnej, 
wykonuje uprawniony w tym zakresie specjalista ds. obronnych w formie usługi 
podległy komendantowi StraŜy Parku. 

 
§ 11 

Poszczególne komórki organizacyjne Parku mieszczą się w następujących obiektach 
Parku: 

1) Dyrektor Parku, Zastępcy Dyrektora Parku, Kierujący Działem Ochrony Przyrody, 
Nadleśniczy, Dział Administracyjny, Dział Ekonomiczny, Zespół Ochrony 
Przyrody, Dział Udostępniania Parku, Zespół Systemu Informacji Geograficznej 
(GIS), Posterunek StraŜy Parku, Radca Prawny, Specjalista ds. BHP oraz 
Specjalista ds. obronnych - Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23:  

2) Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Karpacz, ul Leśna 9 
oraz Karpacz, ul Na ŚnieŜkę 14 – „Domek Myśliwski”, 

3) Centrum Muzealno - Edukacyjne – Jelenia Góra, ul. Cieplicka 196, Karkonoska 3, 
4. 

4) Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, kierujący Działem Edukacji 
Ekologicznej - Szklarska Poręba, ul Okrzei 28. 

5) Karkonoski Bank Genów, Stacja Monitoringowo - Badawcza – Jelenia Góra, ul. 
Myśliwska 9a. 

6) Obwód Ochronny ŚnieŜka – w budynku Centrum Informacyjnego Karkonoskiego 
Parku Narodowego – Karpacz, ul Leśna 9 

7) Obwód Ochronny Przełęcz – w budynku Karkonoskiego Banku Genów, Jelenia 
Góra, ul. Myśliwska 9a. 

8) Obwód Ochronny Szrenica – w budynku Karkonoskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej, Szklarska Poręba, ul Okrzei 28. 

 
§ 12 

Szczegółową strukturę organizacyjna Parku określa Schemat Organizacyjny 
Karkonoskiego Parku Narodowego, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 
 

Rozdział 3 
RAMOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  

ORAZ STANOWISK PRACY PARKU 
 

§ 13 
1. Dyrektor Parku reprezentuje Park na zewnątrz, zarządza Parkiem i jest 

odpowiedzialny za realizację zadań określonych w art. 8b ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie przyrody, a ponadto: 
1) dba o prawidłowe gospodarowanie środkami budŜetowymi i pozabudŜetowymi 

przeznaczonymi na działalność Parku, 
2) zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie komórek organizacyjnych Parku, 
3) prowadzi współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz 

międzynarodowymi w zakresie ochrony przyrody, 
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4) prowadzi współpracę z samorządami lokalnymi oraz podmiotami funkcjonującymi 
na terenie Parku oraz w jego otoczeniu. 

5) kieruje wykonywaniem zadań obronnych w Parku oraz odpowiada za ich 
przygotowanie w okresie pokoju do działania w warunkach zewnętrznego 
zagroŜenia bezpieczeństwa Państwa w czasie wojny, 

6)  przygotowuje warunki organizacyjne i techniczne planowania i realizacji zadań 
obronnych w Parku, 

7)  przygotowuje warunki organizacyjne i techniczne oraz odpowiada za realizację 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i ochrony informacji 
niejawnych w Parku. 

 
2. Dyrektorowi parku  podlegają bezpośrednio: 

1) zastępcy dyrektora parku, 
2) główny księgowy, 
3) kierownik zespołu ds. ochrony przyrody – kierujący pracami Zespołu GIS, 
4) komendant StraŜy Parku, 
5) nadleśniczy 
6) radca prawny – (umowa z kancelarią prawną). 

 
§ 14 

1. Zastępca dyrektora parku ds. ochrony przyrody nadzoruje pracę Działu Ochrony 
Przyrody; Działu Udostępniania Parku; nadzoruje udzielanie zamówień publicznych 
w Parku; odpowiedzialny jest za organizacje kontroli wewnętrznej i kontroli 
zarządczej w Parku. 

2. Zastępca dyrektora parku ds. ochrony przyrody odpowiada ponadto za: 
1) przygotowanie projektu planu ochrony, o którym mowa w art. 18 i 29 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, a w przypadku jego braku 
projektu zadań ochronnych, o których mowa w art.22 i 28 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 

2) przygotowanie projektu rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu 
ochrony lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 

3. Zastępca dyrektora parku ds. ochrony przyrody zastępuje dyrektora parku w czasie 
jego nieobecności. 

4. Zastępcy dyrektora parku ds. ochrony przyrody podlegają bezpośrednio następujące 
stanowiska pracy: 
1) główny specjalista ds. ochrony przyrody, kierujący Działem Ochrony Przyrody, 
2) główny specjalista ds. udostępniania parku, kierujący Działem Udostępniania 

Parku. 
 

§ 15 
1. Zastępca dyrektora parku ds. administracyjnych nadzoruje pracę Działu Edukacji 

Ekologicznej oraz Działu Administracyjnego; odpowiada za organizację sprzedaŜy 
usług i materiałów, z wyłączeniem produktów drzewnych i niedrzewnych, opłat za 
udostępnianie Parku oraz biletów wstępu do Parku, zabezpiecza organizacyjno - 
formalne warunki funkcjonowania Parku; nadzoruje prawidłowe wykorzystywanie 
składników majątku ruchomego; nadzoruje sprawy bhp w Parku. 

2. Zastępca dyrektora parku ds. administracyjnych odpowiada ponadto za 
przygotowanie projektu rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony 
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lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z zakresu swojego nadzoru, 

3. Zastępcy dyrektora parku ds. administracyjnych podlegają bezpośrednio 
następujące stanowiska pracy: 
1) główny specjalista ds. udostępniania parku, kierujący Działem Edukacji 

Ekologicznej, 
2) kierownik działu, kierujący Działem Administracyjnym, 
3) specjalista ds. bhp – (umowa usługi). 

 
§ 16 

1. Dział Administracyjny  realizuje następujące zadania: 
1) zabezpiecza prawne, organizacyjne oraz materialne warunki funkcjonowania 

Parku, 
2) prowadzi nadzór nad właściwą eksploatacją nieruchomości zabudowanych Parku, 
3) prowadzi gospodarkę lokalami mieszkalnymi Parku oraz infrastrukturą związaną z 

przedmiotowymi lokalami, w szczególności w celu zabezpieczenia lokali 
bezpłatnych dla słuŜby parku narodowego, 

4) sporządza analizy i propozycję stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz 
dzierŜaw gruntów związanych z tymi lokalami, 

5) prowadzi sprawy związane z zaległościami czynszowymi za lokale mieszkalne, 
6) prowadzi sprawy w zakresie transportu, napraw, remontów i inwestycji, 
7) sporządza roczne oraz wieloletnie plany rzeczowo-finansowe w zakresie napraw, 

remontów i inwestycji oraz po ich zatwierdzeniu organizuje ich realizację, 
8) prowadzi archiwum i magazyn Parku, 
9) prowadzi sekretariat dyrektora parku, 
10) prowadzi sprawy z zakresu udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora 
Parku. 

11) organizuje zaopatrzenie dla Parku w niezbędne materiały i sprzęt, 
2. Kierownik działu  – kierujący Działem Administracyjnym, 

1) kieruje Działem Administracyjnym i odpowiada za prawidłową organizacje pracy 
działu, 

2) opracowuje projekty rocznych zadań rzeczowych z zakresu swojego działania i 
przedkłada je dyrektorowi parku do zatwierdzenia, 

3) nadzoruje i kontroluje realizację zatwierdzonych zadań rzeczowych z zakresu 
swojego działania. 

4) prowadzi gospodarkę lokalami mieszkalnymi i uŜytkowymi Parku, w 
szczególności w celu zabezpieczenia lokali bezpłatnych dla słuŜby parków 
narodowych, 

5) sporządza analizy i propozycję stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz 
dzierŜaw gruntów związanych z tymi lokalami; 

3. Kierownikowi działu podlegają następujące stanowiska pracy: 
1) stanowiska ds. administracyjnych 
2) stanowisko ds. zamówień publicznych, z tym, Ŝe w sprawach organizacji 

zamówień publicznych stanowisko to ściśle współpracuje z zastępcą dyrektora ds. 
ochrony przyrody oraz głównym księgowym, 

3) stanowisko ds. obsługi sekretariatu, 
4) stanowisko ds. inwestycji i remontów, 
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4. Stanowiska ds. administracyjnych: 
1) opracowują projekty rocznych zadań rzeczowych z zakresu administracji 

nieruchomościami zabudowanymi i majątkiem ruchomym oraz przedkładają je 
głównemu specjaliście do sprawdzenia, 

2) organizują, nadzorują i kontrolują realizacje zatwierdzonych zadań rzeczowych z 
ww. zakresu, 

3) uczestniczą w sprawach związanych z wynajmem, dzierŜawą lub uŜyczeniem 
lokali mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi lokalami, 

4) prowadzą sprawy związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa 
będącym w uŜytkowaniu Parku, 

5) zabezpieczają administracyjno - gospodarcze warunki funkcjonowania Parku, 
6) prowadzą magazyn Parku oraz archiwum Parku. 
7) utrzymują w gotowości i sprawności środki transportowe (samochody, ciągniki, 

skutery śnieŜne, quady i inne urządzenia transportowe) będące na stanie Parku 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

8) organizują przydział środków transportowych dla pracowników Parku w celu 
wykonywania obowiązków słuŜbowych, 

9) prowadzą ewidencję oraz rozliczają wykorzystanie środków transportowych przez 
pracowników Parku, 

10) dokonują okresowej oceny wykorzystania środków transportowych oraz oceniają 
celowość ich dalszego utrzymania, 

11) utrzymują porządek i czystość w budynku Dyrekcji Parku i w jego otoczeniu, 
12) w razie konieczności dozorują obiekty Parku i mienie w nim zgromadzone,  
13) dokonują drobnych napraw i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, 
14) uczestniczą w pracach naprawczych i remontowych urządzeń oraz mienia na 

terenie Parku, zlecone przez bezpośredniego przełoŜonego, 
15) zapewniają obsługę środków transportu dla potrzeb Parku, w szczególności dla 

dyrektora parku, zastępców dyrektora parku i głównego księgowego, 
16) uczestniczą w zadaniach z zakresu zaopatrzenia Parku, 
17) uczestniczą w innych pracach ustalonych przez bezpośredniego przełoŜonego. 

5. Stanowisko ds. zamówień publicznych: 
1) odpowiada za prawidłową organizacje pracy i nadzór przy udzielaniu zamówień 

publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi 
zarządzeniami dyrektora parku wydanymi w tym zakresie, 

2) w porozumieniu z zastępcą dyrektora ds. ochrony przyrody opracowuje roczne 
plany zamówień publicznych na podstawie danych otrzymanych z poszczególnych 
komórek organizacyjnych Parku, 

3) odpowiada za publikacje ogłoszeń o zamówieniach publicznych i gromadzenie 
dokumentacji z zakresu udzielanych zamówień publicznych, 

4) sporządza i przedkłada zastępcy dyrektora ds. ochrony przyrody okresowe 
sprawozdania z udzielanych zamówień publicznych, wraz z wnioskami o 
polepszenie organizacji pracy w tym zakresie, 

5) przedkłada dyrektorowi parku informację o przypadkach naruszenia 
obowiązujących przepisów prawa przy udzielaniu zamówień publicznych przez 
pracowników Parku, 

6) opracowuje projekty aktów prawnych dyrektora parku w zakresie udzielania 
zamówień publicznych i przedkłada je dyrektorowi parku do zatwierdzenia. 

7) w sprawach zamówień publicznych stanowisko ds. zamówień publicznych 
podlega zastępcy dyrektora parku ds. ochrony przyrody. 



 8 

7. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - prowadzi całościową obsługę sekretariatu 
dyrektora parku, a ponadto koordynuje wolontariat i praktyki zawodowe na terenie parku. 
8. Stanowisko ds. inwestycji i remontów: 

1) opracowuje projekty rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony 
lub zadań ochronnych z zakresu inwestycji i remontów i przedkłada je głównemu 
specjaliście ds. administracyjnych do sprawdzenia, 

2) organizuje, nadzoruje i kontroluje realizacje zatwierdzonych zadań rzeczowych z 
zakresu inwestycji i remontów, 

3) organizuje i realizuje wymagane przeglądy i oceny budynków i budowli Parku, 
wynikające z ustawy prawo budowlane, 

4) organizuje i nadzoruje remonty i naprawy budynków, urządzeń budowlanych, 
dróg wewnętrznych i innych szlaków komunikacyjnych Parku, 

5) organizuje i nadzoruje realizację napraw i remontów awaryjnych. 
 

§ 17 
1. Dział Ekonomiczny realizuje następujące zadania: 

1) prowadzi całość spraw związanych z prowadzeniem rachunkowości Parku, a w 
szczególności: 
a) prowadzi, na podstawie dowodów księgowych, księgi rachunkowe Parku 

zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości, 
b) prowadzi gospodarkę finansową zapewniającą terminowe ściąganie naleŜności 

oraz spłatę zobowiązań, 
c) ustala, na podstawie dowodów księgowych zobowiązania jednostki, w tym 

zobowiązania publicznoprawne,  
d) kontroluje i nadzoruje prace związane z inwentaryzacją składników majątku 

KPN oraz sporządza końcowe jej rozliczenie, 
e) organizuje gospodarkę kasową w jednostce 

2) wykonuje dyspozycje środkami pienięŜnymi, w tym: 
a) reguluje zobowiązania z właściwych środków, 
b) terminowo przekazuje zgromadzone dochody na rachunek dochodów budŜetu 

państwa. 
3) dokonuje wstępnej kontroli: 

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Parku, 
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i 

finansowych. 
4) opracowuje, na podstawie otrzymanych dokumentów z innych działów projekty 

oraz plany finansowe jednostki. 
5) sporządza sprawozdania finansowe jednostki. 
6) prowadzi całość spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników Parku. 
7) współpracuje w zakresie pozyskiwania przez Park środków finansowych z dotacji 

budŜetu państwa, funduszy krajowych i zagranicznych. 
8) prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania. 
9) prowadzi całość spraw kadrowych w Parku. 

2. Główny księgowy: 
1) kieruje pracami Działu Ekonomicznego i odpowiada za prawidłową organizację 

pracy działu, 
2) działa w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o 

rachunkowości oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, 
3) prawa, obowiązki i odpowiedzialność głównego księgowego określa ustawa o 

finansach publicznych oraz szczegółowy zakres czynności. 
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3. Głównemu księgowemu podlegają: 
1) zastępca głównego księgowego, 
2) stanowiska pracy ds. finansowo – księgowych, 
3) stanowisko pracy ds. kadrowych. 

4. Zastępca głównego księgowego realizuje następujące zadania:  
1) zastępuje głównego księgowego w czasie jego nieobecności, 
2) działa w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o 

rachunkowości, oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, 
3) prowadzi całość spraw dotyczących rozliczeń finansowych środków 

pochodzących z UE, 
4) prawa, obowiązki i odpowiedzialność zastępcy głównego księgowego określa 

ustawa o finansach publicznych oraz szczegółowy zakres czynności. 
5. Stanowiska pracy ds. finansowo - księgowych realizują zadania z zakresu obsługi 
finansowo - księgowej Parku ustalone przez głównego księgowego. 
6. Stanowisko pracy ds. kadrowych odpowiada za realizację następujących zadań: 

1) prowadzi całość spraw kadrowych w Parku wynikających z kodeksu pracy, 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Parków 
Narodowych oraz innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, 

2) opracowuje projekty planów urlopów dla pracowników Parku i po jego 
zatwierdzeniu przez dyrektora Parku nadzoruje prawidłowe wykorzystanie 
urlopów wypoczynkowych, 

3) opracowuje projekt planu szkoleń w Parku i po zatwierdzeniu przez dyrektora 
parku nadzoruje jego realizację, 

4) opracowuje projekt regulaminu pracy i przedkłada związkom zawodowym do 
uzgodnienia, dyrektorowi parku do zatwierdzenia, dba o jego aktualizację, 

5) prowadzi sprawy związane z organizacją staŜy zawodowych, 
6) sporządza roczne plany zakupu sortów mundurowych, obuwia i ubrań bhp oraz 
środków ochrony osobistej i przekazuje je do akceptacji dyrektorowi Parku, 

7) organizuje zakup i wydawanie pracownikom posiłków profilaktycznych, sortów 
mundurowych, obuwia i ubrań bhp oraz środków ochrony osobistej zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i we właściwych terminach. 

 
§ 18 

1. Dział Edukacji Ekologicznej realizuje następujące zadania: 
1) prowadzi sprawy związane z udostępnianiem Parku do celów edukacyjnych, w 

szczególności: 
a) organizuje i koordynuje edukację ekologiczną oraz interpretacje przyrodniczą 

Parku, 
b) organizuje i koordynuje imprezy indywidualne i masowe o charakterze 

edukacyjnym, 
c) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w 

zakresie edukacji ekologicznej, 
d) realizuje zadania z zakresu ochrony wartości kulturowych i historycznych 

Parku, 
e) organizuje działalność wystawienniczą oraz wydawniczą Parku, 
f) promuje pozytywne postawy społeczeństwa w stosunku do Parku, 

2. Dział Edukacji Ekologicznej realizuje zadania poprzez wewnętrzne komórki 
organizacyjne, tj.: Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego „CI”; 
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej „KCEE”; Centrum Muzealno – 
Edukacyjne „CME” – w budowie. 
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3. Główny specjalista ds. udostępniania parku – kierujący Działem Edukacji 
Ekologicznej: 

1) kieruje Działem Edukacji Ekologicznej i odpowiada za prawidłową organizacje 
pracy działu, 

2) przy udziale podległych pracowników opracowuje projekty rocznych zadań 
rzeczowych wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych z zakresu 
edukacji ekologicznej i przedkłada je dyrektorowi parku do zatwierdzenia, 

3) nadzoruje i kontroluje realizacje zatwierdzonych rocznych zadań rzeczowych z 
zakresu edukacji ekologicznej, 

4) zapewnia właściwe warunki techniczne i organizacyjne funkcjonowania 
poszczególnych komórek wewnętrznych (Centrum Informacyjne Karkonoskiego 
Parku Narodowego; Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej; Centrum 
Muzealno-Edukacyjnego – w budowie), 

5) odpowiada za właściwe funkcjonowanie infrastruktury technicznej w dziale, w 
tym ścieŜek o charakterze informacyjno - edukacyjnym, 

6) koordynuje sprawy związane z działalnością wydawniczą Parku. 
4. Głównemu specjaliście ds. udostępniania parku , kierującemu Działem Edukacji 
Ekologicznej podlegają bezpośrednio: 

1) kierownik pracowni naukowo – edukacyjnej – kierujący pracami CI, 
2) kierownik ośrodka edukacyjno – muzealnego, kierujący pracami KCEE, 
3) kierownik CME. 

5. Kierownik pracowni naukowo – edukacyjnej, kierujący pracami CI: 
1) kieruje pracami CI i odpowiada za prawidłową organizacje pracy tej komórki 

organizacyjnej, 
2) organizuje i realizuje przy udziale podległych mu pracowników działalność 

informacyjną i edukacyjną w CI, 
3) organizuje imprezy indywidualne i masowe o charakterze edukacyjnym, 
4) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami w zakresie edukacji 

ekologicznej, 
5) organizuje działalność wystawienniczą w CI, 
6) promuje pozytywne postawy społeczeństwa w stosunku do Parku, 
7) odpowiada za prawidłowe wykorzystanie powierzonego mienia Parku. 

6. Kierownikowi pracowni naukowo – edukacyjnej podlegają stanowiska ds. edukacji 
ekologicznej skierowane do pracy w CI. 
7. Kierownik o środka edukacyjno – muzealnego, kierujący pracami KCEE: 

1) kieruje pracami KCEE i odpowiada za prawidłową organizacje pracy tej komórki 
organizacyjnej, 

2) organizuje i realizuje przy udziale podległych mu pracowników działalność 
edukacyjną i informacyjną w KCEE, 

3) organizuje imprezy indywidualne i masowe o charakterze edukacyjnym, 
4) nadzoruje bezpłatne rozdawnictwo wydawnictw o charakterze edukacyjnym, 
5) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami w zakresie edukacji 

ekologicznej, 
6) organizuje działalność wystawienniczą w KCEE, 
7) nadzoruje prowadzenie biblioteki Parku, 
8) promuje pozytywne postawy społeczeństwa w stosunku do Parku, 
9) odpowiada za prawidłowe wykorzystanie powierzonego mienia Parku. 

8. Kierownikowi o środka edukacyjno – muzealnego podlegają stanowiska ds. edukacji 
ekologicznej skierowane do pracy w KCEE. 
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9. Kierownik CME: 
1) kieruje pracami organizacyjnymi CME i w porozumieniu z głównym specjalistą 

ds. udostępniania parku – kierującym działem edukacji ekologicznej, 
kierownikiem działu administracji oraz zastępcą dyrektora ds. administracyjnych 
sporządza niezbędne analizy i dokumenty dla prawidłowej realizacji procesu 
inwestycyjnego CME, 

2) opracowuje projekty do funduszy krajowych i UE w celu pozyskania niezbędnych 
środków finansowych na realizację zadań z zakresu CME i po ich pozyskaniu 
koordynuje ich realizację, 

3) współuczestniczy w organizacji imprez o charakterze edukacyjnym i 
informacyjnym, 

4) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami w zakresie edukacji 
ekologicznej, 

5) promuje pozytywne postawy społeczeństwa w stosunku do Parku, 
6) odpowiada za prawidłowe wykorzystanie powierzonego mienia Parku. 

10. Kierownikowi centrum – kierującemu pracami CME podlegają stanowiska ds. 
edukacji ekologicznej skierowane do pracy w tym centrum. 
11. Stanowiska ds. edukacji ekologicznej realizują zadania z zakresu: 

1) edukacji ekologicznej, informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej ustalone 
przez bezpośrednich przełoŜonych, 

2) współuczestniczą w pracach związanych z procesem inwestycyjnym CME, 
3) przygotowują i przekazują mediom informacje z zakresu funkcjonowania Parku,                          

o występujących zagroŜeniach na terenie Parku oraz o zdarzeniach mających 
miejsce na terenie Parku, 

12. W Centrum Muzealno – Edukacyjnym tworzy się redakcję czasopisma „Karkonosze”. 
13. Funkcję sekretarza redakcji czasopisma „Karkonosze” pełni wydzielone stanowisko 

ds. edukacji ekologicznej. 
14. Zadaniem sekretarza redakcji jest w szczególności: organizacja prac związanych ze 

składem oraz drukiem czasopisma, pozyskiwanie materiałów wydawniczych, 
gromadzenie i korekta artykułów od autorów, organizacja dystrybucji i promocja 
czasopisma, pozyskiwanie środków finansowych na wydawanie czasopisma. 

15. Funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Karkonosze” pełni osoba zatrudniona 
przez Park w formie usługi, podległa dyrektorowi Parku. 

16. Zadaniem redaktora naczelnego jest w szczególności: 
1) opracowanie ramowej koncepcji układu czasopisma „Karkonosze”, 
2) opracowanie koncepcji układu merytorycznego poszczególnych numerów 

czasopisma, 
3) opracowanie redakcyjne tekstów w kaŜdym numerze, 
4) nadzór nad przygotowaniem do druku poszczególnych numerów czasopisma. 

 
§ 19 

1. Dział ochrony przyrody realizuje następujące zadania: 
1) realizuje ochronę ekosystemów, gatunków i ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych, 

przyrody nieoŜywionej i gleb, 
2) organizuje, koordynuje i wykonuje prace z zakresu badań naukowych oraz 

monitoringu przyrodniczego na terenie Parku, 
3) prowadzi sprawy z zakresu udostępniania terenu parku do badań naukowych dla 

osób i instytucji naukowych zewnętrznych oraz ćwiczeń terenowych studentów, 
4) koordynuje i realizuje zadania wynikające ze zobowiązań międzynarodowych, tj. 

Natura 2000, Europarc Federation, IUCN, MaB, Konwencja Ramsar i innych. 
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5) koordynuje współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w 
zakresie ochrony przyrody, badań naukowych i monitoringu przyrodniczego. 

2. Karkonoski Bank Genów realizuje następujące zadania: 
1) prowadzi zbór nasion (lub części wegetatywnych), ich przechowywanie                         

i przysposabianie do wysiewu (wysadzania) gatunków roślin zielnych, krzewów           
i drzew leśnych, 

2) produkuje materiał sadzeniowy ww. gatunków, zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody oraz ustawą o leśnym materiale rozmnoŜeniowym, 

3) tworzy i utrzymuje archiwa genetyczne rzadkich i zagroŜonych gatunków roślin, 
krzewów i drzew leśnych, 

4) tworzy i utrzymuje ośrodki hodowli i introdukcji rzadkich i zagroŜonych 
gatunków zwierząt. 

3. Stacja Monitoringowo – Badawcza realizuje następujące zadania: 
1) organizuje, koordynuje prace z zakresu badań naukowych, monitoringu 

przyrodniczego, nieleśnych ekosystemów lądowych i ochrony roślin, 
2) prowadzi sprawy z zakresu udostępniania terenu parku do badań naukowych, 

monitoringu przyrodniczego oraz ćwiczeń terenowych dla osób i instytucji 
naukowych oraz studentów, 

3) koordynuje i realizuje zadania wynikające ze zobowiązań międzynarodowych, tj. 
Europarc Federation, IUCN, MaB, Konwencja Ramsar i inne. 

4) W ramach Stacji Moniotoringowo – Badawczej tworzy się Stację Bazową 
Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Karkonosze” 
działającej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie 
porozumienia zawartego dnia 12 grudnia 2013 r. pomiędzy dyrektorem parku a 
Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.  

5) Szczegółowy zakres działalności Stacji określa program badawczo-pomiarowy 
Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, będący załącznikiem 
do ww. porozumienia. 

4. Zespół Ochrony Przyrody realizuje następujące zadania: 
1) organizuje i koordynuje prace z zakresu ochrony ekosystemów leśnych, gatunków 

i ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych, przyrody nieoŜywionej i gleb, 
2) koordynuje i realizuje zadania wynikające z programu Natura 2000 oraz 

Konwencji o róŜnorodności biologicznej, 
3) organizuje i realizuje monitoring ekosystemów leśnych oraz monitoring fauny na 

terenie Parku. 
5.  Główny specjalista ds. ochrony przyrody – kierujący działem ochrony przyrody: 

1) kieruje Działem Ochrony Przyrody i odpowiada za prawidłową organizację pracy, 
2) koordynuje opracowanie projektów rocznych zadań rzeczowych wynikających z 

planu ochrony lub zadań ochronnych z zakresu ochrony przyrody, badań 
naukowych i monitoringu przyrodniczego i przedkłada je dyrektorowi parku do 
zatwierdzenia, 

3) nadzoruje i kontroluje realizacje zatwierdzonych zadań rzeczowych z zakresu 
ochrony przyrody, badań naukowych i monitoringu przyrodniczego, 

4) koordynuje opracowanie i realizację projektów dofinansowanych z krajowych i 
zagranicznych środków pomocowych z zakresu ochrony przyrody, badań 
naukowych i monitoringu przyrodniczego. 

6. Głównemu specjaliście ds. ochrony przyrody podlegają następujące stanowiska 
pracy: 
1) kierownik szkółki leśnej – kierujący Karkonoskim Bankiem Genów, 
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2) kierownik pracowni naukowo – edukacyjnej – kierujący Stacją Monitoringowo – 
Badawczą, 

3) kierownik zespołu ds. ochrony przyrody – kierujący Zespołem Ochrony Przyrody, 
7. Kierownik szkółki leśnej – kierujący Karkonoskim Bakiem Genów: 

1) kieruje pracami Karkonoskiego Banku Genów i odpowiada za prawidłową 
organizację pracy tej komórki organizacyjnej, 

2) opracowuje, przy pomocy podległych pracowników projekty rocznych i 
wieloletnich zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony lub zadań 
ochronnych z zakresu działania Karkonoskiego Banku Genów i przedkłada je 
głównemu specjaliście ds. ochrony przyrody do sprawdzenia, 

3) organizuje realizację zatwierdzonych zadań rzeczowych z zakresu działania 
Karkonoskiego Banku Genów, 

4) tworzy i utrzymuje archiwa genetyczne rzadkich i zagroŜonych gatunków roślin 
zielnych, krzewów i drzew leśnych, 

5) tworzy i utrzymuje ośrodki hodowli i introdukcji rzadkich i zagroŜonych 
gatunków zwierząt, 

6) utrzymuje we właściwym stanie obiekty, urządzenia i narzędzia będące na stanie 
Karkonoskiego Banku Genów. 

8. Kierownikowi szkółki leśnej podlegają bezpośrednio stanowiska pracy ds. ochrony 
przyrody skierowane do pracy w Karkonoskim Banku Genów, które wykonują w 
szczególności następujące zadania: 
1) wykonują prace z zakresu zbioru nasion, części roślin, produkcji szkółkarskiej, 

hodowli roślin i zwierząt, 
2) dozorują oraz utrzymują porządek i czystość w obiektach Karkonoskiego Banku 

Genów i wokół nich,  
9. Kierownik pracowni naukowo – edukacyjnej – kierujący Stacją Monitoringowo –  

Badawczą: 
1) kieruje Stacją Monitoringowo - Badawczą i odpowiada za prawidłową organizację 

pracy stacji, 
2) opracowuje, przy pomocy podległych pracowników projekty rocznych zadań 

rzeczowych wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych z zakresu badań 
naukowych, monitoringu przyrodniczego, ochrony ekosystemów nieleśnych, 
ochrony roślin i ich siedlisk, przyrody nieoŜywionej i przedkłada je głównemu 
specjaliście ds. ochrony przyrody do sprawdzenia, 

3) koordynuje realizację zatwierdzonych zadań rzeczowych z ww. zakresu, 
4) koordynuje prowadzenie badań naukowych, monitoringu przyrodniczego oraz 
ćwiczeń terenowych na terenie Parku, 

5) ocenia wnioski, przygotowuje projekty licencji na badania naukowe, monitoring 
przyrodniczy oraz ćwiczenia terenowe i przedstawia je do zatwierdzenia 
dyrektorowi Parku,  

6) koordynuje współpracę Parku z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi 
takimi, jak: Europarc Federation, MaB, Konwencja Ramsar, 

7) prowadzi obsługę Rady Naukowej Parku. 
8) nadzoruje funkcjonowanie stacji bazowej Zintegrowanego Monitoringu 
Środowiska Przyrodniczego „Karkonosze”. 

10. Kierownikowi pracowni naukowo – edukacyjnej podlegają bezpośrednio: 
1) stanowiska pracy ds. badań naukowych i monitoringu przyrodniczego, 
2) stanowisko ds. stacji bazowej ZMŚP. 
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11. Stanowiska pracy ds. badań naukowych i monitoringu przyrodniczego prowadzą  
sprawy z zakresu: 
1) ochrony ekosystemów nieleśnych, w tym torfowiskowych oraz ekosystemów 

wodnych, 
2) ochrony roślin i grzybów, 
3) oceny stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i gatunków chronionych w 

ramach obszaru Natura 2000, 
4) opracowują programy badań naukowych i monitoringu przyrodniczego dla Parku, 
5) realizują badania własne oraz własne zadania z zakresu monitoringu 

przyrodniczego, 
6) organizują konferencje, seminaria  i warsztaty naukowe na terenie Parku, 
7) koordynują organizacje ćwiczeń terenowych i obozów naukowych na terenie 

Parku. 
12. Stanowisko pracy ds. stacji bazowej ZMŚP wykonuje następujące zadania: 

1) kieruje stacją bazową ZMŚP „Karkonosze” i odpowiada za prawidłową 
organizację pracy stacji, 

2) w uzgodnieniu z kierownikiem pracowni naukowo edukacyjnej opracowuje 
projekty rocznych zadań rzeczowych dla stacji, 

3) organizuje realizację zatwierdzonych zadań rzeczowych dla stacji, 
4) zapewnia realizację zadań wynikających z programu badawczo-pomiarowego 

Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 
5) opracowuje stosowne sprawozdania i raporty z działalności stacji bazowe ZMŚP. 

 
13. Kierownik zespołu ds. ochrony przyrody – kierujący Zespołem Ochrony Przyrody, 

1) kieruje Zespołem Ochrony Przyrody i odpowiada za prawidłową organizację 
pracy zespołu 

2) opracowuje, przy pomocy podległych pracowników projekty rocznych zadań 
rzeczowych wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych z zakresu 
ochrony ekosystemów leśnych, gatunków zwierząt i ich siedlisk, siedlisk 
przyrodniczych, oraz przedkłada je głównemu specjaliście ds. ochrony przyrody 
do sprawdzenia, 

3) koordynuje realizację zatwierdzonych zadań rzeczowych z ww. zakresów,  
4) organizuje we współpracy ze Stacją Monitoringowo-Badawczą monitoring 

przyrodniczy ekosystemów leśnych i fauny na terenie Parku. 
14. Kierownikowi zespołu ds. ochrony przyrody podlegają bezpośrednio stanowiska 

pracy ds. ochrony przyrody skierowane do pracy w Zespole Ochrony Przyrody. 
15. Stanowiska pracy ds. ochrony przyrody prowadzą sprawy z zakresu: 

3) ochrony ekosystemów, 
4) ochrony zwierząt oraz ochrony zwierząt łownych, 
5) ochrony roślin i siedlisk przyrodniczych, 
6) ochrony przyrody nieoŜywionej i gleb, 
7) przy udziale stanowisk ds. badań naukowych i monitoringu przyrodniczego, 

stanowisk ds. udostępniania parku oraz stanowisk ds. GIS prowadzą sprawy 
związane z ochroną obszaru Natura 2000 „Karkonosze”. 

8) przy udziale stanowisk ds. badań naukowych i monitoringu przyrodniczego 
opracowują długo i krótkookresowe programy ochrony ekosystemów, siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i zapewniają i realizację, 

9) wykonują prace w obwodach ochronnych z zakresu: 
a) ochrony przyrody, krajobrazu oraz wartości kulturowych,  
b) udostępniania parku do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, 
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c) edukacji ekologicznej, 
d) obsługi badań naukowych i monitoringu przyrodniczego, 
e) ochrony p-poŜ i ochrony przed szkodnictwem, 
f) utrzymania obiektów i infrastruktury technicznej. 

 
§ 20 

1. Dział udostępniania Parku realizuje następujące zadania: 
1) prowadzi sprawy związane z udostępnianiem Parku dla celów turystycznych, 

rekreacyjnych i sportowych, 
2) prowadzi postępowania administracyjne związane z udostępnianiem parku dla 

celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wynikające z ustaw: 
a) prawo ochrony środowiska, 
b) prawo wodne, w szczególności udzielania pozwoleń wodno – prawnych, 
c) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w szczególności przeznaczania 

gruntów leśnych Parku na cele nieleśne, 
d) ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, w szczególności w zakresie opiniowania warunków do decyzji 
środowiskowych, 

e) ustawa o ochronie przyrody,  
f) ustawa o lasach. 

3) prowadzi sprawy związane z wydawaniem pozwoleń na wjazd na teren Parku oraz 
organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych na terenie Parku, 

4) prowadzi sprawy związane z pobieraniem opłat za wstęp do parku narodowego 
oraz za udostępnianie parku do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych 
oraz za udostępnianie Parku do fotografowania i filmowania w celach 
zarobkowych, 

2. Główny specjalista ds. udostępniania parku kieruj ący Działem Udostępniania 
Parku: 
1) kieruje działem udostępniania Parku i odpowiada za prawidłową organizacje 

pracy, 
2) opracowuje projekty rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony 

lub zadań ochronnych z zakresu udostępniania Parku i przedkłada je dyrektorowi 
parku do zatwierdzenia, 

3) nadzoruje i kontroluje realizacje zatwierdzonych zadań rzeczowych z zakresu 
udostępniania Parku. 

3. Głównemu specjaliście ds. udostępniania parku  podlegają bezpośrednio stanowiska 
ds. udostępniania Parku. 

4. Stanowiska ds. udostępniania Parku: 
1) prowadzą sprawy związane z udostępnianiem Parku dla celów turystycznych, 

rekreacyjnych i sportowych, 
2) prowadzą postępowania administracyjne związane z udostępnianiem parku dla 

celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wynikające z ustaw:  
a) prawo ochrony środowiska, 
b) prawo wodne, w szczególności udzielania pozwoleń wodno – prawnych, 
c) ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w szczególności przeznaczania 

gruntów leśnych Parku na cele nieleśne, 
d) ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
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środowisko, w szczególności w zakresie opiniowania warunków do decyzji 
środowiskowych, 

e) ustawa o ochronie przyrody,  
f) ustawa o lasach. 

3) prowadzą sprawy związane z wydawaniem pozwoleń na wjazd na teren Parku 
oraz pozwoleń na organizacje imprez rekreacyjno - sportowych na terenie Parku, 

4) organizują punkty oraz prowadzą sprawy związane z pobieraniem opłat za wstęp 
do parku narodowego oraz za udostępnianie parku do celów turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych oraz za udostępnianie Parku do fotografowania i 
filmowania w celach zarobkowych, 

5) nadzorują i kontrolują realizację zatwierdzonych zadań rzeczowych z zakresu 
udostępniania Parku.  

 
§ 21 

1. Zespół Systemu Informacji Geograficznej (GIS) realizuje następujące zadania: 
1) tworzy i aktualizuje bazy danych o zasobach przyrodniczych Parku łącznie z 

regulacją stanu posiadania, 
2) koordynuje opracowywanie projektów planów ochrony lub zadań ochronnych, 
3) koordynuje rejestracje realizacji planu ochrony lub zadań ochronnych, 
4) prowadzi stronę internetową Parku, 
5) nadzoruje prace sieci i systemów komputerowych Parku, 
6) aktualizuje dane do Biuletynu Informacji Publicznej. 
7) prowadzi sprawy wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w szczególności sprawy związane z uzgadnianiem projektów 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 
zagospodarowania przestrzennego województwa. 

 
2. Kierownik zespołu ds. ochrony przyrody, kierujący pracami GIS: 

1) kieruje Zespołem Systemu Informacji Geograficznej (GIS) i odpowiada za 
prawidłowa organizacje pracy zespołu, 

2) opracowuje projekty rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony 
lub zadań ochronnych z zakresu GIS i przedkłada je dyrektorowi parku do 
zatwierdzenia, 

3) nadzoruje i kontroluje realizacje zatwierdzonych rocznych zadań rzeczowych z 
zakresu GIS, 

4) koordynuje opracowywanie projektów planów ochrony lub zadań ochronnych 
oraz rejestracje realizacji planu ochrony lub zadań ochronnych, 

5) tworzy i aktualizuje bazy danych przestrzennych łącznie z regulacją stanu 
posiadania, 

6) prowadzi sprawy wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w szczególności sprawy związane z uzgadnianiem projektów 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 
zagospodarowania przestrzennego województwa. 

3. Kierownikowi zespołu ds. ochrony przyrody, kierującemu pracami GIS podlegają 
stanowiska pracy skierowane do pracy w zespole GIS. 

4. Stanowiska pracy w Zespole GIS wykonują zadania określone przez Kierownika 
zespołu ds. ochrony przyrody, w szczególności: 
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1) tworzą i aktualizują bazy danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, 
kulturowych i historycznych Parku, 

2) prowadzą sprawy związane ze stanem ewidencji gruntów Parku, przygotowuje 
dane niezbędne do wyliczenia podatków wynikających z przepisów prawa, 

3) przygotowują i przekazują warstwy informacyjne niezbędne dla pracy innych 
komórek organizacyjnych Parku oraz instytucji zewnętrznych uzgodnione z 
Kierownikiem zespołu, 

4) prowadzą stronę internetową Parku, w tym aktualizację Biuletynu Informacji 
Publicznej, 

5) nadzorują pracę sieci i systemów komputerowych, 
 
 

§ 22 
1. Radca prawny odpowiada za obsługę prawną Parku. 
2. Do zakresu zadań Radcy Prawnego naleŜy w szczególności: 

1) bieŜąca obsługa prawna Parku w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
prawa, 

2) opracowywanie pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i 
redakcyjnym projektów aktów prawnych dyrektora parku, 

3) doradztwo, udzielanie porad i wydawanie opinii w zakresie stosowania prawa, 
4) inicjowanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych związanych ze zmianą 

przepisów, 
5) opiniowanie projektów umów, decyzji, pism i innych dokumentów, 
6) reprezentowanie dyrektora parku jako strony w postępowaniu przed sądami 

powszechnymi, administracyjnymi, Sadem NajwyŜszym oraz organami 
administracji publicznej, 

7) prowadzenie szkoleń w zakresie nowelizacji i stosowania prawa, 
8) informowanie dyrektora parku, zastępców dyrektora parku oraz głównego 

księgowego o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych, 
9) uczestnictwo w prowadzonych przez komórki organizacyjne Parku rokowaniach o 

zawarcie umów długoterminowych, wysokiej wartości przedmiotu umowy, 
mających na celu rozporządzenie mieniem o duŜej wartości, 

10) gromadzenie i udostępnianie zbiorów przepisów prawnych, 
11) nadzór nad egzekucją sądową i administracyjną naleŜności Zamawiającego lub 

jego praw wynikających z tytułów egzekucyjnych, 
12) nadzór nad postępowaniem w sprawie zamówień publicznych udzielanych przez 

Zamawiającego, 
13) prowadzenie innych spraw przewidzianych w przepisach ustawy o radcach 

prawnych. 
 
 

§ 23 
1. Specjalista, któremu powierzono prowadzenie sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy 

odpowiada za: 
1) sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi parku, co najmniej raz w roku, 

okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających 
propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, mających na celu 
zapobieganie zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków 
pracy. 
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2) bieŜące informowanie dyrektora parku o stwierdzonych zagroŜeniach 
zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagroŜeń. 

3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz 
przedstawianie propozycji, dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i 
higieny. 

5) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji 
ogólnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań 
kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami 
pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6) opiniowanie szczegółowych instrukcji, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. 

7) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów 
dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i 
podejrzeń o takie choroby, a takŜe przechowywanie wyników badań środowiska 
pracy. 

8) udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków 
wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz 
zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków. 

9) doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

10) udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w zakresie doboru 
najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach 
pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. 

11) współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie 
organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej 
nowo zatrudnionych pracowników. 

12) współpracę z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami 
zakładowymi i środowiskowymi w zakresie organizowania systematycznych 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciąŜliwych oraz 
sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami. 

13) współdziałanie ze słuŜbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań 
lekarskich pracowników. 

 
§ 24 

1. StraŜ Parku realizuje następujące zadania: 
1) ochronę zasobów przyrodniczych przed szkodami, ochronę mienia na terenie 

Parku, ochronę przed szkodnictwem, zwalczenie przestępstw i wykroczeń 
wynikających z ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach oraz innych z aktów 
prawnych, 

2) prowadzi sprawy związane z ochroną p-poŜ w Parku, 
3) zapewnia prawidłowy obieg i przechowywanie dokumentacji niejawnej, 
4) realizuje zadania z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego. 
2. Komendant StraŜy Parku: 

1) odpowiada za prawidłowa organizacje pracy posterunku StraŜy Parku, 
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2) opracowuje projekty rocznych zadań rzeczowych z zakresu działania StraŜy Parku 
i przedkłada je dyrektorowi parku do zatwierdzenia, 

3) nadzoruje i kontroluje realizacje zatwierdzonych rocznych zadań rzeczowych z 
zakresu działania StraŜy Parku, 

4) prowadzi, w imieniu dyrektora parku postępowania w sprawach o wykroczenia 
oraz uczestniczy w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze 
oskarŜyciela publicznego i wnosi odwołania od postanowień i orzeczeń tych 
sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody, 

5) opracowuje i nadzoruje realizację miesięcznych planów pracy StraŜy Parku, 
6) nadzoruje zadania z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego, 
7) nadzoruje proces prawidłowego obiegu i przechowywania dokumentacji 

niejawnej. 
3. Zastępca Komendanta StraŜy Parku: 

1) wykonuje zadania określone przez Komendanta StraŜy Parku w miesięcznych 
planach pracy StraŜy Parku. 

2) prowadzi sprawy ochrony p-poŜ na terenie Parku, 
3) zastępuje Komendanta StraŜy Parku w czasie jego nieobecności. 

4. Funkcjonariusze StraŜy Parku wykonują zadania określone przez Komendanta 
StraŜy Parku w miesięcznych planach pracy StraŜy Parku. 

 
5. Zadania z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz 

prawidłowego obiegu i przechowywania dokumentacji niejawnej prowadzi, 
uprawniony specjalista, zatrudniony w Parku w formie usługi, podporządkowany 
komendantowi StraŜy Parku. 

 
§ 25 

1. Nadleśniczy odpowiada za prawidłową organizacje pracy w obwodach ochronnych, 
koordynuje i nadzoruje pracę konserwatorów obwodów ochronnych, nadzoruje ochronę 
mienia i zasobów przyrodniczych w obwodach ochronnych; w porozumieniu z zastępcą 
dyrektora ds. ochrony przyrody organizuje i prowadzi sprzedaŜ produktów drzewnych w 
Parku.  
2. Konserwator obwodu ochronnego: 

1) odpowiada za prawidłową organizacje pracy obwodu ochronnego, 
2) przygotowuje dane z terenu powierzonego mu obwodu ochronnego do projektów 

rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych 
i przedkłada je bezpośredniemu przełoŜonemu do oceny i zestawienia, 

3) organizuje realizację zatwierdzonych rocznych zadań rzeczowych na terenie 
powierzonego mu obwodu ochronnego, 

4) odpowiada za utrzymanie we właściwym stanie powierzonego mu mienia, jak: 
ekosystemy, obiekty, urządzenia i narzędzia będące na stanie obwodu ochronnego. 

 
3. Leśniczy 

1) wykonuje zadania zlecone przez konserwatora obwodu ochronnego, 
2) zastępuje konserwatora obwodu ochronnego w czasie jego nieobecności. 

4. Podleśniczy/Specjalista: 
1) wykonuje zadania zlecone przez konserwatora obwodu ochronnego. 

5. Nadleśniczy oraz słuŜby obwodów ochronnych ściśle współpracują z kierującymi 
działami: ochrony przyrody, udostępniania parku, edukacji ekologicznej, administracji 
oraz GIS w zakresie realizacji zadań Parku. 



 20 

§ 26 
Komendant StraŜy Parku oraz Nadleśniczy współpracują w zakresie organizacji 
nadzoru w terenie zasobów przyrodniczych, ruchu turystycznego oraz mienia Parku. 
 
 

Rozdział 4 
UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PODPISYWANIA 

DOKUMENTÓW, ZARZĄDZEŃ I PISM 
 

§ 26 
1. Dyrektor parku wydaje akty prawne w formie: 

1) zarządzeń i decyzji, 
2) decyzji i postanowień w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 
3) pism okólnych o charakterze instrukcyjnym. 

 
2. Do podpisu dyrektora zastrzega się: 

1) akty prawne, wydawane przez dyrektora parku (za wyjątkiem aktów prawnych, do 
wydawania których dyrektor parku upowaŜnił inne osoby), 

2) umowy zawierane przez Park, 
3) pisma i dokumenty, a w szczególności: 

a) związane ze stosunkiem pracy pracowników Parku, 
b) projekty planów finansowych Parku i zmian do tych planów, 
c) upowaŜnienia i pełnomocnictwa do działania w imieniu dyrektora parku, 
d) pisma okólne, 
e) akty oskarŜenia do sądu, 
f) kierowane do naczelnych organów władzy państwowej oraz naczelnych i 

centralnych organów administracji publicznej oraz terenowych organów i 
jednostek administracji rządowej i samorządowej, 

g) kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych oraz 
związanych ze współpracą z zagranicą, 

h) kierowane do przewodniczącego i członków PROP oraz przewodniczącego i 
członków Rady Naukowej Parku, 

i) wnioski i opinie w sprawie nadania orderów i odznaczeń państwowych oraz 
odznak resortowych i innych, 

j) dokumenty dotyczące spraw obronnych oraz informacji niejawnych, 
k) listy gratulacyjne i pisma okolicznościowe, 

4) porozumienia i umowy o współpracy z jednostkami naukowymi i 
stowarzyszeniami w kraju i za granica, 

 
3. W czasie nieobecności dyrektora parku, w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 3 

decyzje podejmuje oraz podpisuje pisma zastępca dyrektora parku ds. ochrony 
przyrody na podstawie pisemnie udzielonego pełnomocnictwa. 

4. W czasie nieobecności dyrektora parku umowy, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 
podpisują zastępcy dyrektora parku na podstawie pisemnie udzielonego 
pełnomocnictwa. 

5. Zastępcy dyrektora parku oraz główny księgowy podpisują dokumenty i pisma w 
sprawach przez nich nadzorowanych, zgodnie z ustalonym podziałem zadań i na 
podstawie indywidualnych upowaŜnień dyrektora parku. 
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6. Pracownicy Parku podejmują decyzje i podpisują pisma wewnętrzne w zakresie 
swojego działania, prowadzą korespondencję elektroniczną w zakresie określonym 
w zakresach czynności. 

7. Dokumenty przedkładane do podpisu dyrektorowi parku, zastępcom dyrektora i 
głównemu księgowemu muszą być parafowane na kopii przez osobę sporządzającą, 
a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności przy zawieraniu umów równieŜ 
przez bezpośredniego przełoŜonego sporządzającego oraz radcę prawnego. 

8. Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów 
odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej i zgodnie z 
jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

 
Rozdział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 27 
1. Szczegółowe zadania i odpowiedzialność z tytułu ich wykonywania dla 

poszczególnych pracowników (osób) Parku określają zakresy czynności, znajdujące 
się w aktach osobowych pracowników. 

2. KaŜdy pracownik zgodnie ze strukturą organizacyjną ma jednego bezpośredniego 
przełoŜonego. 

3. Jednoosobowe kierownictwo opiera się na jednolitości wydawania poleceń i 
słuŜbowego podporządkowania, podziału zadań na poszczególnych pracowników oraz 
ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 

4. Pracownicy Parku są zobowiązani do sumiennego wykonywania obowiązków 
wynikających niniejszego regulaminu, zakresów czynności oraz instrukcji 
słuŜbowych. 

5. Pracownicy Parku zgodnie z zakresem czynności solidarnie uczestniczą w 
przygotowaniu i realizacji projektów dofinansowanych z funduszy celowych - 
krajowych i zagranicznych. 

6. Pracownicy współuczestniczą w wykonywaniu zadań ogólnych Parku, a w 
szczególności mają obowiązek: 
1) uczestniczenia w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk Ŝywiołowych, 
2) uczestniczenia w dyŜurach w przypadkach zagroŜeń p-poŜ, bezpieczeństwa ludzi i 

innych, 
3) informowania właściwych słuŜb w przypadku spostrzeŜenia poŜaru, kradzieŜy, 

kłusownictwa lub innych przestępstw czy wykroczeń przeciwko przyrodzie Parku, 
4) prowadzenia edukacji w zakresie ochrony przyrody, 
5) utrzymania wzajemnej współpracy z poszczególnymi komórkami i jednostkami 

Parku, 
6) wnioskowania do dyrektora Parku w sprawach doskonalenia organizacji pracy, 
7) organizowania i wykonywania pracy zgodnie z zasadami bhp, 
8) sporządzania sprawozdań wynikających z zakresu działania, 
9) prowadzenia kontroli wewnętrznej w sprawach wynikających z zakresu czynności, 

zgodnie z obowiązującym w Parku regulaminem kontroli wewnętrznej, 
10) uczestniczenia w opracowywaniu projektu planu ochrony, o którym mowa w art. 

18 i 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, a w przypadku 
jego braku projektu zadań ochronnych, o których mowa w art. 22 i 28 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 
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11) aktywnego uczestniczenia w przygotowywaniu i realizacji interdyscyplinarnych 
projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych, krajowych i zagranicznych, 
w szczególności pochodzących ze środków UE. 

12) wykonywania innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełoŜonego 
lub dyrektora Parku. 

7. Pracownicy SłuŜby Parków Narodowych, którym przydzielono umundurowanie 
zobowiązani są nosić je przy wykonywaniu czynności słuŜbowych. 

8. Pracownicy Parku, którym przydzielono odzieŜ, obuwie i środki ochrony osobistej 
zobowiązani są nosić je i uŜywać w trakcie wykonywanej pracy. 

9. Pracownicy terenowi SłuŜby Parków Narodowych oraz StraŜy Parku zobowiązani są 
do prowadzenia dziennika pracy (ksiąŜki słuŜbowej) właściwego dla danej słuŜby. 

10. Pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych zobowiązani są dokumentować 
wykonywane zadania w sposób określony przez bezpośredniego przełoŜonego. 

11. Pracownicy Parku przy realizacji usług, zakupów i robót budowlanych zobowiązani są 
stosować przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrzne 
zarządzenia Parku wydane w tym zakresie. 

12. Pracownicy Parku nie podejmują osobiście i zapobiegają podejmowaniu działań przez 
osoby, z którymi łączą ich więzy pokrewieństwa, rodzinne i partnerskie, a które to 
działania noszą znamiona konfliktu interesów. 

13. Pracownicy Parku w związku ze swoją pracą nie przyjmują Ŝadnych korzyści 
materialnych ani osobistych, poza tymi, które wynikają ze stosunku pracy w Parku. 

14. Pracownicy Parku nie mogą stawiać się w sytuacji oraz nie ulegają wpływom i 
naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem 
Parku. 

15. Pracownicy Parku wykonują swoje obowiązki z zachowaniem najwyŜszej staranności, 
przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, mając na względzie przede 
wszystkim interes Parku. 

16. Pracownicy Parku nie wykorzystują do celów prywatnych zasobów materialnych i 
niematerialnych Parku oraz nie udostępniają ich poza oficjalnymi procedurami. 

17. Pracownicy Parku swoje relacje słuŜbowe opierają na współpracy, koleŜeństwie, 
wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własną wiedzą i doświadczeniem. 

18. Pracownicy Parku zobowiązani są znać i stosować przepisy wynikające z Regulaminu 
Pracy Parku. 

19. Pracownicy Parku uczestniczą w pracach zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, 
zarządzania kryzysowego, zgodnie z przydziałem ustalonym w stosownych aktach 
prawnych Parku oraz indywidualnych zakresach czynności. 

 
 
 
 




