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Z,arząllrcnie nr 16/2013

Dyrektora Magurskięo Parku Narodowego
z dnia 16 września}0l3r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Magurskiego Parku
Narodowego.

Na podstawie art. 8e ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004t. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 20"1,3r., poz. 627 z późn. ant)

zatwięrdzam

jako obowiąpująpy,Begulamin Orga rtaacyjny Magurskiego Parku Narodowego".

Regulamin wchodzi w zycie z drriempodpisania.

L/



Regulamin $rseniroa.eyiny

}M*gurskfiege Parku N*redews€el



RozdziałI
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§l
Magurski Park Narodowy, zwany dalej ,,Pafkiem" dzińa na podstawie:

1. Ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013 poz.627 zpóźn.zm.),
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Magurskiego

Parku Narodowego (Dz. U. |. 126 poz. 618),
3. Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 lutego 20I3r., w sprawie nadania statutu

Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibąw Krempnej,
4. Innych przepisów prawa regulującego status prawny pracowników parków narodowych.

§2
Regulamin organizacyjny ustala otganizację wewnętrzną podział zadań i kompetencji osób
pełniących funkcje kierownicze, ramowy zakres działaria komórek organizacyjnych, uprawnienia
do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentów, zarządzeń i pism. postanowienia
końcowe.

RozdzińII
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§3
1. Dyrektor wykonuje swoje zadaniaprzy pomocy dwóch Zastępców i Głównego Księgowego

oraz komórek organizacyjnych określonych w schęmacie organizacyjnym Parku
stanowiącym zńącznik nr 1 do Regulaminu, zapewniających wykonywanie:
1.1. działalności ochronnej i ochrony mienia,
I.ż. monitoringu,
1.3. działalnościedukacyjnej,
1.4. udostępniania Parku w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych,

turystycznych i rekręacyj nych,
1.5. zabezpieczenia prawnych, organizacyjnych, materialnych, personalnych

i technicznych podstaw funkcj onowania.
2. W celu zapewnienia prawidłowego prowadzeniadziŃalności ochronnej teren Parku został

podzielony na:
2.I. Obręb Ochronny Żmigród,w którego skład wchodzi:

a) Obwód Ochronny Cieklin,
b) Obwód Ochronny Jaworze,
c) Obwód Ochronny Kamień,
d) Obwód Ochronny Kąty,
e) Obwód Ochronny Pielgrzymka,
f) Obwód Ochronny Świątkowa,

2.2. Obręb Ochronny Krempna, w którego skład wchodzi:
a) Obwód Ochronny Baranie,
b) Obwód Ochronny Grab,
c) Obwód Ochronny Huta Krempska,
d) Obwód Ochronny Polany,
e) Obwód Ochronny Rostajne,
f) Obwód Ochronny Zydowskie,

3. Działalność ochronna i ochrona mienia, monitoring, działalność edukacyjna, udostępnianie
Parku w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych
wykonywana jest w szczególności przęz pracowników Działu Realizacji Zadń Ochronnych
i Ochrony Mienia orazDzińtl Monitoringu, Udostępniania Parku, Edukacji i Natury 2000.



4. Za ochronę mienia oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody
odpowiada Posterunek Straży Parku współpracuj ąc z pozostałą służbą parku.

5. Zńezpieczenie prawnych, organizacyjnych, materialnych, personalnych i technicznych
podstaw funkcjonowania odbywa się przy pomocy:

5. 1 Zespołu ds. Finansowo-Księgowych,
5.2 Sekcji ds. Administracji,
5.3 Sekcji ds. Transportu,
5.4 Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr,
5.5 Samodzielnego Stanowiska ds. BHP,
5.6 Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych,
5.7 Samodzielnego Stanowiska ds. Stanu Posiadania,
5 . 8 S amodzielne go Stanowi ska ds. Zarządzania Systemami Inform aty czny mi,
5.9 Samodzielnego Stanowiska ds. Archiwizacjii Obiegu Dokumentów,
5. 10 Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządcze1,
5. 1 1 Samodzielnego Stanowiska ds. Realizacji Projektów Zewnętrznych,
5.12 Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych.

§4
1. Dyrekcja Parku składa się z następujących komórek organizacyjnych i stanowisk pracy:

\__ I.1.Dziń Realizacji Zadań Ochronnych i Ochrony Mienia, w skład którego wchodzą
a) Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Bioróżnorodności,
b) Nadleśniczowie.
c) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Ekosystemów Nieleśnych,
d) Pracownicy terenowi:

leśniczowie,
podleśniczowie,
straznicy,
drwale - motorniczy,

1.Z.Dział Monitoringu, Udostępniania Parku, Edukacji, Natury 2000, w skład którego
wchodzą

a) ZastępcaDyrektora ds. Monitoringu, Udostępniania Parku, Edukacji, Natury
2000,

b) Zespół ds. Ochrony Przyrody w składzie:
Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody,
Stanowiska ds. Ochrony Przyrody,

\; c) Sekcja ds. Udostępniania w składzie:
Kierownik Sekcji ds. Udostępniania,
Stanowisko ds. Udostępniania,

d) Zespoł ds. Edukacji w składzie:
Kierownik Zespołu ds. Edukacji,
Stanowiska ds. Edukacji,
Robotnik gospodarczy,

e) Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Systemami Inform aty cznymi,
1.3. Posterunek Straży Parku, w skład którego wchodzą

a) Komendant Strńy Parku,
b) Zastępca Komendanta Struży Parku,
c) Stanowiska Strazników Strazy Parku,

1.4. Zespół ds. Finansowo-Księgowych, w skład którego wchodzą
a) Główny Księgowy,
b) Zastępca Głównego Księgowego,
c) Stanowiska ds. Finansowo - Księgowych,
d) Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych,

1.5. Samodzielne Stanowisko d/s Kadr



1.6. Sekcja ds. Administracji, w skład której wchodzą
a) Kierownik Sekcji ds. Administracji,
b) Inspektor ds. Robót Inwestycyjno - Remontowych,
c) Stanowiska ds. Administracji,
d) Samodzielne stanowisko ds. Archiwizacjii Obiegu Dokumentów,
e) Konserwator,
f; Konserwator instalacji sanitarnych,
g) Woźne,

1,7. Sekcja ds. Transportu, w skład której wchodzi:
a) Kierownik Sekcji ds. Transportu,
b) Operatoruyciągników,
c) Mechanik,
d) Kierowca samochodu terenowo-osobowego,

1.8. Samodzielnę Stanowisko ds. Realizacji Projektów Zewnętrznych,
1 .9. Samodzielne Stanowisko ds. Stanu Posiadania,
1.10. Samodzielne Stanowisko ds. BHP,
1.1 1. Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej.

2. Miejsca urzędowania służb terenowych Parku:
a) Obręb Ochronny Krempna i Obwód Ochronny Kamień w biurze Parku

w Krempnej 59,
b) Obręb Ochronny Żmigród w biurze Parku w Nowym Żmigrodzie,

ul. Mickiewtcza13,
c) Obwód Ochronny Cieklin w kancelarii w Cieklinie 69,
d) Obwód Ochronny Kąty w kancelarii w Kątach 38,
e) Obwód Ochronny Jaworze w kancelarii w Desznicy 46,
f) Obwód Ochronny Pielgrzymka w kancelarii w Nowym Żmigrodzie,

ul. Dukielska 6,
g) Obwód Ochronny Świątkowa w kancelarii w Swiątkowej Wielkiej 47,
h) Obwód Ochronny Baranie w kancelarii w Polanach}9,
i) Obwód Ochronny Grab w kancelarii w Grabiu 19,
j) Obwód Ochronny Huta Krempska w kancelarii w Krempnej 86,
k) Obwód Ochronny Polany w kancelarii w PolanachJl,
l) Obwód Ochronny Rostajne w kancelarii w Swiątkowej Wielkiej l,
m)Obwód Ochronny Zydowskie w kancelarii w Krempnej 11216.

3. I1ość etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych określono w zńącznikunr 2 do
Regulaminu.

Rozdział III
PODZ|AŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE

KIEROWNICZE

§5
Dyrektor, dwóch Zastępców Dyrektora (ds. Ochrony Bioróżnorodności oraz dls Monitoringu,
Udostępniania Parku, Edukacji, Natury 2000), Główny Księgowy, stanowiąKierownictwo Parku.

§6
1. Dyrektor Parku zarządza Parkiem i jest odpowiedzialny za realizację zadań związanych

z działalnościąParku, a ponadto:
1) dba o prawidłowe gospodarowanie środkami budZetowymi i pozabudżetowymi

ptzyznanymi na dziaŁalność Parku )

2) reprezentuje Park na zewnątrz,
3) zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie komórek organizacyjnych Parku przy

podejmowaniu decyzji w sprawach mogących mieć wpływ naprzyrodę Parku,



4) prowadzi współpracę z administracją rządowa i podmiotami funkcjonującymi na terenie
Parku i otuliny,

5) zatrudni a i zwalniapracowników Parku,
6) dochodzi naprawiania szkód w Parku wyrządzonych przez jednostki organizacyjne,

osoby prawne i ftzyczne,
7) kieruje wykonywanięm zadań obronnych w Parku oraz odpowiada za ich przygotowanie

w okresie pokoju do dzińartia w warunkach zev,lnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
pństwaiwczasiewojny,

8) przygotowuje warunki organizacyjne i techniczne planowania i realizacji zadń
obronnyclt w podległych komórkach organizacyjnych (na postawie zarządzenia Nr 1

Ministra Srodowiska z dnta 1 1.01.2006 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań
w ramach powszechnego obowiązku obrony),

9) nadzoruje prace wynikające ze stanu posiadania
2. DyrektorowiParkupodlegająbezpośrednio:

Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy, Komendant Straży Parku wraz z zadaniatni
w sprawach obronności, obrony cywilnej oraz prowadzęnia tajnej kancelarii, Samodzielne
Stanowisko ds, Kadr, Kierownik Sekcji ds. Administracji, Samodzielne Stanowisko ds.
Stanu Posiadania, Samodzielne Stanowisko ds. Realizacji Projektów Zev,lnętrznych,
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej, Samodzielne Stanowisko ds. BHP.

§7
l. Dyrektora Parku w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca posiadający odpowiednie

pełnomocnictwo.
2. Do zadańZastępców Dyrektora Parku należy w szczegolności:

a) d/s Ochrony Bioróżnorodności:

- kierowanie i nadzorowanie zadań realizowany ch przez podległe komórki
organizacyjne,

- sporządzanieirealizacjaplanu ochrony (lub zadań ochronnych) i techniczno-
gospodarczych oraz sporządzanie właściwych sprawozdań w zakresie dzińania
nadzorowanych komór ek or ganizacyj nych,

- realizowanie zadań obronnych,
b) d/s Monitoringu, Udostępniania Parku, Edukacji, Natury 2000:

kierowanie i nadzorow anie zadań realizowany ch przez podle głe komórki
organizacyjne,
sporządzanie i realizacja planu ochrony (lub zadań ochronnych) i techniczno-
gospodarczych oraz sporządzanie właściwych sprawozdań w zakresie działania
nadzorowanych komórek organizacyj nych,
realizowanię zadań obronnych,

3. Zastępcy Dyrektora posiadają uprawnienia do wykonywania kontroli wewnętrznej w całym
Parku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zastępcom Dyrektora podlegają bezpośrednio:
a) ds. Ochrony Bioróżnorodności:

- Nadleśniczowie,

- Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Ekosystemów Nieleśnych,

- Kierownik Sekcji ds. Transportu,
b) ds. Monitoringu, Udostępniania Parku, Edukacji, Natury 2000:

- Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody)
- Kierownik Sekcji ds. Udostępniania,

- Kierownik Zespołu ds. Edukacji,

- Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Systemami Inform aty cznyml



1.

2.

§8
Główny Księgowy kieruje i nadzoruje cńokształt działalności Parku w zakresie planowania
i sprawozdawczości, rachunkowości, finansów, ewidencji kosztów, dochodów i składników
majątkowych Parku.
Uprawnienia i obowiązki oraz odpowiedzialność Głównego Księgowego w zakresie nadzoru
i kontroli wewnętrznej określa Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 .08.ż0O9r . (Dz. U. Nr
l 57 poz. 1ż40) oraz zak res czynności.

Rozdział IV
RAMOWE ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§9
OBRĘBY OCHRONNE

1. Na czele Obrębu Ochronnego stoi Nadleśniczy, który kieruje i nadzoruje całokształt
działalności powierzonego mu Obrębu Ochronnego w zakresie ochrony zasobów
przyrodniczychi kulturowych na podstawie planu ochrony Parku (lub zadafi ochronnych) i jest
odpowiedzialny za jego realizaqę przed Zastępcą Dyrektora Parku ds. Bioróżnorodności, od
którego otrzymuj e polecenia służbowe.

2. Nadleśniczy odpowiada w powierzonym mu Obrębie Ochronnym zarcalizacjęprzez podległych
mu Leśniczych planu ochrony, prowadzenie monitoringu zagrożeń, przyrodniczego,
przestrzeganie przepisów bezpteczeństwa i higieny pracy.

3. Nadleśniczy uczestniczy w przygotowywaniu projektów dla pozyskania funduszy zewnętrznych
na realizację właściwych sobie zadań.

4. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Nadleśniczego określa zakres czynności.
5. Nadleśniczy jęst zobowiązany do wykonywania kontroli wewnętrznej Obrębu Ochronnego

zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami.
6. Nadleśniczemu podlegająbezpośrednio Leśniczowie Obwodów Ochronnych z powierzonego

mu Obrębu Ochronnego.
7. Podziń Parku na Obręby Ochronne określająmapy podzińu administracyjnego Parku.

§10
OBWODY OCHRONNE

1. Obwodem Ochronnym kieruje Leśniczy, który bezpośrednio podlega Nadleśniczemu danego
Obrębu Ochronnego.
Leśniczy wykonuje pod kierunkiem Nadleśniczego swego obrębu wszystkie czynności
zwiryane z ochroną zasobów przyrodniczych i kulturowych Parku oraz związanych
z monitoringiem zagrożeń, przyrodniczych i realizacjąplanu ochrony na terenie powierzonego
mu Obwodu Ochronnego.
Leśniczy odpowiada za mienie powierzonego mu Obwodu Ochronnego, bezpieczeństwo na
udostępnionych trasachi przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Leśniczego oraz Podleśniczego lub Strażnika określają
instrukcje służbowe.
Podział Parku na Obwody Ochronnę określająmapy podziału administracyjnego Parku.

§ 11

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY EKOSYSTEMOW NIELEŚNYCH

Podstawowym zadaniem Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Ekosystemów Nieleśnych jest
prowadzenie całokształtu prac związanych z ochroną ekosystemów nieleśnych Parku.
Do zadń stanowiska na|eży w szczegolności:

2.

J.

4.

5.

1.

2.



2.1 planowanie i rea|izacjazadń ochronnych w ekosystemach nieleśnych,
2.ż prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków finansowych z fuŃcjonujących

programów rolnośrodowiskowych,
2.3 przygotowanie irea|izacjaprojektów dla pozyskania funduszy zewnętrznychna wykonanie

właściwych sobie zadań,
2.4 realizacjaprzyjętej,,Strategii zarządzania nieruchomościami MPN" w zakresie ochrony

ekosystemów nieleśnych.
3. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki stanowiska określa zakres czynności.
4. Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Ekosystemów Nieleśnych podlega bezpośrednio pod

Zastępcę Dyrektora ds. Bioróżnorodności.

§12
ZESPOŁ DS. OCHRONY PRZYRODY

1. Podstawowym zadaniem Zespołu ds. Ochrony Przyrody jest planowanie, kontrola
i monitorowanie zabiegów ochronnych oraz ich skutków, wykonywanych ptzez obwody
ochronne i inne komórki organizacyjne Parku.

2. Do zadańZespołu na\eży w szczególności:
2. 1 . monitorowanie zagrożeń istniej ących i potencj alnych,

v 2.2.invlęntaryzacjazasobówprzyrodniczych,
2.3. przygotowanie i monitorowanie realizacji planów ochrony lub zadań ochronnych,
2.4. planowanie i realizacja monitoringu przyrodniczego,
2. 5 . monitorowanie efektów realizacji zabie gów ochronnych,
ż.6. rea\izacjaiutrzymanie Systemu Geograficznej Informacji Przestrzennej (GIS),
2.7. prowadzenie całokształtu działalności związanej zpowierzonym sprawowaniem nadzoru

Dyrektora Parku nad obszarami Natura 2000,
2.8. uzgodnienie projektów z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
2.9. w zakresie badań naukowych;

opracowywanie programów badań,

udostępnianie Parku dla celów naukowych,
wykorzystywanie wyników badań w bieżącej działalności Parku.

2.I0. przygotowywani e i rcalizacja projektów dla pozyskania funduszy zewnętrznychna
wykonanie właściwych sobie zadań,

2.11. organizacyjnai mery.toryczna pomoc Leśniczym w wykonywaniuzadań ochronnych i
monitoringu,

3. Pracą zespołu kieruje Kierownik Zespołu podlegający Zastępcy Dyrektora ds. Monitoringu,v 
Udostępniania Parku, Edukacji, Natury 2000.

§ 13

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI
INFORMATYCZNYMI

1. Podstawowym zadaniem Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzenia Systemami
Informatycznymi jest prowadzęnie całokształtu prac związanych z bieżącym utrzymaniem
sprawrego Systemu Informatyc znego MPN.

ż. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki stanowiska określa zakres czynności.
3. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzenia Systemami Informatycznymi podlega bezpośrednio

Zastępcy Dyrektora ds. Monitoringu, Udostępniania Parku, Edukacji, Natury 2000.

§14
ZESPOŁ DS. EDUKCJI

1. Podstawowym zadaniem Zespołu ds. Edukacji jest planowanie i realizacja programu
edukacyjnego Parku. 
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2. Do zadń zespołu należy w szczegolnośct:
2. 1 . planowan ie i r ea|izacj a r o czny ch pro gramów edukacyj nych Parku,
2.2. przy gotowywanie i dystrybucj a wydawnictw,
ż.3. przygotowywanie i realizacja szkoleń wewnętrznych z zabęsu edukacji przyrodniczej,
2.4. ochrona mienia w ośrodkach i puŃtach edukacyjnych,
2.5. obsługa wolontariatu,
2.6. obsługa praktyk studenckich,
2,7 . współpraca z różnymi zewnętrznymi podmiotami z zahęsu edukacji przyrodniczĄ,
2.8. prowadzenie bibliografii Parku,
2.9. redagowanie Kroniki Parku na podstawie materiałów dostarczanych przęz poszczególne

komórki or ganizacyjne,
2.10 . ptzygotowywani e i realizacja proj ektów dla pozyskania fundus zy zewnętrznych na

wykonanie właściwych sobie zadań,
2.1 1. prowadzenie spraw socjalnych.

3. Pracą zespołu kieruje Kierownik Zespołu podlegający Zastępcy Dyrektora ds. Monitoringu,
Udostępniania Parku, Edukacji, Natury 2000.

§ 15

SEKCJA DS. UDOSTĘPNIANIA

1. Podstawowym zadaniem Sekcji ds. Udostępniania jest prowadzenie całoksztahu prac
związartych z udostępnianien obszaru Parku zgodnie z przyjętą,,Strategią udostępniania MPN"
i planem ochrony.

2. Do zadń sekcji należy w szczegolności:
2.1. planowanie i realizacja programu edukacyjnego Parku z zakresu swojego dzińania,
2.2. opracowywanie zasad udostępniania Parku,
2.3. prowadzenie spraw związanych z ochroną zasobów kulturowych na obszarze Parku,
2.4. ptzygotowywanie i realizacja monitoringu infrastruktury turystycznej i wpływu ruchu

turystycznego na stan ochrony zasobów przyrodniczych Parku oraz monitoringu zasobów
kulturowych,

2.5. współpracaz różnymi zewnętrznymi podmiotami z zakresu swego działania,
2.6. przygotowywanie i realizacja projektów dla pozyskania funduszy zewnętrznych na

wykonanie właściwych sobie zadń,
3. Pracą sekcji kieruje Kierownik Sekcji podlegający Zastępcy Dyrektora ds. Monitoringu,

Udostępniania Parku, Edukacji, Natury 2000.

§16
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR

l. Do zakresu obowipków Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr w szczególności nalezy:
1.1. prowadzenie całoksztńtu spraw związanychzprzyjmowaniem i zwalnianiem pracowników

otaz pr zestrze ganiem dyscypliny pracy,
1.2. prowadzenie ewidencji czasu pracy, przygotowanie informacji do wyliczenia

wynagrodzenia,
1.3. organizacja i ewidencja szkoleń,
L4. organizacja i ewidencja badań lękarskich pracowników,
1.5. gromadzęnięiewidencjonowanie aktówprawnych, zaruądzeń, instrukcji, regulaminów,
1.6. prowadzenie spraw wynikającychzprzepisów o ubezpieczeniach społecznych,
|.7 . przygotowanie i realizacja projektów dla pozyskania funduszy zewnętrznych z za\<resu

wykonywania właściwych sobie zadań,
4. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki stanowiska określa zakres czynności.
5. Samodzielne Stanowisko ds. Kadr podlega bezpośrednio pod Dyrektora MPN.



§17
ZESPOŁ DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

1. Do obowiąków Zespołu ds. Finansowo-Księgowych należy:
1 .1. prowadzenie rachuŃowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

polegaj ące zwłaszcza na,,

a) sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów
w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji finansowo-księgowych,

- prawidłowe wydatkowanie środków będących w dyspozycji Parku,

- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadń oraz
sprawozdawczości fi nansowej,

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji
wynikowej kosźów wykonywanychzadań i sprawozdawczości finansowej w
sposób umożliwiający:

- termino w e ptzekazywanie rzetelnych informacj i ekonomicznych,

- terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnychza
mienie parku,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rczliczęń finansowych
i podatkowych,

I.2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodniezobowiązującymi zasadami, polegające
zwłaszczana
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisani

dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami
pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Parku,

b) zabezpieczania interesów Parku w umowach zawieranychprzezPark,
c) przestrzeganie zasad rozliczęńpieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spomych

oraz spłaty zobowiązai,
1.3. nadzorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej,
I.4. ana|izawykorzystania środków przydzielonych zbudzetu lub środków

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Parku,
1.5. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej,
b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów

fi nansowych Parku oruz ich zmian,
c) następnej kontroli operacji gospodarczych Parku stanowiących podmiot

księgowań,
1.6. prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Zamowień Publicznych.

2. Pracązespołu kieruje Główny Księgowy Parku podlegający Dyrektorowi Parku.

§18
SAMODZIELNE STANOWSKO DS. ZAMOWIEŃ PUBUCZNYCH

1. Podstawowym zadaniem Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych jest
prowadzenie całoksźałtu spraw związanych z ptzestrzeganiem zapisów ustawy Prawo
Zamóńen Publicznych.

2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki stanowiska określa zakres czynności.
3. Samodzielne Stanowisko ds. Zamowień Publicznych podlega bezpośrednio Głównemu

Księgowemu.



§19
POSTERUNEK STRAZY PARKU

l. Podstawowym zadanięm Straży Parku jest ochrona mienia Parku oraz zwa|czanie przestępstw

i wykroczeńwzakresie ochrony przyrody naterenie Parku.
2. Pracą PosteruŃu Straży Parku kieruje Komendant Strazy Parku podlegający Dyrektorowi

Parku.
3. Komendant Strazy Parku odpowiada ponadto za wykonywanie zadań Dyrektora Parku

wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP a w szczegolności: planowanie
operacyjne, szkolenie obronne, gotowość obronną kieruje kancelarią tajną oraz prowadzi
zagadni eni a doty cząc e o chrony i nformacj i ni ej awnyc h.

§20
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH

1. Podstawowym zadaniem Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych jest prowadzenie
całokształtu spraw związanych z obiegiem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji
niej awnych, prowadzeniem spraw obronnych i zarządzarlia kryzysowe go.

ż. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki stanowiska określa zakres czynności.
3. Samodzielnę Stanowisko ds. Obronnych podlega bezpośrednio pod Dyrektora MPN.

§21
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. STANU POSIADANIA

1, Podstawowym zadaniem Samodzielnego Stanowiska ds. Stanu Posiadania jest prowadzenie

całokształtu spraw z zahesu gospodarki nieruchomościami i gruntami zgodnie z przyjętą

,, S trate gi ą z ar ządzania ni eruchomo ś c i ami gruntowymi MPN".
2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki stanowiska określa zakres czynności.
3. Samodzielne Stanowisko ds. Stanu Posiadania podlega bezpośrednio pod Dyrektora MPN.

§22
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. REALIZACJI PROJEKTOW ZE\ilNĘTRZNYCH

1. Podstawowym zadaniem Samodzielnego Stanowiska ds. Realizacji Projektów Zewnętrznych
jest prowadzenie cńokształtu spraw związanych z poszukiwaniem zevlnętrznych środków
finansowych, przygotowaniem projektów i nadzorem nad realizacją projektów \-7

z wykorzystaniem ww. środków finansowych.
2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki stanowiska określa zakres czynności.
3. Samodzielne Stanowisko ds. Realizacji Projektów Zevłnętrznych podlega bezpośrednio pod

Dyrektora MPN.

§23
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP

1. Podstawowym zadaniem Samodzielnego Stanowiska ds. BHP jest prowadzenie całokształtu
spraw związany ch z r e alizacj ąob owi ązuj ących przep i sów B HP.

2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki stanowiska określa zakres czynności.
3. Samodzielne Stanowisko ds. BHP podlega bezpośrednio pod Dyrektora MPN.



§24
SEKCJA DS. ADMINISTRACJI

1. Podstawowym zadanięm Sekcji ds. Administracji jest prowadzenie całokształtu prac
związanych z administrowaniem budynkami, budowlami i gruntami z nimi związanymi,
zgodnie zprzyjętą,,Strategią gospodarowania zasobami mieszkaniowymi MPN" prowadzeniem
gospodarki materiałowo-magazynowej oraz zapewnieniem ładu i porządku w obejściach
i pomieszc zeniach Parku.

2. Sekcjąds. Administracji kieruje Kierownik Sekcji podległy bezpośrednio pod Dyrektora MPN.

§25
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ARCHIWIZCJI I OBIEGU DOKUMENTOW

1. Podstawowym zadaniem Samodzielnego Stanowiska ds. Archiwizacji i Obiegu Dokumentów
jest prowadzenie cńoksztńu prac związanych z nadzorowaniem obiegu dokumentów i ich
archiwizacją

2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki stanowiska określa zakres czynności.
3. Samodzielne Stanowisko ds. Archiwizacji i Obiegu Dokumentów podlega bezpośrednio pod

Kięrownika ds. Administracj i,

§26
SEKCJA DS. TRANSPORTU

1. Podstawowym zadaniem Sekcji ds. Transportu jest prowadzenie całoksztahu prac związanych
z organizowaniem, kierowaniem i nadzorowaniem całokształtu spraw zwięarrychz
użytkowaniem pojazdów i sprzętu technicznego Parku oraz samochodów prywatnych do celów
służbowych.

2. Sekcjąds. Transportu kieruje Kierownik Sekcji podległy bezpośrednio pod Zastępcę Dyrektora
ds. Ochrony Bioróżnorodności.

§ż7
1. Szczegółowe zadania dla poszczególnych pracowników Parku określają zakresy czynności

stanowiące integralną częśc niniej szego regulaminu.
2. Pracownicy Parku są zobowiązani do sumiennego wykonywania obowiąków wynikających

z zakręsu czynności lub instrukcji służbowych oraz zgodnie z przyjętym ,,Kodeksem Etyki
, Zawodowej Pracowników Polskich Parków Narodowych".\-- 3. Kużdy pracownik, zgodnie zę strukturą organizacyjną ma jednego bezpośredniego

przełożonego.
4. Pracownicy współuczestnicząw wykonywaniu zadań ogólnych Parku, aw szczęgólności maja

obowiązek:
a) uczestniczenia w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych,
b) uczestniczenia w dyżurach w przypadkach zagrożeń,
c) informowania właściwych służb w przypadku spostrzezeniapożaru,
d) propagowania idei ochrony przytody,
e) utrzymania wzajemnej współpracy zposzczęgólnymi komórkami i jednostkami Parku,
f) wnioskowania do dyrektora Parku w sprawach doskonalenia organizacji,
g) sporządzania sprawozdań wynikających z zakresu dzińania,
h) prowadzenia kontroli wewnętrznej w sprawach wynikających z zakresu dziaŁania,
i) wykonywania innych czynności zleconych przęz bezpośredniego przełozonego,
j) wykonywania czynności służbowych wynikających z zadań i funkcji Parku.
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1.

1.

2.

PtozdzińY
UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI

ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, ZARZĄDZEŃ I PISM

§28
Do wyłącznej akceptacj i Dyrektora zastrzężone są następuj ące sprawy :

1.1. akty prawne własne,
I.2. projekty aktów prawnych przedkJadane Ministrowi Środowiska,
1.3. udzielanie pełnomocnictwpracownikom Parku,
I.4. akty oskarzenia do sądu i kolegium dls wykroczeń,
1.5. decyĄe kadrowe:

a) przyjmowanie i zwalnianie pracowników,
b) udzielanie kar dyscyplinarnych,
c) wnioskowanię w sprawach powołania zastępców i zatrudniania pracowników

naukowo-badawczych,
1.6. zezwolęnia dotyczące wyjazdów służbowych pracowników Parku za granicę,
1.7. pisma kierowane do:

a) Ministra l zzachowaniem drogi służbowej /,
b) dyrektora Departamentu l zzachowaniem drogi służbowej /,
c) organów administracji rządowej i samorządowej,
d) Przewodniczącego i członków PROP,
e) Przewodniczącego i Rady Naukowej Parku,

1.8. dotyczące zawierariawspółpracy z jednostkami naukowymi i stowarzyszeniami
w kraju i za granicą

1.9. wnioski i opinie w sprawie nadania orderów i odznaczeń państwowychoraz odznak
resortowych i innych,

1 . 1 0. w zakresie gospodarki finansowej,
1.11. dokumenty dotyczące spraw obronnych.
W czasie nieobecności dyrektora, w sprawach określonych w ust. 1 z wyłączeniem spraw
kadrowych, podejmują decyzje oraz podpisująpisma zastępcy dyrektora, zgodnie
z zakr esem czynno ści służbowych.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29
Pracownicy terenowi zaliczani do Służby Parku Narodowego oraz Straż Parku zobowiązarń
sądo prowadzenia dziennika pracy / ksiązki służbowej / właściwego dla danej słuzby.
Pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych winni dokumentować wykonywanie
zadaria w sposób określony ptzez bezpośredniego przełozonego.

§30
Regulamin organizacyjny Parku obowiązuje z dniem podpisania.

2.

REKT

Krempna, 16.09.2013r,
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO Zńączniknr 1 do
Regulaminu

MINISTERSTWO ŚROOOWISKA

RADA NAUKOWA MPNDYREKToR

Zastępca Dyrektora ds.
Monitoringu, Udostępniania
Parku, Edukacji, Natury 2000

Sekcja ds.

Administracji
Dział Monitoringu,

Udostępniania Parku,
Edukacji, Natury 2000

DziałRealizacji Zadań
Ochronnych i Ochrony

Mienia

Sam. Stan.
ds. Ochr.
Ekos. Niel.

Sam. Stan. ds.
Zamówień
Publicznych

Obr. Ochr. Żmigród

O. O. Cięklin

Sam. Stan. ds.
Stanu
posiadania

Sam. Stan.ds.
Koord, Proj.
Zewn.

Sekcja ds.
Udostępniania Sam. Stan, ds,

Kontroli
Zarządczej

O. O. Huta Kr.

O. O. Zydowskie

O, O. Pielgrzymka

O. O. Świątkowa

Organizacyjnego MPN

ToR
Czoderna



ZŃącznikrlr 2
do Regulaminu
Organizacyjnego MPN

wvkaz stanowiskz stan

Dział Komórka organizacyjna
Sym.

literowa
kom.orp

stanowisko
Ilość

etatów

Dział Realizacji
Zadań Ochronnych
i Ochrony Mienia

zastępca Dvrektora ds. ochrony Bioróżnorodności l
obreb ochronnv zmisród oZ Nadleśniczy l
obręb ochronny krempna oK Nadleśniczy 1

Samodzielne Stan. ds.Ochr.
Ekosvstemów Nieleśnvch

oEN Stanowisko wyodrębnione
1

obwód ochronnv Baranie Leśniczy, Podleśniczy 2

obwód ochronny cieklin Leśniczy, Podleśniczy 2

obwód ochronny Grab Leśniczy, Podleśniczy 2

Obwód Ochronny Huta Kr. Leśniczy 1

Obwód Ochronny Jaworze Leśniczy, Podleśniczy, Drwal - motorn czy 4

obwód ochronnv Kamteń Leśniczy, Podleśniczy, Drwal - motorn czy 5

obwód ochronny katv Leśniczy, Strażnik, Drwal - motorniczy J

obwód ochronnv pielsrzymka Leśniczy, Podleśniczy 2

obwód ochronny polanv Leśniczy, Strażnik 2

obwód ochronny Rostaine Leśnczy, Podleśnazy 2

obwód ochronny swiątkowa Leśnczy, podleśnczy, Drwal - motorniczy 5

Obwód Ochronny Zydowskie Leśnczy, strażnik 2

Dzial Monitoringu,
Udostępniania

Parku, Edukacji,
Natury 2000

Zastępca Dyrektora ds. Monitorinqu, Udostępniania Parku, Edukacii, Naturv 2000 1

Zespół ds. Ochrony Przyrody Zo kierownik zespołu ds. ochrony przyrody 1

Stanowisko ds. Ochrony Przyrody. Natury 2000 i Edukacii ż

Sekcja ds. Udostępniania sU Kierownik Sekcii ds. Udostępniania
-l

stanowisko ds. - udo stępniania 1

Zespół ds. Edukacji ZE
kierownik zespołu ds. Edukaci i 1

stanowisko ds. Edukacii 4

Robotnik gospodarczy 1

samodzielne stanowisko ds.
Zarządzania Systemami
Informatycznymi

ZSl
Stanowisko wyodrębnione

1



x posterunek straż parku SP
komendant straży parku 1

Zastępca Komendanta Straży Parku, 1

Stanowisko Strażnik Strazy Parku 2

x

Głównv Księgowy l
Zespoł ds. Finansowo-Księgowy

ZF

Zastępca Główne so Księ gowe go l
Stanowisko ds. Finansowo - Księgowych 6

samodzielne stanowisko ds.

zamówień publicznych
Stanowisko wyodrębnione

1

x samodzielne stanowisko ds. kadr SK stanowisko wyodrębnione l

x
Sekcja ds. Administracji

sA Kierownik Sekci i Administraci i 1

Stanowisko ds. Administraci i 1

sI Inspektor ds. Robót Inwestycy|no - Remontowych 2

konserwator l
konserwator instalacii sanitarnych 1

Woźna J

samodzielne stanowisko ds.
Archiwizacii i obieeu Dokumentów

SA Stanowisko niewyodrębnione 0

x Sekcja ds. Transportu ST

kierownik sekcii Transportu l
ooerator ciasników 2

Mechanik l
Kierowca samochodu terenowo-osobowego l

x
samodzielne stanowisko ds.

Koordynacji Projektów
zęwnętrznych

KPZ
Stanowisko wyodrębnione

l

x samodzielne stanowisko ds. stanu
posiadania ssP Stanowisko niewyodrębnionę 0

x samodzielne stanow sko ds. BHP BHP Stanowisko niewyodrębn one 0

x samodzielne stanowisko ds.
kontroli zarzadczei

SKZ Stanowisko niewyodrębnione 0

x samodzielne stanowisko ds.
obronnych

SP Stanowisko niewyodrębnione 0

Razem 78

Dodatkowa symbolika literowa:
D - Dyrektor
DB - Z-caDyrektora ds. Ochrony Bioróżnorodności
DE - Z-caDyrektora ds. Monitoringu, Udostępniania Parku,

ń^ o R

Edukacji, Natury 2000.


