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Zarzqdzenie nr 39/2021

Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego

z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie wprowadzenią

,, Re gul am inu or gani z a cyj ne go G or c z ańs kie go P arku I{ ąr o dow e go''

W oparciu o art.8 ę ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (tekst jednolity

Dz.U.22021po2.1098).

Wprowadza się w Gorczańskim Parku Narodowym z dniem 0l.01 .2022 r. ,'Regulamin

organizacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego'', stanowiący załącznik do niniejszego

zarządzenia.

DYREK'IOR
"ń't 

i"go Pa1k1r Narodowego
sł-enąbicł)-h
in:ż. Jarrusz Tomasiewicz

Traci moc:

I. Zarządzenie nr 37l20I] Dyrektora GPN z dnia 10.11.2017 r.



Regulamin o rganizacyj ny
Gorczańskiego Parku Narodowego

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

s1
Gorczński Park Narodowy, zwany dalej: ,,Parkiem'' działa na podstawie:
l. Ustawy z dnia l6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2. s 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r. w sprawie utworzenia Gor-

czańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1980 r. poz.66), oraz Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów dnia 9 stycznia 1997 w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego (Dz.IJ. z 1997
r. Nr 5, poz.26).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 18 lutego 2OI3 r. w sprawie nadania statutu
Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Porębie Wielkiej (Dz. U' z dnia 6
marca 20I3r. poz. 305).

4. Innych przepisów prawa regulujących status pracowników parku narodowego.

s2
1. Regulamin organizacyjny ustala organizację wewnętrzną, szczegołowy zakres działania

oraztryb pracy Parku.
2. Zasady działania organizacyjnego i kontrolnego Parku ptecyzują wewnętrzne regulaminy i

instrukcje, m.in.:
a. regulamin pracy,
b. regulamin premiowania,
c. regulamin udzielania zamówień publicznych w GPN,
d. instrukcja kancelaryjna,
e. zasad rachunkowości oraz ZakJadowy Plan Kont wraz z załącznikami,
f. instrukcja w sprawie ochrony gotówki w GPN,
g. instrukcja inwentaryzacja,
h. zakresy obowiązków leśniczego, podleśniczego i straŻnika w GPN,
i. instrukcja o organizacji i zakresu dziaŁaniaarchiwum zakładowego w GPN.
j. procedury kontroli zarządczej.

3. Zasady kontroli wewnętrznej w Parku określa regulamin kontroli wewnętrznej.

Rozdział 2
Or ganizacj a wewn ętrzna

s3
l. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy oraz kierowników komórek or-

ganizacy jnyc h i stano wi sk pracy zap ew niaj ąc yc h wykonywani e :

a. działa|ności z zakresu ochrony przyrody,
b. działalności naukowej i edukacyjnej,



2.

c. udostępniania Parku dla edukacji i turystyki,
d. zabezpieczenia prawnych, organizacyjnych, materialnych, personalnych i technicznych

podstaw funkcj onowania.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania działalności ochronnej teren Parku
został podzielony na 6 obwodów ochronnych:
a. obwód ochronny Turbacz, składający się z 3 obchodów,
b. obwód ochronny Kudłoń, składający się z2 obchodów,
c. obwód ochronny Suhora, składający się z 2 obchodów,
d. obwód ochronny Jaworzyna, składający się z 1 obchodu,
e. obwód ochronny Kiczora, składający się z 1 obchodu,
f. obwód ochronny Dwór, stanowiący równocześnie 1 obchód.
Za mienie Gorczańskiego Parku Narodowego odpowiada dyrektor Parku' powierzając go
bezpośrednio poszczególnym pracownikom Parku. LeŚniczowie odpowiadają za mienie
obwodów ochronnych i wykonują swoje obowiązki przy pomocy podleśniczych, strazni-
ków odpowiadających za pow|erzone im mienie w obchodach ochronnych oraz innych
pracowników leśnych tam zatrudnionych.
Za organizację i wykonywanie ochrony mienia oraz zwa|czanie przestępstw i wykroczeń w
zakresie ochrony przyrody odpowiada komendant Posterunku Straży Parku.
Za vłykonywanie zadan ujętych w Planie ochrony Parku lub rocznych zadaniach ochron-
nych, związanych z ochroną przyrody w Parku odpowiada zastępca dyrektora. Zadania re-
alizuje przy pomocy merytorycznej Zespołu ds. ochrony Przyrody,leŚniczych obwodów
ochronnych, a takŻe w miarę potrzeb przy pomocy innych pracowników poszczególnych
komórek or ganizacyjnych Parku.
DziałalnoŚć naukowa oraz monitoringowa wykonywana jest przęz Pracownię Naukowo-
Edukacyjną. W strukturze organizacyjnej Parku Pracownia Naukowo-Edukacyjna jest
ogniwem podlegającym dyrektorowi, a jej kierownik jest bezpośrednim podwładnym dy-
rektora Parku i reprezentuje dyrektora w sprawach monitoringu przyrodniczego, nauki i
udostępniania Parku do celów naukowych.
Zasadnicza działalność edukacyjna i udostępnianie Parku dla odwiedzających wykonywa-
ne sąprzezZespół ds. edukacji i udostępniania parku. W strukturze orgarizacyjnej Parku
Zespół jest ogniwem podlegającym dyrektorowi Parku, a jego kierownik jest bezpośred-
nim podwładnym dyrektora Parku i reprezentuje dyrektora w Sprawach edukacji, turystyki
i udostępniania turystycznego oraz edukacyjnego Parku.
Zabezpieczenie prawnych, organizacyjnych. materialnych, personalnych i technicznych
podstaw funkcj onowania Parku wykonywan e jest przez;
a. Zespoł do spraw Ekonomicznych,
b. Sekcję do spraw Administracji,
c. Samodzielne Stanowisko do spraw Budownictwa i Zaopatrzenia,
d. Posterunek Strazy Parku,
UŻyte w regulaminie i zakresach obowiązków określenia: kierownik zespołu, kierownik
pracowni, kierownik sekcji oznacza pracownika kierującego placą danej komórki organi-
zacyjnej bez względu na stanowisko służbowe jakie ten pracownik zajmuje w rozumieniu
przepi sów szcze gółowy ch.

s4
l. Ścisłe kierownictwo Parku twotzą: dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy.
2. W skład Dyrekcji wchodzą następujące komórki orgatizacyjne i stanowiska pracy:

a. Zespół do spraw ochrony Przyrody, w składzie:
l. kierownik
2. dwa stanowiska ds. ochrony ekosystemów
3. stanowisko ds. rozliczeń projektów i dokumentacji działań ochrońnych

b. Pracownia Naukowo-Edukacyjna' w składzie:

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



l. kierownik
2. trzy stanowiska naukowe

c. Zespoł do spraw Edukacji i Udostępniania Parku w składzie:
1. kierownik
2. trzy stanowiska do spraw edukacji i udostępniania parku

d. Zespół do spraw Ekonomicznych, w skład którego wchodzą:
l. główna księgowa
2. zastępca głównego księgowego
3. trzy stanowiska ds. finansowo-księgowych

e. Sekcja do spraw Administracji, w skład której wchodzą:
l. kierownik sekcji administracji
2. sekretarka
3. stanowisko ds. transportu
4. sprzątaczka
5. konserwator

f. Samodzielne Stanowisko do spraw Budownictwai Zaopatrzenia
g. Posterunek Strazy Parku, który tworzą:

1. komendant
2. dwóch strazników SP

3. Ustawowe zadania ochronne wypełniane są przez Park przy współudziale w zakresie me-
rytorycznym Zespołów: ds. ochrony Przyrody, ds. Edukacji i Udostępniania Parku, Pra-
cowni Naukowo_Edukacyjnej, oraz organizacyjnym przez pracowników poszczególnych
obwodów ochronnych: leśniczych, podleśniczych, strazników, robotników podległych
bezpośrednio leśniczym.

4. obsługę finansowo-księgową jednostek wymienionych w ust. 3 wykonuje główny księgo-
wy Parku kierujący Zespołem do spraw Ekonomicznych.

5. Szczegołową strukturę organizacyjną Parku zawierazałącznik (schemat) stanowiący inte-
gralna częśc niniej szego regulaminu.

Rozdział 3
Zakresy czynności

ss
I. Zgodnie z zapisem art. 8d i 8e ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, Parkiem zarządza Dyrek-

tor Parku i jest odpowiedzialny za realizację celów i zadai okreŚlonych w art.8 ust 2, oraz
art. 8b ust. I ustawy o ochronie przyrody, a ponadto:
a. jest odpowiedzialny za racjonalne gospodarowanie środkami budzetołvymi i pozabu-

dzetowymi przyznanymi na działalnośó Parku,
b. reprezentuje Park nazewnątrz,
c. przyjmuje i zwalnia pracowników zatrudnionych w Gorczańskim Parku Narodowym,
d. wnosi i popiera akty oskarżenia,
e. zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie komórek organizacyjnych parku przy po-

dejmowaniu decyzji w sprawach mogących mieó wpływ na jego przyrodę,
f. powadzi współpracę Z samorządami i podmiotami funkcjonującymi na terenie Parku

oraz jego otuliny.
2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: zastępca dyrektora' główny księgowy' kierownik

Pracowni Naukowo-Edukacyjnej , kierownik Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Parku'
komendant Posterunku Straży Parku, Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa i Zaopa-
trzenia, kierownik Sekcji ds. Administracji.



3. Zastępca dyrektora jest jedyną osobą uprawnioną do samodzielnego pełnienia obowiązków
dyrektoraparkuwzakresiewymienionymw$5pkt.1a-fzzastrzeŻeniem$8ust.2niniej-
Szego regulaminu, w trakcie jego nieobecnoŚci. Na bieżąco odpowiada za organizację i
wykonanie działalności ochronnej Parku, a w szczególności :
a. przy pomocy Zespołu ds. ochrony Przyrody, w bezpośredniej współpracy zlesniczymi

obwodów ochronnych organizuje i koordynuje działania ochłonne w zakresie ochrony
ekosystemów leŚnych, nieleśnych' wodnych' ochrony flory, fauny, dziedzictwa kultu-
rowego i ochrony p. pozarowej, a takŻe inwestycyjne wynikające z prowadzonych pro-
jektów powierzonych do nadzoru,

b. zestawia oplacowane przęz Zespoł ds. ochrony Przyrody plany roczne' a po ich za-
twierdzeniu czuwa i odpowiadazaich wykonanie, opracowuje ostateczną formę rocz-
nychzadań ochronnych,

c. w miarę potrzeb sporządza stosowne korekty wymienionych planów, uzyskuje i wdraŻa
oplnle,
dba o zabezpieczenie finansowe na przewidziane planem czynności ochronne podejmu-
jąc działaniazmierzające do uzyskania dochodów Parku, dotacji budzetowychipoza-
budzetowych, a następnie czuwa nad ich terminowychrozliczeniem po wykorzystaniu,
organizuje i koordynuj e sporuądzanie sprawozdań i informacj i z działan ochronnych jak
i stanu przyrody w Gorczańskim PN; w miarę potrzeb przygotowuje materiały informa-
cyjne i zestawienia dla dyrektora, Rady Naukowej Parku,
współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Parku w swoim zakresie działania.
nadzoruje prowadzenie kancelarii tajnej i spraw z zakresu obronnoŚci,

4. Główny księgowy.
Zakres form organizacyjno-prawnych i zasad finansowania działalnoŚci budżętowej Parku
Narodowego okreŚla Ustawa z dn.27 sierpnia 2009t. o finansach publicznych oraz Ustawa
z dniaŻ9 wrzęśnia 7994r. o rachunkowości)' aw szczególnoŚci obejmuje:
a. opracowywanie, wspólnie z dyrektorem Parku i innymi pracownikami prowadzącymi

mer5Ą.orycznie wymienione działy, projektów preliminarzy na działalnoŚć budŻetową'
ochronną' edukacyj ną i naukowo - b adaw czą Parku,

b. dokonywanie formalno-rachunkowej kontroli wszystkich dokumentów o charakterze
rozliczeniovvym i kredytowym, stanowiących podstawę do otrzymania lub wydania
środków pieniężnych i dóbr materialnych Parku,
r ealizację sprawozdawczo ści fi nansowej'
nadzorowanie rachunkowości Parku,
nadzorowanie kasy Parku.

5. Kierownik Zespołu do spraw ochrony Przyrody organizuje i kieruje działalnościązzak'resu
ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych Parku' ochrony flory' fauny, dzie-
dzictwa kulturowego, ochrony przed pozarem i szkodnictwem oraz zamówień publicz-
nych.
a. wspólnie z zastępcą dyrektora koordynuje i organizuje działa|nośó Parku w zakresie

ochrony jego ekosystemów, a takŻe ochrony fauny' dziedzictwa kulturowego oraz
ochrony przedpożarami i szkodnictwem,

b. opracowuje roczne plany działalności Parku w ilw zakresie, a takŻe wnioski do planu
budżetowego. Po zatułięrdzeniu planu w tym zakresie czuwa nad jego realizacjąprzez
cały Zespoł i odpowiada zato przed zastępcą dyrektora Parku,

c. odpowiada za organizację materiałowego zabezpieczenia działalności Zespołu ds.
Ochrony Przyrody,

f.
(}
b.

d.

e.

c.

d.

e.



d. organizuje i redaguje materiały dotyczące działalności w zakresie ochrony przyrody w
Parku do obowiązuj ących sprawozdań,

e. w miarę potrzeb przygotowuję doruŹne materiały i informacje dla dyrektora Parku'
f. współdziała z pozostałymi komórkamt organizacyjnymi i stanowiskami w zakresie

ochrony przyr ody Parku,
g. uczestniczy w organizacji prac dotyczących sieci Natura 2000 w zakresie: waloryzacji

terenów, sporządzania planów ochrony, bieżącego monitoringu i sprawozdawczości w
odniesieniu do obszaru Parku. W tym zakresie współpracuje z kierownikiem Pracowni
Naukowo-Edukacyjnej .

6. Kierownik Pracowni Naukowo-Edukacyjnej w zakresie meryĄorycznym reprezentuje dy-
rektora Parku w zakresię monitoringu przyrodniczego, nauki oraz udostępniania tęręnu do
celów naukowych, a w szczęgólnoŚci :

a. organizuje i kieruje całością działania personelu Pracowni orazptacami wykonywany-
mi ptzez innych pracowników Parku związanymiz jej działalnością'

b. odpowiada za organizację materiałowego zabezpieczenia działalnoŚci Pracowni' spo-
rządza i zatulier dza merytorycznie dokumenty wewnętrzn e z tego zakresu.

c. utrzymuje bieżący kontakt z przewodniczącym Rady Naukowej Parku i doraŹnie w
miarę potrzeb z innymi osobami z jej składu,

d. opracowuje wnioski do planu budżetowego Parku w zakresie potrzeb Pracowni i zadan
naukowo-badawczych i monitoringowych Parku, przedkłada je dyrektorowi Parku w
terminach obowiązujących przy sporządzaniu tego typu planów finansowych. Po za-
twierdzęniu planu w tym zakresie czuwa nad jego rea|izacją i odpowiada za to przed
dyrektorem Parku,

e. uczestniczy w organizacji i realizacji zadan z zakresu edukacji, wydawnictw i informa-
cji o Parku, organizowanych przezZespoł ds. Edukacji i Udostępniania Parku,

f. opracowuje lub redaguje materiały dotyczące działalności naukowej i edukacyjnej Par-
ku do obowipujących sprawozdan,

g. w miarę potrzeb przygotowuje doraźnę materiały informacyjne dla dyrektora Parku,
h. współdziała z pozostałymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami w zakresie na-

uki, monitoringu, dydaktyki i ochrony przyrody Parku,
i. organizuje prace dotyczące sieci Natura 2000 w zakresie: wa|oryzacji przyrodnicze1,

sporządzartia planów ochrony lub planu zadań ochronnych bieŻącego monitoringu i
sprawozdawczoŚci w odniesieniu do obszaru Parku oraz w miarę potrzeb poza grani-
cami Parku ztytllłu nadzoru nad obszarami Natura 2000. W tym zakresie współpracuje
z kierownikiem zespołu ds. ochrony Przyrody.

7. Kierownik Zespołu do spraw Edukacji i Udostępniania Parku organizuje i kieruje działal-
nością edukacyjną, dydaktyczna, informacyjną' wydawniczą, oraz z zak'resu udostępniania
Parku do zwiedzania, a w szczególnoŚci:
a. organizuje działalność w zakresie edukacji, wydawnictw, informacji o Parku i jego udo-

stępnianiu do zwiedzania.
b. opracowuje roczne plany działalności Parku w w/w zakresie, a także wnioski do planu

budżetowego,
c. odpowiada za organizację materialnego zabezpieczenia działalności Zespołu ds. Eduka-

cji i Udostępniania Parku,
d. opracowuje i redaguje materiały informacyjne dotyczące działań Zespołu do uzytku

wewnętrznego i na zewnąttz,
e. współdziałazpozostałymi komórkamiorganizacyjnymi, aw szczęgólności z Pracownią

Naukowo-Edukacyjną w zakresie edukacji' wydawnictw i informacji o Parku. organi-



zuje t redaguje materiały dotyczące działalności w zakresie edukacji, wydawnictw, udo-
stępniania i informacji o Parku do obowiązujących sprawozdań.

8. Komendant Posterunku Straży Parku działa w oparciu o akty wykonawczę do ustawy o
ochronie przyrody regulujące funkcjonowanie StraŹy Parku w parkach narodowych' a w
szczególności:

a. organizuje funkcjonowanie Posterunku Strazy Parku i odpowiada za stronę merytorycz-
nąjego działania,

b. opracowuje roczne plany współpracy Struzy Parku z Komendantem Wojewódzkimi i
Powiatowymi Policji, miesięczne plany ochrony i współpracy z SłuŻbami Parku' mie-
sięczne i tygodniowe plany pracy Posterunku SP, oraz okresowe - doraŹne - plany
współpracy w Komisariatami Policji, Placówkami Straży Granicznej1' nabieŻąco koor-
dynuje współpracę Posterunku SP z terenov\ymi pracownikami Służby Parku w zakre-
sie prewencji,

c. prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia oraz bierze udział w rozprawach
przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego na podstawie
upoważnienia dyrektora'

d. organizuje wspólnie z terenową Służbą Parku i Policją, Strażą Graniczną ochronę GPN
przed kłusownictwem' niszczeniem mienia, nielegalnymi wjazdami pojazdami mecha-
nicznymi na teren Parku i innymi działaniami szkodzącymiptzyrodzie,

e. prowadzi sprawozdawczość z zakresu działania Posterunku i stanu prewencji na terenie
Parku,

f. prowadzi ewidencję imagazynbroni służbowej, nadzoruje merytorycznie działaniapra-
cowników w nią wyposazonych'

9. Kierownik Sekcji do spraw Administracji:
a. prowadzi sprawy kadrowe GPN,
b. odpowiada za sprawne funkcjonowanie sekretariatu,
c. administruje budynkami dyrekcji GPN, koordynuje i organizuje prace konserwatora

urządzen i spr zątaczki,
d. prowadzi nadzor administracyjny nad pozostałymi budynkami GPN,
e. koordynuje działalność środków transportu GPN i sprawdza merytorycznie dokumenty

związane z transportem,
f. opracowuje roczne plany działalności Parku w zakresie działania,
g. prowadzi sprawozdawczość z zakresu Spraw kadrowych i administracji budynków,
h. współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Parku w swoim zakresie działania.

1 0. Samodzielne Stanowisko do spraw Budownictwa i Zaopatrzenia:
a. prowadzi pełną dokumentację dotycząca ilości, stanu technicznego, lokalizacji itp.

wszystkich obiektów budowlanych Parku,
b. organizuje przeglądy obiektów budowlanych w Parku' ustala zakres

budowlanych, określ a ko szty i zap otrzebowanie materiałowe,
c. opracowuje roczne plany działalności Parku w w/w zakresie, a takŻe

prac remontowo-

wnioski do planu
budżetowego czuwa nad ich realizacją,

d. opracowuje dane wyjściowe zamówień remontowych i inwestycyjnych w zakresie bu-
downictwa w szczególności przygotowuje projekty wniosków remontowych, modemi-
zacyjnych i inwestycyjnych realizowanych ze środków pozabudŻetowych orazmateria-
ły sprawozdawcze dla jednostki nadrzędnej,

e. współpracuje z biurami projektów w zakresie opracowania dokumentacjt, zatwierdzenia
lokalizacji ogólnej; odbiera projekty z zamowionej dokumentacji projektowo-



kosztorysowej' sprawdza ją pod względem kompletności' zgodności Z umową i warun-
kami technicznymi projektowania i wymaganego uzgodnieniaorazzatwierdzenta,

f. wnioskuje o zaangażowanie tzeczoznawców do sprawdzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla większości inwestycji'

g. przedkłada dyrektorowi Parku do zatwierdzenia dokumentację i zbiorcze zestawienie
kosztów budowlanych i remontowanych obiektów,

h. wnioskuje o ogłoszenie przetatgów na wykonanie robót budowlanych, uczestniczy w
komisyj nym wyborze wykonawcy,

i. ustala z wykonawcą robót tryb przekazania materiałów budowlanych, przekazuje wyko-
nawcy plac budowy' organizuj e nadzór inwestorski i narady robocze a takŻe częściowy
i ostateczny odbiór prac,

j. wykonuje inne prace związane z aktualizacją kosztów, nadzorem wykonywanych prac
remontowo-budowlany ch, roz|iczeniem materiałów budowlanych'

k. prowadzi i odpowia da za zaopatrzenie materiałow e i magazynu GPN.

l1. obowiązki wynikające z prowadzęnia spraw BHP są ptzydzielone pracownikowi zatrud-
nionemu na stanowisku ds. ochrony ekosystemów w Zespole ds. ochrony Przytody.
Szczegółowy ich wykaz jest zdefiniowany w zakresie obowiązków.

12. Szczegółowe zadanta dla poszczególnych pracowników Parku określają zakresy obowiąz-
ków' przekazywane kaŻdoruzowo pracownikowi przy rozpoczynaniu pracy na danym
stanowisku.

Rozdział 4
C e l e i działania p o szczególnych komórek or ganizacyj nych oraz Samo dziel-

nych stanowisk w Parku

$6
Zakres i zadania Zespołu ds. ochrony Przyrody to - prowadzenie merytoryczne i organi-
zacjadziałalności ochronnej przyrodniczychi kulturowych zasobów Parku, aw szczegol-
ności: ochrony przyrody nieożywionej i gleb, ochrony zasobów wodnych' ochrony eko-
systemów leśnych i nieleśnych, ochrony zwierząt, ochrony roślin, ochrony dziedzictwa
kulturowego i historycznego oraz ochrony przed pożarumi i szkodnictwem. Ponadto
współudział w rewizji planów ochrony, regulacji stanu posiadania i nadzoru merytorycz-
nego nad lasami niepaństwowymi, organizacji zamówień publicznych, a także w pracach
związanychz obszarcm Natura 2000.
Zakres i cęle działania Zespołu ds' Edukacji i Udostępniania Parku:
a. działalność edŃacyjna, dydaktycznai informacyjna kierowana do lokalnej społeczno-

ści, samorządów i odwiedzających Park turystów, przewodników' a także do kadry
Parku mająca na celu stworzenie przyjaznego odbioru GPN zarówno przez bezpośred-
nich jego sąsiadów jak i przybywających goŚci; dokumentowanie tej działalnoŚci.

b. działalność informacyjna narzecz społeczności lokalnej z otuliny GPN'
c. uczestnictwo w redagowaniu dokumentacji sprawozdawczej, kronikarskiej i bibliogra-

fii,
d. działalnoścnatzecz utworzenia przyszłej ekspozycji wystawienniczej GPN,
e. działalnośĆ związana z udostępnianiem Parku - czuwanie nad stanem zagospodarowa-

nia turystycznego, wielkością ruchu turystycznego' współudział w organizacji monito-
ringu w tym zakresie,

f. gromadzenie darrych dla projektowania nowych, alternatywnych dla istniejących, roz-
wiązan udostępniania Parku'

1.

2.



g. organizacja i prowadzenie wszelkich ptac związanych z wydawnictwami GPN.

3. Zakręs i cęle działania Pracowni Naukowo-Edukacyjnej Parku
a. działalność naukowo-badawcza - mająca na celu poznanie podstawowych przedmio-

tów ochrony otaz zachodzących procesów dla kształtowania właŚciwej strategii ochro-
ny całego Parku wTaz Z otuliną orazbieŻącego podejmowania decyzji związanych z re-
alizacją ochrony przyrody w GPN.

b. działalnośĆ edukacyjna - polegająca na uczestnictwie w zadaniach edukacyjnych, dy-
daktycznych i informacyjnej kierowanej do lokalnej społeczności, samorządów i od-
wiedzających Park turystów, przewodników, a takze do kadry Parku mająca na celu
dostarczenie podstawowej wiedzy oruz kształtowanie przyjaznego odbioru Parku za-
równo przez bezpośrednich jego sąsiadów jak i przybyvvających gości'

c. działalność monitoringowa - polegająca nabieŻącym, stałym Śledzeniu zachodzących
zmian wybranych elementów przyrody Parku,

d. działalnośc dokumentacyjna, której celem jest odpowiednio zorganizowane gromadze-
nie zebranych informacji o przyrodzie Parku i prowadzonej działa|ności naukowej,
monitoringowej, edukacyjnej i dydaktycznej,

e. działalność popularyzatorska, mająca na celu propagowanie idei ochrony przyrody
Parku,

f. prowadzenie bazy danych dotyczących prac badawczych, obserwacji przyrodniczych,
kartoteki taksonów, bazy bibliograftcznej, bazy gromadzonych zbiorów; Pracownia
prowadzi ,,Zieln1k GPN'' figurujący w rejestrze kĄowym (Polish Herbaria, symbol
zielnika - GPN),

g. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Parku w zakresie nauki, edukacji,
udostępniania i realizacji zadan ochrony przyrody,

h. współpraca z innymi j ednostkam i bada-wczymi orcz uczelniami, koordynowanie udzie-
lanych zezwolen co ma na celu przyczynienie się do lepszego poznania elementów
przyrody Parku,

i. w zakresie działalności monitoringowej Pracownia naukowo-edukacyjna koordynuje
prace na etapie planowania, przygotowuje metodykę, bierze udział w pracach tereno-
wych, kontroluje prawidłowość realizacji prac w terenie'

j w zakresie działalnoŚci związanej z siecią Natura 2000 Pracownia naukowo-
edukacyjna organizuje i koordynuje prace na etapie planowania, spotządzania planów
ochrony, planów zadań ochronnych, prowadzenia biezącego monitoringu i Sprawoz-
dawczości na obszarze Parku a w przypadku potrzeby takŻe poza jego granicami;
współpracuje z innymi podmiotami, realizującymi program Natura 2000.

2. Pracownicy naukowi prowadzą prace bada-wcze zgodnie ze swoją specjalizacj ą zawodo-
wą; podejmowane tematy powinny wynikać z potrzeb ochrony przyrody Parku, zatwier-
dza je Dyrektor Parku po zaopiniowaniu na posiedzeniu Rady Parku,

3. Pracownia Naukowo-Edukacyjna moŻe prowadzió prace poznawcze i porównawcze w
innych parkach narodowych i na terenach sąsiadujących z GPN,

4. Zakres i zadaniaZespołu do spraw Ekonomicznych:
a. prowadzenie rachunkowości Parku i związanej z tym sprawozdawczości zgodnie z obo-

wiązującymi aktualnie przepisami,
b. prowadzenie kasy Parku,
c. prowadzenie formalno-rachunkowej kontroli wszystkich dokumentów służących do

otrzymania lub wydania środków pieniężnych i dóbr materiałowych Parku,
d. zestawianie i opracow1rvanie projektów planów finansowych'
e. sporządzanie analtz okresowych wyników finansowych Parku.

5. Zakres i zadania Sekcji do spraw Administracji:



a. prowadzenie całości spraw kadrowych,
b. prowadzenie sekretariatu GPN,
c. administracja budynków dyrekcji GPN,
d' koordynacja działalności środków transportu Parku,
e. zabezpieczenie sprawność środków transportu Parku'
f. prowadzenie bieżącej dokumentacji (karty drogowe i rozliczenie paliwa) i sprawozdaw-

czości z zaksesu transportu,
g. Sprawowanie merytorycznej kontroli nad uż1tkowaniem samochodów służbowych

ptzez pracowników Parku,
h. prowadzenie ewidencji odzieŻy bhp.

6. Zakręs i cele Samodzielnego Stanowiska do spraw Budownictwai Zaopatrzenia;
a. organizowanie' kierowanie i nadzorowanie pod względem mery'torycznym całoksŹałtu

prac w zakresie remontów, modemizacji budynków, dróg i mostów Parku oraz inwe-
stycji budowlanych,

b. zajmowanie się zaopatrzeniem dla GPN'
c. prowadzenie magazynu głównego'
d. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

7 . Zakres i zadania terenowej - Służby Parku:
a. terenowa - Służba Parku' którą stanowią: leśniczowie, podleśniczowie, starsi straznicy i

straznicy Parku' bezpośrednio organizuj e i nadzoruje pod względem mery.torycznym i
rzeczorym realizowane zadania z zakresu ochrony przyrodniczych t kulturowych zaso-
bów Parku, orazjego udostępniania na terenie powierzonego obwodu (leśniczowie), ob-
chodu ochronnego (podleŚniczowie' starsi straznicy i strażnicy),

b. wykonuje ochronę mienia Parku' w szczególności dba o przesttzeganie przepisów art. 15

ust. l ustawy o ochronie przyrody przez osoby korzystające z walorów Parku,
c. prowadzi dokumentację kancelaryjną, której zakres okreŚlają przepisy wewnętrzne'
d. współuczestniczy lub prowadzi zajęcia edukacyjne i informacyjne skierowane do spo-

łeczności lokalnych lub odwiedzających Park turystów,
e. współuczestniczy w pracach z zak'resu monitoringu przyrodniczego Parku,
f. szczegołowe zasady dotyczące miejsca pracy' obejmowania stanowiska i wypełniania

obowiązków pracowniczych z nim związanych. prowadzenia dziennika czynności _ regu-
lują zakresy czynności: leśniczego, podleŚniczego i straznika.

8. StaZ Parku wykonuje ochronę mienia otaz zwalczanie ptzestępstw i wykroczeń w zakresie
ochrony przyrody, a w szczególnoŚci :

a. prowadzi ochronę przed szkodnictwem leśnym i polnym,
b. prowadzi dokumentację w ujawnionych sprawachzwiązanych ze szkodnictwem,
c. prowadzi ewidencję posiadanej przez GPN broni palnej,
d. prowadzi ewidencję mandatów karnych,
e. sporządzabieŻące i okresowe plany działanta Posterunku'
f. prowadzi dokumentację związaną z obronnością Parku,
g. prowadzi kancelarię tajną GPN oraz Sprawy obronne,
h. współpracuje z Policją i StraŻą Graniczną w/w zakresie.

s7
1. Pracownicy Parku są obowiązani do sumiennego wykonywania obowiązkow wynikających

z zakł esu obowiązków lub instrukcj i służbowych.



2.

-).

KaŻdy pracownik, zgodnie ze strukturą organizacyjną ma jednego bezpośredniego przeło-
żonego i precyzyjnie określone w zakresie obowiązków powipania i zalezności z innymi
stanowiskami.

Pracownicy współuczestniczą w wykonywaniu doruźnych zadań ogólnych Parku, a w
szczególności maj ą obowipek :

a. wykonywania czynności służbowych wynikających z powierzonych zadani pełnionych
ustawowych funkcj i Parku,
prowadzenia kontroli wewnętrznej w sprawach wynikających z zakresu działania,
sp or ządzani a sprawo zdań wyni kaj ąc yc h zakre su działania,
utrzymania wzajemnej współpracy z poszczęgólnymi komórkami otganizacyjnymi i

samodzielnymi stanowiskami pracy Parku,
wnioskowania do dyrektora w sprawach doskonalenia organizacji pracy,
uczestniczenia w akcjach ratowniczych i dyżurach w przypadku klęsk zywiołowych lub
zagroŻen np. powodziowych, pożarowych i innych,
uczestniczenia w real i zowan y ch pr zez P ark zadaniach z zakre su obronno ści i wypełnia-
nia nałożonych indywidualnie obowiązkó w z tegoŻ zakresu,
informowania właściwych służb w przypadku spostrzezenia pożaru, Ł'radzieŻy, kłusow-
nictwa i innych przestępstw oraz wykro czen przeciwko osobom, mieniu i przyrodzie
Parku,
prowadzen ia działalnoś c i edukac yj nej z zakr es u o c hrony pr zy r o dy,
wykonywania innych czynności zleconych przęz bezpośredniego przełożonego.

Rozdział 5
Uprawnienia do podej mowani a decy zji or az podp isywania dokumentów, Zarzą-

dzęn i pism.

s8
l. Do v'ryłącznej decyzji i podpisu dyrektora zastrzeŻone są następujące sprawy:

l. akty prawre własne,
2. projekty aktów prawnych przedkładane departamentom i biurom w Ministerstwie Śro-

dowiska lub bezpośrednio Ministrowi Środowiska,
3. udzięlania pełnomocnictw pracownikom Parku,
4. wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczęń sądów w sprawach o wykroczenia'
5. decyzje kadrowe:

a. przyjmowanie i zwalnianie pracowników,
b. udzielanie kar dyscyplinarnych,

6. zezwolen dotyczących wyjazdów służbowych pracowników Parku za granicę,
7. pisma kierowane do:

a. Ministra (z zachowartiem drogi słuŹbowej),
b. Dyrektorów Departamentów i Biur,
c. organów administracji rządowej,
d. Przewodniczącego i członków PROP,
e. Przewodniczącego i członków Rady Naukowej Parku.

8. dotyczące zawierania porozumień o współpracy z parkami narodowymi, jednostkami
naukowymi i innymi podmiotami w kraju, i za granicą.

9. wnioski i opinie w sprawie nadania orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak re-
sortowych i innych,

10. dokumenty dotyczące spraw wojskowych' obronnych i informacji niejawnych.

b.
c.
d.

e.

f.

ob'

h.

l.
j
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Ż. Zastępca dyrektora w działalności bieżącej podpisuje pisma wychodzące na Zewnątrz w
sprawach związanych z przypisanymi mu zadaniami bieżącymi. Po otrzymaniu od dyrek-
tora pełnomocnictwa, moŻe podpisywac takŻe pisma wymienione w punktach: 1.3, l.5.

Rozdział b
Postanowienia końcowe.

1.

1.

se
Zakresy kontroli poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określą za-
sady kontroli zarządczej.

s10
Zak'ręs obowiązków terenowej Służby Parku określa Regulamin Pracy oraz zak'tesy obo-
wiązków: leśniczego, podleśniczego i strażnika.
Pracownicy terenowi zaliczani do Słuzby Parków Narodowych oraz Straż Parku zobowią-
zani są do prowadzenia dzięnnika czynności właściwego dla danej służby.
Pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych winni dokumentować wykonywane
zadania w sposób określony w zakresie obowiązków.

s 11
Traci moc regulamin organizacyjny z l0listopada 2017 roku.

Niniejszy Regulamin organizacyj ny
Gorczańskiego Parku Narodowego

/zawierający l l stron/

2.

J.
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