
ZARZĄDZENIE Nr 82/19 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 20 lutego 2019 r. 

w sprawie statutu 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Poznaniu 

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska 
w Poznaniu, określony w załączniku do zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 330/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 
2010 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska 
w Poznaniu, zmienione zarządzeniem nr 547/11 z dnia 2 września 2011 r.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 

 

 

       Wojewoda Wielkopolski 

      /-/ Zbigniew Hoffmann   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 

1669, 1693, 2245, 2354 i 2500. 



UZASADNIENIE 
 

Wydanie zarządzenia jest konsekwencją wejścia w życie: 

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1479), która m. in. wprowadza nową organizację 
państwowego monitoringu środowiska - obecnie realizowany na poziomie krajowym 
oraz przekształca dotychczas funkcjonujące w wojewódzkich inspektoratach ochrony 
środowiska laboratoria w centralne laboratorium badawcze, znajdujące się w strukturze 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska; 

2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu 
organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. 
poz. 2531), które dostosowuje strukturę organizacyjną wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska i ich delegatur do ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125). 

W świetle powyższych zmian ustala się nowy statut Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu i wprowadza się następujące zmiany w stosunku do 
poprzednio obowiązującego statutu: 

1) likwiduje się: 
a) Wydział Monitoringu Środowiska, 
b) Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, oraz 

2) tworzy się Wydział Prawny. 

Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji 
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych, natomiast spowoduje zmiany 
w zatrudnieniu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

Ponadto nie stwierdza się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w związku 
z wprowadzeniem tego aktu. 

 

 

          

        Dyrektor  
Biura Organizacyjno-Administracyjnego  

       /-/ Małgorzata Drygas 

  

 

 

 

Poznań, dnia 19 lutego 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do zarządzenia nr 82/19 
Wojewody Wielkopolskiego 
z dnia 20 lutego 2019 r. 

 

Statut 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Poznaniu 

 

§ 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, zwany dalej 
„Wojewódzkim Inspektoratem”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 i 1479 oraz z 2019 r. 
poz. 125). 

§ 2. 1. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Poznań, a obszarem działania 
województwo wielkopolskie. 

2. Wojewódzki Inspektorat posiada delegatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. 

§ 3. 1. Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą 
w skład rządowej administracji zespolonej w województwie wielkopolskim.  

2. Wojewódzki Inspektorat stanowi aparat pomocniczy Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i zapewnia realizację jego zadań 
i kompetencji w zakresie określonym w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

§ 4. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki 
organizacyjne: 

1) wydziały i samodzielne stanowiska pracy do spraw: 
a) Wydział Inspekcji, 

b) Wydział Prawny, 

c) Wydział Administracyjno-Techniczny, 

d) Wydział Budżetu i Finansów, 

e) Wydział Informatyczny, 

f) Wydział Kadr i Szkolenia, 

g) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Przeciwpożarowych oraz Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy, 

h) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Archiwum Zakładowego, 

i) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw 
Obronnych, 

j) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Systemu Zarządzania, 

k) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Danych Osobowych;  

2) delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, w skład 
których wchodzą: 

 a) Dział Inspekcji, 

 b) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Administracyjno-Technicznych. 



 § 5. Szczegółową organizację, tryb pracy oraz zakres zadań komórek organizacyjnych 
określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu. 

 




