
ZARZĄDZENIE Nr 268/22 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 3 maja 2022 r. 

zmieniające zarządzenie 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W statucie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
określonym w załączniku do zarządzenia nr 82/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 
2019 r. w sprawie statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
w § 4 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 1:  

a) po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu: 

„ba) Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej,”;  

b) po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu: 

„fa) Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Kontaktów z Mediami i Promocji,”; 

2) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) Samodzielne Stanowiska Pracy do spraw Administracyjno-Technicznych.”. 

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

        Wojewoda Wielkopolski 

        /-/ Michał Zieliński 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. 1236, 1535, 1773, 1927, 

1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079. 



UZASADNIENIE 

Wydanie zarządzenia jest konsekwencją: 

1) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. poz. 676), które wprowadza możliwość 
tworzenia wydziałów lub samodzielnych stanowisk pracy do spraw zwalczania 
przestępczości środowiskowej; 

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 umożliwia utworzenie samodzielnego stanowiska pracy do spraw 
kontaktów z mediami i promocji. 

W świetle powyższych regulacji wprowadza się zmiany w organizacji wydziałów 
i samodzielnych stanowisk pracy ujętych w statucie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu poprzez: 

1) utworzenie Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej; 

2) utworzenie Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Kontaktów z Mediami i Promocji, 
oraz 

3) utworzenie w delegaturach inspektoratu wielokrotności Samodzielnych Stanowisk Pracy 
do spraw Administracyjno-Technicznych z uwagi na zwiększenie ilości wykonywanych 
zadań na tych stanowiskach. 

Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych konsekwencji 
społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.  

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

        Zastępca Dyrektora 

       Biura Organizacyjno-Administracyjnego 

        /-/ Krzysztof Marciniak 

Poznań, dnia 30 maja 2022 r. 


