
Zarządzenie nr 13/2011 
Dyrektora Biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach 

z dnia 28. 12. 2011 

w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty 
w Zdzieszowicach 

Na podstawie § 7 ust. 4 statutu Biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w 
Zdzieszowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr XLII/258/2005 Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 22 listopada 2005 r. zarządzam co następuje: 

§ 1 

Ustala się regulamin organizacyjny Biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w 
Zdzieszowicach. 

§ 2 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 
Traci moc zarządzenie Nr 3/2006 Dyrektora Biura Administracyjno - Ekonomicznego 

Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR 
Joanna Paciorek



Załącznik 
do zarządzenia nr 13/2011 

dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach 
z dnia 28. 12. 2011

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
BIURA AMINISTRACYJNO- EKONOMICZNEGO O ŚWIATY 

W ZDZIESZOWICACH 

Na podstawie uchwały nr XLII/258/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 listopada 
2005 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Administracyjno -Ekonomiczne 
Oświaty w Zdzieszowicach ustala się regulamin organizacyjny tej jednostki. 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Biuro Administracyjno -Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach zwany dalej regulaminem 
określa: 

1) Organizację wewnętrzną biura. 
2) Zakres zadań realizowanych przez poszczególne działy i pracowników. 

2. Przy oznakowaniu spraw używa także symbolu BA-EO. 

§ 2 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Biurze - należy rozumieć Biuro Administracyjno -Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach. 
2) Regulaminie - należy rozumieć regulamin biura. 
3)  Jednostkach oświaty - należy rozumieć szkoły i przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Zdzieszowice. 

§ 3 

1.  Biuro jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Zdzieszowic, jako organ 
prowadzący oświaty na szczeblu gminy wykonuje swoje zadania w granicach aktualnie 
obowiązującego prawa oraz w zakresie kompleksowej obsługi administracyjno -ekonomicznej. 

§ 4 

1. Siedziba biura mieści się w budynku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach ul. Nowa 3. 

ROZDZIAŁ II 

Zasady funkcjonowania biura 

§ 5 

1. Biuro działa w oparciu o następujące zasady: 

1) Praworządności. 
2) Racjonalnego gospodarowania mieniem. 
3) Jednoosobowego kierownictwa. 
4) Wzajemnego współdziałania. 



 § 6 

1.  Pracownicy biura, wykonując swoje obowiązki i zadania działają na podstawie aktualnie    
obowiązujących przepisów prawa. 

2.  Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa obowiązująca instrukcja 
kancelaryjna. 

§ 7 

1. Całokształtem działalności biura kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego. 
2. Główny księgowy zastępuje dyrektora pod czas jego nieobecności. 
3. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników biura. 
4. Dyrektor wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic. 

§ 8 

1. W skład biura wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) Działy: 
a. Płac 
b. Księgowości 

2) Samodzielne stanowiska: 

a. Główny księgowy 
b. Radca prawny 
c. Specjalista ds. osobowych 
d. Stanowisko ds. oświatowych 
e. Specjalista ds. remontów i inwestycji. 

§ 9 

1. Dyrektorowi biura bezpośrednio podlegają: 

1) Główny księgowy. 
2) Radca prawny. 
3) Specjalista ds. osobowych. 
4) Stanowisko ds. oświatowych. 
5) Specjalista ds. remontów i inwestycji. 

 

2. Głównemu księgowemu bezpośrednio podlegają: 

1) Dział płac. 
2) Dział księgowości.



ROZDZIAŁ III  
Zakres działania działów i samodzielnych stanowisk 

§ 10 

I.  Działy 

1. Do zakresu zadań działu płac należy w szczególności: 

1) Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników biura i obsługiwanych jednostek oświatowych 
oraz prowadzenie zapisu na nośnikach elektronicznych. 

2) Kompletowanie dokumentacji dotyczącej naliczenia zasiłków chorobowych, macierzyńskich i 
wychowawczych. 

3) Naliczanie składek ZUS, sporządzanie dokumentów do przelewów i deklaracji 
rozliczeniowych ZUS. 

4) Elektroniczne przekazywanie obowiązujących danych do ZUS dotyczących zarejestrowania, 
wyrejestrowania , zgłaszania zmian i korekt pracowników i członków ich rodzin. 

5) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników obsługiwanych jednostek. 
6)  Wystawianie zaświadczeń dotyczących wysokości zarobków pracowników obsługiwanych 

jednostek. 
7) Sporządzanie list płac i innych zestawień zbiorczych dotyczących wynagradzania. 
8) Naliczanie podatku od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz 

dokumentów przelewów do urzędu skarbowego. 
9) Sporządzanie rocznych informacji o dochodach i podatku dochodowym dla poszczególnych 

pracowników. 
10) Sporządzanie dla ZUS wykazu wynagrodzeń na druku RP- 7. 
11) Opracowywanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt. 
12) Sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń. 

2. Do zakresu zadań działu księgowości należy w szczególności: 

1) Przyjmowanie rachunków płatnych gotówką i przelewami. 
2) Sprawdzanie rachunków pod względem formalnym i rachunkowym, przygotowywanie 

dokumentów do wypłat gotówkowych o przelewowych. 
3) Sporządzanie przelewów. 
4) Przygotowywanie not księgowych. 
5) Kompletowanie dokumentów pod wyciągi bankowe. 
6) Dostarczanie dokumentów(przelewów, wyciągów) z banku. 
7) Dokonywanie wypłat z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 

pracowników młodocianych. 
8) Dekretowanie dokumentów obsługiwanych placówek oświatowych i biura. 
9) Prowadzenie urządzeń analitycznych do kont rozrachunkowych. 
10) Księgowanie dokumentów na bieżąco w dzienniku głównym. 
11) Prowadzenie zbiorczej i jednostkowej ewidencji analitycznej wydatków bieżących i kosztów 

w obsługiwanych placówkach, sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz 
sprawozdawczości budżetowej. 

12)  Prowadzenie ewidencji inwentarzowych: środków trwałych, środków trwałych w 
użytkowaniu, zbiorów bibliotecznych w obsługiwanych jednostkach. 

13) Sporządzanie okresowych sprawozdań dla urzędu statystycznego o stanie i ruchu środków 
trwałych. 

14) Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie realizacji funduszu świadczeń socjalnych. 



15) Nadzór nad realizacją funduszu świadczeń socjalnych w biurze i obsługiwanych jednostkach 
oświatowych. 

16) Rozliczanie dochodów budżetowych w jednostkach. 
17) Prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów budżetowych w obsługiwanych jednostkach. 
18) Sporządzanie wezwań do zapłaty. 
19) Opracowywanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt. 
20) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, oraz pozostałej dokumentacji zgodnie 

z zasadami obowiązującej instrukcji kancelaryjnej. 

II. Samodzielne stanowiska. 

1. Do zakresu działań dyrektora biura należy w szczególności: 

1)  Poznawanie na bieżąco oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie spraw 
dotyczących działalności biura. 

2) Doskonalenie i usprawnianie form i metod pracy na zajmowanym stanowisku. 
3) Nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników. 
4) Przygotowanie w ramach zakresu działania biura: 

a. projektów uchwał, materiałów i analiz pod obrady Rady Miejskiej i dla Burmistrza 
Zdzieszowic w tym: opracowywanie dokumentacji i projektów uchwał w sprawach 
związanych zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją i przekształcaniem publicznych 
szkół i przedszkoli, wnioskowanie o wprowadzenie zmian, ocena potrzeb w zakresie 
oświaty na podstawie analiz demograficznych oraz podejmowanie czynności 
organizacyjnych w celu utworzenia sieci publicznych szkół i przedszkoli na terenie miasta 
i gminy. 

b. projektów regulaminów przewidzianych w obowiązujących przepisach. 
c. okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w ramach prowadzonych spraw. 
d. odpowiedzi na pisma kierowane do Burmistrza Zdzieszowic i Rady Miejskiej. 

5)  Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza 
Zdzieszowic. 

6) Opracowywanie: 
a) planów dotyczących działalności biura, 
b) zbiorczych planów doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

7) Współdziałanie z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi i właściwymi 
organami administracji. 

8) Udział w opracowywaniu strategii oświatowej gminy. 
9) Współpracowanie z komisjami Rady Miejskiej w zakresie działalności biura. 
10) Wykonywanie kontroli placówek oświatowych związanych z kompetencjami organu 

prowadzącego. 
11) Podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem realizacji obowiązku przedszkolnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
12) Sprawdzenie pod względem formalnym dokumentacji składanej przez nauczycieli 

ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz przygotowanie, organizacja i 
przeprowadzenie egzaminu. 

13) Dokonywanie w porozumieniu z organem nadzorującym oceny pracy dyrektorów szkół w 
zakresie określonym obowiązującymi przepisami oraz rozpatrywanie, we współpracy z 
kuratorem oświaty, odwołań od oceny. 

14) Występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia oraz kary dla dyrektorów publicznych 
szkół i przedszkoli. 

15) Organizowanie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy. 
16) Organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli na 

terenie gminy. 
17) Sprawdzanie projektów organizacyjnych oraz aneksów do nich, przekazywanie ich do 

zaopiniowania i zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



18) Nadzorowanie przestrzegania organizacji pracy w placówkach zgodnie z projektami i 
aneksami. 

19) Koordynowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
20)  Występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących działalności szkół i przedszkoli do 

dyrektorów placówek i kuratora oświaty. 
21) Współdziałanie z placówkami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie 

profilaktyki przeciwalkoholowej oraz w przeciwdziałaniu przejawom innych patologii 
społecznych. 

22) Wnioskowanie i opracowywanie projektów uchwał w sprawie odpłatności za usługi 
świadczone przez placówki w zakresie wykraczającym poza podstawowe programy. 

23) Organizacja szkoleń dyrektorów placówek w zakresie wynikającym z kompetencji organu 
prowadzącego. 

24) Współpracowanie z placówkami w zakresie nadania imienia. 
25) Wnioskowanie do organu prowadzącego o ustalenie dodatkowych środków na podwyższenie 

wynagrodzeń nauczycieli. 
26) Współdziałanie z dyrektorami placówek w sprawie opracowania rocznych planów 

finansowych. 
27) Podejmowanie czynności związanych z wpisem do ewidencji placówek niepublicznych. 
28) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Zdzieszowic i jego zastępcę. 

2. Do zakresu działań głównego księgowego należy w szczególności: 

1) Nadzór nad prawidłową realizacją budżetów biura i jednostek oświatowych. 
2) Nadzór i weryfikacja projektów planów finansowych jednostek oświatowych. 
3) Opracowanie planu finansowego biura oraz współdziałanie w opracowywaniu budżetów 

jednostek oświatowych. 
4)  Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań 

pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty. 
5)  Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i prawem, w szczególności: 

a. Zorganizowanie sprawnego obiegu i kontroli dokumentów. 
b. Sporządzanie pism ,dotyczących spraw finansowych. 
c. Dokonywanie okresowych analiz realizacji planów finansowych jednostek 

oświatowych. 
6) Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne 

działy. 
7) Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, w szczególności w 

zakresie: 
a.  Dysponowania środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad 

wykonywania budżetu, 
b.  Gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi ,będącymi w dyspozycji biura i 

jednostek oświatowych. 
c.  Nadzoru nad prawidłowością zawieranych umów , zwłaszcza pod względem ich 

zgodności z planem finansowym. 
d. Przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych. 
e.  Zapewnienia terminowego egzekwowania należności i roszczeń spornych oraz spłaty 

zobowiązań. 
8) Kierowanie pracą podległych działów organizacyjnych. 
9) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora biura 

dotyczących prowadzenia rachunkowości , a w szczególności: 
a. Zakładowego planu kont. 
b. Obiegu dokumentacji (dowodów księgowych). 
c. Zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 

10) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 



11)  Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
finansowych i gospodarczych. 

12) Dokonywanie wstępnej kontroli operacji finansowych i gospodarczych. 
13) Sporządzanie planu inwentaryzacji. 
14) Sporządzanie bilansów. 
15) Współpraca ze skarbnikiem gminy i referatem finansowym Urzędu Miejskiego w 

Zdzieszowicach w realizacji zadań budżetowych. 
16) Prowadzenie instruktażu dla jednostek oświatowych w zakresie prawidłowego prowadzenia 

rachunkowości oraz kwalifikowania wydatków i dochodów. 
17) Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków oraz wstępnej 

kontroli legalności dokumentów, dotyczących wykonywania planów finansowych oraz ich 
zmian. 

3. Do zakresu działań radcy prawnego należy w szczególności: 

1)  Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń dyrektora biura i 
dyrektorów jednostek oświatowych. 

2) Obsługa prawna i doradztwo prawne w zakresie zadań prowadzonych przez biuro i jednostki 
oświatowe. 

3) Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem prawa i przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

4) Dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i 
wniosków wynikających z tych ocen. 

5) Udzielanie pomocy w opracowywaniu decyzji administracyjnych i innych dokumentów. 
6) Opiniowanie projektów umów i porozumień. 
7) Występowanie w charakterze pełnomocnika dyrektora biura i dyrektorów poszczególnych 

jednostek oświatowych w postępowaniu sądowym. 

4. Do zakresu działań specjalisty do spraw osobowych należy w szczególności: 

1) Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników biura, dyrektorów jednostek 
oświatowych i pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych. 

2) Sporządzanie analiz statystycznych w zakresie spraw kadrowych. 
3) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników biura oraz dyrektorów szkół i przedszkoli w 

gminie Zdzieszowice. 
4) Organizowanie okresowych badań lekarskich dla pracowników biura. 
5) Przygotowywanie dokumentacji emerytalnej oraz do ustalenia kapitału początkowego. 
6) Prowadzenie spraw zakładowego funduszu socjalnego biura. 
7) Prowadzenie spraw socjalnych biura. 
8) Prowadzenie zaopatrzenia materiałowo- technicznego biura. 
9) Prowadzenie magazynu artykułów przemysłowych. 
10) Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach biura. 
11) Prowadzenie ewidencji delegacji pracowników biura. 
12) Wykonywanie czynności związanych z zamawianiem, wydawaniem i wycofywaniem z użytku 

pieczęci w tym: 
a. Wydawanie pieczęci za pokwitowaniem. 
b. Prowadzenie ewidencji pieczęci. 

13) Wystawianie zaświadczeń w zakresie przydziału czynności. 
14) Sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących zatrudnienia w biurze i jednostkach 

oświatowych. 

5. Do zakresu działań specjalisty do spraw remontów i inwestycji należy w szczególności: 

1) Prowadzenie spraw inwestycyjnych i remontowych. 



2) Przygotowanie formalnoprawne w zakresie prowadzonych inwestycji remontów i 
modernizacji. 

3) Opracowywanie propozycji do planów rocznych i wieloletnich w/w zakresie. 
4) Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w tym: 

a. Przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem przetargów. 
b. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
c.  Opracowanie zaproszeń do wzięcia udziału w przetargach przeprowadzanych w trybie 

zapytania o cenę. 
d. Opracowanie zaproszeń do negocjacji z zachowaniem konkurencji. 
e. Opracowanie załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
f. Opracowanie regulaminów komisji przetargowych. 
g. Opracowanie ogłoszeń przetargowych. 
h. Redagowanie protokołów, załączników z przeprowadzonych przetargów oraz notatek 

służbowych 
5) Przygotowanie i opracowywanie oraz zbieranie i przechowywanie korespondencji związanej z 

przetargami. 
6) Zbieranie i przechowywanie ofert, łącznie z dokumentacją przetargową. 
7) Nadzór nad prawidłową realizacją ustawy o zamówieniach publicznych. 
8) Przygotowanie projektów zarządzeń w zakresie powierzonych obowiązków. 
9) Prowadzenie sprawozdawczości zrealizowanych zadań. 
10) Prowadzenie bieżącej obsługi jednostek oświatowych w zakresie zadań remontowych. 
11) Uczestnictwo w odbiorach prac remontowych w jednostkach oświatowych. 
12) Rozliczanie rzeczowo- finansowe zadań inwestycyjnych w zakresie robót budowlanych. 
13)  Prowadzenie bazy danych dotyczących obiektów i posesji jednostek oświatowych oraz ich 

stanu technicznego. 
14) Przygotowywanie sprawozdań z przeglądu warunków bhp oraz ppoż. we wszystkich 

placówkach oświatowych przy udziale i pośrednictwie służb bhp i komisji powołanych w 
placówkach. 

15) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie 
posiadanych uprawnień w przypadkach określonych przez dyrektora biura. 

16) Prowadzenie działań z zakresu projektów unijnych i rządowych w przypadkach określonych 
przez dyrektora biura. 

6. Do zadań pracownika na stanowisku do spraw oświatowych należy w szczególności: 

1) Sporządzanie sprawozdań (w tym w postaci elektronicznej) w tym: przyjmowanie i 
weryfikacja danych wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej, scalanie ich i 
ich przekazanie do jednostek określonych w przepisach prawa. 

2) Opracowywanie dokumentacji dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 
pracowników młodocianych przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty w tym: 

a. Przyjmowanie, sprawdzanie kompletności oraz weryfikacja zgłoszeń i 
wniosków. 

b. Przygotowywanie treści decyzji w ww. sprawie. 
c. Przygotowywanie analiz i sprawozdań w ww. zakresie. 

3)  Sporządzanie zestawów dotyczących realizacji budżetów placówek na podstawie opracowań 
przekazanych z księgowości. 

4) Opracowanie dokumentacji dotyczącej rozpatrywania i załatwiania wniosków i interpelacji 
radnych oraz skarg i wniosków obywateli w zakresie objętym działalnością biura. 

5) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków. 
6) Opracowywanie danych z arkuszy organizacyjnych placówek w tym weryfikowanie danych o 

zadaniach oświatowych służących naliczaniu subwencji oświatowej. 



7) Opracowywanie programów i rocznych planów działania w zakresie konkursów 
przedmiotowych zapisanych w Kalendarium olimpiad, konkursów, turniejów i przeglądów 
artystycznych wydanym przez Kuratorium Oświaty w Opolu. 

8) Przygotowywanie wniosków dotyczących nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół i 
przedszkoli oraz opracowywanie listów gratulacyjnych dla nagrodzonych i wyróżnionych 
osób. 

9) Opracowywanie treści aktów mianowania, powierzenia stanowiska i innych. 
10) Przygotowywanie pism dotyczących bieżącej korespondencji. 
11) Protokołowanie narad dyrektorów placówek oświatowych oraz zbieranie i rozprowadzanie 

dokumentów dotyczących placówek. 
12) Opracowywanie treści projektów regulaminów i zarządzeń dyrektora biura w zakresie spraw 

oświaty w gminie. 
13)  Wykonywanie czynności związanych z ewidencją realizacji obowiązku nauki w tym 

opracowywanie dokumentacji dotyczącej wdrożenia postępowania egzekucyjnego w 
stosunku do rodziców uczniów w sprawie braku realizacji obowiązku nauki. 

14) Opracowywanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej konkursów na stanowiska 
dyrektorów placówek oświatowych. 

15) Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli, a w tym: 
a. Przygotowywanie dokumentów związanych z pracami komisji egzaminacyjnej 

na stopień nauczyciela mianowanego. 
b. Przygotowywanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. 
c. Prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania i zaświadczeń. 

16) Obsługa komputera w tym Internetu, poczty elektronicznej. 
17) Administrowanie stroną www i BIP biura. 
18)  Opracowywanie i wdrażanie programów, arkuszy itp. usprawniających działanie biura i 

obsługę placówek. 
19) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków. 
20) Prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora biura. 
21) Prowadzenie rejestru placówek niepublicznych. 

ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia dotyczące organizacji pracy w biurze 

§ 11 
1. Schemat organizacyjny biura stanowi załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu. 
2.  Status prawny pracowników biura określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne 

przepisy prawa. 
3.  Organizację i porządek w procesie pracy biura oraz związane z tym prawa i obowiązki 

pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy biura. 
4. Indywidualne obowiązki pracowników określają zakresy uprawnień, obowiązków i 

odpowiedzialności znajdujące się w aktach osobowych. 
5. System wynagrodzeń pracowników biura określaj ą odrębne przepisy oraz regulamin 

premiowania. 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 

§ 12 
1. W sprawach organizacyjnych biura nie objętych niniejszym regulaminem dyrektor biura wydaje 

zarządzenie. 



2.  Zasady organizacji działalności kontrolnej zawarte są w regulaminie kontroli wewnętrznej. 
3.  Podpisywanie pism i decyzji odbywa się zgodnie z uchwałą nr XLV/282/06 Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach w sprawie upoważnienia dyrektora biura Administracyjno- Ekonomicznego 
Oświaty w Zdzieszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej. 

4.  Wszelkie wątpliwości związane ze stosowaniem postanowień regulaminu wyjaśnia dyrektor 
biura. 

5. Wnioski o zmianę lub uzupełnienie regulaminu należy składać do dyrektora biura. 
6. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 



 

Zdzieszowice, 28.12.2011 

STRUKTURA BIURA ADMINISTRACYJNO- EKONOMICZNEGO O ŚWIATY W ZDZIESZOWICACH- stanowiska  
etaty. 

Lp. Stanowiska kierownicze Działy 

Samodzielne 
stanowiska 

Symbol stanowiska pracy 
Liczba etatów 

1. Dyrektor biura  

  

BA- EO I  1 

2. Główna księgowa 

  

BA- EO II  1 

3. 
  Radca prawny 

BA-EO I RP 0,25 

4. 
  Specjalista ds. 

osobowych 
BA-EO I K  1 

5. 

  Specjalista ds. 
remontów, inwestycji i 

BHP 
BA-EO I RI  0,75 

6. 
  Stanowisko ds. 

oświatowych 
BA-EO I  1,25 

7. 
 

Dział księgowości 
 

BA-EO II K  6 

8. 
 

Dział płac 
 

BA-EO II P  2, 75 

+ 0,5 sprzątaczka


