
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

WE WRĘCZYCY WIELKIEJ 
 

W celu określenia uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz zasad wewnętrznej organizacji 

ustala się Regulamin Organizacyjny o następującej treści: 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej zwany dalej „Zespołem” jest 

jednostką budżetową i organizacyjną Gminy Wręczyca Wielka, działającą w oparciu o przepisy 

ustawy o finansach publicznych. 

2. Siedziba Zespołu znajduje się we Wręczycy Wielkiej przy ulicy Szkolnej 11. 
 

§ 2 

Przedmiotem działania Zespołu jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół oraz 

wykonywanie w imieniu Gminy zadań organu prowadzącego szkoły w zakresie ustalonym przez 

organy Gminy.  
 

II. Struktura, organizacja Zespołu 

§ 3 

W skład Zespołu wchodzą: 

1. Dyrektor, 

2. Główny księgowy, 

3. Dział księgowy, 

4. Specjalista ds. bhp. 
 

§ 4 

Pracą Zespołu kieruje jego dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Działa na podstawie 

pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 
 

§ 5 

Działalnością Zespołu podczas nieobecności dyrektora kieruje główny księgowy  

lub wyznaczony przez dyrektora pracownik. 
 

§ 6 

Strukturę organizacyjną Zespołu określa schemat organizacyjny stanowiący integralną część 

niniejszego Regulaminu. 
 

§ 7 

Funkcjonowanie Zespołu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania 

służbowego, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie zadań na każdym 

stanowisku pracy. 
 

 

 

III. Podział kompetencji 

§ 8 

1. Do podstawowych obowiązków i uprawnień dyrektora należy: 

1) zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą Zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz, 

2) zatrudnianie i zwalnianie głównego księgowego oraz innych pracowników Zespołu, 

3) ustalanie zakresów działania głównego księgowego oraz pozostałych pracowników stosownie do 

powszechnie obowiązujących w tym względzie przepisów, 

4) podejmowanie decyzji zapewniających prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań statutowych 

oraz zarządzeń właściwych organów, 



5) dysponowanie funduszami Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych pracowników Zespołu 

7) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji oraz regulaminów Zespołu, 

8) podejmowanie innych decyzji w zakresie uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz 

udzielonych pełnomocnictw. 
 

§ 9 

1. Główny księgowy odpowiedzialny jest za całokształt działalności finansowo-księgowej i 

ekonomicznej Zespołu zgodnie z postanowieniem powszechnie obowiązujących przepisów 

dotyczących głównych księgowych. 

2. Do obowiązków i uprawnień głównego księgowego należy w szczególności: 

1) zarządzanie i kierowanie pracą podporządkowanej komórki organizacyjnej, 

2) występowanie na zewnątrz w ramach udzielonych pełnomocnictw, 

3) bieżące informowanie dyrektora o istotnych sprawach dotyczących zakresu działania, 

4) ustalenie zakresów czynności i odpowiedzialności dla podległych pracowników, 

5) nadzór nad wykonywaniem decyzji oraz zarządzeń i poleceń dyrektora, 

6) inspirowanie przedsięwzięć i działań zmierzających do usprawnienia organizacji pracy, 

7) koordynowanie pracy działu księgowego, 

8) wnioskowanie o nagrody i dodatki dla podległych pracowników, 

9) wnioskowanie w sprawach przyjęcia i zwalniania pracowników oraz w innych sprawach 

osobowych, 

10) przeprowadzanie i delegowanie pracowników do prowadzenia wewnętrznych kontroli 

finansowych w podległych jednostkach. 
 

§ 10 

1. Dział księgowy: 

1) przygotowuje materiały do planu finansowego Zespołu, 

2) realizuje kasowo plan finansowy i informuje o jego przebiegu oraz wnioskuje  

w sprawach zmian w planie finansowym w celu racjonalnego dysponowania środkami,  

3) współpracuje ze Skarbnikiem Gminy w zakresie spraw związanych z budżetem, 

4) prowadzi rachunkowość Zespołu przez sprawozdawczość finansową, 

5) prowadzi sprawy płacowe pracowników Zespołu i jednostek, 

6) prowadzi obsługa kasową, 

7) organizuje i kontroluje prawidłowość obiegu dokumentacji finansowej, 

8) kontroluje działalność gospodarczą i finansową. 
 

§ 11 

1. Zadania specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1) doradztwo dla dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie przepisów i zasad bhp, 

2) inicjowanie oraz rozwijanie w szkołach i przedszkolach na terenie gminy różnych form 

popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 

3) opracowywanie dla szkół i przedszkoli ramowych regulaminów i instrukcji dotyczących bhp, 

4) przeprowadzanie instruktażu ogólnego bhp dla pracowników  nowoprzyjętych oraz  organizacja 

okresowych szkoleń w dziedzinie  bhp,  

5) przeprowadzanie okresowych szkoleń dla członków Komisji powypadkowych, opracowywanie 

wniosków powypadkowych a także kontroli  ich realizacji, 

6) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

7) udział w pracach komisji przeprowadzających przegląd stanu technicznego budynków szkół oraz 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 
 

§ 12 

Pracownicy na poszczególnych stanowiskach wykonują swoją pracę w oparciu o ustalony zakres 

czynności i odpowiadają za pracę przed bezpośrednim przełożonym. 



 

IV. Zasady zarządzania 

§ 13 

1. Podstawowymi formami zarządzania Zespołem są polecenia służbowe i bieżące decyzje oraz 

wewnętrzne akty prawne. 

2. Wewnętrznymi aktami prawnymi są: 

a) zarządzenia dyrektora, 

b) regulaminy, 

c) instrukcje wewnętrzne. 
 

§ 14 

W Zespole obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i bezpośredniego podporządkowania. 
 

§ 15 

Do podpisywania korespondencji wychodzącej na zewnątrz oraz wszelkiego rodzaju dokumentów 

uprawniony jest dyrektor, który może upoważnić do podpisywania także innych pracowników. 
 

§ 16 

Umowy, w wyniku których powstają zobowiązania pieniężne wymagają podpisu dwóch osób, tj. 

dyrektora i głównego księgowego. 
 

§ 17 

Do udzielenia informacji o istotnych sprawach Zespołu upoważniony jest wyłącznie dyrektor, inni 

pracownicy takich informacji udzielają tylko za jego zgodą. 
 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 18 

Zmiana niniejszego regulaminu dokonuje się w formie aneksów, w miarę aktualizacji zakresów 

działania względnie struktury organizacyjnej Zespołu, w trybie jego ustalania. 
 

§ 19 

Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają zakresy czynności. 
 


