
ZARZĄDZENIE Nr 3

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 02 stycznia 2017 r.

w sprawie zastępowania Mazowieckiego Kuratora Oświaty
przez Mazowieckich Wicekuratorów Oświaty

Na podstawie § 12 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 
17 stycznia 2012 r. zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013 r. i Nr 72 z 
dnia 28 października 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieobecności Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub wykonywania 
obowiązków służbowych poza siedzibą Kuratorium Oświaty w Warszawie jego 
kompetencje wykonuje Pani Dorota Skrzypek I Mazowiecki Wicekurator Oświaty. 

2. W przypadku nieobecności Mazowieckiego Kuratora Oświaty i I Mazowieckiego 
Wicekuratora Oświaty, o którym mowa w ust. 1, kompetencje Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty wykonuje Pan Andrzej Sosnowski II Mazowiecki Wicekurator 
Oświaty.

§ 2. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Mazowieckiego 
     Kuratora Oświaty.

§ 3. Mazowiecki Wicekurator Oświaty w zastępstwie Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
     podpisuje: 

1) decyzje administracyjne, postanowienia, zarządzenia i opinie; 

2) pisma kierowane do naczelnych i centralnych organów państwowych, wojewodów 
i innych organów administracji rządowej, centralnych i wojewódzkich organów, 
stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji politycznych, władz kościołów 
i związków wyznaniowych; 

3) pisma kierowane do posłów i senatorów; 

4) pisma do przedstawicieli innych państw i organizacji zagranicznych; 

5) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności pracowników Kuratorium; 

6) odpowiedzi na wystąpienia w ramach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Rzecznika 
Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka; 

7) pisma do organów sądowych i organów ścigania; 

8) porozumienia i umowy, których stroną jest Kuratorium; 

9) pisma w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy 
z pracownikami Kuratorium i wykonania zadań przewidzianych w ustawie 
o służbie cywilnej oraz w odrębnych przepisach; 
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10)  wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych i resortowych, nagród 
 i wyróżnień, stypendiów Ministra Edukacji Narodowej oraz stypendiów Prezesa 
 Rady Ministrów; 

11)  zlecenia osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia  badań 
i opracowania ekspertyz służących ocenie efektywności działalności 
 dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek; 

12)  pisma i dokumenty dotyczące zasad planowania pracy 
w Kuratorium  i sprawozdawczości oraz zasad sprawowania kontroli wewnętrznej 
 w Kuratorium, realizacji wniosków wynikających z tych kontroli;

13)  inne pisma, decyzje i dokumenty do podpisywania których Mazowiecki Kurator 
Oświaty nie udzielił upoważnień wicekuratorom, dyrektorom wydziałów, 
dyrektorom delegatur lub innym pracownikom Kuratorium. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2016 
r.

w sprawie zastępowania Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez Panią Dorotę Skrzypek 
Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Mazowiecki Kurator Oświaty
-/-

Aurelia Michałowska


