Załącznik nr 1 do Zrządzenia nr 7/2020
Dyrektora Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu
z dnia 01.04.2020r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ W RACIBORZU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin organizacyjny (zwany dalej Regulaminem) określa organizację, zadania i
zasady funkcjonowania Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Arboretum, należy przez to rozumieć Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu,
2. Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Arboretum Bramy Morawskiej
w Raciborzu,
3. Zarządzeniu, należy przez to rozumieć stosownie do sytuacji - Zarządzenie Dyrektora jako
kierownika Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.
§3
1. Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu utworzone zostało Uchwałą Rady Miasta Racibórz
nr XX/292/2004 z dnia 26 maja 2004 jako jednostka budżetowa do wykonania zadań zgodnie ze
statutem Arboretum.
2. Podstawą działania Arboretum Bramy Morawskiej jest Statut nadany uchwałą Rady Miasta
Racibórz Nr VIII/119/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
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ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA ARBORETUM
§4
Organizacja pracy Arboretum opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa,
służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za
realizację powierzonych zadań.
§5
W skład Arboretum wchodzą następujące stanowiska:
1) Dyrektor,
2) Główny księgowy,
3) Inspektor ds. naukowych,
4) Inspektor ds. administracji,
5) Inspektor ds. kolekcji roślinnych,
6) Ogrodnik,
7) Brygadzista,
8) Robotnicy.

ROZDZIAŁ III
KIEROWNICTWO ARBORETUM
§6
Dyrektor Arboretum
1. Arboretum kieruje Dyrektor.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) gospodarowanie mieniem Arboretum w granicach zwykłego zarządu, związanych z
prowadzeniem zakładu w zakresie jego zadań statutowych,
2) Dysponowanie i rozliczanie się ze środków finansowych pochodzących z budżetu, innych źródeł
oraz dochodów własnych, do wysokości określonej budżetem jednostki na dany rok z
zachowaniem celowości i gospodarności,
3) Ochrona powierzonego mienia przed kradzieżą, zniszczeniem czy pożarem,
4) Prowadzenie zgodnie z przepisami finansowymi rozliczeń majątkowych, w tym
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inwentaryzacji planowanych i zdawczo-odbiorczych,
5) Ponoszenie odpowiedzialności za merytoryczną działalność kierowanej jednostki,
6) Wykonywanie zadań Szefa OC Arboretum,
7) Reprezentowanie Arboretum na zewnątrz,
8) Składanie oświadczeń woli w imieniu Arboretum,
9) Kierowanie Arboretum poprzez wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
10) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Arboretum,
11) Zatwierdzanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników
Arboretum,
12) Prowadzenie nadzoru nad mini zoo oraz ośrodkiem rehabilitacji dla zwierząt z terenu Miasta
Racibórz oraz Pracownią Zachowania Bioróżnorodności,
13) Nadzór nad całością kontroli przeprowadzanych w Arboretum,
14) Utrzymywanie kontaktu z Radą Programową,
15) Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach z Radą Programową,
16) Realizowanie i wprowadzanie zadań wyznaczonych przez Radę Programową.
3. Dyrektor na czas swojej nieobecności przekazuje przysługujące mu uprawnienia (w zakresie
koniecznym do prawidłowego funkcjonowania Arboretum) specjaliście ds. kolekcji roślinnych
oraz Głównemu Księgowemu.
§7
Główny Księgowy
Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
1. Opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych instrukcji i zarządzeń w zakresie:
- projektu obiegu i kontroli (rachunkowości)dokumentów
- prowadzenie rachunkowości
- innych zagadnień finansowo – księgowych
2. Po każdej kontroli i okresowej analizie wykazującej znaczne nieprawidłowości w pracy
komórki księgowej ewidencji ustalanie planu uporządkowania pracy i zagadnień nadzorczych
3. Prowadzenie księgowości Arboretum
4. Dopilnowanie pełnej realizacji postanowień wewnętrznych zarządzeń, instrukcji w zakresie
przez siebie nadzorowanym, śledzenie na bieżąco obowiązujących w Arboretum zarządzeń,
instrukcji przepisy prawa.
5. Prowadzenie kontroli wewnętrznej:
- wstępnej polegającej na badaniu legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów i
operacji gospodarczych przed przystąpieniem do realizacji czynności kontrolnych stanowiących
podstawę do przyjęcia lub wydania środków pieniężnych, dotyczących obrotów i rozliczeń z
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bankiem oraz dotyczących przyjęcia i wydania przedmiotów nietrwałych, środków trwałych i
materiałów
- bieżącej polegającej na badaniu legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów i
operacji gospodarczych na podstawie dokumentów stanowiących podstawę dla obrotu środkami
pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz dokumentów o charakterze
rozliczeniowym środków pieniężnym i rzeczowych
6. Kontrola operacji z punktu widzenia gospodarności w celu ich opiniowania i przedłożenia
odpowiednich wniosków
7. Sprawowanie nadzoru nad organizacją inwentaryzacji
8. Prawidłowe ustalanie różnic inwentaryzacyjnych i terminowe rozliczanie osób materialnie
odpowiedzialnych za powierzone mienie
9. Zwalczanie nadużyć gospodarczych i bieżące egzekwowanie należności
10. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej w sposób zapewniający ochronę mienia
społecznego i kontrolę zadań oraz prawidłowy rachunek gospodarczy
11. Zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości oraz
bieżące prowadzenie rachunkowości
12. Czuwanie nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości, również tych wykonywanych
przez inne komórki organizacyjne
13. Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych
14. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg i dokumentów księgowych oraz
sprawozdań finansowych
15. Koordynowanie prac nad planem finansowym
16. Przestrzeganie zadań systemu finansowego zakładu budżetowego oraz ogólnych przepisów w
zakresie gospodarki finansowej i funduszu płac
17. Przestrzeganie obowiązującej zasady widełek płac zgodnie z taryfikatorem prawidłowości
wypłat wynagrodzeń, premii i nagród
18. Podpisywanie wszystkich sprawozdań finansowych
19. Opracowanie okresowych analiz gospodarczo – finansowych
20. Udostępnienie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz
zachowanie tajemnicy tych danych uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych
21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora w ramach umówionego rodzaju
prac
22. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
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23. Prowadzenie wszelkich uzgodnień dotyczących ZUS i Urzędu Skarbowego.
§8
Inspektor ds. naukowych
Do zadań inspektora ds. naukowych należy w szczególności:
1. Prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z Arboretum Bramy Morawskiej i
zagadnieniami dotyczącymi różnorodności biologicznej ziemi raciborskiej,
2. Prowadzenie monitoringu przyrodniczego i dokumentacji dotyczącej stanowisk naturalnych
gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych,
3. Aktualizacja danych dotyczących zasobów przyrodniczych oraz ich dokumentacja z
wykorzystaniem GPS,
4. Prowadzenie prac związanych z tworzeniem banku genów,
5. Prowadzenie badań naukowych nad całokształtem ogrodu,
6. Udział w konferencjach i sympozjach naukowych,
7. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Zaczarowanym Ogrodzie, lesie, na ścieżkach
dydaktycznych oraz oprowadzanie wycieczek,
8. Współuczestnictwo w pracach naukowych prowadzonych przez inne jednostki na terenie
Arboretum,
10. Opracowywanie publikacji na temat zasobów Arboretum i pomoc w opracowywaniu folderów,
11. Opieka nad zawartością merytoryczną strony internetowej Arboretum,
12. Współpraca z innymi arboretami i ogrodami botanicznymi,
13. Współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi Raciborza,
14. Dbałość o zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa,
15. Zastępstwo na stanowisku inspektora ds. administracji w czasie jego nieobecności,
16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Arboretum Bramy Morawskiej.

§9
Inspektor ds. kolekcji roślinnych
Do zadań inspektora do spraw kolekcji roślinnych należy w szczególności:
1. Stały nadzór i opieka nad kolekcjami roślin,
2. Rozwój i uzupełnianie nasadzeń oraz planowanie nowych,
3. Rozwój kolekcji poprzez sprowadzanie nasion z Index seminum i wprowadzanie roślin do
kolekcji i ekspozycji,
4. Odpowiedzialność za oznaczenie roślin w kolekcjach,
5. Prowadzenie dokumentacji posiadanych kolekcji wraz z ich szczegółowym umiejscowieniem z
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wykorzystywaniem GPS,
6. Opieka nad nasadzeniami roślin w Zaczarowanym Ogrodzie,
7. Pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na terenie Arboretum,
8. Dbanie o wzbogacenie różnorodności biologicznej Arboretum,
9. Publikacje na temat kolekcji i nasadzeń w Arboretum oraz pomoc w opracowywaniu folderów,
10. Uczestnictwo we współpracy z ogrodami botanicznymi i arboretami oraz innymi jednostkami,
11. Udział w konferencjach i sympozjach naukowych,
12. Dbałość o zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa,
13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Arboretum Bramy Morawskiej.

§ 10
Inspektor ds. administracji
Do zadań inspektora d/s administracji należy w szczególności:
1. Prowadzenie całokształtu prac związanych z przyjmowaniem, zatrudnianiem, urlopowaniem
i zwalnianiem pracowników oraz związaną z tym dokumentacją,
2. Przeprowadzanie kontroli dyscypliny pracy,
3. Sporządzanie sprawozdania z zakresu spraw kadrowych,
4. Prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
5. Sporządzanie dokumentacji w myśl przepisów dotyczących zamówień publicznych,
6. Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników oraz dotyczących szkoleń bhp i p.poż.,
7. Prowadzenie kasy Arboretum, przestrzeganie pogotowia kasowego,
8. Kontrolowanie dokumentów przed wypłatą pod względem kompletności,
9. Odpowiedzialność za odpowiednie przechowywanie gotówki i pieczątek,
10. Sprawdzanie faktur i podpisywanie ich pod względem formalno – rachunkowym,
11. Wystawianie i sprawdzanie faktur własnych i obcych,
12. Obsługa BIP – wprowadzanie i uaktualnianie zamieszczanych informacji,
13. Opieka nad archiwum zakładowym,
14. Prowadzenie kartotek materiałowych (ilościowo),
15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Arboretum Bramy Morawskiej.
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§ 11
Ogrodnik
Do zadań ogrodnika należy w szczególności:
1. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Arboretum,
2. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na swoim stanowisku pracy,
3. Utrzymanie porządku na swoim stanowisku pracy oraz w pomieszczeniach, z których
korzystają.,
4. Dozorowanie ogrodu zoologicznego oraz pozostałych obiektów oraz kolekcji Arboretum,
5. Codzienna obsługa ZOO, sprzątanie klatek i wybiegów, karmienie, przeprowadzanie zabiegów
leczniczych, naprawa urządzeń w ZOO,
6. Wykonywanie prac konserwatorskich urządzeń znajdujących się na terenie Arboretum celem
utrzymania ładu oraz estetycznego wyglądu,
7. Dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
8. Udział w sezonowych remontach obiektów Arboretum,
9. Wykonywanie prac z zakresu gospodarki leśnej w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony
lasu,
10. Wykonywanie poleceń bezpośrednich przełożonych i dyrekcji Arboretum,
11. Wykonywanie innych prac zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
12. Prowadzenie prac w kolekcjach roślin pod nadzorem specjalisty ds. kolekcji roślinnych,
13. Nawożenie oraz prowadzenie zabiegów chemicznych,
14. Dbanie o tablice informacyjne w kolekcjach,
15. Przestrzeganie norm ogólnych przyjętych w Arboretum,
16.Wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora oraz poleceń przełożonych.

§ 12
Brygadzista
Do zadań brygadzisty należy w szczególności:
1. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Arboretum,
2. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na swoim stanowisku pracy,
3. Utrzymanie porządku na swoim stanowisku pracy oraz w pomieszczeniach, z których
korzystają.,
4. Dozorowanie ogrodu zoologicznego oraz pozostałych obiektów oraz kolekcji Arboretum,
5. Codzienna obsługa ZOO, sprzątanie klatek i wybiegów, karmienie, przeprowadzanie zabiegów
leczniczych, naprawa urządzeń w ZOO,
6. Wykonywanie prac konserwatorskich urządzeń znajdujących się na terenie Arboretum celem
utrzymania ładu oraz estetycznego wyglądu,
7. Dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
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8. Udział w sezonowych remontach obiektów Arboretum,
9. Wykonywanie prac z zakresu gospodarki leśnej w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony
lasu,
10. Bezpośredni nadzór nad pracownikami fizycznymi Arboretum, przekazywanie im dyspozycji
kierownictwa w zakresie wykonywanych prac,
11. Rozdzielanie pracy i kontrola jakości jej wykonania,
12. Prowadzenie podręcznego magazynu oraz zaopatrzenia,
13. Nadzór nad funkcjonowaniem Mini-ZOO oraz stanem zwierząt,
14. Pełnienie funkcji przedstawiciela załogi do spraw BHP ( funkcja doradcza i kontrolna w tym
zakresie),
15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Arboretum Bramy Morawskiej
§ 13
Robotnicy
Do zadań robotników należy:
1. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Arboretum,
2. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na swoim stanowisku pracy,
3. Utrzymanie porządku na swoim stanowisku pracy oraz w pomieszczeniach, z których
korzystają.,
4. Dozorowanie ogrodu zoologicznego oraz pozostałych obiektów oraz kolekcji Arboretum,
5. Codzienna obsługa ZOO, sprzątanie klatek i wybiegów, karmienie, przeprowadzanie zabiegów
leczniczych, naprawa urządzeń w ZOO,
6. Wykonywanie prac konserwatorskich urządzeń znajdujących się na terenie Arboretum celem
utrzymania ładu oraz estetycznego wyglądu,
7. Dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
8. Udział w sezonowych remontach obiektów Arboretum,
9. Wykonywanie prac z zakresu gospodarki leśnej w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony
lasu,
10. Wykonywanie poleceń bezpośrednich przełożonych i dyrekcji Arboretum,
11. Wykonywanie innych prac zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

ROZDZIAŁ V
ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
§ 14
Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy podpisywanie następujących dokumentów
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i korespondencji:
1. Kierowanych do organów władzy i administracji państwowej, Starosty Powiatowego,
Prezydenta Miasta,
2. Zarządzeń i innych dokumentów w sprawach wynikających ze sprawowania funkcji Kierownika
Arboretum,
3. Decyzji administracyjnych w sprawach, w których jest to wymagane,
4. Odpowiedzi na skargi dotyczących działalności Arboretum,
5. Zarządzeń pokontrolnych,
6. Zarządzeń i poleceń służbowych wynikających z pełnienia funkcji Kierownika Arboretum,
7. Dokumentów związanych z wykonywaniem funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników, z wyjątkiem sytuacji, w których udzielone zostały stosowne upoważnienia.
§ 15
1. Główny Księgowy dokonuje kontroli podpisując dokumenty i korespondencję zgodnie
z ustalonym dla niego zakresem zadań i odpowiedzialności w ramach upoważnienia udzielonego
przez Dyrektora.
2. Upoważnienie do podpisywania dokumentów przez Głównego Księgowego obok upoważnienia,
o którym mowa w ust. 1 wynika również z przepisów szczególnych.
§ 16
1. Dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektorowi powinny być uprzednio parafowane przez
pracownika, który dokument opracował.
2. Projekty dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
a w szczególności czynności mogących pociągnąć za sobą zobowiązania pieniężne, winny uzyskać
kontrasygnatę Głównego Księgowego.
3. Zasady podpisywania dokumentów finansowo- księgowych określa Dyrektor w instrukcji
dotyczącej obiegu, zatwierdzania i kontroli finansowej dokumentów księgowych Arboretum.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY ORGANIZACJI, PRZYJMOWANIA, REJESTROWANIA
I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW STRON
§ 17
Dyrektor ma obowiązek przyjmowania stron w sprawie skarg i wniosków w wyznaczonych
godzinach.
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§ 18
1. Odpowiedzialnym za prawidłowe załatwianie skarg w Arboretum jest stanowisko inspektora ds.
administracji.
2. Wszystkie skargi wpływające do Arboretum podlegają rejestracji w Rejestrze skarg
i wniosków.
3. Za zarejestrowanie w Rejestrze skarg, odpowiedzialny jest inspektor ds. administracji.
4. Termin załatwienia skargi oraz odpowiedzialnych za jej wyjaśnienie i załatwienie określa
Dyrektor.
5. W przypadku, gdy skarga dotyczy kilku spraw Dyrektor ustala kolejność załatwienia skarg i
terminowe udzielenie odpowiedzi.
6. W przypadku skargi na pracownika jej wyjaśnieniem zajmuje się Dyrektor.
7. Skargi powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ARBORETUM
§ 19
1. Kontrola wewnętrzna jest zbiorem procedur i mechanizmów organizacyjnych służących do
osiągnięcia celów zarządzania.
2. Struktura kontroli wewnętrznej zapewnia osiąganie następujących celów:
1 ) Promowanie prawidłowych, oszczędnych, wydajnych i skutecznych działań,
2) Zabezpieczenie posiadanych zasobów przed ich utratą w wyniku marnotrawstwa, nadużyć,
złego zarządzania i innych nieprawidłowości,
3) Przestrzeganie prawa, zarządzeń Dyrektora i innych aktów wewnętrznych,
4) Gromadzenie i utrzymywanie zbioru wiarygodnych danych finansowych
i administracyjnych
3. Elementem kontroli wewnętrznej jest kontrola finansowa, dotycząca procesów związanych z
gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
§ 20
1. System kontroli wewnętrznej Arboretum obejmuje kontrolę funkcjonalną wszystkich
pracowników Arboretum.
2. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych zadań
wykonują: Dyrektor, Główny Księgowy oraz inspektor ds. administracji.
3. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzone są kontrole doraźne.
4. Kontrole doraźne zarządza, a także określa ich zakres, Dyrektor.
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§ 21
Ogólny nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Dyrektor.
§ 22
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół lub notatkę służbową (w wyniku, gdy
postępowanie kontrolne przeprowadza się w formie uproszczonej). W dokumentach tych wskazuje
się zarówno na właściwe prowadzenie spraw jak i stwierdzone nieprawidłowości.
2. Protokół winien być zakończony proponowanymi wnioskami lub zaleceniami.
3. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach: po jednym dla przełożonego kontrolowanego,
kontrolującego i kontrolowanego.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy Arboretum, określa Regulamin Pracy ustalony przez
Dyrektora.
2. Określenie uprawnień i odpowiedzialności z zakresu ustalenia osób uprawnionych do kontroli
merytorycznej i formalno - rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych, następuje w drodze
zarządzenia Dyrektora.
3. Inne sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie ustala Dyrektor w drodze zarządzenia.

