Mazowiecki Urząd Wojewódzki - BIP

Biuro Kadr i Organizacji - strona główna
MENU PODMIOTOWE > Biuro Kadr i Organizacji

Biuro Kadr i Organizacji - BKO
00-950 Warszawa,
plac Bankowy 3/5,
tel: 22 695 60 60,
pokój nr 163

Dyrektor Biura:
Helena Ewa Stanisławska
e-mail: estanislawska@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora:
Joanna Kencler
e-mail: jkencler@mazowieckie.pl

Sekretariat:
tel: 22 695 60 60, fax: 22 695 63 86,
e-mail: bko@mazowieckie.pl ,
wej ście "B", pokój nr 163

Godziny przyjęć:
poniedzia łek - piątek: 8.00 - 16.00
Struktura Biura:
Oddzia ł Organizacyjny BKO-I
Oddzia ł Zarządzania Kadrami BKO-II
Oddzia ł Spraw Pracowniczych BKO-III
Oddzia ł - Archiwum BKO-IV
Oddzia ł - Kancelaria BKO-V
Samodzielne Stanowisko do spraw Zintegrowanego Systemu Zarz ądzania Jako ścią BKO-VI
Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpiecze ństwa i Higieny Pracy BKO-VII
Samodzielne Stanowiska Pracy w Delegaturach, w:
Ciechanowie
Ostro łęce
Płocku
Radomiu
Siedlcach
Do zakresu działania Biura Kadr i Organizacji należy, w szczególności:
1) prowadzenie spraw zwi ązanych z opracowywaniem i nowelizacj ą Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;
2) opiniowanie statutów i regulaminów urz ędów obs ługujących organy rządowej
administracji zespolonej w województwie;
3) prowadzenie spraw zmierzaj ących do rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomi ędzy komórkami organizacyjnymi;
4) opiniowanie projektów porozumie ń dotyczących powierzenia przez Wojewod ę spraw
z zakresu funkcjonowania urz ędu;
5) przygotowywanie pe łnomocnictw i upowa żnień udzielanych przez Wojewod ę oraz
prowadzenie ich rejestrów, z wy łączeniem pełnomocnictw procesowych;
6) przygotowywanie pe łnomocnictw i upowa żnień udzielanych przez Dyrektora
Generalnego oraz prowadzenie ich rejestru;
7) opiniowanie regulaminów wewn ętrznych komórek organizacyjnych urzędu;
8) opiniowanie projektów zarz ądze ń Dyrektora Generalnego opracowywanych przez
komórki organizacyjne oraz prowadzenie rejestru zarz ądze ń Dyrektora Generalnego;
9) koordynowanie dost ępu do informacji publicznej;
10) koordynowanie spraw zwi ązanych z funkcjonowaniem i dost ępem do Biuletynu
Informacji Publicznej;
11) prowadzenie punktu informacyjnego w urz ędzie;
12) prowadzenie spraw zwi ązanych z zapewnieniem bezp łatnej pomocy tłumacza języka migowego;
13) realizacja zada ń wynikających z polityki kadrowej Wojewody i Dyrektora Generalnego;
14) tworzenie oraz aktualizowanie programu zarz ądzania zasobami ludzkimi
w urzędzie;
15) koordynowanie prac zwi ązanych z procesem dokonywania opisów
i wartościowania stanowisk w urz ędzie;
16) organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy, w tym na wy ższe stanowiska
w s łużbie cywilnej;
17) organizowanie i prowadzenie spraw zwi ązanych z odbywaniem s łużby
przygotowawczej;
18) organizowanie praktyk, sta ży i wolontariatu;
19)wykonywanie zada ń z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników urz ędu, w tym koordynowanie i monitorowanie procesu ustalania i realizacji
Indywidualnych
Programów Rozwoju Zawodowego;
20) redagowanie Biuletynu Dyrektora Generalnego;
21) sporządzanie list wynagrodze ń pracowników urz ędu i wykonywanie wszystkich
czynności dotyczących płac i ubezpiecze ń pracowniczych oraz innych wyp łat
wynikających ze stosunku pracy;
(http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/publish.aspx?D;354)
- 2015-07-31wynikających
08:35:42 z umów cywilnoprawnych;
22)
przygotowywanie wyp łat dla pracowników urz ędu oraz osób nieb ędących pracownikami
23) koordynowanie i monitorowanie systemu dokonywania ocen okresowych oraz pierwszej oceny cz łonków korpusu s łużby cywilnej;
24) prowadzenie spraw zwi ązanych z odpowiedzialno ścią porz ądkow ą i dyscyplinarną
pracowników urz ędu;
25) obsługa komisji dyscyplinarnej urzędu;
26) opracowywanie regulaminu pracy;
27)wykonywanie czynno ści z zakresu spraw osobowych wynikaj ących ze stosunku pracy pracowników urz ędu, kierowników zespolonych s łużb, inspekcji i straży
wojewódzkich oraz kierownika Pa ństwowej Stra ży Rybackiej;
28) realizacja zada ń z zakresu przeciwdzia łania mobbingowi oraz obs ługa komisji
antymobbingowej w urz ędzie;
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12) prowadzenie spraw zwi ązanych z zapewnieniem bezp łatnej pomocy tłumacza języka migowego;
13) realizacja zada ń wynikających z polityki kadrowej Wojewody i Dyrektora Generalnego;
14) tworzenie oraz aktualizowanie programu zarz ądzania zasobami ludzkimi
w urzędzie;
15) koordynowanie prac zwi ązanych z procesem dokonywania opisów
i wartościowania stanowisk w urz ędzie;
16) organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy, w tym na wy ższe stanowiska
w s łużbie cywilnej;
17) organizowanie i prowadzenie spraw zwi ązanych z odbywaniem s łużby
przygotowawczej;
18) organizowanie praktyk, sta ży i wolontariatu;
19)wykonywanie zada ń z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników urz ędu, w tym koordynowanie i monitorowanie procesu ustalania i realizacji
Indywidualnych
Programów Rozwoju Zawodowego;
20) redagowanie Biuletynu Dyrektora Generalnego;
21) sporządzanie list wynagrodze ń pracowników urz ędu i wykonywanie wszystkich
czynności dotyczących płac i ubezpiecze ń pracowniczych oraz innych wyp łat
wynikających ze stosunku pracy;
22) przygotowywanie wyp łat dla pracowników urz ędu oraz osób nieb ędących pracownikami wynikających z umów cywilnoprawnych;
23) koordynowanie i monitorowanie systemu dokonywania ocen okresowych oraz pierwszej oceny cz łonków korpusu s łużby cywilnej;
24) prowadzenie spraw zwi ązanych z odpowiedzialno ścią porz ądkow ą i dyscyplinarną
pracowników urz ędu;
25) obsługa komisji dyscyplinarnej urzędu;
26) opracowywanie regulaminu pracy;
27)wykonywanie czynno ści z zakresu spraw osobowych wynikaj ących ze stosunku pracy pracowników urz ędu, kierowników zespolonych s łużb, inspekcji i straży
wojewódzkich oraz kierownika Pa ństwowej Stra ży Rybackiej;
28) realizacja zada ń z zakresu przeciwdzia łania mobbingowi oraz obs ługa komisji
antymobbingowej w urz ędzie;
29) prowadzenie spraw zwi ązanych z reklamacją od pe łnienia służby wojskowej
w czasie wojny, w zakresie dotycz ącym pracowników urzędu;
30) prowadzenie spraw dotycz ących działalności socjalnej w ramach Zakładowego
Funduszu Świadcze ń Socjalnych;
31) prowadzenie archiwum urz ędu;
32) prowadzenie kancelarii urz ędu, w tym prowadzenie rejestracji dokumentów
w systemie EZD;
33) prowadzenie spraw z zakresu zintegrowanego systemu zarz ądzania jako ścią;
34) prowadzenie spraw zwi ązanych z bezpiecze ństwem i higieną pracy;
35) prowadzenie spraw zwi ązanych z zapewnienieniem przestrzegania zasad ochrony
przeciwpo żarowej oraz instrukcji bezpiecze ństwa po żarowego obiektów urz ędu.
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