Dawniej

Pomysł centralizacji obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych
pojawił się w kręgach rządowych już pod koniec lat 60-tych. Podłożem zmian była
wydana przez Ministra Finansów Instrukcja Nr 3/KS z dnia 8.01.1970r. "w sprawie
zasad koncentracji obsługi finansowo-księgowej jednostek i zakładów budżetowych".

Funkcjonowanie naszego miejsca pracy zaczyna się w dniu 16.10.1974r. kiedy
to Naczelnik Dzielnicy Warszawa Praga-Południe Postanowieniem Nr 29 utworzył
Dzielnicowy Zarząd Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Warszawa Praga
Południe z siedzibą przy ul.Paryskiej 25. Przekształcony następnie w dniu 2.01.1976r.
Postanowieniem Nr 1 Naczelnika Dzielnicy Praga-Południe w Dzielnicowy Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Pierwszym Dyrektorem powstałej jednostki był
Andrzej Szczurek, a następnie od 1.09.1975r. do 24.05.2004r. Kazimierz Miller.
Liczba obsługiwanych placówek dochodziła do ok. 150.

Statut ZEAS z 1974 roku określał następujące obszary działania:
 finansowo-kadrowe
księgowość,
kadry,
płace,
planowanie
i
sprawozdawczość, nadzór nad zatrudnianiem w placówkach pracowników
administracji i obsługi, instruktaże i szkolenia,
 administracyjno-gospodarcze - inwentaryzacja majątku placówek, sprawy
mieszkaniowe, najem lokali, obsługa prawna,
 zaopatrzenia i wyposażenia - analiza i planowanie wyposażenia placówek,
konserwacja sprzętu, zakup wyposażenia i pomocy o większej wartości,
zaopatrzenie w pieczęcie, druki, świadectwa, podręczniki i materiały
reglamentowane,
 remontów i inwestycji - planowanie i organizowanie pracy brygady
konserwatorów i grupy remontowej, prowadzenie remontów kapitalnych itp.
 kontrola wewnętrzna placówek.

Po reformie administracyjnej w 1990r., z ZEAS-u wyłączono do obsługi przez władze
samorządowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea
oraz placówki
ponadgimnazjalne, którymi zajęły się władze powiatowe. W ZEAS-ie na Paryskiej
pozostawiono do obsługi tylko kilkanaście placówek o charakterze specjalnym.
Placówki podlegające gminie Warszawa Centrum w dzielnicy Praga Południe,

obsługiwał od 1.01.1992r. do 30.06.1998r. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli przy ul. Wiatracznej 11. Po jego likwidacji placówki te
samodzielnie zatrudniały księgowych i osoby do płac. Z kolei placówki tzw.
powiatowe posiadały samodzielność finansowo-księgową od momentu wyłączenia z
ZEAS-u. Warto zaznaczyć, że samodzielność finansowo-księgowa w placówkach
gminnych na Pradze Południe była wyjątkiem wśród "starych" dzielnic Warszawy
(dzielnic Gminy Centrum).

Do koncentracji obsługi finansowo-księgowej powrócono z pomysłami w roku 2003,
by od lipca 2004r. uruchomić biura finansów oświaty w każdej dzielnicy Warszawy.

