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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2019 

z dnia 1 sierpnia 2019 roku 

Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Centrum Usług 

Wspólnych w Kobylnicy, a w szczególności:  

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 

 Centrum jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako 

jednostka budżetowa Gminy.  



REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY 

2 

 Centrum jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i 

pracodawcą samorządowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o 

pracownikach samorządowych. 

 Nadzór nad działalnością i prawidłową, zgodną z prawem realizacją zadań przez Centrum sprawuje 

Wójt. 

 Siedziba Centrum mieści się w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 20/2, 76-251 Kobylnica. 

§ 4 

 Centrum działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w oparciu o 

odpowiednie przepisy ustawowe, a także akty prawne wydawane przez Radę oraz Wójta, w 

szczególności na podstawie Statutu Centrum, Statutu Gminy i niniejszego Regulaminu. 

 Celem Centrum jest zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie organizacyjnym, administracyjnym 

i finansowym na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z zapisami Statutu Centrum 

przyjętym uchwałą nr XLII/356/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 czerwca 2017 roku ze 

zmianami. 

 W ramach obsługi Centrum wykonuje zadania określone w Statucie Centrum.  

§ 5 

 Działalnością Centrum kieruje jednoosobowo Dyrektor, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2. 

 Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników oraz dokonuje wobec nich innych czynności z zakresu 

prawa pracy.  

 Prawa i obowiązki pracowników regulują w szczególności przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych i kodeks pracy oraz regulamin pracy zatwierdzany przez Dyrektora. 

 Do wykonywania zadań Centrum mogą być zatrudniane również osoby na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM 

§ 6 

 Kierownictwo Centrum stanowią: 

 

 

 W Centrum funkcjonują następujące działy: 

 

 

 

 

 Działy dzielą się na stanowiska pracy. 

 Podziału zadań pomiędzy działami dokonuje Dyrektor. 

§ 7 

Strukturę stanowisk w Centrum określa Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Regulaminu.  

ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH W CENTRUM 
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§ 8 

 Dyrektor kieruje pracą Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.  

 Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Centrum.  

 Pracą działów kierują ich kierownicy, którzy są odpowiedzialni za sprawne i zgodne z prawem ich 

funkcjonowanie. 

 W przypadku, gdy kierujący działem nie może pełnić swoich obowiązków z powodu urlopu lub 

innych usprawiedliwionych przyczyn – zastępuje go wskazany przez niego pracownik. 

 W przypadku braku powołania kierownika działu, pracą działu kieruje Dyrektor.  

 Spory kompetencyjne między kierownikami działów rozstrzyga Dyrektor.  

ZADANIA I KOMPETENCJE KIEROWNICTWA CENTRUM 

§ 9 

1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora związane z nawiązaniem i rozwiązaniem 

stosunku pracy wykonuje Wójt.  

2. Dyrektor wykonuje wszelkie zadania warunkujące prawidłową obsługę administracyjną, 

finansową i gospodarczą jednostek oświatowych oraz pozostałych jednostek obsługiwanych w 

zakresie określonym w Statucie Centrum oraz zadania wynikające z przepisów prawa, 

obowiązujących pracodawców i kierowników jednostek budżetowych - a w szczególności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań, w szczególności zadań o szczególnym znaczeniu 

lub wymagających współdziałania kilku pracowników i działów, Dyrektor może powoływać 

pełnomocników, zespoły zadaniowe lub komisje pod kierownictwem wyznaczonych przez siebie 

pracowników.  

4. Dyrektor odpowiada za całokształt działania Centrum, a w szczególności za: 
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5. Dyrektor informuje niezwłocznie Wójta na piśmie o wszelkich stwierdzonych 

nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych, w szczególności z 

zakresu gospodarki finansowej. 

§ 10 

1. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i sprawuje bezpośredni nadzór nad 

działalnością Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i Kierowników Działów. 

2. W przypadku nieustanowienia Kierownika Działu, Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa 

pracy i sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością pracowników zatrudnionych w ramach 

danego działu.  

§ 11 

1. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora należy nadzór nad działalnością i prawidłową, zgodną z 

prawem realizacją zadań przez Dział Obsługi Technicznej.  

2. Niezależnie od obowiązków wymienionych w ust.1 do zakresu działania Zastępcy należy przejęcie 

wykonywania zadań Dyrektora w czasie jego nieobecności. 

§ 12 

Do obowiązków Głównego Księgowego należy nadzór nad działalnością i prawidłową, zgodną z 

prawem realizacją zadań przez Dział Finansowo - Księgowy.  

STRUKTURA, ZADANIA I KOMPETENCJE DZIAŁÓW ORGANIZACYJNYCH  

§ 13 

1. Dział jest jednostką organizacyjną, zatrudniającą co najmniej 3 pracowników. 

2. Działem kieruje kierownik, zaś w przypadku niepowoływania kierownika pracą działu kieruje 

Dyrektor.  

3. Kierownicy działów kierują ich pracą i ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłową organizację, 

skuteczność pracy, gospodarkę finansową, dokonują podziału zadań pomiędzy podległych 

pracowników. Przygotowują wnioski dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze w dziale 

oraz wnioski o skierowanie do służby przygotowawczej. 

4. Kierownicy działów opracowują zakresy czynności dla podległych pracowników i dokonują 

okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w oparciu o obowiązujące 

przepisy oraz występują z wnioskami osobowymi dot. wyróżnienia, nagrody, awansu, a także kar 

porządkowych w stosunku do podległych im pracowników, a przynajmniej raz w roku wykonują 

samoocenę systemu kontroli zarządczej dokumentując jej wyniki. 

§ 14 

1. W skład Działu Finansowo-Księgowego wchodzą następujące stanowiska pracy: 

 

 

 



REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY 

5 

 

 

 

2. Do zadań i kompetencji Działu Finansowo-Księgowego należą w szczególności sprawy: 
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§ 15 

1. W skład Działu Oświaty i Sportu wchodzą następujące stanowiska pracy: 

 

 

 

 

 

2. Do zadań i kompetencji Działu Oświaty i Sportu należą w szczególności sprawy: 
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§ 16 

 W skład Działu Obsługi Technicznej wchodzą następujące stanowiska pracy: 

 

 

 

 

 

 Do zadań i kompetencji Działu Obsługi Technicznej należą w szczególności sprawy: 
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§ 17 

1. W skład Działu Organizacyjnego wchodzą następujące stanowiska pracy: 

 

 

 

 

 

 

2. Do zadań i kompetencji Działu Organizacyjnego należą w szczególności sprawy: 
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ZASADY OBSŁUGI PRAWNEJ W CENTRUM  

§ 18 

 Obsługa prawną w Centrum i jednostkach obsługiwanych wykonuje kancelaria prawna. 

 Do zadań i obowiązków radcy prawnego desygnowanego przez kancelarię należy w 

szczególności: 
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OPINIE PRAWNE 

§ 19 

 Opinia prawna jest poglądem radcy prawnego jako specjalisty w dziedzinie prawa i zawiera 

wyrażoną na piśmie rozwiniętą ocenę prawną stanu faktycznego zamierzonego działania 

(zaniechania) lub przygotowanego projektu aktu normatywnego albo aktu administracyjnego. 

 Opinia prawna sporządzana jest w formie pisemnej na wniosek Kierownika Działu, Pracownika, 

Dyrektora CUW lub Kierownika OPS. 

 Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać przedmiot wątpliwości i wyraźnie 

sprecyzowane pytanie. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty. 

 Dokumenty kompletowane są zgodnie ze wskazaniami radcy prawnego. 

 Radca prawny jest uprawniony do domagania się wszelkich wyjaśnień oraz dokumentów 

niezbędnych do sporządzenia opinii prawnej. 

 Termin na sporządzenie opinii prawnej w sprawach skomplikowanych wynosi 14 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

ZASADY OBSŁUGI CENTRUM  

§ 20 

 Uprzejme, sprawne i kompetentne pod względem merytorycznym obsługiwanie jednostek 

obsługiwanych oraz klientów jest naczelną zasadą pracy w Centrum.  

 W Centrum obowiązuje, co do zasady, pisemna forma załatwiania spraw. Każde pismo powinno 

być zredagowane w sposób jasny i czytelny. 

 Niezbędne do załatwienia sprawy dane lub informacje możliwe do ustalenia na podstawie 

posiadanej przez Centrum dokumentacji zbiera i kompletuje pracownik załatwiający sprawę. 

§ 21 

 Każdemu obywatelowi przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie 

działalności Centrum. Uprawnienia w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o 

dostępie do informacji publicznej. 

 Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo 

chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

§ 22 

 Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi do Centrum przez obywateli określa 

ustawa Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza 

organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji. 
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 Sprawy wniesione przez obywateli do Centrum są ewidencjonowane w sekretariacie ogólnym, a 

następnie w spisach spraw na poszczególnych stanowiskach pracy. 

§ 23 

 Jednym ze źródeł informacji o funkcjonujących w społeczeństwie opiniach na temat poziomu 

pracy Centrum są skargi, wnioski i listy obywateli. 

 Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 

13.30 do 15.30.  

 Pracownicy Centrum przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w 

godzinach pracy. 

 Pracownicy są zobowiązani do rzetelnego oraz terminowego załatwiania zgłoszonych skarg i 

wniosków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.  

 Skargi i wnioski powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 

miesiąca.  

 Posłowie na sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu lub 

przekazali skargę lub wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia 

skargi lub wniosku, a gdy ich załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień 

także o stanie ich rozpatrywania, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia albo 

przekazania.  

 O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnoszącego wniosek.  

 W razie niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie określonym w ust. 5 i 6 stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.  

 Skargi na pracowników Centrum rozpatruje Dyrektor. 

 Odpowiedzi na skargi dotyczące pracowników udziela Dyrektor. 

 Rejestr skarg i wniosków wpływających do Centrum prowadzi stanowisko ds. kadr.  

 Rejestr skarg dot. Dyrektora Centrum, prowadzi stanowisko d/s obsługi Rady Gminy i Komisji 

Rady Urzędu Gminy. 

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ  

§ 24 

 Kontrolę w Centrum sprawuje Dyrektor i kierownicy działów w stosunku do pracowników 

bezpośrednio im podległych. Dyrektor może upoważnić do dokonywania kontroli w ściśle 

określonym zakresie innych pracowników Centrum.  

 Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzaniu kierunków działania, doboru środków i 

wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników. 

 Celem kontroli jest w szczególności: 
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§ 25 

 Kontrola sprawowana jest jako: 

 

 

 

 

 W razie ujawnienia w toku wykonywania kontroli wstępnej nieprawidłowości kontrolujący: 

 

 

 W przypadku ujawnienia nadużycia lub innych nieprawidłowości, kontrolujący obowiązany jest 

niezwłocznie zawiadomić Dyrektora oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące 

dowód w sprawie. 

§ 26 

 W Centrum mogą być przeprowadzane kontrole przez uprawnione do tego organy kontroli 

zewnętrznej.  

 Odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne udziela Dyrektor.  

 Nadzór nad realizacją zaleceń i wniosków pokontrolnych sprawuje Dyrektor.  

ZASADY PODPISYWANIA PISM 

§ 27 

 Korespondencję wychodzącą z Centrum podpisuje Dyrektor lub osoba pisemnie przez niego 

upoważniona. 

 Dyrektor podpisuje osobiście: 
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 Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, podpisuje oprócz Dyrektora, Główny Księgowy lub 

upoważniony pracownik. 

 W trakcie nieobecności Dyrektora dokumenty podpisuje Zastępca lub upoważniony pracownik.  

 Główny księgowy oraz pozostali pracownicy podpisują pisma i dokumenty, w tym faktury i 

dowody księgowe, w zakresie udzielonych im przez Dyrektora upoważnień, w tym zawartych w 

indywidualnych zakresach czynności. 

§ 28 

 Dyrektor może upoważnić pracowników Centrum do podpisywania dokumentów dotyczących 

spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Dyrektora.  

 Kierownik działu dokonuje wstępnego sprawdzenia pism wymienionych w § 27. 

 Korespondencja przeznaczona do podpisania przez Dyrektora powinna być złożona w 

Sekretariacie Centrum do godziny 1330. 

§ 29 

 Dokumenty, w tym pisma, umowy i zaświadczenia przedstawione do podpisu Dyrektorowi 

powinny zawierać wskazanie osoby prowadzącej daną sprawę tj. imię i nazwisko, stanowisko 

służbowe oraz numer telefonu i adres e-mail oraz winny być parafowane przez pracownika 

sporządzającego dokument i kierownika działu, a w niektórych przypadkach przez radcę 

prawnego (podpisy składane są na egzemplarzu a/a). 

 Opinii prawnej wymagają sprawy dotyczące w szczególności: 

 

 

 

 

 

ZASADY ZAMAWIANIA, UŻYWANIA I PRZECHOWYWANIA  

PIECZĘCI URZĘDOWYCH  

§ 30 

 Do składania zamówień na pieczęcie urzędowe dla poszczególnych działów oraz pieczęci 

imiennych upoważnieni są kierownicy działów.  

 Zamówienie na pieczęcie należy składać na stanowisku ds. obsługi sekretariatu.  

 Pracownik dokonuje weryfikacji treści zamówionych pieczęci pod kątem zgodności z instrukcją 

kancelaryjną, Regulaminem Organizacyjnym Centrum oraz wydanymi przez Dyrektora 

upoważnieniami. 

 Zlecenie podpisuje Dyrektor oraz Główny Księgowy. 

 Wykonane pieczęcie rejestrowane są przez pracownika wymienionego w ust. 2 w rejestrze 

pieczęci urzędowych. 

 Rejestr pieczęci zawiera: liczbę porządkową, odcisk pieczęci, datę pobrania i podpis osoby 

pobierającej, datę zwrotu i podpis osoby zwracającej, nr protokołu i datę fizycznej likwidacji 

pieczęci. Rejestr ten jest drukiem ścisłego zarachowania. 

 Pracownik jest zobowiązany rozliczyć się z pobranych pieczęci. 
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 Pieczęcie urzędowe przechowywane są na stanowisku ds. obsługi sekretariatu. Za ich 

przechowywanie odpowiedzialne jest stanowisko ds. obsługi sekretariatu. 

OBIEG DOKUMENTÓW  

§ 31 

 Szczegółową organizację obiegu pism reguluje Instrukcja Kancelaryjna.  

 Zasady klasyfikowania i kwalifikowania akt powstających w wyniku działalności Centrum oraz 

kategorie i okresy przechowywania reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. 

 Przy znakowaniu spraw w Centrum stosuje się symbol "CUW".  

§ 32 

W obiegu dokumentów należy przestrzegać następujących zasad: 

 

 

 

 

 

TRYB PRACY W CENTRUM 

§ 33 

 Tryb pracy w Centrum, prawa i obowiązki pracowników określa szczegółowo Regulamin Pracy. 

 Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników Centrum. 

 Pracownicy Centrum wykonują zadania zgodnie z indywidualnymi zakresami czynności. 

§ 34 

 Godziny rozpoczynania i kończenia pracy Centrum ustala Dyrektor. 

 Centrum jest czynne, co do zasady, od poniedziałku do piątku godzinach od 7:30 do 15:30. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
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§ 35 

 W sytuacjach nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia pracownicy zobowiązani 

są stawić się niezwłocznie w oznaczonym miejscu i czasie na wezwanie Dyrektora Centrum. 

 Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie zarządzeniem Dyrektora.  

 Regulamin podlega publikacji na stronie BIP Centrum. 

 Każdy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 


