
POROZUMIENIE NR … 

z dnia …  roku 
 

dotyczące wykonania uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr XXI/173/2016 z dnia  

27 września 2016 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu  

i utworzenia „Powiatowego Centrum Usług Wspólnych” w Kędzierzynie-Koźlu, 

 

na podstawie art. 6a pkt. 1, art. 6b pkt. 1 i 2, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie powiatowym (Dz.U.2016.814 t.j. z dnia 2016.06.09) oraz art. 12 ust. 1 i 2, ust. 6 i 7  

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j. z dnia 2016.11.18),  

 

Strony porozumienia: 
 

1. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, 

z siedzibą przy ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 794-20-96-847, 

reprezentowane przez Dyrektora - ………..…, zwane dalej „CUW” 

a 

(nazwa jednostki obsługiwanej) 

reprezentowana przez Dyrektora - ………..…, zwane dalej „Jednostką Obsługiwaną” tj. „JO. 

 

ustalają co następuje: 
 

 

§1 

Porozumienie określa zakres zadań powierzonych CUW oraz wzajemne relacje pomiędzy CUW a JO. 

 

§2 

JO powierza CUW w ramach wspólnej obsługi następujące zadania: 

1) w zakresie obsługi finansowo-księgowej: 

a. prowadzenie rachunkowości JO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, która 

obejmuje: 

i. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, 

ii. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących 

zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, 

iii. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu 

aktywów i pasywów, 

iv. wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, 

v. sporządzanie sprawozdań finansowych, 

vi. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 

przewidzianej ustawą o rachunkowości, 

b. sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, w tym: budżetowych,  

c. przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań statystycznych, Systemu Informacji 

Oświatowej, CAS, PFRON, i innych, w zakresie wykonywanych zadań, 

d. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, 

e. prowadzenie obsługi rachunków bankowych, 

f. opracowywanie projektów planów finansowych oraz ich zmian, na wniosek  

i w porozumieniu z Dyrektorem JO, informowanie Dyrektora JO o bieżącym stanie 

realizacji planu wydatków i poziomie zaangażowania środków, rozliczanie finansowe 

realizacji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, 

g. sporządzanie zestawień i analiz ekonomicznych dotyczących zrealizowany dochodów  

i wydatków,  

h. rozliczanie inwentaryzacji, 

i. obsługę finansowo-księgową zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w oparciu  

o dokumenty przygotowane, zatwierdzone i przekazane przez Dyrektora JO, tj. 

dokonywanie wypłaty przyznanych świadczeń, 



j. obsługę finansowo-księgową funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną nauczycieli 

lub innych funduszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

k. prowadzenie windykacji należności za wyjątkiem egzekucji komorniczo-skarbowej, oraz 

należności gotówkowych, 

l. weryfikacja i rozliczanie delegacji pracowników JO; 

2) w zakresie obsługi kadrowej: 

a. prowadzenie akt osobowych pracowników JO, 

b. gromadzenie i przechowywanie akt osobowych, zabezpieczanie akt osobowych przed 

zniszczeniem, 

c. prowadzenie ewidencji zatrudnienia w systemie kadrowym, 

d. przygotowywanie na wniosek JO niezbędnej dokumentacji związanej z nawiązaniem, 

przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy, 

e. przygotowywanie na wniosek zainteresowanego pracownika zaświadczeń niezbędnych do 

ustalenia kapitału początkowego, na podstawie przekazanych dokumentów źródłowych,  

oraz innych zaświadczeń, potwierdzających wysokość wynagrodzenia lub okresy 

zatrudnienia, 

f. prowadzenie spraw związanych z przejściem na emeryturę, rentę lub inne świadczenia, 

g. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników lub kandydatów do pracy na 

profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, kontrolne, okresowe), 

h. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników lub kandydatów do pracy 

oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami na szkolenia BPH i ppoż, 

i. przygotowywanie danych do sporządzenia okresowych sprawozdań statystycznych, 

dotyczących zatrudnienia w JO; 

3) w zakresie obsługi płacowej: 

a. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 

b. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników JO, 

c. przygotowywanie do wypłaty innych świadczeń i należności wynikających ze stosunku 

pracy oraz umów cywilnoprawnych osób zatrudnionych na rzecz JO, 

d. prowadzenie spraw związanych z wysługą lat, jubileuszami, 

e. zgłaszanie do ZUS i wyrejestrowywanie z ZUS pracowników jednostki oraz osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 

f. sporządzanie miesięcznych rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, 

g. sporządzanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, 

h. sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek 

dochodowy, 

i. przygotowywanie danych do sporządzenia okresowych sprawozdań statystycznych, 

dotyczących wynagrodzeń w JO według obowiązujących przepisów, 

j. przygotowanie danych i sporządzanie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 

k. sporządzanie zestawień i analiz ekonomicznych dotyczących wynagrodzeń pracowników, 

l. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników JO oraz ewidencji urlopów w celu 

prawidłowego naliczenia wynagrodzeń, 

m. dokonywanie potrąceń wynikających z prowadzonych wobec pracownika JO egzekucji, 

n. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej pracowników JO w zakresie 

bieżącej obsługi; 

4) w zakresie obsługi BHP i poż.: 

a. przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych bhp dla wszystkich grup pracowniczych, 

b. przeprowadzanie szkoleń okresowych ogólnych bhp dla pracowników produkcyjnych 

(robotniczych), administracji, nauczycieli, 

c. przeprowadzanie szkoleń okresowych ogólnych bhp dla pracodawców oraz osób 

kierujących pracownikami, 

d. weryfikacja i aktualizacja kart oceny ryzyka dla poszczególnych stanowisk pracy, 

e. opracowywanie dokumentacji powypadkowej pracowników JO (uczniów i wychowanków), 

f. analiza stanu BHP i ppoż. w JO; 

5) w zakresie obsługi prawnej: 



a. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa we 

wszystkich kwestiach prawnych, jakie wynikają z prowadzonej przez JO działalności, 

b. opiniowanie pod względem zgodności z przepisami prawa założeń do projektów uchwał 

Zarządu Powiatu i Rady Powiatu dotyczących JO, decyzji, umów i innych dokumentów, 

w tym o charakterze ogólnym, z zakresu prawa pracy, zgłoszonych roszczeń majątkowych 

i innych, 

c. uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana 

lub rozwiązywanie stosunku prawnego, a w szczególności umów, 

d. występowanie w charakterze pełnomocnika, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,  

w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i administracyjnym przed organami 

administracji rządowej i samorządowej oraz przed innymi organami, 

e. zawiadamianie organu powołanego do ścigania przestępstw o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa, 

f. prowadzenie nadzoru prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie powierzonych 

spraw; 

g. zatwierdzanie wzorów umów, decyzji, pism procesowych i innych dokumentów 

przygotowywanych w JO, zgodnie z zapotrzebowaniem; 

6) w zakresie wsparcia informatycznego: 

a. zapewnienie bezpieczeństwa elementom systemów: serwerom, pamięciom masowym, 

systemom operacyjnym, bazom danych, aplikacjom, urządzeniom sieciowym  

i telekomunikacyjnym, 

b. zapewnienie przestrzegania informacji i opieka serwisowa nad urządzeniami znajdującymi 

się w pomieszczeniu serwerowni, bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego 

oraz urządzeń peryferyjnych; 

c. utrzymywanie ciągłości pracy systemów, konfiguracja sprzętu, aktualizacja 

oprogramowania, zarządzanie sieciami LAN i WLAN (nie dotyczy obsługi informatycznej 

dzienników elektronicznych), 

d. prowadzenie projektów i doradztwo w zakresie IT; 

7) administracyjną w zakresie bezpieczeństwa informacji: 

a. dokonywanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa 

o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie, 

b. nadzór nad opracowaniem i aktualizowaniem,  dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii 

danych objętych ochroną, 

c. zawiadamianie administratora danych osobowych JO o wykrytych podczas weryfikacji 

nieprawidłowościach; 

8) w zakresie zamówień publicznych: 

a. realizowanie wspólnych i powierzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane 

poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań, 

b. dokonywanie wstępnej akceptacji wniosków Dyrektora JO o przygotowanie oraz 

przeprowadzanie postępowań o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 

pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o wartości nie przekraczającej kwoty 

określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie 

zaakceptowanych wniosków Dyrektora JO, których mowa w lit. b, 

d. koordynowanie zamówień wspólnych dla jednostek obsługiwanych, o wartości nie 

przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§3 

Wykaz jednostek obsługiwanych przez CUW i szczegółowy zakres obsługi realizowanej na rzecz JO 

zawiera załącznik 1 do Porozumienia. 

§4 



1. Za prawidłową realizację obiegu dokumentów od momentu przekazania do CUW odpowiada 

Dyrektor CUW. 

2. Za dotrzymanie terminów oraz rzetelność przekazywanych dokumentów przed przekazaniem 

do CUW odpowiada Dyrektor JO. 

3. Za przestrzeganie procedur i zasad wynikających z prawa zamówień publicznych odpowiada 

Dyrektor JO w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane 

samodzielnie, a w zakresie zadań realizowanych przez CUW – Dyrektor CUW. 

 

§5 

1. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji Dyrektora JO do dysponowania środkami 

publicznymi, zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego, 

przeniesień wydatków w tym planie, polityki kadrowo-płacowej oraz szkoleń. 

2. JO powierza w całości CUW obowiązki z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. 

3. CUW jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez JO  

w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi jednostki. 

 

§6 

W ramach realizacji zadań, wynikających z niniejszego porozumienia, Dyrektor CUW realizujący 

zadanie jest zobowiązany do bieżącego informowania Dyrektora JO o wszelkich zmianach prawnych 

w zakresie realizowanych przez niego zadań. 

 

§7 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej stron. 

 

§8 

Zapisy porozumienia nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń pomiędzy Stronami. 

 

§9 

Zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

§10 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§11 

Porozumienie nie jest sprzeczne z zasadami działania CUW i współpracy z jednostkami 

obsługiwanymi określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących. 

 

§12 

Dyrektor JO odpowiada za prawidłowość gospodarki finansowej zgodnie z regulacjami zawartymi  

w art. 53 ustawy o finansach publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 

CUW      Jednostka Obsługiwana 

 

 


