
Załącznik 
do Zarządzenia nr 1/2017 

Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach 
z dnia 02 stycznia 2017 r. 

 
 
 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY 
GMINNEGO  CENTRUM  USŁUG  WSPÓLNYCH  

W  KRAPKOWICACH 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Regulamin organizacyjny Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach zwany 
dalej regulaminem określa: 

1) organizację wewnętrzną jednostki, 
2) zakres zadań realizowanych przez Gminne Centrum Usług Wspólnych  
w Krapkowicach. 

2. Przy oznakowaniu spraw używa się symbolu GCUW. 
 

§ 2 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) GCUW - należy rozumieć Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach,  
2) Regulaminie - należy rozumieć regulamin organizacyjny jednostki, 
3) Jednostkach obsługiwanych - należy rozumieć szkoły i przedszkola,  
dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice. 

 
§ 3 

 
Siedziba GCUW mieści się w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7. 

 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Zasady funkcjonowania GCUW 
 

§ 4 
 

GCUW działa w oparciu o następujące zasady: 
1) praworządności, 



2) racjonalnego gospodarowania mieniem, 
3) jednoosobowego kierownictwa, 
4) wzajemnego współdziałania. 

 
 
 

§ 5 
 

1. Pracownicy GCUW wykonując swoje obowiązki i zadania, działają na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa. 
2. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa obowiązująca instrukcja 
kancelaryjna. 

 
§ 6 

 
1. Całokształtem działalności GCUW kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego. 
2. Główny księgowy zastępuje dyrektora GCUW podczas jego nieobecności. 
3. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników GCUW. 
4. Do zakresu działań dyrektora GCUW należy w szczególności: 

1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy GCUW, a w szczególności 
opracowywanie regulaminu organizacyjnego oraz określanie obowiązków, 
uprawnień  
i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych 
stanowiskach,  

2) nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez podległych pracowników, 
3) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników 

GCUW,  
4) wydawanie zarządzeń i instrukcji regulujących bieżącą działalność GCUW,  
5) określanie kierunku i przedmiotu kontroli zarządczej oraz podejmowanie 

stosownych decyzji w zakresie kontroli, 
6) ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych GCUW,  
7) zapewnianie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,  
8) samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,  
9) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych,  
10) akceptowanie i odpowiedzialność za celowość wydatków związanych z realizacją 

budżetu przy współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych,  
11) ustalanie wielkości stanu zatrudnienia Centrum w uzgodnieniu z Burmistrzem 

Krapkowic. 
 

§ 7 
 

W skład GCUW wchodzą następujące stanowiska i sekcje: 
1) Główny księgowy, 
2) Stanowiska ds. administracyjno-kadrowych, 
3) Stanowiska ds. księgowości, 
4) Stanowiska ds. płac. 
5) Kierowca autobusu  
6) Opiekun dzieci i młodzieży 

 
 



 
§ 8 

 
1. Dyrektorowi GCUW bezpośrednio podlegają: 

1) Główny księgowy, 
2) Sekcja ds. administracyjno- kadrowych. 
3) Kierowca autobusu/kierowca  
4) Opiekun dzieci i młodzieży  

 
2. Głównemu księgowemu bezpośrednio podlega  

1) Sekcja ds. księgowości, 
2) Sekcja ds. płac. 

 
 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Zakres działania stanowisk  w GCUW w Krapkowicach 
 
 

§ 9 
 

Do zakresu działań głównego księgowego należy w szczególności: 
 

1) nadzór nad prawidłową realizacją budżetów GCUW i jednostek oświatowych, 
2) nadzór i weryfikacja projektów planów finansowych jednostek oświatowych, 
3) opracowanie planu finansowego GCUW oraz współdziałanie w opracowywaniu 

budżetów jednostek oświatowych, 
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie 

zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania 
kontrasygnaty, 

5) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i prawem,  
w szczególności: 

a) zorganizowanie sprawnego obiegu i kontroli dokumentów, 
b) sporządzanie pism ,dotyczących spraw finansowych, 
c) dokonywanie okresowych analiz realizacji planów finansowych jednostek  

oświatowych, 
d) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych 

przez poszczególnych pracowników, 
6) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,  

w szczególności w zakresie: 
a) dysponowania środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi 

zasad  
wykonywania budżetu, 

b) gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi ,będącymi w dyspozycji 
GCUW  i jednostek oświatowych, 

c) nadzoru nad prawidłowością zawieranych umów, zwłaszcza pod względem 
ich   zgodności z planem finansowym, 

d) przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, 



e) zapewnienia terminowego egzekwowania należności i roszczeń spornych  
oraz spłaty zobowiązań, 

7) kierowanie pracą podległych pracowników GCUW, 
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora 

GCUW dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: 
a) zakładowego planu kont, 
b) obiegu dokumentacji (dowodów księgowych), 
c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, 

9) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
10) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji finansowych i gospodarczych, 
11) dokonywanie wstępnej kontroli operacji finansowych i gospodarczych, 
12) sporządzanie planu inwentaryzacji, 
13) sporządzanie bilansów, 
14) współpraca ze skarbnikiem gminy i wydziałem finansowym Urzędu Miasta i 

Gminy  
w Krapkowicach w realizacji zadań budżetowych, 

15) prowadzenie instruktażu dla jednostek oświatowych w zakresie prawidłowego 
prowadzenia rachunkowości oraz kwalifikowania wydatków i dochodów, 

16) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków  
oraz wstępnej kontroli legalności dokumentów, dotyczących wykonywania planów 
finansowych oraz ich zmian. 

 
§ 10 

 
Do zakresu zadań osób zatrudnionych w sekcji ds. administracyjno - kadrowych należy  
w szczególności: 

 
1) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników GCUW, 
2) sporządzanie analiz statystycznych w zakresie spraw kadrowych, 
3) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników GCUW, 
4) organizowanie okresowych badań lekarskich dla pracowników GCUW, 
5) przygotowanie dokumentacji emerytalnej oraz dokumentacji do ustalenia kapitału 

początkowego, 
6) prowadzenie spraw zakładowego funduszu socjalnego GCUW, 
7) prowadzenie spraw socjalnych GCUW, 
8) prowadzenie zaopatrzenia materiałowo- technicznego GCUW, 
9) prowadzenie ewidencji delegacji pracowników GCUW, 
10) wykonywanie czynności związanych z zamawianiem, wydawaniem  

i wycofywaniem z użytku pieczęci, w tym:  
a) wydawanie pieczęci za pokwitowaniem, 
b) prowadzenie ewidencji pieczęci, 

11) sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących zatrudnienia w GCUW, 
12) przygotowywanie pism dotyczących bieżącej korespondencji. 

 
§ 11 

 
Do zakresu zadań osób zatrudnionych sekcji ds. księgowości należy w szczególności: 

 
1) przyjmowanie rachunków płatnych gotówką i przelewami, 



2) sprawdzanie rachunków pod względem formalnym i rachunkowym, 
przygotowywanie dokumentów do wypłat gotówkowych i przelewowych, 

3) sporządzanie przelewów, 
4) przygotowywanie not księgowych, 
5) kompletowanie dokumentów pod wyciągi bankowe, 
6) dostarczanie dokumentów(przelewów, wyciągów) z banku, 
7) dekretowanie dokumentów obsługiwanych placówek oświatowych i GCUW, 
8) prowadzenie urządzeń analitycznych do kont rozrachunkowych, 
9) księgowanie dokumentów na bieżąco w dzienniku głównym, 
10) prowadzenie zbiorczej i jednostkowej ewidencji analitycznej wydatków bieżących  

i kosztów w obsługiwanych placówkach, sporządzanie sprawozdań z wykonania 
budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej, 

11) prowadzenie ewidencji inwentarzowych: środków trwałych, środków trwałych  
w użytkowaniu, zbiorów bibliotecznych w obsługiwanych jednostkach, 

12) sporządzanie okresowych sprawozdań dla urzędu statystycznego o stanie i ruchu 
środków trwałych, 

13) prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie realizacji funduszu świadczeń 
socjalnych, 

14) nadzór nad realizacją funduszu świadczeń socjalnych w obsługiwanych 
jednostkach oświatowych, 

15) rozliczanie dochodów budżetowych w obsługiwanych jednostkach, 
16) prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów budżetowych w obsługiwanych 

jednostkach, 
17) sporządzanie wezwań do zapłaty, 
18) opracowywanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt, 
19) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej 

dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującej instrukcji kancelaryjnej. 
 
 

§ 12 
 
 

Do zakresu zadań osób zatrudnionych w sekcji ds. płac należy w szczególności: 
 

1) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników GCUW i obsługiwanych jednostek 
oświatowych oraz prowadzenie zapisu na nośnikach elektronicznych, 

2) kompletowanie dokumentacji dotyczącej naliczenia zasiłków chorobowych, 
macierzyńskich i wychowawczych, 

3) naliczanie składek ZUS, sporządzanie dokumentów do przelewów i deklaracji 
rozliczeniowych ZUS, 

4) elektroniczne przekazywanie obowiązujących danych do ZUS dotyczących 
zarejestrowania, wyrejestrowania , zgłaszania zmian i korekt pracowników i 
członków ich rodzin, 

5) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników obsługiwanych 
jednostek, 

6) wystawianie zaświadczeń dotyczących wysokości zarobków pracowników 
obsługiwanych jednostek, 

7) sporządzanie list płac i innych zestawień zbiorczych dotyczących wynagradzania, 
8) naliczanie podatku od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych  

oraz dokumentów przelewów do urzędu skarbowego, 



9) sporządzanie rocznych informacji o dochodach i podatku dochodowym  
dla poszczególnych pracowników, 

10) sporządzanie dla ZUS wykazu wynagrodzeń na druku RP- 7, 
11) opracowywanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt, 
12) sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń. 

 
§ 13 

 
Do zadań osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy autobusu/kierowca  należy w 
szczególności:  

1) bezpieczny transport ludzi,  
1) sprawdzanie stanu technicznego pojazdu,  
2) znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym,  
3) dbanie o bezpieczeństwo w trakcie przewozu: własne oraz pasażerów,  
4) przestrzeganie odpowiednich przerw w czasie jazdy,  
5) wykonywanie poleceń Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w 

Krapkowicach oraz opiekunów dowożonych dzieci.  

§ 14 
 

Do zadań osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna dzieci i młodzieży należy:  

1) opieka wychowawcza nad dowożonymi uczniami w czasie przewozu z miejsca 
zamieszkania do szkoły i z powrotem,  

2) informowanie Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach 
o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu przewozu,  

3) współpraca z  Dyrektorem Gminnego Centrum Usług Wspólnych oraz 
wychowawcami uczniów a także kierowcami,  

4) dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek  w trakcie przewozu,  
5) sprawdzanie stanu osobowego przewożonych uczniów zgodnie z listą, 
6) opieka nad uczniami przed przyjazdem gimbusa.  

 
 

ROZDZIAŁ  IV 
 

Postanowienia dotyczące organizacji pracy w GCUW 
 

§ 15 
 

1. Schemat organizacyjny GCUW stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
2. Status prawny pracowników GCUW określa ustawa o pracownikach samorządowych  

oraz inne przepisy prawa. 
3. Organizację i porządek w procesie pracy GCUW oraz związane z tym prawa  

i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy GCUW. 
4. Indywidualne obowiązki pracowników GCUW określają zakresy uprawnień, obowiązków  

i odpowiedzialności znajdujące się w aktach osobowych oraz ustne polecenia pracodawcy. 
5. System wynagrodzeń pracowników GCUW określają odrębne przepisy oraz regulamin 

wynagradzania. 
 



 
 

ROZDZIAŁ V 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 16 
 

1. W sprawach organizacyjnych GCUW nie objętych niniejszym regulaminem dyrektor 
GCUW wydaje zarządzenia. 

2. Wszelkie wątpliwości związane ze stosowaniem postanowień regulaminu wyjaśnia 
dyrektor GCUW. 

3. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik  do    
Regulaminu organizacyjnego  

Gminnego Centrum Usług Wspólnych 
w Krapkowicach 

 

 

 

Struktura organizacyjna 
Gminnego Centrum Usług Wspólnych 

w Krapkowicach 
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młodzieży  

Dyrektor 
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ds. 

administracyjno-
kadrowych 

 

Główny księgowy 

Sekcja  
ds. księgowości 

Sekcja  
ds. księgowości 


