
ZARZ1\DZENIE Nr e~9:2" NIII18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ~) l-fpCA 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki bud:ietowej 0 nazwie 
Centrum Uslug Wspolnych. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994,1000 i 1349) w zwi'lZku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000 i 1349) 
oraz § 4 ust. 3 statutu Centrum U slug W sp6lnych, stanowi'lcego zal'lcznik do uchwaly 
Nr XXVIII688116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia 
i nadania statutu dla jednostki budzetowej 0 nazwie Centrum Uslug Wsp61nych 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 1815) zmienionej uchwal'l Nr LXXl1815118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2526) 

zarzlldzam, co nastICPuje: 

§ 1. Zatwierdzam regulamin organizacyjny jednostki budzetowej 0 nazwie Centrum 
Uslug Wsp6lnych, stanowi'lcy zal'lcznik do zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Oyrektorowi Centrum Uslug Wsp6lnych. 

§ 3. Traci moc zarz'ldzenie Nr 3841NIIII6 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki 
budzetowej 0 nazwie Centrum Uslug Wsp6lnych. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem 1 sierpnia 2018 r. 
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Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nrg991 NIVI8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~3 UpQ6-. 2018 r. 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
CENTRUM USLUG WSPOLNYCH 

Rozdziall 
Postanowienia ogolne 

§ I. Centrum Uslug Wsp61nych realizuje zadania okreslone w statucie Centrum Uslug 
Wsp6lnych, przyjytym uchwal,! Rady Miejskiej w Lodzi. 

§ 2. I1ekroc w niniejszym regulaminie jest mowa 0: 
I) Prezydencie - naleZy przez to rozumiec Prezydenta Miasta Lodzi, pelni,!cego takze 

funkcjy starosty; 
2) Dyrektorze Departamentu - naleZy przez to rozumiec dyrektora departamentu Urzydu 

Miasta Lodzi nadzoruj,!cego Centrum Uslug Wsp6lnych; 
3) Dyrektorze - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Centrum Uslug Wsp6lnych; 
4) CUW - nalezy przez to rozumiec Centrum Uslug Wsp6lnych; 
5) ZDiT - nalezy przez to rozumiec Zarz'!d Dr6g i Transportu; 
6) ZIM - nalezy przez to rozumiec Zarz'!d Inwestycji Miejskich; 
7) jednostkach obslugiwanych - nalezy przez to rozumiec ZDiT i ZIM; 
8) kom6rce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec wyodrybniony element struktury 

organizacyjnej CUW; 
9) kierowniku kom6rki organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec naczelnika wydzialu lub 

innego wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za organizacjy pracy 
wyodrybnionej kom6rki organizacyjnej CUW; 

10) regulaminie - nalezy przez to rozumiec regulamin organizacyjny CUW; 
II) Projektach nr 2,3,5 i 6 - nalezy przez to rozumiec projekty pn.: 

a) "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 2", 
b) "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 3", 
c) "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 5", 
d) "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 6"; 

12) Projektach nr 1,4,7 i 8 - nalezy przez to rozumiec projekty pn.: 
a) "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar 0 powierzchni 7,5 ha ograniczony 

ulicami: Wschodni'!, Rewolucji 1905 r., Kilinskiego, Jaracza wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" rozumiany r6wniez jako "Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt I", 

b) "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar 0 powierzchni 32,5 ha 
ograniczony ulicami: Zachodni'!, Podrzeczn'!, Stary Rynek, Wolborsk,!, 
FranciszkaIisk,!, P6Inocn'!, Wschodni'!, Rewolucji 1905 r., Pr6chnika wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" rozumiany r6wniez jako "Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 4", 

c) "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar 0 powierzchni 14 ha ograniczony 
ulicami: Ogrodow'!, Gdansk'!, Legion6w, Cmentarn,! wraz z pierzejami po drugiej 



stronie ww. ulic" rozumiany rowniez jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi 
- Projekt 7", 

d) "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar 0 powierzchni 7ha ograniczony 
ulicami: Ogrodow,!, Zachodni,!, Legionow, GdaiJ.sk,! wraz z pierzejami po drugiej 
stronie ww. ulic" rozumiany rowniez jako "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi 
- Projekt 8". 

§ 3. Regulamin okresla podstawowe zasady funkcjonowania CUW, a w szczegolnosci: 
I) gospodark" finansow'!; 
2) zasady zarz,!dzania jednostk,!; 
3) struktur" organizacyj n'!; 
4) zakres zadaiJ. komorek organizacyjnych; 
5) obslug" interesantow; 
6) zasady podpisywania pism i innych dokumentow; 
7) obieg dokumentow. 

§ 4. CUW posiada logo, ktorego wzor stanowi zal,!cznik Nr 1 do regulaminu. 

§ 5. CUW jest pracodawc,! w rozurnieniu Kodeksu pracy. 

§ 6. CUW jako jednostka obsluguj,!ca pelni rol" podmiotu przetwarzaj'!cego wobec 
jednostek obslugiwanych b"d,!cych administratorami danych osobowych. 

Rozdzial2 
Gospodarka finansowa 

§ 7. CUW jest miejsk,! jednostk,! organizacyjn,! nieposiadaj,!c,! osobowosci prawnej, 
dzialaj,!c,! w formie jednostki budZetowej i rozliczaj,!c,! si" bezposrednio z budZetem miasta 
Lodzi. 

§ 8. Za zobowi¥ania CUW odpowiada Miasto Lodi. 

§ 9. Zasady gospodarki finansowej CUW okreslone S,! w odr"bnych przepisach. 

Rozdzial3 
Zasady zarzlldzania jednostkli 

§ 10. 1. Kierownikiem CUW jest Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta. 
2. Dyrektor zarZ'!dza jednoosobowo CUW i reprezentuje go na zewn'!trz, dzialaj,!c 

na podstawie upowazmen pelnomocnictw udzielonych mu przez Prezydenta, 
a w szczegolnosci: 
I) organizuje prac" CUW oraz kieruje biez'!cymi sprawami jednostki; 
2) podejmuje dzialania zapewniaj,!ce prawidlowe funkcjonowanie CUW; 
3) nadzoruje przebieg prac nad przygotowaniem projektu planu finansowego CUW oraz 

nadzoruje jego realizacj,,; 
4) wydaje akty kierownictwa wewn"trznego (zarz,!dzenia, regulaminy, instrukcje, 

polecenia); 
5) prowadzi polityk" personaln,! oraz wykonuje czynnosci z zakresu prawa pracy 

w stosunku do pracownikow CUW; 
6) nadzoruje w sposob ogolny prawidlowe wykonywanie przez pracownikow CUW 

czynnosci kancelaryjnych; 



7) pelni funkc}:: Administratora Danych Osobowych; 
8) pelni funkcjy GI6wnego Ksiygowego dla Z1M; 
9) kontrasygnuje czynnosci mog'lce spowodowac powstanie zobowi'lzan pieniyznych 

wZ1M. 

§ II. Organem sprawuj'lcym nadz6r nad CUW jest Prezydent, kt6ry swoje uprawnienia 
wykonuje za posrednictwem Dyrektora Departamentu. 

§ 12. Dyrektor odpowiada przed Dyrektorem Departamentu za prawidlow'l i terminow'l 
realizacjy zadan nalez'lcych do kompetencji CUW oraz za organizacjy i sprawnosc pracy 
jednostki. 

§ 13. Dyrektor przydziela poszczeg61nym pracownikom zadania, do realizacji kt6rych 
powolany jest CUW, poprzez zakresy czynnosci i odpowiedzialnosci. 

§ 14. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 
1) Zastypc6w Dyrektora: 

a) Zastypcy Dyrektora - Gl6wnego Ksiygowego CUW, 
b) Zastypcy Dyrektora - GI6wnego Ksiygowego ZDiT; 

2) kom6rek organizacyjnych. 

§ 15. I. W czasie nieobecnosci Dyrektora, jego zadania i obowi¢i wykonuje Zastypca 
Dyrektora - GI6wny Ksiygowy CUW. 

2. W czasie jednoczesnej nieobecnosci Dyrektora i Zastypcy Dyrektora - Gl6wnego 
Ksiygowego CUW, zadania i obowi¥ki Dyrektora CUW wykonuje Zastypca Dyrektora -
Gl6wny Ksiygowy ZDiT. 

3. W czasie nieobecnosci: 
1) Zastypcy Dyrektora - GI6wnego Ksiygowego CUW, jego zadania i obowi¥ki wykonuje 

Zastypca - GI6wny Ksiygowy ZDiT; 
2) Zastypcy Dyrektora - GI6wnego Ksiygowego ZDiT, jego zadania i obowi¢i wykonuje 

Zastypca Dyrektora - Gl6wny Ksiygowego CUW. 

§ 16. I. Zastypcy Dyrektora nadzoruj'l i koordynuj'l dzialalnosc podporz'ldkowanych 
im kom6rek organizacyjnych, zgodnie ze schematem organizacyjnym CUW, stanowi'lcym 
zal'lcznik do regulaminu oraz ponosz'l odpowiedzialnosc za realizacjy powierzonych zadan. 

2. Do zadan Zastypcy Dyrektora - Gl6wnego Ksiygowego CUW nalezy 
w szczeg6lnosci: 
1) pelnienie funkcji Gl6wnego Ksiygowego CUW; 
2) ksztaltowanie strategii i polityki w zakresie zadan realizowanych przez podlegle 

kom6rki organizacyjne; 
3) sprawowanie bezposredniego nadzoru nad sposobem realizacji zadan przez podlegle 

kom6rki organizacyjne oraz bezposredniego zwierzchnictwa sluZbowego w stosunku 
do kierownik6w tych kom6rek organizacyjnych; 

4) okreslanie sposobu realizacji zadan przez podleg/e kom6rki organizacyjne; 
5) przygotowywanie okresowych ocen, analiz i sprawozdan z realizacji zadan przez 

podlegle kom6rki organizacyjne; 
6) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej w Lodzi i posiedzeniach komisji Rady 

Miejskiej w Lodzi, zgodnie z dyspozycj'l Dyrektora; 
7) nadz6r nad sposobem i zakresem udzielania informacji publicznej przez podlegle 

kom6rki organizacyjne; 
8) opracowywanie i przedkladanie Dyrektorowi do zatwierdzenia projekt6w odpowiedzi 



na zapytania i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Lodzi w zakresie podleglych 
kom6rek lub powierzonych zadait; 

9) organizowanie wykonania zadait okreslonych w ustawach, uchwalach Rady Miejskiej 
w Lodzi, zarzlldzeniach Prezydenta i innych aktach prawnych, a takze wynikajllcych 
z wniosk6w i ustalen podjc;tych na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta Lodzi 
w zakresie podleglych kom6rek lub powierzonych zadait; 

10) rozpatrywanie skarg i wniosk6w zlozonych na kierownik6w podleglych kom6rek 
organizacyjnych; 

11) wykonywanie zadait okreslonych w zakresie obowillZk6w slu:i:bowych oraz dodatkowo 
powierzonych przez Prezydenta lub Dyrektora; 

12) prowadzenie rachunkowosci w spos6b zgodny z powszechnie obowillZujllcymi aktami 
prawnymi oraz uregulowaniarui wewnc;trznymi obowillzujllcymi w CUW, w zakresie 
rachunkowosci i finans6w; 

13) wykonywanie dyspozycji srodkarui piemc;znymi w celu realizacji rozliczen 
publicznoprawnych i pozostalych, stosownie do og61nych norm prawa oraz uregulowait 
wewnc;trznych; 

14) dokonywanie wst<;pnej kontroli zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych 
z planem finansowym oraz wst<;pnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokument6w 
dotYCZllcych operacji gospodarczych i finansowych; 

15) kontrasygnowanie czynnosci mogllcych spowodowac powstanie zobowillZait pieni<;:i:nych 
dlaCUW. 

3. Do zadait Zast<;pcy Dyrektora - Gl6wnego Ksi<;gowego ZDiT nalezy 
w szczegolnosci: 
1) pelnienie funkcji Glownego Ksic;gowego ZDiT; 
2) ksztaltowanie strategii i polityki w zakresie zadan realizowanych przez podlegle kom6rki 

organlzacYJne; 
3) sprawowanie bezposredniego nadzoru nad sposobem realizacji zadait przez podlegle 

kom6rki organizacyjne oraz bezposredniego zwierzchnictwa slu:i:bowego w stosunku 
do kierownikow tych komorek organizacyjnych; 

4) okrdlanie sposobu realizacji zadait przez podlegle komorki organizacyjne; 
5) przygotowywanie okresowych ocen, analiz i sprawozdait z realizacji zadait przez 

podlegle kom6rki organizacyjne; 
6) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej w Lodzi i posiedzeniach komisji Rady 

Miejskiej w Lodzi, zgodnie z dyspozycjll Dyrektora; 
7) nadz6r nad sposobem i zakresem udzielania informacji publicznej przez podlegle 

komorki organizacyjne; 
8) opracowywanie i przedkladanie Dyrektorowi do zatwierdzenia projekt6w odpowiedzi 

na zapytania i interpelacje radnych Rady Miejskiej w Lodzi w zakresie podleglych 
komorek lub powierzonych zadait; 

9) organizowanie wykonania zadait okreslonych w ustawach, uchwalach Rady Miejskiej 
w Lodzi, zarzlldzeniach Prezydenta i innych aktach prawnych, a tak:i:e wynikajllcych 
z wnioskow i ustalen podj<;tych na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta Lodzi 
w zakresie podleglych komorek lub powierzonych zadait; 

10) rozpatrywanie skarg i wnioskow zlozonych na kierownikow podleglych kom6rek 
organizacyjnych; 

11) wykonywanie zadait okreslonych w zakresie obowillZkow sluzbowych oraz dodatkowo 
powierzonych przez Prezydenta lub Dyrektora; 

12) prowadzenie rachunkowosci w spos6b zgodny z powszechnie obowillZujllcymi aktarui 
prawnymi oraz uregulowaniarui wewn<;trznymi obowillzujllcymi w CUW i ZDiT; 

13) wykonywanie dyspozycji srodkarui pienic;:i:nymi w celu realizacji rozliczen 



publicznoprawnych i pozostalych, stosownie do og61nych nonn prawa oraz uregulowail 
wewnytrznych; 

14) dokonywanie wstypnej kontroli zgodnosci operacji gospodarczych i finansowych 
z planem finansowym oraz wstypnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokument6w 
dotycz~cych operacji gospodarczych i finansowych; 

IS) kontrasygnowanie czynnosci mog~cych spowodowae powstanie zobowi~zail pieniyZnych 
dla ZDiT. 

Rozdzial4 
Struktura organizacyjna 

§ 17. I. W sklad CUW wchodz~ kom6rki organizacyjne: 
I) wydzialy; 
2) samodzielne stanowiska pracy - jedno i wieloosobowe. 

2. Wydzialy mog~ dzielie siy na zespoly. 
3. Wydzialem kieruje naczelnik. 
4. Pracy zespolu organizuje kierownik zespolu. 
5. Prac~ samodzielnego stanowiska pracy wieloosobowego kieruje pracownik 

wyznaczony przez Dyrektora sposr6d pracownik6w tej kom6rki organizacyjnej. 
6. W wydzialach mog~ bye tworzone stanowiska zastypc6w naczelnik6w wydzial6w. 

W przypadku nieutworzenia stanowiska zastypcy naczelnika wydzialu obowi~i te pelni 
wyznaczony przez Dyrektora pracownik. 

7. W celu realizacji okreslonych zadail, wynikaj~cych z funkcjonowania CUW, 
Dyrektor moze powolae w formie zarz~dzenia zespoly projektowe i zadaniowe. 

§ 18. I. W CUW istniej~ nastypuj~ce kom6rki organizacyjne, kt6re do oznaczania akt 
spraw uzywaj~ symboli literowych: 
I) Wydzial Administracyjno-Organizacyjny (W AO); 
2) Wydzial Ekonomiczny (WE); 
3) Wydzial Finans6w i Rachunkowosci (WF); 
4) Wydzial Informatyczno-Techniczny (WIT); 
5) Wydzial Kadr i Plac (WK); 
6) Wydzial Ksiygowosci Funduszy Zewnytrznych (WKF); 
7) Wydzial Prawny (WP); 
8) Wydzial ds. Rozliczen Projekt6w (WRP) w sklad kt6rego wchodz~: 

a) Zesp61 ds. Rozliczen Projekt6w Rewitalizacji Obszarowej (Projekty nr 2, 3, 5 i 6) 
(WRP1), 

b) Zesp61 ds. Rozliczen Projekt6w Rewitalizacji Obszarowej (Projekty nr 1, 4, 7 i 8) 
(WRP2), 

c) Zesp61 ds. Rozliczen Strategicznych Projekt6w Inwestycyjnych (WRP3); 
9) Wydzial Windykacji (WW); 
10) Samodzielne Stanowisko ds. BHP, PPoz. i Obronnych (SBP); 
11) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych i Zarz~dzania Ryzykiem (SOD). 

2. Dyrektor (DN) bezposrednio nadzoruje: 
1) Zastypc6w Dyrektora; 
2) Wydzial Administracyjno-Organizacyjny; 
3) Wydzial Ekonomiczny; 
4) Wydzial Infonnatyczno-Techniczny; 
5) Wydzial Kadr i Plac; 
6) Wydzial Prawny; 



7) Samodzielne Stanowisko ds. BHP, PPoz. i Obronnych; 
8) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych i Zarz~dzania Ryzykiem. 

3. Zastt;pca Dyrektora - Glowny Ksiygowy ZDiT (ZD) - bezposrednio nadzoruje: 
I) Wydzial Finansow i Rachunkowosci; 
2) Wydzial Windykacji. 

4. Zastt;pca Dyrektora - Glowny Ksiygowy CUW (ZD I) - bezposrednio nadzoruje: 
I) Wydzial Ksiygowosci Funduszy Zewnytrznych; 
2) Wydzial ds. Rozliczen Projektow: 

a) Zespol ds. Rozliczen Projektow Rewitalizacji Obszarowej (Projekty nr 2,3, 5 i 6), 
b) Zespol ds. Rozliczen Projektow Rewitalizacji Obszarowej (Projekty nr I, 4, 7 i 8), 
c) Zespol ds. Rozliczen Strategicznych Projektow Inwestycyjnych. 

RozdzialS 
Zakres zadan komorek organizacyjnych 

§ 19. Do zadail Wydzialu Administracyjno-Organizacyjnego nalezy w szczegolnosci: 
I) w zakresie zadan realizowanych przez CUW i na rzeczjednostek obslugiwanych: 

a) wydawanie oraz prowadzenie ewidencji i rozliczen odzieZy ochronnej, roboczej, 
srodkow higieny osobistej oraz bonow zywieniowych, 

b) zamawianie i aktualizacja tablic urzydowych, informacyjnych, 
c) zaopatrzenie i wydawanie materialow biurowych, wyposazenia, artykulow 

spozywczych na narady i spotkania oraz na potrzeby sekretariatow, 
d) zaopatrzenie w pieczycie urzydowe i piecz~tki oraz prowadzenie ich rejestru, 
e) wydawanie telefonow komorkowych, sporz~dzanie protokolow przyjycia-zdania, 

prowadzenie ewidencji, wspolpraca z operatorem telefonii komorkowej w zakresie 
swiadczonych uslug, 

f) przeprowadzanie postypowail 0 udzielenie zamowien publicznych do 30 tys. euro, 
sporz~dzanie umow i zlecen na dostawy, uslugi i roboty budowlane, 

g) prowadzenie spraw zwi~zanych z zarz~dzaniem i administrowaniem budynkami oraz 
administrowanie lokalami, w tym zabezpieczenie porz~dku i ochrony, z wyl~czeniem 
zadail przynalemych Wydzialowi Informatyczno-Technicznemu oraz zadail 
samodzielnie realizowanych przez ZDiT, 

h) obsluga budzetowa w zakresie utrzymania, w tym: planowanie, sporz~dzanie 

harmonogramow, zapotrzebowania na srodki finansowe, sprawozdail z wykonania 
budzetu oraz weryfikacja dowodow ksiygowych, z wyl~czeniem ZDiT, 

i) przechowywanie, gromadzenie, udostypnianie, brakowanie zarchiwizowanej 
dokumentacj i oraz sporz~dzanie sprawozdail w tym zakresie, 

j) przygotowywanie planow inwentaryzacyjnych, organizacja i przeprowadzanie 
inwentaryzacji oraz jej kontrola, 

k) prowadzenie kancelarii, w tym udzielanie informacji interesantom; 
2) w zakresie zadail realizowanych przez CUW: 

a) opracowywanie aktow kierownictwa wewnt;trznego, w tym m.in. regulaminow 
i instrukcji, 

b) opracowywanle uchwal Rady Miejskiej w Lodzi i zarz~dzen Prezydenta Miasta 
Lodzi, 

c) prowadzenie rejestru skarg i wnioskow, interpelacji oraz nadzor w zakresie 
rozpatrywania i udzielania odpowiedzi, 

d) opracowywanie projektow upowaznlen i pelnomocnictw Dyrektora oraz 
prowadzenie rejestrow upowaZnien i pelnomocnictw udzielonych przez Dyrektora, 

e) sporz~dzanie planu zamowien publicznych do 30 tys. euro, 



f) prowadzenie rejestru ZamOWlen publicznych oraz sporz'ldzanie rocznego 
sprawozdania w tym zakresie, 

g) prowadzenie ewidencji mienia oraz wartosci niematerialnych i prawnych, oraz ich 
likwidacja, 

h) prowadzenie spraw dotycz'lcych uzyskiwania odszkodowan z tytulu zniszczonego 
mienia, z wyl'lczeniem zadan przynaleznych Wydzialowi Informatyczno
Technicznemu, 

i) sporz'ldzanie list6w referencyjnych, 
j) obsluga sekretariatu CUW, w tym m.in. prowadzenie rejestru przeprowadzonych 

kontroli. 

§ 20. Do zadan Wydzialu Ekonomicznego w zakresie zadan realizowanych przez 
CUW i na rzeczjednostek obslugiwanych nalezy w szczeg6lnosci: 
I) opracowywanie material6w planistycznych celem sporz'ldzenia wstypnego projektu planu 

rzeczowego i finansowego; 
2) sporz'ldzanie projekt6w harmonogram6w oraz harmonogram6w planowanych dochod6w 

i wydatk6w miesiycznych; 
3) sporz'ldzanie miesiycznych zapotrzebowan na srodki finansowe oraz ich korekty; 
4) kontrolowanie realizacji planu finansowego oraz przygotowanie wniosk6w 0 Zffilany 

w planie finansowym; 
5) sporz'ldzanie analiz w zakresie dyscypliny realizacji planu finansowego, w tym 

dotycz'lcych nieprawidlowosci lub zakl6cen wystypuj'lcych w dzialalnosci; 
6) ocena efektywnosci przedsiywziyc budzetowych i gospodarczych; 
7) sprawdzanie pod wzglydem finansowym um6w; 
8) sporZ'ldzanie analiz okresowych w postaci kwartalnych sprawozdan dotycz'lcych 

realizacji planu dochod6w i wydatk6w oraz kompleksowych sprawozdan p61rocznych 
i rocznych; 

9) sporz'ldzanie wniosk6w dla zadan jednorocznych i wieloletnich; 
10) przygotowywanie danych wspomagaj'lcych decyzje zarz'ldcze; 
II) prowadzenie rejestru um6w oraz potwierdzanie posiadania srodk6w finansowych 

na realizacjy um6w i zlecen; 
12) sporz'ldzanie zestawien dotycz'lcych "zaangaZowania wydatk6w budzetowych roku 

biez'lcego do cel6w sprawozdawczych"; 
13) ewidencja zabezpieczen nalezytego wykonania um6w wniesionych w formie gwarancji 

bankowych i ubezpieczeniowych oraz poryczen bankowych i wekslowych. 

§ 21. Do zadan Wydzialu Finansow Rachunkowosci w zakresie zadan 
realizowanych przez CUW i na rzeczjednostek obslugiwanych naleZy w szczegolnosci: 
I) prowadzenie ewidencji finansowo-ksiygowej oraz budzetowej wydatk6w i dochod6w 

CUW i jednostek obslugiwanych, (z wyl'lczeniem projektow wspolfinansowanych 
z funduszy zewnytrznych); 

2) weryfikacja i zatwierdzanie pod wzglydem formalnym i rachunkowym dowodow 
ksiygowych (z wyl'lczeniem projektow wspolfinansowanych z funduszy zewnytrznych); 

3) prowadzenie obslugi finansowo-ksiygowej rachunkow bankowych funkcjonuj'lcych przy 
CUW (z wyl'lczeniem projektow wsp6lfinansowanych z funduszy zewnytrznych); 

4) gospodarowanie srodkami pieniyznymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych, 
w tym regulowanie zobowiljZan stosownie do posiadanych kompetencji (z wyl'lczeniem 
projektow wspolfinansowanych z funduszy zewnytrznych); 

5) prowadzenie ewidencji inwestycji w podziale na zadania inwestycyjne (z wyl'lczeniem 
projektow wspolfinansowanych z funduszy zewnytrznych); 



6) prowadzenie ewidencji podatku od towar6w i uslug (VAT) (z wyl'lczeniem projekt6w 
wsp61finansowanych z funduszy zewnytrznych) oraz sporz'ldzanie zbiorczej deklaracji 
VAT - 7 w zakresie zadaft realizowanych przez CUW i obslugiwane jednostki; 

7) prowadzenie ewidencji ksiygowej, bilansowej oraz pozabilansowej posiadanego mienia 
(aktywa trwale, aktywa obrotowe); 

8) ewidencjonowanie gospodarki materialowej i magazynowej, w tym prowadzenie kontroli 
obrotu materialowego; 

9) rozliczanie inwentaryzacji w ramach powierzonych zadan; 
10) sporz'ldzanie biez'lcych i okresowych zbiorczych sprawozdaft budzetowych w zakresie 

wydatk6w i dochod6w realizowanych przez CUW i jednostki obslugiwane oraz innych 
sprawozdaft przewidzianych przepisami prawa; 

11) prowadzenie obslugi kasowej; 
12) sporZ'ldzanie sprawozdania finansowego w zakresie zadaft realizowanych przez CUW 

i jednostki obslugiwane; 
13) opracowywanie material6w do sporz'ldzania infonnacji 0 stanie mienia komunalnego 

(z wyl'lczeniem projekt6w wsp61finansowanych z funduszy zewnytrznych); 
14) prowadzenie ewidencji finansowo-ksiygowej przychod6w i rozchod6w funduszu 

specjalnego w zakresie - Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych. 

§ 22. 1. Do zadait Wydzialu Informatyczno-Technicznego nalezy w szczeg6lnosci: 
I) w zakresie zadait realizowanych przez CUW i na rzeczjednostek obslugiwanych: 

a) prowadzenie spraw zwi'lzanych z gospodarowaniem sprzytem IT, 
b) administrowanie bazami danych i systemami, 
c) administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami oraz sieciowymi systemami 

operacYJnyml, 
d) wdraZanie nowego oprogramowania i nowych technologii, 
e) prowadzenie spraw zwi'lZanych z konserwacj'l i napraw'l sprzytu, WYPosaZenia oraz 

dokonywanie drobnych napraw, 
f) skladanie i przygotowywanie wniosk6w wraz opisami przedmiotu zam6wienia 

w zakresie realizowanych zadait, 
g) prowadzenie rejestru w zakresie sprzytu IT, 
h) pozyskiwanie i wystawianie opinii technicznych dla uszkodzonego sprzytu 

i wyposaZenia; 
2) w zakresie zadait realizowanych przez CUW: 

a) gospodarowanie pojazdami sluzbowymi, 
b) prowadzenie spraw dotycz'lcych uzyskiwania odszkodowaft z tytulu znlszczonego 

mienia, z wy1'lczeniem zadait przynaleznych Wydzialowi Administracyjno
Organizacyjnemu. 

§ 23. Do zadan Wydzialu Kadr i Plac w zakresie zadait realizowanych przez CUW 
ina rzeczjednostek obslugiwanych nalezy w szczeg6lnosci: 
I) przygotowywanie plan6w zatrudnienia i srodk6w na wynagrodzenia, realizacja 

ustalonych plan6w oraz restrukturyzacja zatrudnienia; 
2) organizowanie nabor6w na wolne stanowiska urzydnicze; 
3) prowadzenie spraw osobowych pracownik6w; 
4) koordynowanie przeprowadzania sluzby przygotowawczej; 
5) prowadzenie spraw dotycz'lcych okresowych ocen kwalifikacyjnych pracownik6w; 
6) prowadzenie spraw odbywanych staZy i praktyk; 
7) obliczanie wynagrodzen 1 innych naleznosci pracowniczych oraz kierowanie 

ich do wyplaty; 



8) rozliczanie umow cywilno-prawnych; 
9) prowadzenie spraw zwi~zanych z ubezpieczeniem pracownikow; 
10) prowadzenie spraw zwi~zanych z podrozami sluZbowymi pracownikow; 
II) prowadzenie spraw socjalnych; 
12) prowadzenie spraw zwi~zanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym 

pracownikow. 

§ 24. Do zadait Wydzialu Ksil,gowosci Funduszy Zewn~trznych w zakresie zadait 
realizowanych przez CUW i na rzeczjednostek obslugiwanych nalezy w szczegolnosci: 
I) prowadzenie wyodn;bnionej ewidencji finansowo-ksic;gowej oraz budzetowej wydatkow 

i dochodow w ramach realizowanych projektow wspolfinansowanych z funduszy 
zewnc;trznych; 

2) weryfikacja i zatwierdzanie pod wzglc;dem formalnym i rachunkowym dowodow 
ksiC;gowych w ramach realizowanych projektow wspolfinansowanych z funduszy 
zewnc;trznych; 

3) prowadzenie obslugi finansowo-ksic;gowej rachunkow bankowych wyodrc;bnionych 
na potrzeby obslugiwanych projektow wspolfinansowanych z funduszy zewnc;trznych; 

4) gospodarowanie srodkami pienic;znymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych 
wyodrc;bnionych na potrzeby realizacji projektow wspolfinansowanych z funduszy 
zewnc;trznych europejskich w tym regulowanie zobowi~ait stosownie do posiadanych 
kompetencji; 

5) prowadzenie wyodrc;bnionej ewidencji inwestycji w ramach realizowanych projektow 
wspolfinansowanych z funduszy zewnc;trznych; 

6) sporz~dzanie cz~stkowych bie4cych i okresowych sprawozdait budzetowych oraz 
innych przewidzianych przepisami prawa w zakresie projektow wspolfinansowanych 
z funduszy zewnc;trznych; 

7) prowadzenie ewidencji podatku od towarow i uslug (V AT) i sporz~dzanie cz~tkowych 
deklaracji V A T w zakresie zadait realizowanych przez Wydzial; 

8) rozliczanie inwentaryzacji w ramach powierzonych zadait; 
9) weryfikacja i przygotowanie dokumentow ksiC;gowych niezbc;dnych do rozliczenia 

srodkow finansowych zgodnie z prowadzon~ ewidencj~ w zakresie poszczegolnych 
projektow wspolfinansowanych z funduszy zewnc;trznych; 

10) przygotowywanie cz~tkowych danych do sporz~dzania informacji 0 stanie mienia 
komunalnego w ramach projektow wspolfinansowanych z funduszy zewnc;trznych. 

§ 25. Do zadait Wydzialu Prawnego nalezy w szczegolnosci: 
I) wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych; 
2) reprezentowanie CUW przed s~dami wszystkich instancji, organaml scigania, 

administracji i organami egzekucyjnymi; 
3) reprezentowanie jednostek obslugiwanych przed s~dami wszystkich instancji, organami 

egzekucyjnymi w zakresie spraw powierzonych do realizacji; 
4) przygotowywanie informacji dotycz~cych zmian obowi¥uj~cych przepisow prawnych 

dla poszczegolnych komorek organizacyjnych. 

§ 26. I. Do zadait Wydzialu ds. Rozliczen Projekt6w w zakresie zadait realizowanych 

przez CUW i na rzeczjednostek obslugiwanych naleZy w szczegolnosci w ramach: 
1) Zespolu ds. Rozliczen Projekt6w Rewitalizacji Obszarowej (Projekty nr 2, 3, 5 i 6): 

a) sporz~dzanie wnioskow 0 platnosc w ramach Projektow nr 2, 3, 5 i 6 
wspolfinansowanych ze srodkow funduszy europejskich oraz budzetu paitstwa, zgodnie 
z obowi~uj~cymi wymogami, 



b) nadzor nad poprawnoscl'l wdrazania umow 0 dofinansowanie w zwillZku 
z realizacj'l inwestycji w ramach Projektow nr 2, 3, 5 i 6 (w tym monitoring 
osi'lgniytych wskainikow), 

c) weryfikacja poprawnosci w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Projektow 
nr 2,3,5 i 6, 

d) przygotowywanie, analizowanie i zmiana harmonogramow platnosci, 
e) obsluga Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014, 
f) prowadzenie wewnytrznych analiz, zestawien wspomagaj'lcych monitorowanie 

wydatkowania srodkow, 
g) rozliczenie koncowe Projektow nr 2, 3, 5 i 6, 
h) udzial w kontrolach, 
i) koordynowanie dzialan w zakresie wykorzystywania srodkow finansowych 

uzyskiwanych ze zrodel zewnytrznych, 
j) biez'lca wspolpraca z Instytucj'l Zarz'ldzaj'lc'l Regionalnym Programem Operacyjnym 

Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 oraz Zespolami merytorycznymi 
i InZynierem Kontraktu dla przedmiotowych projektow; 

2) Zespolu ds. RozIiczen Projektow Rewitalizacji Obszarowej (Projekty nr 1, 4, 7 i 8): 
a) sporz'ldzanie wnioskow 0 platnosc w ramach Projektow nr 1, 4, 7 i 8 

wspolfinansowanych ze srodkow funduszy europejskich oraz budzetu panstwa, zgodnie 
z obowillZuj'lcymi wymogami, 

b) nadzor nad poprawnosci'l wdraZania umow 0 dofinansowanie w zwi'lzku z realizacj'l 
inwestycji w ramach Projektow nr 1, 4, 7 i 8 (w tym monitoring osi'lgniytych 
wskainikow), 

c) weryfikacja poprawnosci w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Projektow 
nr 1,4, 7i8, 

d) przygotowywanie, analizowanie i zmiana harmonogramow platnosci, 
e) obsluga Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014, 
f) prowadzenie wewnc;trznych analiz, zestawien wspomagaj'lcych monitorowanie 

wydatkowania srodkow, 
g) rozliczanie koncowe Projektow nr 1, 4, 7 i 8, 
h) udzial w kontrolach, 
i) koordynowanie dzialan w zakresie wykorzystywania srodkow finansowych 

uzyskiwanych ze irodel zewnc;trznych, 
j) biez'lca wspolpraca z Instytucj'l Zarz'ldzaj'lc'l Regionalnym Programem Operacyjnym 

Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, oraz Zespolami merytorycznymi 
i lnZynierem Kontraktu dla przedmiotowych projektow; 

3) Zespolu ds. RozIiczen Strategicznych Projektow Inwestycyjnych: 
a) sporz'ldzanie wnioskow 0 platnosc zgodnie z obowillZuj'lcymi wymogami, 
b) nadzor nad poprawnosci'l wdraZania umow 0 dofinansowanie w zwi'lzku z realizacj'l 

inwestycji (w tym monitoring osi'lgniytych wskainikow), 
c) weryfikacja poprawnosci w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow, 
d) przygotowywanie, analizowanie i zmiana harmonogramow platnosci, 
e) obsluga Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014, 
f) prowadzenie wewnc;trznych analiz, zestawien wspomagaj'lcych monitorowanie 

wydatkowania srodkow oraz przygotowanie sprawozdan z wykorzystania 
zewnc;trznych irodel finansowania, 

g) rozliczenie koncowe projektow, 
h) udzial w kontrolach, 
i) koordynowanie dzialan w zakresie wykorzystywania srodkow finansowych 

uzyskiwanych ze zrodel zewnc;trznych, biez'lca wspolpraca z Instytucjami 
Zarz'ldzaj'lcymi i Koordynuj'lcymi oraz z Zespolami merytorycznymi i ifiZynierem 



kontraktu dla przedmiotowych projektow. 

§ 27. Do zadaiJ. Wydzialu Windykacji w zakresie zadaiJ. realizowanych przez CUW 
i na rzecz jednostek obslugiwanych nalezy w szczegolnosci: 
I) prowadzenie rozliczen naleznosci oraz ich windykacji; 
2) prowadzenie windykacji naleznosci oplat dodatkowych nalozonych za nieuiszczenie 

oplaty za parkowanie w strefie platnego parkowania; 
3) prowadzenie windykacji naleznosci oplat dodatkowych wystawionych za brak waznego 

biletu za przejazd srodkami lokalnego transportu zbiorowego w Lodzi; 
4) prowadzenie windykacji nalemosci za zezwolenia, decyzje i noty obci<j:i:eniowe 

w zakresie zajycia pasa drogowego; 
5) prowadzenie windykacji naleznosci za dzierzawy drog wewnytrznych; 
6) prowadzenie windykacji w zakresie naliczonych kar urnownych za niewykonanie lub 

nienalezyte wykonanie zobowil\ZaiJ. zawartych w umowach; 
7) prowadzenie windykacji naleznosci wynikajqcych z decyzji 0 zaplacie kosztow 

zwil\Zanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzeda:i:q lub 
zniszczeniem pojazdu, powstalych od momentu wydania dyspozycji 0 jego usuniyciu 
na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. 79, 106, 138,317,650,957,1099 
i 1356); 

8) prowadzenie windykacji naleznosci zwil\Zanych z usuwaniem pojazdu na podstawie 
art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym; 

9) prowadzenie korespondencji z organami egzekucyjnymi, tj. komomikami sqdowymi oraz 
poborcami skarbowymi; 

10) prowadzenie ewidencji pozabilansowej naleznosci umorzonych; 
II) wspolpraca z zewnytrznymi firmami windykacyjnymi. 

§ 28. Do zadaiJ. Samodzielnego Stanowiska ds. BHP, PPoz i Obronnych nalezy 
w szczegolnosci: 
I) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony 

przeciwpozarowej; 
2) prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarzqdzania 

kryzysowego. 

§ 29. Do zadaiJ. Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Danych i Zarzqdzania 
Ryzykiem nalezy w szczegolnosci: 
1) pelnienie funkcji inspektora ochrony danych, w tym: 

a) opracowywanie i aktualizacja dokurnentacji, opisujqcej sposob przetwarzania danych 
oraz srodki techniczne i organizacyjne, zapewniajqce ich ochrony we wspolpracy 
z Administratorem Systemow Informatycznych, 

b) prowadzenie rejestru umow, ktorych realizacja wymaga powierzenia przez 
administratora danych przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnytrznym 
w tym sporzqdzanie projektow umow powierzania przetwarzania danych osobowych, 

c) prowadzenie i aktualizacja rejestru zbiorow danych osobowych, ewidencji osob 
upowa:i:nionych do przetwarzania danych osobowych, rejestru czynnoscl 
przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii czynnosci przetwarzania 
danych osobowych, rejestru i dokumentacji incydentow (naruszen), w tym 
uczestniczenie w pracach zespolu dokonujqcego oceny czy naruszenie skutkuje 
ryzykiem naruszenia praw lub wolnosci osob fizycznych oraz zgloszen do Prezesa 
Urzydu Ochrony Danych Osobowych, 

d) monitorowanie prawidlowosci przetwarzania danych osobowych oraz udzielanie na 



z,!danie zalecen co do oceny skutkow dla ochrony danych oraz kontrola ich 
wykonania, 

e) opracowanie i wdrozenie systemu szkolen w stosunku do pracownikow 
uczestnicz'!cych w operacjach przetwarzania danych, a takZe upowszechnianie wiedzy 
w zakresie orzecznictwa reguluj,!cego kwestie ochrony danych osobowych; 

2) Informowanie Administratora danych osobowych 0 obowi¢ach wynikaj,!cych 
z przepisow 0 ochronie danych oraz biez'!ce doradztwo w tym zakresie; 

3) opiniowanie i udzielanie zalecen co do oceny skutkow zastosowania nowych rozwi,!zail 
organizacyjno-technicznych w zakresie przetwarzania danych i skutku projektowanych 
rozwi,!zail dla ochrony praw osob, ktorych dane byd,! przetwarzane; 

4) przygotowywanie we wspolpracy z komorkami organizacyjnymi danych niezbydnych do 
procesu zarz,!dzania ryzykiem, w tym rocznych planow dzialalnosci i sprawozdail 
w zakresie funkcjonowania procesu zarz,!dzania ryzykiem w zakresie danych 
osobowych; 

5) wspolpraca z Prezesem Urzydu Ochrony Danych, w szczegolnosci prowadzenie 
wymaganych przepisami prawa konsultacji oraz pelnienie funkcji punktu kontaktowego 
w sprawach zwi'lZanych z przetwarzaniem danych; 

6) obsluga klientow zewnytrznych w zakresie spraw zwi,!zanych z przetwarzaniem ich 
danych osobowych; 

7) wspolpraca z komorkami organizacyjnymi w sprawie sposobu udostypniania informacji 
publicznej oraz w sprawie sposobu udostypniania informacji sektora publicznego w celu 
ponownego wykorzystywania i doradzanie w tym zakresie. 

Rozdzial6 
Obsluga interesantow 

§ 30. 1. W komorkach organizacyjnych interesanci przyjmowani s,! w czasie godzin 
pracy CUW. Zasada ta dotyczy takZe przyjmowania skarg i wnioskow. 

2. Dyrektor oraz Zastypcy Dyrektora przyjmuj,! interesantow w kaZdy wtorek 
w oznaczonym czaSle pracy. 

3. Czas pracy CUW okresla regulamin pracy CUW. 

§ 31. I. Kazdemu przysluguje prawo dostypu do informacji publicznej. 
2. Udostypnianie informacji publicznej i dokumentow urzydowych odbywa siy 

w oparciu 0 powszechnie obowi'lZuj,!ce przepisy, z uwzglydnieniem trybu postypowania 
obowi'lZuj,!cego w CUW, okreslonego odrybnymi przepisami. 

Rozdzial7 
Zasady podpisywania pism i innych dokumentow 

§ 32. I. Do podpisu Dyrektora zastrzega siy: 
I) dokumenty kierowane do Prezydenta; 
2) akty kierownictwa wewnytrznego; 
3) pelnomocnictwa i upowaznienia; 
4) protokoly kontroli przeprowadzonych w CUW przez uprawnione organy, dokumenty 

kierowane do Najwyzszej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
odpowiedzi na zalecenia pokontrolne; 

5) dokumenty kierowane do Przewodnicz,!cego Rady Miejskiej w Lodzi; 
6) odpowiedzi na skargi dotycz,!ce dzialalnosci pracownikow CUW; 
7) parafowanie projektow pism zastrzezonych do podpisu Prezydenta lub Wiceprezydentow 

Miasta Lodzi, w szczegolnosci odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miejskiej 



w Lodzi; 
8) pi sma zawieraj'lce oswiadczenia woli rodz'lce skutek prawny dla CUW b'ldz jednostek 

obslugiwanych w ramach uprawnien udzielonych odn;bnymi dokumentami; 
9) pi sma i inne dokumenty, ktore kaZdorazowo zastrzegl do swojego podpisu. 

2. Zast«pcy Dyrektora podpisuj'l dokumenty i pisma dotycz'lce zakresu powierzonych 
im zadan i kompetencji, za wyj'ltkiem spraw zastrzezonych do podpisu Dyrektora. 

§ 33. I. Dokumenty przedkladane do podpisu Dyrektora powinny bye uprzednio 
zaparafowane przez: 
I) pracownika przygotowuj'lcego dokument; 
2) bezposredniego przelozonego pracownika, 0 ktorym mowa w pkt I; 
3) kierownika komorki organizacyjnej pracownika, 0 ktorym mowa w pkt I; 
4) radc« prawnego - w przypadku projektow dokumentow wymagaj'lcych opinii prawnej; 
5) Zast«pc« Dyrektora - Gl6wnego Ksi«gowego CUW: 

a) gdy z czynnosci prawnej wynika zobowillZllllie finansowe dla CUW, 
b) gdy dokument zostal przygotowany przez pracownika komorki bezposrednio mu 

podleglej - w przypadku projektow pism zastrzezonych do podpisu Dyrektora; 
6) Zast«pc« Dyrektora - Gl6wnego Ksiygowego ZDiT, 

a) gdy z czynnosci prawnej wynika zobowillZllllie finansowe dla ZDiT, 
b) gdy dokument zostal przygotowany przez pracownika komorki bezposrednio mu 

podleglej - w przypadku projektow pism zastrzezonych do podpisu Dyrektora. 
2. Do dokumentow przedkladanych do podpisu Zastypcow Dyrektora przepisy ust. I 

pkt 1-4 stosuje siy odpowiednio. 

Rozdzial8 
Obieg dokumentow 

§ 34. 1. Czynnosci 0 charakterze przygotowawczym i tecbniczno-kancelaryjnym 
wykonuj'l komorki organizacyjne we wlasnym zakresie. 

2. Obieg dokumentow finansowo-ksiygowych okreslaj'l odrybne przepisy. 
3.0rganizacjy prac kancelaryjnych CUW, obieg korespondencji i dokumentow, 

a takZe sposob gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania oraz udostypniania 
material6w archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej okreslaj'l odrybne przepisy. 

4. Obieg dokumentow miydzy CUW a jednostkami obslugiwanymi okresla odrybny 
dokument. 

Rozdzial9 
Postanowienia kOlicowe 

§ 35. Poszczegolne komorki organizacyjne oraz pracownicy CUW wspolpracuj'l 
ze sob'l i z pracownikami jednostek obslugiwanych przy wykonywaniu powierzonych 
im zadan. 



Zal~cznik Nr 1 
do Regulaminu organizacyjnego 
Centrum Uslug Wsp61nych 

CENTRUM 
USI.UG 

# 

WSPOLNYCH 



I 

ZASTF;PCA DYREKTORA 

- GL6WNY KSIEGOWY 
CUW(ZDJ) 

f- Wydzial Ksi~gowosci Funduszy 
Zewn~trznych (WKF) 

L--
Wydzial ds. Rozliczen Projelct6w 

(WRP) I-

Zespo/ ds. Rozliczen Projeklow 
Rewitolizacji Obszarowej I-

(Projekty 2.3.5 i 6) (WRPI) 

Zespo/ ds. Rozliczen Projeklow 
Rewitalizacji Obszarowej I-

(Projekty 1.4.7 i 8) (WRP2) 

Zesp6/ ds. Rozliczen 
Slralegicznych Projeklow 

l-

1nwestycyjnych (WRP3) 

Zal~cznik Nr :2 
do Regulaminu organizacyjnego 
Centrum Uslug Wsp61nych 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM USLUG WSPOLNYCH 

DYREKTOR CENTRUM USLUG 
WSPOLNYCH (DN) 

ZASTF;PCA DYREKTORA 
GL6WNY KSIF;GOWY ZDiT r-

(ZD) 

Wydzial Administracyjno-
Organizacyjny (WAO) r-- Wydzial Finans6w 

i Rachunkowosci (WF) r--

Wydzial Ekonomiczny r--
(WE) 

Wydzial Windykacji 
(WW) r--

Wydzial Informatyczno - Techniczny 
(WIT) r--

Wydzial Kadr i Plac 
(WK) r--

Wydzial Prawny 
(WP) r--

Samodzielne Stanowisko 
ds. BHP, PPoz. i Obronnych (SBP) t-

Samodzielne Stanowisko 
ds. Ochrony Danych i Zarz~dzania r--

Ryzykiem (SOD) 


