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Rozdział I. Przepisy prawne regulujące
funkcjonowanie centrum usług wspólnych
w jednostce samorządu terytorialnego

1. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych in-
nych ustaw, która weszła w życie 1.1.2016 r., wprowadzono zmiany w SamGminU,
SamPowiatU i SamWojU (art. 1, 20, 21 ZmSamGminU15) dające możliwość tworzenia
w JST tak zwanych centrów usług wspólnych.

Zmiany w przepisach ustrojowych wymusiły na ustawodawcy dostosowanie do nowych
zapisów również uregulowań w innych ustawach:

1) ustawie z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (art. 11 ZmSamGminU15),
2) ustawie z 29.9.1994 r. o rachunkowości (art. 13 ZmSamGminU15),
3) ustawie z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (art. 28 ZmSamGminU15),
4) ustawie z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (art. 35 ZmSamGminU15),
5) ustawie z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 41 ZmSam-

GminU15),
6) ustawie z 15.4.2011 r. o systemie informacji oświatowej (art. 42 ZmSam-

GminU15),
7) ustawie z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 43

ZmSamGminU15).

Okresy przejściowe

W art. 48 ZamSamGminU15 wprowadzono okresy przejściowe na realizację jej zapisów:
1) jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek utworzone przez

JST na podstawie art. 5 ust. 9 OświatU (w brzmieniu dotychczasowym) mogą dzia-
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łać na dotychczasowych zasadach – nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie ZmSamGminU15, czyli do 1.1.2017 r.;

2) do jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek utworzonych
przez JST na podstawie art. 5 ust. 9 OświatU (w brzmieniu dotychczasowym, czyli
obowiązującym do 31.12.2016 r.) w okresie ich działania na dotychczasowych za-
sadach stosuje się przepisy OświatU w brzmieniu dotychczasowym;

3) wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek, zor-
ganizowana przez JST na podstawie art. 5 ust. 9 OświatU (w brzmieniu dotychcza-
sowym, czyli obowiązującym do 31.12.2016 r.), może być prowadzona na dotych-
czasowych zasadach – nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie ZmSamGminU15, czyli do 1.1.2017 r.;

4) wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna żłobków, klubów
dziecięcych lub ich zespołów, zorganizowana przez JST na podstawie art. 9a ust. 1
OpDzieciU w brzmieniu dotychczasowym, może być prowadzona na dotychczaso-
wych zasadach – nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie ZmSamGminU15, czyli do 1.1.2017 r.;

5) upoważnienia do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej dla
kierowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek
oświatowych oraz pracowników tych jednostek, o których mowa odpowiednio
w art. 68 ust. 2 pkt 3, art. 68a ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 InforOświataU (w brzmieniu
dotychczasowym, czyli obowiązującym do 31.12.2016 r.), udzielone przed dniem
wejścia w życie ZmSamGminU15, zachowują moc;

6) centra administracyjne do obsługi placówek wsparcia dziennego, utworzone przez
gminę lub powiat na podstawie art. 18a ust. 1 WspRodzU w brzmieniu dotychcza-
sowym, mogą działać na dotychczasowych zasadach – nie dłużej jednak niż przez
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ZmSamGminU15;

7) centra administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, utwo-
rzone przez powiat na podstawie art. 94 ust. 1 WspRodzU (w brzmieniu dotych-
czasowym, czyli obowiązującym do 31.12.2016 r.), mogą działać na dotychczaso-
wych zasadach – nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ZmSamGminU15, czyli do 1.1.2017 r.

Ważne

Z dniem 1.1.2017 r. wszystkie centra obsługi działające na zasadach obowiązujących przed dniem
wejścia w życie ZmSamGminU15 (tj. przed 1.1.2016 r.) przestaną funkcjonować z mocy prawa.
Jeżeli więc JST chce utrzymać wspólną obsługę jednostek, musi dostosować ją do obowiązujących
obecnie przepisów. Może to uczynić w taki sposób, jaki uzna dla siebie za najlepszy.

Niezależnie od przepisów ZmSamGminU15 zmiany wprowadzono również do
SprBudżR.
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2. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych
w gminie

2.1. Ogólne zasady tworzenia centrów usług wspólnych

Zasady tworzenia i funkcjonowania CUW w gminie określone zostały w przepisach
SamGminU.

Jednostki obsługiwane

Zgodnie z art. 10a SamGminU gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności
administracyjną, finansową i organizacyjną:

1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych,
2) gminnym instytucjom kultury,
3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym

utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicz-
nych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek
prawa handlowego).

Jednostki, dla których jest tworzona wspólna obsługa, nazwane zostały jednostkami ob-
sługiwanymi.

Jednostki obsługujące

Zgodnie z art. 10b SamGminU wspólną obsługę mogą prowadzić:
1) urząd gminy,
2) inna jednostka organizacyjna gminy,
3) jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo
4) jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego

– w zależności od decyzji danej gminy.

Jednostki, które prowadzą wspólną obsługę, nazwane zostały jednostkami obsługują-
cymi.

2.2. Zakres wspólnej obsługi

Rada gminy, w odniesieniu do jednostek obsługiwanych będących jednostkami organiza-
cyjnymi gminy zaliczanymi do sektora finansów publicznych, określa w drodze uchwały
jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane, a także zakres obowiązków powierzonych
jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi (art. 10b ust. 2 SamGminU).

Jednostki obsługiwane, będące gminnymi instytucjami kultury, a także innymi zali-
czanymi do sektora finansów publicznych gminnymi osobami prawnymi utworzonymi
na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (z wyłączeniem
przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego), mogą
przystąpić do wspólnej obsługi po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru wójtowi – na pod-
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stawie porozumień zawartych przez te jednostki z jednostką obsługującą. Zakres wspól-
nej obsługi określa wówczas porozumienie zawarte między jednostką obsługującą a jed-
nostką obsługiwaną (art. 10b ust. 3 SamGminU).

W art. 10c SamGminU wyraźnie określono zakres wspólnej obsługi, wskazując, że nie
może ona obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań,
a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków
w tym planie.

W przypadku powierzenia jednostce obsługującej obowiązków z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz gminnych instytucji kultury, są one przekazywane w całości.

Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, które są
przetwarzane przez jednostkę obsługiwaną, w zakresie i celu niezbędnych do wykony-
wania zadań w ramach wspólnej obsługi danej jednostki.

Ustawodawca dopuszcza również tworzenie związków międzygminnych w celu wspólnej
obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, gminnych jedno-
stek tworzących dany związek (art. 10a–10d, art. 64 ust. 1 SamGminU).

2.3. Obowiązki i uprawnienia jednostek obsługujących
i obsługiwanych

Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej, bez względu na jej
formę organizacyjno-prawną, informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie nie-
zbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki. Jednocze-
śnie jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej informacji oraz
wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez jednostkę obsługującą
w ramach wspólnej obsługi.

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych
w powiecie

3.1. Ogólne zasady tworzenia centrów usług wspólnych

Zasady tworzenia i funkcjonowania CUW w powiecie określają przepisy SamPowiatU.

Jednostki obsługiwane

Zgodnie z art. 6a SamPowiatU powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności
administracyjną, finansową i organizacyjną:

1) jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych,
2) powiatowym instytucjom kultury,
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3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych powiatowym osobom praw-
nym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków
i spółek prawa handlowego).

Jednostki, dla których jest tworzona wspólna obsługa, nazwane zostały jednostkami ob-
sługiwanymi.

Jednostki obsługujące

Wspólna obsługa może być prowadzona przez (art. 6b SamPowiatU):
1) starostwo powiatowe,
2) inną jednostkę organizacyjną powiatu,
3) jednostkę organizacyjną związku powiatów,
4) jednostkę organizacyjną związku powiatowo-gminnego.

Jednostki, które prowadzą wspólną obsługę, nazwane zostały jednostkami obsługują-
cymi.

3.2. Zakres wspólnej obsługi

Rada powiatu, w odniesieniu do jednostek obsługiwanych – jednostek organizacyjnych
powiatu zaliczanych do sektora finansów publicznych, określa w drodze uchwały jed-
nostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jed-
nostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Powiatowe instytucje kultury, a także inne zaliczane do sektora finansów publicznych
powiatowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywa-
nia zadań publicznych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków
i spółek prawa handlowego), mogą, na podstawie zawartych porozumień z jednostką ob-
sługującą, przystąpić do wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru za-
rządowi powiatu. Zakres wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie (art. 6b ust. 3
SamPowiatU).

W SamPowiatU jednoznacznie określono, że zakres wspólnej obsługi nie może obejmo-
wać kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządza-
nia i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie (art. 6c
SamPowiatU).

W przypadku powierzenia jednostce obsługującej obowiązków z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości jednostek organizacyjnych powiatu zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz powiatowych instytucji kultury, są one przekazywane w całości.

Ustawa o samorządzie powiatowym dopuszcza tworzenie przez powiaty związków z in-
nymi powiatami w celu wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej powiatowych, jednostek tworzących ten związek.

Ustawodawca dopuszcza również tworzenie związków powiatowo-gminnych w celu
wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, po-
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wiatowych i gminnych jednostek tworzących dany związek (art. 6a–6d, art. 65 ust. 1
i art. 72a ust. 1 SamPowiatU).

3.3. Obowiązki i uprawnienia jednostek obsługujących
i obsługiwanych

Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej, bez względu na jej
formę organizacyjno-prawną, informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie nie-
zbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki. Jednocze-
śnie jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej informacji oraz
wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez jednostkę obsługującą
w ramach wspólnej obsługi.

Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, przetwa-
rzanych przez jednostkę obsługiwaną, w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania
zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.

4. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych
w województwie

4.1. Ogólne zasady tworzenia centrów usług wspólnych

Przepisy SamWojU określają zasady tworzenia i funkcjonowania centrów usług wspól-
nych w województwie.

Jednostki obsługiwane

W województwie może być zapewniona wspólna obsługa, w szczególności administra-
cyjna, finansowa i organizacyjna (art. 8c SamWojU):

1) wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora
finansów publicznych,

2) wojewódzkim instytucjom kultury,
3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych wojewódzkim osobom praw-

nym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków
i spółek prawa handlowego).

Jednostki, dla których jest tworzona wspólna obsługa, nazwane zostały jednostkami ob-
sługiwanymi.

Jednostki obsługujące

Wspólną obsługę może prowadzić:
1) urząd marszałkowski,
2) inna wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna.
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Jednostki, które prowadzą wspólną obsługę, nazwane zostały jednostkami obsługują-
cymi.

4.2. Zakres wspólnej obsługi

Sejmik województwa, w odniesieniu do wojewódzkich samorządowych jednostek orga-
nizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, określa w drodze uchwały jed-
nostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jed-
nostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi (art. 8d SamWojU).

Wojewódzkie instytucje kultury, a także inne zaliczane do sektora finansów publicznych
wojewódzkie osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykony-
wania zadań publicznych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, ban-
ków i spółek prawa handlowego) mogą, na podstawie porozumień zawartych z jednostką
obsługującą, przystąpić do wspólnej obsługi. Może się tak stać po uprzednim zgłoszeniu
tego zamiaru zarządowi województwa. Zakres wspólnej obsługi określa zawarte porozu-
mienie (art. 8d ust. 3 SamWojU).

W art. 8e SamWojU zastrzeżono, że zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kom-
petencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dyspo-
nowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i za-
twierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.

4.3. Obowiązki i uprawnienia jednostek obsługujących
i obsługiwanych

Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej informacji oraz
wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach
wspólnej obsługi tej jednostki. Jednocześnie jednostka obsługiwana ma prawo żądania
od jednostki obsługującej informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie zadań wy-
konywanych przez jednostkę obsługującą w ramach wspólnej obsługi.

W przypadku powierzenia jednostce obsługującej obowiązków z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zalicza-
nych do sektora finansów publicznych oraz wojewódzkich instytucji kultury, są one prze-
kazywane w całości. Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych
osobowych, przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną, w zakresie i celu niezbędnym
do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki (art. 8c–8f SamWojU).
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5. Dostosowanie innych przepisów do zmian
w przepisach ustrojowych wprowadzających centra usług
wspólnych

5.1. Zmiany w ustawie o systemie oświaty

W związku ze zmianami w przepisach ustrojowych wprowadzających CUW zmieniono
brzmienie art. 5 ust. 9 OświatU. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają już upo-
ważnienia do tworzenia zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placó-
wek przez siebie prowadzonych. Zapis ten, w związku z wprowadzeniem w ustawach
ustrojowych zasad i trybu powoływania samorządowych CUW, ma charakter doprecy-
zowujący. Upoważnienie do tworzenia zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół i placówek przez nie prowadzonych jest obecnie zbędne.

5.2. Zmiany w ustawie o systemie informacji oświatowej

Zmiany w przepisach InforOświataU (art. 42 ZmSamGminU15) wynikają z przepi-
sów ustrojowych wprowadzających możliwość organizowania przez JST centrów usług
wspólnych.

Zasady gromadzenia i przetwarzania danych w systemie informacji
oświatowej

W art. 3 InforOświataU wskazano, że w systemie informacji oświatowej są groma-
dzone i przetwarzane dane dotyczące innych jednostek wykonujących zadania z zakresu
oświaty, jednostek obsługujących wskazanych w ustawach ustrojowych samorządu tery-
torialnego, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i pro-
wadzone przez JST.

W bazie danych SIO, w zbiorach danych jednostek, są gromadzone dane dziedzinowe do-
tyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, za-
trudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin, starostwach powiatowych,
urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługujących, urzędach obsługujących mini-
strów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komi-
sji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce
nadzoru (liczba pracowników, łączna wysokość ich wynagrodzeń i wymiar zatrudnienia,
według rodzaju zajmowanych stanowisk).

Ponadto JST oraz jednostki obsługujące do zbiorów danych jednostek przekazują dane
identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za za-
rządzanie i administrowanie oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych
w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz jednost-
kach obsługujących (art. 41 ust. 2 InforOświataU).
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Pozyskiwanie danych nauczyciela

Zgodnie z art. 59 InforOświataU jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługu-
jące w związku z prowadzeniem obsługi szkół i placówek oświatowych mogą pozyskiwać
następujące dane nauczyciela ze zbioru PESEL:

1) płeć,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) obywatelstwo.

Z bazy danych SIO mogą natomiast pozyskać dane dotyczące:
1) wykształcenia,
2) przygotowania pedagogicznego,
3) posiadanych kwalifikacji do nauczania,
4) stopnia awansu zawodowego,
5) ukończonych form dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Pozyskanie danych dotyczących wykształcenia, przygotowania pedagogicznego, posia-
danych kwalifikacji do nauczania, stopnia awansu zawodowego, ukończonych form do-
kształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów, wpisa-
nie na listę rzeczoznawców, wpisanie na listę ekspertów, dodatkowe uprawnienia w za-
kresie kultury fizycznej z bazy danych SIO odbywa się po przekazaniu do bazy danych
SIO przez kierownika podmiotu uprawnionego do ich pozyskania oświadczenia o wyra-
żeniu przez nauczyciela zgody, a w przypadku pozyskania danych dotyczących wykształ-
cenia, przygotowania pedagogicznego, posiadanych kwalifikacji do nauczania, stopnia
awansu zawodowego, ukończonych form dokształcania i doskonalenia zawodowego –
również danych identyfikacyjnych nauczyciela.

Dostęp do bazy danych systemu informacji oświatowej

Dostęp do bazy danych SIO uzyskuje się na podstawie upoważnienia do dostępu do bazy
danych SIO, którego udzielają odpowiednio (art. 68 InforOświataU):

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – kierownikom innych jedno-
stek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem JST i jednostek obsłu-
gujących, wojewodom oraz prezesom regionalnych izb obrachunkowych i rekto-
rom uczelni;

2) wojewodowie – wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom po-
wiatów i marszałkom województw, przewodniczącym zarządów związków mię-
dzygminnych, związków powiatów oraz związków powiatowo-gminnych, jako
kierownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły
i placówki oświatowe założone i prowadzone przez JST, w ramach związku mię-
dzygminnego, związku powiatów albo związku powiatowo-gminnego;

3) ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie
powiatów i marszałkowie województw – dyrektorom szkół i placówek oświato-
wych, których dane identyfikacyjne są zobowiązani przekazać do RSPO, oraz kie-
rownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły i pla-
cówki oświatowe założone i prowadzone przez JST, w ramach jednostki organiza-
cyjnej odpowiednio gminy, powiatu i samorządu województwa.
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Jednocześnie podmiot właściwy do udzielenia upoważnienia może uprawnić do udzie-
lania lub cofania upoważnień w jego imieniu pracownika lub pracowników urzędu ob-
sługującego ten podmiot, kierownika jednostki organizacyjnej jemu podległej lub przez
niego nadzorowanej, a w przypadku wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), sta-
rosty powiatu i marszałka województwa – także kierownika jednostki obsługującej lub
pracownika albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez ich kierowników.

Kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO oraz
uprawnionego do pozyskiwania danych z tej bazy danych może upoważnić do dostępu
do bazy danych SIO pracownika lub pracowników tego podmiotu, urzędu obsługującego
podmiot, kierownika jednostki organizacyjnej podległej kierownikowi tego podmiotu lub
przez niego nadzorowanej, a w przypadku JST także kierownika jednostki obsługującej
lub pracownika albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez ich kierowników.

Jednostkami obsługującymi są te jednostki, które obejmują wspólną obsługą szkoły i pla-
cówki oświatowe założone i prowadzone przez JST (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. i, art. 9 ust. 1
pkt 2 lit. b, art. 41 ust. 2, art. 59, art. 60 ust. 2, art. 68 ust. 2, art. 68ª ust. 1, art. 72 ust. 1,
art. 106 pkt 3 OświatU).

5.3. Zmiany w ustawie o rachunkowości

W celu dostosowania przepisów do zmian w przepisach ustrojowych wprowadzających
centra usług wspólnych art. 13 ZmSamGminU15 zmieniono brzmienie art. 11 ust. 2 pkt 2
RachunkU, zgodnie z którym JSFP może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych in-
nej JSFP, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Tymi przepisami odrębnymi,
według ustawodawcy, są opisane wcześniej regulacje ustaw ustrojowych samorządu te-
rytorialnego (SamGminU, SamPowiatU, SamWojU)1.

Zmiana w art. 4 ust. 5 RachunkU wskazuje, że kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie
rachunkowości, określonych w RachunkU.

Ustawy ustrojowe zawierają również przepisy (art. 10c ust. 2 SamGminU, art. 6c ust. 2
SamPowiatU, art. 8e ust. 2 SamWojU), zgodnie z którymi w przypadku przekazania obo-
wiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości są one przekazywane w całości.
To oznacza, że jednostce obsługującej nie można powierzyć wyłącznie obowiązków z za-
kresu rachunkowości, pozostawiając sprawozdawczość w jednostce obsługiwanej 2. Prze-
pisy te wprowadziły również jasne zasady odpowiedzialności za realizację obowiązków
określonych DyscypFinPubU.

1  Zob. uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
(www.sejm.gov.pl).
2  Tamże.
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5.4. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

5.4.1. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw

Zmiany w PomSpołU dają JST wszystkich szczebli możliwość łączenia jednostek orga-
nizacyjnych ze sfery pomocy społecznej i utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej, w ramach której będą one działały (art. 111a PomSpołU, dodany art. 28
ZmSamGminU15).

Utworzenie wspólnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej przez gminę

Gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie
jej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek
pomocy społecznej, wówczas inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają
w ramach tego ośrodka. Osoba kierująca jednostką powstałą w wyniku połączenia zo-
bligowana jest do spełniania obowiązujących wymagań dotyczących kierowania co naj-
mniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością realizowaną w połączonych jednost-
kach. Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostce
powstałej w wyniku połączenia (z wyłączeniem osoby kierującej jednostką) odpowie-
dzialne za wykonywanie zadań realizowanych dotychczas w połączonych jednostkach,
zobowiązane są do spełniania wynikających z przepisów wymagań dla tych stanowisk.

Utworzenie wspólnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej przez powiat

Jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej działających na jego obszarze może utworzyć również powiat. Jeżeli
połączenie obejmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, wówczas inne jednostki or-
ganizacyjne pomocy społecznej działają w ramach tego centrum.

Utworzenie wspólnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej przez
samorząd województwa

Analogicznie, samorząd województwa może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy
społecznej przez połączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających
na jego obszarze. Jeżeli połączenie obejmuje regionalny ośrodek polityki społecznej,
wtedy inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach tego ośrodka.

Podobnie jak w jednostkach gminnych pomocy społecznej powstałych z połączenia jed-
nostek organizacyjnych pomocy społecznej, tak w przypadku jednostek powiatowych
i wojewódzkich powstałych w wyniku połączenia, osoba kierująca taką jednostką zo-
bligowana jest do spełniania obowiązujących wymagań dotyczących kierowania co naj-
mniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością realizowaną w połączonych jednost-
kach. Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostce
powstałej w wyniku połączenia (z wyłączeniem osoby kierującej jednostką), odpowie-
dzialne za wykonywanie zadań realizowanych dotychczas w połączonych jednostkach,
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zobowiązane są spełniać wynikające z obowiązujących przepisów wymagania dla tych
stanowisk.

5.4.2. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw

Na podstawie zapisów art. 2 ZmWspRodzU16 gmina ma możliwość połączenia ośrodka
pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z za-
burzeniami psychicznymi oraz domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku
lub dla osób przewlekle somatycznie chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla
osób starszych (art. 111a PomSpołU). W przypadku takiego połączenia ośrodek wspar-
cia działa w strukturze odpowiednio ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy spo-
łecznej.

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, będącymi w struktu-
rze ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy społecznej, zobligowane są do spełnie-
nia wymagań dotyczących kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
(art. 111a PomSpołU).

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi art. 2 ZmWspRodzU16 powiat może połączyć po-
wiatowe centrum pomocy rodzinie z ośrodkiem interwencji kryzysowej. W przypadku ta-
kiego połączenia ośrodek interwencji kryzysowej działa w strukturze powiatowego cen-
trum pomocy rodzinie (art. 112a ust. 1 i 2 PomSpołU).

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, będącymi w struktu-
rze powiatowego centrum pomocy społecznej, zobowiązane są do przestrzegania wyni-
kających z przepisów wymagań dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy spo-
łecznej (art. 112a ust. 3 PomSpołU).

Ustawodawca przewidział okres przejściowy na dostosowanie do nowych przepisów. Po-
wstałe przed dniem wejścia w życie ZmWspRodzU16 jednostki organizacyjne pomocy
społecznej, niespełniające wymagań określonych w znowelizowanej PomSpołU, mogą
funkcjonować na dotychczasowych zasadach do 31.12.2019 r.

Jednocześnie ustawodawca określił, że po upływie tego terminu jednostki organizacyjne
pomocy społecznej mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają wymagania określone
w znowelizowanej PomSpołU (art. 5 ZmWspRodzU16).

5.5. Zmiany w ustawie o finansach publicznych

Zmiany wprowadzone w art. 53 ust. 1 i 5 oraz art. 54 ust. 2a i 10 FinPubU są bezpośrednią
konsekwencją zmian w przepisach ustrojowych dotyczących funkcjonowania centrum
usług wspólnych w JST.
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Odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej centrum usług
wspólnych

Przedmiotowe przepisy określają odpowiedzialność kierownika JSFP z uwzględnieniem
sytuacji kierowników jednostek objętych obsługą CUW oraz kierowników jednostek ob-
sługujących.

Co do zasady, odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki ponosi kie-
rownik danej jednostki. Od tej zasady ustawodawca wprowadził odstępstwo, dotyczące
kierownika jednostki obsługującej CUW, który jest odpowiedzialny za gospodarkę finan-
sową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej w zakresie obowiąz-
ków powierzonych uchwałą rady lub sejmiku albo stosownym porozumieniem (art. 53
ust. 5 FinPubU).

To wyodrębnienie odpowiada zasadzie, że w zakres gospodarki finansowej nie wcho-
dzą zadania z zakresu rachunkowości, a zasady odpowiedzialności za wykonywanie tych
obowiązków reguluje RachunkU.

Kierownik jednostki obsługującej może powierzyć określone obowiązki w zakresie go-
spodarki finansowej pracownikom swojej jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby
powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia
albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki.

Podział kompetencji między kierowników jednostek obsługiwanych
i obsługujących

W art. 35 ZmSamGminU15 określono, że jeżeli w ramach wspólnej obsługi jednostka
obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację zadań głów-
nego księgowego JSFP przez osobę spełniającą wymogi dotyczące głównego księgowego
takiej jednostki, to w jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego.
Uprawnienia określone dla głównego księgowego stosuje się odpowiednio do kierownika
jednostki obsługującej (art. 53 ust. 1 i 5, art. 54 ust. 2a i 10 FinPubU).

W ustawach ustrojowych ustawodawca wskazał, że zakres wspólnej obsługi nie może
obejmować kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych zaliczanych do sektora
finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowią-
zań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków
w tym planie.

Podział kompetencji między kierowników jednostek obsługiwanych i obsługujących oraz
pozostawienie w gestii kierowników jednostek obsługiwanych przedmiotowych kom-
petencji uwzględnia ukształtowanie odpowiedzialności w jednostkach organizacyjnych
sektora finansów publicznych. Te uprawnienia stanowią podstawę odpowiedzialności
za całość gospodarki finansowej i w związku z tym nie mogą być przeniesione na kierow-
nika jednostki obsługującej.

Ponadto w przypadku przekazania obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawoz-
dawczości ustawodawca określił, że są one przekazywane w całości (art. 10c ust. 2,
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SamGminU, art. 6c ust. 2 SamPowiatU, art. 8e ust. 2 SamWojU). Oznacza to, że za-
równo w porozumieniu, jak i uchwale nie można powierzyć jednostce obsługującej wy-
łącznie obowiązków z zakresu rachunkowości, pozostawiając sprawozdawczość w jedno-
stce obsługiwanej. Przepis ten określa zasady odpowiedzialności za realizację obowiąz-
ków na gruncie DyscypFinPubU.

5.6. Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W związku ze zmianami w przepisach ustrojowych wprowadzających zasady i tryb po-
woływania samorządowych CUW zmieniono brzmienie art. 9a ust. 1 OpDzieciU, zgodnie
z którym JST nie mają już upoważnienia do organizowania wspólnej obsługi administra-
cyjnej, finansowej i organizacyjnej żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów. Zapis
ten ma charakter doprecyzowujący. W stosunku do JST upoważnienie do organizowania
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej żłobków, klubów dziecię-
cych lub ich zespołów jest zbędne.

5.7. Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej

5.7.1. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw

Przepisy WspRodzU w wyniku nowelizacji przepisów ustrojowych samorządu terytorial-
nego uległy zmianie (art. 43 ZmSamGminU15). Wprowadzono możliwość łączenia róż-
nych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych JST,
realizujących zadania określone w WspRodzU. Samorządy są zobowiązane uwzględnić
w działalności takiej jednostki obowiązujące wymagania i standardy dla wykonywanych
zadań każdej z działalności prowadzonej na podstawie przepisów PomSpołU.

Obsługa placówek wsparcia dziennego

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 18a ust. 1 WspRodzU gmina lub powiat mogą zlecić
realizację obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej prowadzonych przez
siebie na podstawie PożPubWolontU placówek wsparcia dziennego organizacjom poza-
rządowym lub innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 PożPubWolontU.

Kierownik jednostki obsługującej placówki wsparcia dziennego

Kierownikiem podmiotu, któremu zlecono realizację obsługi placówek wsparcia dzien-
nego, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2 WspRodzU:

1) posiada wykształcenie wyższe:
a) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia,

praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obej-
muje resocjalizację, pracę socjalną czy pedagogikę opiekuńczo-wychowaw-
czą,
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b) dowolnego kierunku, uzupełnionego studiami podyplomowymi w zakresie
psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifika-
cyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

2) nie jest (i nie była) pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny (jeżeli taki obowiązek w stosunku do niej wy-
nika z tytułu egzekucyjnego);

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Kwalifikacje osób do obsługi placówek wsparcia dziennego

Zgodnie z dodanym art. 18aa WspRodzU do obsługi placówek wsparcia dziennego w za-
kresie wykonywanych zadań można zatrudnić osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje,
tj. w przypadku:

1) pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika
specjalna, w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa
w rozumieniu PsychologU,

2) osoby prowadzącej terapię – udokumentowane przygotowanie do prowadzenia te-
rapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną,

3) opiekuna dziecięcego – ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie
opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne.

Łączenie placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym

Pracę z rodziną organizuje gmina. W tym celu może więc, na podstawie SamGminU, two-
rzyć jednostki organizacyjne, których zadaniem jest praca z rodziną.

Gmina może połączyć placówkę wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyzna-
czony do pracy z rodziną z jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w tym z inną jed-
nostką organizacyjną. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek pomocy społecznej, wówczas
placówka wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną
działa w ramach tego ośrodka. Połączenie placówki wsparcia dziennego z domem po-
mocy społecznej następuje z uwzględnieniem zasad określonych w art. 56a PomSpołU.

Możliwość powoływania przez powiat centrów obsługi administracyjno-opiekuńczej,
placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy ustrojowej SamPowU sta-
nowi ogólną zasadę dotyczącą wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych.

Łączenie placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

Powiat może połączyć placówkę wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym z pla-
cówką opiekuńczo-wychowawczą lub z prowadzoną przez siebie jednostką organiza-
cyjną pomocy społecznej.

Powiat albo samorząd województwa może połączyć prowadzone przez siebie formy in-
stytucjonalnej pieczy zastępczej z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Je-
żeli połączenie obejmuje odpowiednio powiatowe centrum pomocy rodzinie albo regio-
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nalne ośrodki polityki społecznej, formy instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzone
są w ramach tych jednostek.

Wymagania dotyczące osoby kierującej jednostką powstałą w wyniku
połączenia

Osoba kierująca jednostką powstałą w wyniku połączenia zobligowana jest do spełnie-
nia obowiązujących wymagań dotyczących kierowania co najmniej jedną prowadzoną
dotychczas działalnością realizowaną w połączonych jednostkach (art. 93a WspRodzU).
Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostce powsta-
łej w wyniku połączenia (z wyłączeniem osoby kierującej jednostką), odpowiedzialne
za wykonywanie zadań realizowanych dotychczas w połączonych jednostkach, również
są zobowiązane spełniać wynikające z przepisów wymagania dla tych stanowisk.

Wymagania dotyczące obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiat może zlecić realizację obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej
prowadzonych przez siebie na podstawie PożPubWolontU placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3 PożPubWolontU. Dyrektorem podmiotu, któremu zlecono realizację zadania za-
pewnienia obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, może być osoba, która po-
siada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku pedagogika, peda-
gogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego pro-
gram obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psycho-
logii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji. Osoba ta powinna posiadać co naj-
mniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udo-
kumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną. Ponadto osoba ta nie może
być (i nie była) pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny (jeżeli taki obowiązek
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego), nie była skazana prawomocnym wy-
rokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, jest zdolna do kie-
rowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem
lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.

Do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie wykonywanych zadań
opiekuńczo-wychowawczych, tj.:

1) zapewnienia dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania jego nie-
zbędnych potrzeb (w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych,
bytowych, społecznych i religijnych),

2) realizowania przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy
dziecku,

3) umożliwienia kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że
sąd postanowi inaczej,

4) podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
5) zapewnienia dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i moż-

liwości rozwojowych,
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6) objęcia dziecka działaniami terapeutycznymi,
7) zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych

– można zatrudniać osoby, które w przypadku pedagoga mają tytuł zawodowy magi-
stra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna, w przypadku psychologa mają
prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu PsychologU, a w przypadku
osoby prowadzącej terapię mają udokumentowane przygotowanie do prowadzenia tera-
pii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną.

Zmienione przepisy umożliwiły powoływanie przez powiat centrów obsługi admini-
stracyjno-opiekuńczej placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zostały one przeniesione
z WspRodzU do SamPowiatU, jako ogólnej zasady dotyczącej wszystkich powiatowych
jednostek organizacyjnych.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka

Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka, uwzględnia
się odpowiednio wydatki przeznaczone na działalność jednostki obsługującej, o której
mowa w SamPowiatU (art. 18a ust. 1 i 3, art. 18aa, art. 18c, art. 93 ust. 2b i 3a, art. 93a,
art. 94, art. 94a, art. 196 ust. 2 WspRodzU).

5.7.2. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw

W ZmWspRodzU16 wprowadzono kolejne zmiany do omówionych wcześniej przepisów
WspRodzU, PomSpołU oraz ZmSamGminU15, m.in. zmiany dotyczące wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz jednostek
organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

Przedmiotowe zmiany dotyczą zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz jednostek organizacyjnych systemu
pomocy społecznej. Regulują one również kwestie łączenia jednostek organizacyjnych
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z innymi jednostkami oraz jednostek or-
ganizacyjnych systemu pomocy społecznej z innymi jednostkami, umiejscowienia placó-
wek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wprowadzona została regulacja stanowiąca, że w każdym przypadku zapewnienia
wspólnej obsługi placówek wsparcia dziennego, placówką kieruje dyrektor podmiotu,
który zapewnia tę obsługę przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach
wsparcia dziennego wychowawcy (art. 25 ust. 1a WspRodzU). Zasada ta dotyczy także
placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa weszła w życie 15.10.2016 r., ale przewiduje okres przejściowy na dostosowanie
istniejących już placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednostek organizacyjnych po-
mocy społecznej.


