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ROZDZIAŁ I 

1.OKREŚLENIE OBSZARU AUDYTU 

Struktura organizacyjna. Urząd Miejski Trzemeszna. 

2.DATA SPORZĄDZENIA 

29 maja 2020 r. por. pkt. 7 sprawozdania. 

3. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI AUDYTOWANEJ 

Urząd Miejski Trzemeszna. Ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-200 Trzemeszno. 

4. AUDYTOR WEWNĘTRZNY 

Tomasz Gorczycki- Smyk 

5. CEL PRZEPROWADZENIA ZADANIA AUDYTOWEGO 

Podstawowym celem audytu jest dostarczenie kierownikowi jednostki samorządu 

terytorialnego – Burmistrzowi Trzemeszna niezależnej informacji, racjonalnego 

zapewnienia i opinii w zakresie wykorzystania zasobów pracowników Urzędu 

Miejskiego Trzemeszna. 

6. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA AUDYTOWEGO 

W zakresie przedmiotowym audyt objął: 

 

1. Określenia zakresów czynności pracowników oraz opisy stanowisk pracy. 

2. Realizację kontroli zarządczej w zakresie struktury organizacyjnej oraz 

kompetencji zawodowych. 

3. Uwzględnienia specyfiki stanowisk pracy. 

4. Aktualności i efektywności zakresów czynności na poszczególnych 

stanowiskach. 

7. TERMINY, W KTÓRYCH PRZEPROWADZONO AUDYT 

Kwiecień, maj 2020 – projekt z założeniem dalszej realizacji w ramach kontroli 

zarządczej. 

Listopad 2020 – uzupełnienie m.in. o dokumenty otrzymane z Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

1. PODJĘTE DZIAŁANIA I ZASTOSOWANE TECHNIKI PRZEPROWADZENIA 

ZADANIA 
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Podczas przeprowadzania zadania audytowego wykorzystano następujące techniki 

i dokumenty robocze audytu: 

1.1.Testy przeglądowe - identyfikacja zasad funkcjonowania badanego systemu i jego 

podsystemów oraz potwierdzenie istnienia (lub nie) kontroli, poprzez użycie niżej 

wymienionych technik: 

 Zapoznanie się z dokumentami służbowymi, 

 Uzyskanie wyjaśnień i informacji od kierownictwa i pracowników 

audytowanej jednostki w oparciu o rozmowy, wywiady z pracownikami 

i dostarczone dokumenty. 

1.2.Testy zgodności - analiza wszystkich zidentyfikowanych procedur w celu oceny 

stopnia i zakresu ich stosowania, poprzez użycie niżej wymienionych technik: 

 Porównanie określonych zbiorów. 

 Sprawdzanie rzetelności informacji oraz jej porównanie z informacją 

zewnętrzną. 

2. KRYTERIA OCENY STANU FAKTYCZNEGO ORAZ KLASYFIKACJA 

WYNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW. 

W odniesieniu do kryteriów oceny stanu faktycznego przyjęto następujące kryteria:  

 

1. Regulacje wewnętrzne obowiązujące w jednostce.   

2. Ustawa o pracownikach samorządowych. 

3. Ustawa o finansach publicznych. 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracownikach samorządowych. 

3. USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO ORAZ JEGO OCENA W ZAKRESIE 

WYZNACZONYCH KRYTERIÓW. 

Stosowne działania porównawcze jednostek należy wykonywać z pewną 

ostrożnością. W Gminie i Mieście Witkowo funkcjonuje Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych (Technikum Logistyczne, Technikum Informatyczne, Szkoła 

Branżowa I stopnia, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum 

Ekonomiczne), który jest prowadzony przez Powiat Gnieźnieński zgodnie zresztą 

z ustawowymi zadaniami. Jak wynika z informacji uzyskanych od Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowo Gmina nie partycypuje w kosztach funkcjonowania tych jednostek 

oświatowych. Przyjęte w Gminie Trzemeszno rozwiązanie wynikające z zawartego 
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w 2015 r. porozumienia zakłada powierzenie realizacji zadania publicznego Gminie 

Trzemeszno, którą zgodnie z § 6 ust. 6 obciążają wszelkie obowiązki związane 

z rozliczeniem subwencji. Obecne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie w wysokości 

przekraczającej wysokość subwencji są pokrywane z budżetu Gminy Trzemeszno1.  

Dowody: 

1. Sprawozdanie RB 28 S Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

Michała Kościeszy - Kosmowskiego 5, 62-240 Trzemeszno z wykonania planu 

wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej – okres 

sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku) na okoliczność 

wysokości wydatków zaplanowanych dla Zespołu na 2020 r. 

2. Informacja z Referatu Obsługi Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego 

Trzemeszna o wysokości subwencji przypadającej na Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych. 

3. Porozumienie w sprawie powierzenia zadania publicznego – prowadzenia 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie z dnia 21 

sierpnia 2015 r. na okoliczność przejętych przez Gminę Trzemeszno 

zobowiązań. 

W Gminie Trzemeszno przyjęte też zostały inne niż w Gminie i Mieście 

Witkowo rozwiązania dotyczące obsługi organizacyjno-księgowej szkół. Do 26 

czerwca 2013 r. obsługa jednostek oświatowych była realizowana przez Zespół 

Obsługi Szkół w Trzemesznie. 

Dowód:  

Uchwała Nr XLVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 czerwca 2013 

roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie. 

Zgodnie z uzasadnieniem do przedmiotowej uchwały:  

                                                 
1 Wydatki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie zostały zaplanowane 

na poziomie 4 371 896,28 zł (por. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej 

jednostki budżetowej – okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku dla Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych Michała Kościeszy-Kosmowskiego 5, 62-240 Trzemeszno). Wysokość 

subwencji przypadająca na wszystkie szkoły w ramach ww. Zespołu wynosi 2 532 073 zł- na podstawie 

informacji przekazanej przez Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego Trzemeszna). 

Wydatki określone w rozdziale 853 Sprawozdania RB 28s dotyczą dofinansowania zewnętrznego.  
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„W związku z ustaleniami w sprawie restrukturyzacji trzemeszeńskiej oświaty 

zmierzającymi do racjonalizacji kosztów jej funkcjonowania Rada Miejska 

w Trzemesznie podjęła uchwałę dotyczącą zmniejszenia liczby jednostek oświatowych. 

W tej sytuacji w Gminie Trzemeszno pozostaną docelowo do obsługi 4 szkoły oraz 2 

przedszkola. W świetle powyższego utrzymywanie odrębnej jednostki spełniającej 

funkcje ekonomiczno-administracyjne nie znajduje uzasadnienia. Urząd Miasta 

i Gminy Trzemeszno wraz z jednostkami organizacyjnymi przejmie zadania Zespołu 

Obsługi Szkół w zakresie zgodnym z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, tworząc 

wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół 

i placówek oświatowych”. 

  W Urzędzie Miejskim Trzemeszna wyodrębniony jest Referat Obsługi 

Jednostek Organizacyjnych, do którego zadań należy m.in. realizacja zadań określona 

uprzednio dla Zespołu Obsługi Szkół. Z informacji uzyskanych od Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowo wynika, że realizacja funkcji księgowych w placówkach 

oświatowych w Gminie Witkowo odbywa się bezpośrednio w szkołach (na same 

usługi księgowe przewidziane jest około 5,5 etatu). Również w inny sposób 

zorganizowana jest w porównywanych jednostkach samorządu terytorialnego 

realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej. W Gminie i Mieście Witkowo 

funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudniający 47 osób. W przypadku 

Gminy Trzemeszno zadania te w części są realizowane przez spółkę prawa 

kapitałowego, w której wspólnikiem jest prywatny udziałowiec. Jednak część 

działalności dotycząca m.in. administrowania gminnym zasobem komunalnym została 

również przekazana do Urzędu Miejskiego Trzemeszna w struktury Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości (realizacja tych zadań jest wykonywana 

przez osoby na 3 stanowiskach). 

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie w liczbie 47 

przypisani są do 3 wydziałów (W Remondis Aqua Trzemeszno sp. z o.o. 

zatrudnionych jest 43 pracowników). 

Wydział Wodociągów i Kanalizacji PZGK w Witkowie obejmuje ujęcie wraz 

ze stacją uzdatniania wody w Witkowie, ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody 

w Gorzykowie oraz oczyszczalnię ścieków w Małachowie Wierzbiczany.  
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Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z kolei obejmuje zaplecze 

sprzętowo - magazynowe w Witkowie, składowisko odpadów w Chłądowie, punkt 

selektywnej zbiórki odpadów w Małachowie Wierzbiczany. W zakres administracji 

zakładu budżetowego wchodzi księgowość, kasa oraz zaplecze biurowe. 

Z informacji uzyskanej od Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo wynika, 

że do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przydzielonych jest 19 

pracowników. Z bilansu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na 2018 r. 

wynika, że na wynagrodzenia wydatkowana została kwota 2 669 590 zł (dane -

grudzień 2018). 

Dowód: 

Rachunek zysków i strat (porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego Trzemeszna 

obsługuje pod względem księgowym i organizacyjnym 8 jednostek (w przypadku 

Gminy Trzemeszno dodatkowo obsługiwany jest Środowiskowy Dom Samopomocy), 

podczas gdy Urząd Miasta i Gminy Witkowo obsługuje 5 jednostek oświatowych. 

Pomiędzy porównywanymi jednostkami występuje różnica w zakresach 

realizowanych zadań oraz w sposobach ich realizacji (różnice w przydzieleniu 

poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy zadań), co niewątpliwie przekłada 

się na struktury zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 

porównywanych samorządów. Nadto uwzględnić należy również specyfiki 

funkcjonowania jednostek oraz poszczególnych stanowisk pracy. Na przykład 

w Mieście i Gminie Witkowo występuje specyficzne stanowisko obsługi ośrodka 

wypoczynkowego w Skorzęcinie, podatku VAT i windykacji dochodów z mienia 

gminy. 

Należy wskazać na istotność porównania obu jednostek szczególnie w zakresie 

struktur organizacyjnych stanowiących załączniki do Regulaminów Organizacyjnych 

Urzędów.  
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Dowody: 

1. Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie stanowiąca 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 

w Witkowie (wraz z określeniem liczby etatów). 

2. Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego Trzemeszna stanowiąca załącznik 

do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzemeszna. 

Ze struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo (dodatkowo 

opisanej) wynika, że w Urzędzie tym zatrudnionych jest 39 osób2.  

Zwiększenie liczby etatów w Urzędzie Miejskim Trzemeszna nastąpiło 

po utworzeniu spółki Remondis Aqua Trzemeszno sp. z o.o. i przejęciu zadań działu 

administracji mieszkaniowej likwidowanego przedsiębiorstwa komunalnego przez 

Urząd Miejski Trzemeszna.  

Dowód:  

1. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta Witkowa. 

2. Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego Trzemeszna. 

Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego Trzemeszna przygotowali opisy 

stanowisk pracy oraz aktualizację zakresów czynności pracowników potwierdzając 

w jakimś stopniu obecne zapotrzebowanie kadrowe. Do przygotowanych opisów 

i zakresów czynności zostały wniesione zastrzeżenia3. Obecnie zakresy i opisy 

                                                 
2 Opis struktury organizacyjnej przygotowany przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie. 
3 W mojej opinii należałoby ujednolicić zakresy czynności dla całego Urzędu tak jak to jest zrobione w stosunku do opisów stanowisk 

pracy. 

1. Najbardziej zbliżona do ideału jest wersja zakresów czynności przygotowana przez RGNK ( w sensie systematyki, estetyki itd.) 

2. Brak podpisów pracodawcy pod opisami i zakresami czynności. 
3. Sugeruję dla większej spójności (zgodności) Regulaminu organizacyjnego z zakresami czynności wskazywać w tych ostatnich 

odniesienie przy wymienianiu poszczególnych czynności do zapisów Regulaminu Organizacyjnego (np. prowadzenie spraw 

związanych z procedurą wprowadzania tematów inwestycyjnych i remontowych do budżetu por. zadanie ujęte w zakres 
czynności kierownika Referatu Inwestycyjnego - § 21.ust.1 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego).Taka metodologia pozwoli na 

porównanie ujęcia zadań z Regulaminu Organizacyjnego w zakresach czynności i pomoże uniknięcia dublowania czynności 

przypisanych danemu Referatowi w poszczególnych zakresach czynności. Ponadto pomoże na wychwycenie ewentualnych 
braków. 

4. W rubrykach np. dotyczących uprawnień koniecznych i pożądanych wpisujemy uprawienia, jakie są oczekiwane od osoby 

zatrudnianej na tym stanowisku a nie osoby obecnie pracującej. 
 

Pytania do kierowników referatów Urzędu 

5. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi 
w [jednostce]? 

6. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej? 

7. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku 
nieobecności poszczególnych pracowników? 

8. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, 

w odniesieniu do celów i zadań komórki? 
9. Czy w Pana/Pani opinii zakresy czynności pracowników nie dublują się zarówno w sensie ich formalnego ujęcia jak i  faktycznej 

realizacji?  

10. Czy nie występuje dublowanie czynności przez pracowników różnych referatów Urzędu? 
11. Czy obecne zorganizowanie poszczególnych referatów Urzędu uwzględniające zakres zadań jest efektywne? 
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stanowisk pracy są aktualizowane przez kierowników referatów Urzędu Miejskiego 

Trzemeszna. 

Porównanie wydatków obu jednostek w zakresie wynagrodzeń i pochodnych 

od wynagrodzeń zobrazowane zostało w tabeli poniżej.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
12. Czy występują obszary zbędnie obciążające pracowników? 

13. Czy występuje zapotrzebowanie na dodatkowe stanowiska pracy? 

 



10 

 

 

Tabela 1. Porównanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). 

75023  Urzędy Gmin UM Trzemeszna UG i M Witkowo 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 904 710,00 zł 2 567 510,00 zł 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 300 000,00 zł 158 470,00 zł 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 000,00 zł 439 179,00 zł 

4120 
Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy 
fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 100 000,00 zł 68 113,00 zł 

4140 Wpłaty na PFRON 100,00 zł 35 000,00 zł 

  SUMA 5 004 810,00 zł 3 268 272,00 zł 
 

Źródło: Wydatki budżetu G i M Witkowo na 2020 rok-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Witkowie oraz Uchwała NR XXIII/163/2020 Rady 

Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (Załącznik Nr 6 do protokołu Nr XXIII/2020 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z 

dnia 17 stycznia 2020 r.).- opracowanie własne na podstawie ww. dokumentów. 

 

Różnica pomiędzy wydatkami porównywanych Urzędów dotyczącymi stricte wynagrodzeń (tj. §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 

4140 w dziale 75023) wynosi 1 736 538 zł. Różnica w liczbie etatów porównywanych Urzędów na pierwszy rzut oka wynosi 27 (66 

etatów- 39 etatów - uwzględniając tylko same struktury organizacyjne obydwu Urzędów).  

Tabela poniżej przedstawia porównanie wysokości wydatków pomiędzy obydwoma jednostkami w Rozdziale 75023 

w pozostałych paragrafach poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń. 
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Tabela 2. Porównanie pozostałych wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast 

i miast na prawach powiatu). 

75023  Urzędy Gmin UM Trzemeszna UG i M Witkowo 

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                       60 000,00 zł                            32 000,00 zł  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                       75 000,00 zł                            40 000,00 zł  

4210 zakuZalup   Zakup materiałów i wyposażenia                                     150 400,00 zł                          190 144,00 zł  

4260 Zakup energii                                       38 500,00 zł                          152 000,00 zł  

4270 Zakup usług remontowych                                       16 000,00 zł                            25 150,00 zł  

4280 Zakup usług zdrowotnych                                         9 000,00 zł                               2 000,00 zł  

4300 Zakup usług pozostałych                                     367 000,00 zł                          200 000,00 zł  

4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych                                       30 000,00 zł                            25 000,00 zł  

4410 Podróże służbowe krajowe                                       50 000,00 zł                            20 000,00 zł  

4430 Różne opłaty i składki                                       50 000,00 zł                            65 000,00 zł  

4440 
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych                                     101 810,00 zł                            60 000,00 zł  

4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego                                         4 000,00 zł                               -  

4530 Podatek od towarów i usług                                       50 000,00 zł                               -  

4610 
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego                                       50 000,00 zł                               5 000,00 zł  

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej                                       11 667,00 zł                            25 000,00 zł  

  SUMA                                 1 063 377,00 zł                          841 294,00 zł  
Źródło: Wydatki budżetu G i M Witkowo na 2020 rok-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Witkowie oraz Uchwała nr XXIII/163/2020 Rady 

Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna Nr XXIII/2020 z dnia 

17 stycznia 2020 r.).- opracowanie własne na podstawie ww. dokumentów.
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Różnicę pomiędzy kwotami stanowiącymi sumy wydatków dotyczących 

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń porównywanych Urzędów tj. 

5 004 810,00 zł a 3 268 272 zł należałoby przy uznaniu słuszności założeń 

wskazanych powyżej skorygować o 8,5 etatów (5,5 etatów księgowych w jednostkach 

oświatowych Gminy i Miasta Witkowa oraz 3 etaty byłych pracowników włączonych 

w strukturę Urzędu Miejskiego Trzemeszna po utworzeniu Remondis Aqua 

Trzemeszno sp. z o.o.). Oczywiście jest to tylko pewnego rodzaju symulacja niemniej 

obrazuje pewną tendencję a przede wszystkim obszar do pogłębionej analizy.   

Również należy zaktualizować strukturę organizacyjną Urzędu. 

Z przeprowadzonych czynności sprawdzających wynika, że zgodnie ze strukturą 

organizacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu Organizacyjnego w Referacie ds. 

Obsługi Jednostek Organizacyjnych jest zatrudnianych 10 osób, podczas gdy pracę 

wykonuje rzeczywiście (i jest rzeczywiście zatrudnionych) 8 osób. Należy również 

zaktualizować liczbę pracowników oraz zasadność zatrudnienia na zastępstwa. Gdyby 

przyjąć, że znajdujące się obecnie na liście osoby pozostające w długotrwałej 

nieobecności w pracy z różnych powodów powróciłyby do pracy statystyczna liczba 

osób zatrudnionych w Urzędzie powinna z tego chociażby powodu zmniejszyć się z 66 

do 61 etatów. Oczywiście są tutaj do rozstrzygnięcia indywidualne kwestie kadrowe 

dotyczące zatrudnienia poszczególnych osób (na umowy na zastępstwo czy też na czas 

określony). Przy realizacji wyżej wymienionego scenariusza symulacja uległaby 

korekcie tzn. różnica dotyczyłaby 61 etatów w Urzędzie Miejskim Trzemeszna i 39 

etatów w Urzędzie w Witkowie (różnica ta powinna być jeszcze pomniejszona dla 

celów chociażby samego porównania o 5,5 etatów księgowych w szkołach 

w Witkowie oraz 3 etaty pracowników, którzy zostali włączeni w struktury Urzędu 

po utworzeniu Remondis Aqua Trzemeszno sp. z o.o.- por. wywód powyżej). 

Różnica pomiędzy powyższą liczbą etatów również mogłaby ulec dalszemu 

zmniejszeniu uwzględniając zatrudnienie w Urzędzie Miejskim Trzemaszna osób 

na stanowisku monitoringu oraz zwiększenie nakładu pracy w zakresie obsługi 

organizacyjno-księgowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Kwestie 

te powinny być przedmiotem szczegółowych analiz kierowników referatów Urzędu 
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Miejskiego z Burmistrzem w ramach szczegółowego ustalania zakresów czynności 

pracowników. 

Nie można też wykluczyć, iż część z 19 pracowników Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie wykonuje 

czynności przypisane Referatowi Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 

Komunalnych w Urzędzie Miejskim Trzemeszna. Trudno jednak wskazać czy w ogóle 

i ile byłoby to pracowników wobec nie posiadania szczegółowych zakresów czynności 

pracowników niniejszego Zakładu4. Na ten moment przyjmuje się, że zakresy tych 

„porównywanych” grup pracowników nie pokrywają się. Niemniej przy szczegółowej 

analizie zakresów czynności pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzemeszna rekomenduje się podjęcie 

próby otrzymania zakresów czynności lub przynajmniej informacji w tym zakresie. 

Sprawę rozwiązałoby otrzymanie zakresów czynności pracowników Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Witkowie oraz pracowników Remondis Aqua Trzemeszno 

Sp. z o.o. Na marginesie warto nadmienić, że Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. 

swoim zakresem działalności nie obejmuje gospodarki mieszkaniowej. Natomiast 

liczba pracowników spółki wynosi 43 a liczba pracowników Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Witkowie 47. 

Powyższa kwestia wpisuje się w generalne założenie, jakie powinno być 

podstawą przy podejmowaniu decyzji przez kierownika j.s.t, co do zmiany struktury 

zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Trzemesznie czyli poznanie wszystkich zakresów 

działania dotychczas przypisanych Urzędowi Miejskiemu w Trzemesznie 

i porównanie ich z zakresami nie tylko pracowników Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie ale też jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Witkowo w tym 

zakresie w jakim dotyczą one zakresu działania Urzędu Miejskiego Trzemeszna. Taka 

potrzeba może się pojawić już przy bardzo szczegółowym określaniu i porównywaniu 

zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach (obecnie oczekujemy na zakresy 

czynności pracowników Urzędu Gminy i Miasta Witkowa). Kolejny obszar, który 

                                                 
4 Z ustnej informacji od Pani Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo wynika, że pracownicy Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie zajmują się kwestiami remontów 

budynków oraz co najwyżej w zakresie zbieżności czynności z Referatem Gospodarki Nieruchomościami 

i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzemeszna dodatkami mieszkaniowymi.  
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może wymagać zasięgnięcia informacji o zakresach czynności (najlepiej opisach 

stanowisk pracy, które jednak rzadko występują) to obszar zadań z zakresu promocji 

oraz pozyskiwania środków unijnych, który w j.s.t. może być różnie zorganizowany. 

Działania promocyjne wykonywane są przez domy kultury czy też łączone centra 

kultury i sportu oraz po części przez urzędy (w niektórych urzędach są to np. wydziały 

promocji w innych pojedyncze stanowiska pracy). Przy szczegółowej analizie 

zakresów czynności pracowników zajmujących się zagadnieniami promocji kwestia 

ta powinna zostać doprecyzowana przez kierownika referatu. Również wpływ 

na zatrudnienie w Urzędach będzie miał sposób organizacji obsługi oraz liczba 

organizacji pożytku publicznego funkcjonujących w porównywanych jednostkach. 

Wszystkie te elementy powinny być brane pod uwagę. Dla pełnego 

zobiektywizowania właściwe byłoby porównanie zakresów czynności wszystkich 

jednostek organizacyjnych w obu jednostkach samorządu terytorialnego, co wykracza 

poza ramy niniejszego sprawozdania. Na tym etapie poprzestano na porównaniu 

wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych Gminy Trzemeszno w okresie od 2015 do 2020 r.  

.
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Tabela 3. Porównanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §§ 4010,4040,4110,4120. 

Jednostka 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gimnazjum w 
Trzemesznie                    2 053 195,00 zł        2 280 787,00 zł        2 004 916,00 zł           1 285 561,00 zł      

OPS                    1 068 736,15 zł        1 410 160,00 zł        1 356 032,76 zł           1 562 706,69 zł           1 821 355,00 zł              2 034 921,00 zł  

OSIR                       490 137,00 zł           601 691,00 zł           632 645,00 zł              720 703,00 zł              807 341,00 zł                 793 700,00 zł  

Placówka Wsparcia 
Dziennego                       113 914,00 zł           130 919,00 zł           145 411,00 zł        

Przedszkole nr 2                    1 091 742,00 zł        1 200 836,00 zł        1 411 807,00 zł          1 683 651,00 zł           1 681 771,00 zł              1 653 124,00 zł  

Przedszkole nr 1                       891 755,00 zł        1 025 414,00 zł        1 061 864,00 zł           1 166 595,00 zł           1 250 015,00 zł              1 148 155,00 zł  

SP Kruchowo                    1 194 602,00 zł        1 345 384,00 zł        1 405 939,00 zł           1 617 319,00 zł          1 798 992,00 zł              1 866 203,00 zł  

SP Trzemżal                    1 202 356,00 zł        1 355 865,00 zł        1 314 222,00 zł           1 432 244,00 zł           1 612 019,00 zł              1 621 408,00 zł  

SP 1                    2 974 973,40 zł        3 417 450,00 zł        3 526 803,00 zł           4 135 054,00 zł           5 147 644,00 zł              5 734 655,00 zł  

SP 2                    1 103 721,60 zł        1 170 377,00 zł        1 198 686,00 zł           1 804 612,00 zł           2 849 822,00 zł              2 816 440,00 zł  

Środowiskowy 
Dom Samopomocy                       380 969,00 zł           425 914,97 zł           426 272,81 zł              504 238,04 zł              588 968,78 zł                 621 858,00 zł  

Urząd Miejski 
Trzemeszna                    3 467 122,15 zł        3 943 156,68 zł        4 373 988,02 zł           5 128 231,98 zł          5 232 019,47 zł              5 304 047,73 zł  

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
i Zawodowych                       721 579,00 zł        2 084 020,00 zł        2 017 248,00 zł           2 117 549,00 zł           2 636 994,00 zł             3 254 038,00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyciągu z realizacji wydatków z systemu finansowo-księgowego FoKa, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań. Szczegółowe 

zestawiania stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. 

 

 

 

 



16 

 

Na marginesie analizy kwestii wydatków związanych z obsługą finansowo- 

organizacyjną szkół dokonano porównania z Gminą i Miastem Witkowo wysokości 

wydatków i subwencji dotyczących zadań z zakresu oświaty i wychowania.  

Tabela 4. Porównanie wysokości części oświatowych subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego na 2020 r. oraz poszczególnych §§ wydatków 

w rozdziałach 801 (Oświata i Wychowanie) za 2020 rok. 

Subwencja   Witkowo  Trzemeszno 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego na 2020 

     9 713 266,00 zł       12 216 711,00 zł  

Wydatki     

Rozdział 801- Razem      19 911 702,62 zł         22 390 044,85 zł  

Poszczególne rozdziały w dziale 801 

Szkoły podstawowe (80101)      11 632 974,74 zł         11 385 748,00 zł  

Przedszkola (80104)        4 912 482,49 zł           4 462 859,00 zł  

Dowożenie uczniów do szkół (80113)           382 000,00 zł               789 200,00 zł  

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
(80113) 

            65 200,00 zł                 93 683,00 zł  

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)        1 603 886,00 zł               354 625,00 zł  

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego (80149) 

          165 533,51 zł                 84 623,00 zł  

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych (80150) 

       1 032 113,88 zł               621 479,00 zł  

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 
w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 
technikach, szkołach policealnych, 
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz 
szkołach artystycznych (80152) 

                 65 988,00 zł  

Pozostała działalność (80195)            117 512,00 zł              359 193,85 zł  

Technika (80115) -          1 007 214,00 zł  

Szkoły policealne (80116) -               39 569,00 zł  

Branżowe szkoły i i II stopnia (80117) -          1 068 058,00 zł  

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
(80103) - 

             571 787,00 zł  

Licea ogólnokształcące (80120) -          1 486 018,00 zł  
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Źródło: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Witkowie. Dochody budżetu GiM 

Witkowo na 2020 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Witkowie. Załącznik Nr 

6 do protokołu Nr XXIII/2020 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r.(opracowanie 

własne). 

 

W tym zakresie wysokość wydatków w Gminie Trzemeszno jest wyższa niż 

w Gminie i Mieście Witkowo o 2 478 342,23 zł. Wyższa jest natomiast również 

subwencja w Gminie Trzemeszno o 2 503 445,00 zł. W kontekście wydatków 

związanych z finansowaniem szkół rekomenduje się również szczegółową analizę 

arkuszy organizacyjnych szczególnie w perspektywie następnego roku szkolnego. 

Nawet pobieżna lektura tych dokumentów wskazuje na możliwość zoptymalizowania 

oświatowych budżetów przynajmniej o kilkaset tysięcy złotych5.  

W toku dalszych czynności dokonano porównania liczby etatów 

w poszczególnych referatach zestawianych urzędów. Porównanie jest trudne z uwagi 

na różny podział zadań przyjęty w obydwu Urzędach w ramach poszczególnych 

referatów. Przyjęto za porównywalny na przykład Referatu Rozwoju Lokalnego, 

Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta Witkowo 

z Referatem Inwestycyjnym i Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 

Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzemeszna. 

W pierwszej kolejności dokonano porównania liczby stanowisk i etatów 

w Referatach Finansowych.  

 

 

 

                                                 
5 Por. np. liczba uczniów w oddziałach klas 1,4, 5, 8 Szkoły Podstawowej nr 1 – na rok szkolny 2018/2019. 

20 24 21 17 24 20 18 16 20 22 25 20 24 23 18 18 

                

1 a 1 b 1 c 1 d 4 a 4 b 4 c 4 d 4 e 4 f 5 a 5 b 5 c 5 d 5 e 5 f 

 

21 21 16 15 15 

     

8 a 8 b 8 c 8 d 8 e 
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Tabela 5. Porównanie liczby etatów i stanowisk w Referatach finansowych 

obydwu Urzędów.  

 

Referat Finansowo- Budżetowy - Witkowo Referat Finansowo-Księgowy -Trzemeszno 

Skład: Skład: 

1. Skarbnik 1. Skarbnik 

2. Księgowość finansowo-budżetowa 2. Zastępca Głównego Księgowego 

3.Księgowość finansowo-budżetowa 3. Stanowisko ds. wynagrodzeń. 

4. Księgowość finansowo-budżetowa 4.Stanowisko ds. windykacji i egzekucji podatków 

i opłat. 

5.Wymiar podatków i opłat. 5.Stanowisko ds. rozliczeń i analiz. 

6. Wymiar podatków i opłat. 6. Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 

7. Księgowość i Windykacji Należności  7. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat. 

8. Płac i Ewidencji Mienia Komunalnego 8. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat. 

9.Opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

9. Stanowisko ds. budżetu i rozliczeń. 

10. Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, 

podatku VAT i Windykacji, dochodów z 

Mienia Gminy. 

10. Stanowisko ds. sprawozdawczości i ewidencji. 

  11. Stanowisko ds. księgowości budżetowej. 

  12. Stanowisko ds. księgowości podatkowej w 

zakresie opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz egzekucji adm. 

  13. Stanowisko ds. budżetu i planowania. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

i Miasta w Witkowie oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzemeszna.   

 

Dla wzmocnienia wartości porównawczej poniżej przedstawiono przykłady 

zakresów czynności pracowników Referatu Finansowo- Księgowego Urzędu Gminy 

i Miasta Witkowa oraz zakresów czynności pracowników Referatu Finansowo-

Księgowego Urzędu Miejskiego Trzemeszna. Niniejsze porównanie było możliwe 

z uwagi na dostępność zakresów czynności pracowników Referatu Finansowo-

Budżetowego Urzędu Gminy i Miasta Witkowa. Jednocześnie, aby niepotrzebnie nie 

doprowadzać do zbytecznego rozrostu zawartości niniejszego sprawozdania 

porównywanie pozostałych zakresów pozostawiono do uzgodnień kierownika j.s.t. 

z kierownikami referatów Urzędu Miejskiego Trzemeszna w szczególności, gdyby 

udało się otrzymać pełen komplet zakresów czynności z Urzędu Gminy i Miasta 

Witkowo. 
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Porównanie zakresów czynności   

Referat Finansowo-Księgowy -Trzemeszno Referat Finansowo – Budżetowy- Witkowo 

 

1.Inspektor ds. księgowości budżetowej 1. Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 

 

1. Dekretuje dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

2. Prowadzi księgi rachunkowe Urzędu Miejskiego. Księguje  

dokumenty dotyczące wydatków Urzędu w tym wydatków 

w zakresie środków zewnętrznych. 

3. Sprawdza dokumenty pod względem zgodności z planem 

finansowo rzeczowym czy zastosowano prawidłową 

klasyfikację budżetową, rozlicza delegacje służbowe i inne 

dokumenty księgowe. 

4. Prowadzi ewidencje na kontach pozabilansowych Urzędu 

w zakresie zaangażowania na koncie Ma 998 i Ma 999.  

5. Prowadzi ewidencję na koncie 976 

6. Uzgadnia konta ewidencji syntetycznej z analityką oraz ich 

1. Kompletowanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych 

i rocznych jednostek organizacyjnych. 

2. Sporządzanie projektów planów i planów finansowych 

dochodów i wydatków jednostek oraz informowanie 

jednostek o zmianach. 

3. Sprawdzanie pod względem formalnym sprawozdań 

budżetowych jednostek. 

4. Prowadzenie rozliczeń bankowych: 

1) Sporządzanie przelewów, 

2) Uaktualnianie bazy kontrahentów, 

3) Sporządzanie potwierdzeń przelewów, 

4) Kontrola stanu środków finansowych na rachunkach 
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weryfikacja do 7 - go dnia miesiąca po miesiącu, którego 

zapisy dotyczą z pracownikiem na stanowisku ds. 

sprawozdawczości i ewidencji. 

7. Przygotowuje dane do półrocznej informacji i rocznego 

sprawozdania z wykonania budżetu. 

8. Sprawdza dowody księgowe pod względem formalno- 

rachunkowym – potwierdza poprawność podpisem, 

9. Co miesięcznie nie później niż do 12 – go dnia po miesiącu 

sprawozdawczym sporządza analizy stopnia zaangażowania 

w stosunku do planowanych kwot ujętych we właściwych 

uchwałach zarządu bądź Rady, czynność tę potwierdza 

podpisem i po zaakceptowaniu przez zastępcę skarbnika lub 

skarbnika informuje kierowników referatów w zakresie 

wykonania planu wydatków oraz w sprawie sporządzenia 

wniosku do korekty planu finansowego. 

10. Prowadzi rejestr zakupu podatku VAT. 

11. Na podstawie sprawdzonych rejestrów rozlicza podatek 

naliczony oraz podatek należny, i sporządza deklarację 

VAT oraz składa ją w Urzędzie Skarbowym, sporządza 

dyspozycję przelewu należnego podatku w przypadku 

bankowych, 

5) Przygotowywanie umów lokat bankowych, 

5. Naliczanie obciążeń za zużyte media w świetlicach 

wiejskich. 

6. Wystawianie not księgowych i korygujących, 

prowadzenie rejestru wystawionych not. 

7. Sprawdzanie poprawności dowodów księgowych pod 

względem zgodności w wymogami art. 21 i art. 22 

ustawy s dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. 

8. Obsługa Systemu Zarządzania Budżetami jednostek 

Samorządu Terytorialnego – „BeSTi@”. 

9. Odbiór wyciągów bankowych Urzędu Gminy i Miasta 

z Banku Spółdzielczego. 

10. Kompletowanie dokumentów księgowych i sprawdzanie 

zgodności z wyciągami bankowymi, przygotowywanie 

dokumentacji do księgowania. 
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zapłaty. 

12. Niezwłocznie podejmuje czynności wyjaśniające oraz 

terminowo i poprawnie formułuje odpowiedzi 

na skierowane pisma. 

13. W terminach określonych odrębnymi przepisami oraz 

wewnętrznymi regulacjami terminowo i właściwie 

podejmuje czynności inwentaryzacyjne w przedmiocie 

określonym zakresem obowiązków. 

14. Wykonuje inne prace zlecone. 

15. Gromadzi, przechowuje i przekazuje do pracownika 

odpowiedzialnego za archiwizowanie akt dokumentacji 

określonej ustawami związanej z wykonywanymi 

zadaniami do archiwum zakładowego. 

 

2.Referent ds. księgowości podatkowej 2.Stanowisko ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami 

Komunalnymi 

 

1. Znajomość obowiązujących aktów prawnych. 

2. Wystawianie wezwań do zapłaty dotyczących mieszkań 

komunalnych. 

1. Prace związane z księgowaniem, windykacją i egzekucją 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo-
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3. Sporządzanie pozwów do Sądu rejonowego. 

4. Sporządzanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności 

do Sądu Rejonowego. 

5. Sporządzanie wniosków egzekucyjnych do Komornika 

Sądowego. 

6. Sporządzanie upomnień dotyczących zaległości 

podatkowej. 

7. Sporządzanie tytułów wykonawczych do Urzędów 

Skarbowych. 

8. Sporządzanie wniosków do OPS związanych 

z świadczeniem 500+ Osób zalegających z płatnością 

czynszu za mieszkanie komunalne. 

9. Miesięczne, kwartalne i roczne uzgadnianie dochodów 

budżetowych. 

10. Przygotowywanie danych do sprawozdań. 

11. Ewidencja faktur VAT i prowadzenie rejestru sprzedaży 

faktur VAT w programie WIP i FOKA. 

12. Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach 

i opłatach. 

13. Niezwłoczne podejmowanie czynności wyjaśniających oraz 

księgowych w zakresie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

3. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wymiaru 

i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

4. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień 

niezbędnych do projektowania budżetu, na potrzeby 

Burmistrza i Rady Miejskiej. 

5. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji płatników opłat. 
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odpowiedzi pisemne na skierowane pisma. 

 

3.Inspektor ds. wynagrodzeń 3. Stanowisko ds. Płac i Ewidencji Mienia Komunalnego 

1. Prowadzenie dokumentacji płacowej (wypłata 

wynagrodzeń pracowników Urzędu, nagród 

jubileuszowych, nagród jednorazowych, odpraw 

emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop). 

2. Sporządzanie dokumentacji płacowej w zakresie środków 

z Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

3. Naliczanie ekwiwalentu za udział w działaniach 

i ćwiczeniach ratowniczych osób należących 

do Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Trzemeszno. 

4. Sporządzanie wypłat miesięcznych diet Radnych, 

Sołtysów i Przewodniczących Rad Sołeckich. 

5. Comiesięczna wypłata stypendiów sportowych. 

6. Naliczanie i wpłata wynagrodzenia Członków Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

7. Wystawianie zaświadczeń dotyczących wysokości 

wynagrodzeń na żądanie pracownika i innych instytucji. 

8. Dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi 

1. Realizacja i ewidencja wydatków osobowych, dodatków, 

wynagrodzeń, nagród, ryczałtów, ekwiwalentów 

przysługujących pracownikom urzędu m.in.: 

2. Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń 

pracowników z uwzględnieniem wszelkich dodatków 

i potrąceń. 

3. Prowadzenie kart wynagrodzeń. 

4. Rozliczanie ryczałtów za używanie samochodów 

prywatnych do celów służbowych. 

5. Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę 

wykonywania przelewów wynagrodzeń na indywidualne 

konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac. 

6. Naliczanie diet za udział w sesjach, inkasa za podatek 

rolny i kwartalnika sołtysów. 

7. Naliczanie diet dla radnych. 

8. Przygotowywanie dokumentacji i wypłat z tytułu zleceń 

i umów o dzieło. 
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przepisami od wypłaconych świadczeń oraz sporządzanie 

dyspozycji przelewu dotyczącego przekazania obciążeń. 

Rozliczanie podatku według deklaracji PIT dla każdego 

rodzaju świadczeń oraz terminowego przekazywania 

rozliczeń do właściwych Urzędów Skarbowych. 

9. Sporządzanie dokumentacji świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego. 

10. Naliczanie i odprowadzanie składki do PFRON. 

11. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do ustalania 

kapitału początkowego dla pracowników Urzędu oraz dla 

pracowników z TPL, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

12. Księgowanie dokumentów dotyczących wynagrodzeń 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w celu 

dokonania zapisów w księgach rachunkowych.  

13. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych 

za rok poprzedni (formularze PIT-11, PIT-4R 

od wynagrodzeń i umów zleceń i stypendiów 

sportowych). 

14. Wystawianie deklaracji PIT–R od diet Radnych, 

9. Sporządzenie dokumentacji dla osób przechodzących 

na renty i emerytury. 

10. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 

rozliczania refundacji robót społeczno-użytecznych, 

interwencyjnych, robót publicznych. 

11. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, 

sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odpowiednich deklaracji podatkowych i przesyłanie ich 

do właściwego Urzędu Skarbowego. Sporządzanie 

dokumentów stanowiących podstawę wykonywania 

przelewów do Urzędu Skarbowego. Sporządzanie PIT-11, 

PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR. 

12. Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną 

wszystkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji 

i raportów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dot. 

m.in.: comiesięcznego rozliczenia składek społecznych 

oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich 

pracowników i zleceniobiorców, inne), sporządzanie 

dokumentów stanowiących podstawę wykonywania 

przelewów składek ZUS, wydawanie zaświadczeń 

o wielkości składek ubezpieczeniowych. 

13. Prowadzenie spraw dotyczących PEFRON (deklaracje, 

wpłaty). 
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Sołtysów, Przewodniczący Rad Sołeckich i osób dyżur 

w ob. komisjach wyborczych. 

15. Sporządzanie sprawozdania dot. części wynagrodzeń Z-

03, Z-05, Z-06. 

16. Naliczanie i odprowadzanie odpisu Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

17. Prowadzenie zaangażowania środków na wydatki 

w grupie wynagrodzeń wraz z pochodnymi według 

działów, rozdziałów i paragrafów wydatkowych.   

18. Opracowanie i analiza planowanych wynagrodzeń wraz 

z pochodnymi według działów, rozdziałów i paragrafów 

wydatkowych w relacji do planowanych kwot wydatków 

ujętych w budżecie za okresy na koniec lutego, czerwca 

i września do 10 dnia następnego miesiąca. Analizę 

wykonuje w celu kontroli poziomu wykonania wydatków, 

bieżącego planowania i sprawozdawczości.  

19. Wykonywanie innych prac zleconych. 

Zakres dot. ŚDS: 

1. Sporządzanie dokumentacji płacowej w zakresie 

środków z Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

14. Prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej dla 

pracowników Urzędu, OK,SiR,  BPM-G, M-GOPS. 

15. Rozliczanie (w sezonie letnim) pracowników bramy 

wjazdowej do OW z opłat wjazdowych. 

16. Sprawy funduszu socjalnego m.in. ustalanie zgodności 

wydatków z ustawą o ZFŚS i Regulaminem korzystania 

ze świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w 

Witkowie, naliczanie składek z ZFŚS i podatku 

dochodowego od wypłat z rachunku ZFŚS. 

17. Sporządzanie sprawozdań dla GUS z płac. 

18. Księgowanie opłaty skarbowej. 

19. Rozliczanie inwentaryzacji i prowadzenie księgi 

inwentarzowej urzędu, OSP, świetlic.  

20. Załatwianie spraw związanych z cechowaniem urządzeń 

i mebli biurowych. 

21. Współpraca ze stanowiskiem prowadzącym sprawy 

kadrowe w zakresie dokumentacji niezbędnej 

do sporządzenia wypłat należnych świadczeń 

pracowniczych. 

22. Prowadzenie spraw przyznania dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników. 
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2. Wystawianie zaświadczeń dotyczących wysokości 

zarobków pracowników na żądanie pracownika i innych 

instytucji. 

3. Dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Prawidłowe i terminowe sporządzanie dyspozycji 

przelewu dotyczącego przekazania obciążeń. 

5. Miesięczne rozliczanie podatku dochodowego według 

deklaracji PIT. 

6. Sporządzanie i potwierdzanie poprawności podpisem, 

dokumentację dotycząca ubezpieczenia społecznego 

w programie PŁATNIK. 

7. Rozliczanie podatku dochodowego od osób 

fizycznych za rok poprzedni (formularz PIT od wynagrodzeń 

i umów zlecenia). 

8. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych (Z-

03, Z-06, Z-05). 

9. Naliczanie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. 

10. Sporządzanie umów o pracę. 
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11. Sporządzanie umów zlecenia. 

12. Zmiana angaży dotyczących zatrudnienia. 

13. Wypełnianie świadectw pracy. 

14. Obliczanie wymiaru urlopu. 

15. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników. 

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozostałych 

składników wynagrodzeń. 

4.Starszy inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 4. Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 

 

1. Wymiar podatku rolnego i łącznego zobowiązania 

pieniężnego na terenie miasta i gminy, w programie 

komputerowym POGRUN+. 

2. Dokonuje zmian w ciągu roku podatkowego w ewidencji 

podatników na podstawie ewidencji gruntów i budynków, 

aktów notarialnych i informacji podatników 

3. Rejestruje, aktualizuje prywatne umowy dzierżawy zawarte 

pomiędzy podatnikami i dotyczące gruntów położonych na 

terenie tutejszej gminy. 

4. Przygotowuje wnioski do rozpatrzenia w sprawie 

umorzenia, odroczenia, zwolnienia, ulg inwestycyjnych i z 

1. Bieżące i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a w szczególności art. 21 i art. 22 ustawy s dnia 29 

września o rachunkowości w sposób umożliwiający 

terminowe i rzetelne przekazywanie informacji 

ekonomicznej o działalności Urzędu. 

2. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich 

urządzeń księgowych z tym związanych przede 

wszystkim obsługi systemu finansowo-księgowego 

wydatków, kosztów. 

3. Opracowanie analiz kont bilansowych. 

4. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji i ewidencji 
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tytułu kupna gruntów dotyczących w/w podatków od osób 

fizycznych. 

5. Przygotowuje decyzje wydawane przez burmistrza 

w sprawie udzielonych ulg. 

6. Sporządza i wydaje zaświadczenia o posiadaniu, wielkości 

i użytkach rolnych gospodarstwa. 

7. Prowadzi rejestr podatników (osoby fizyczne i prawne) 

posiadających środki transportowe na terenie miasta 

i gminy w programie POST+. 

8. Prowadzi całokształt spraw dotyczących podatków 

od środków transportowych. 

9. Przygotowuje wnioski do rozpatrzenia zaświadczeń 

w sprawie umorzenia, odroczenia dotyczące podatku 

od środków transportowych. 

10. Przygotowuje projekty uchwał w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

11. Sporządza wykaz podatników, wobec których zastosowano 

ulgi w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 

dotyczące zaległości podatkowych z tytułu podatków i opłat 

lokalnych. 

wydatków prowadzonych inwestycji. 

5. Sprawozdawczość budżetowa - wydatki. 
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12. Podaje do publicznej wiadomości w systemie kwartalnym 

i rocznym wykaz podatników, którym udzielono pomocy. 

Zgodnie z zasadą o finansach publicznych. 

13. Przyjmuje wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego. 

14. Sporządza kwartalne i roczne sprawozdania rzeczowo – 

finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

15. Przygotowuje zaświadczenia dla beneficjentów pomocy 

o wysokości uzyskanej pomocy publicznej lub pomocy 

de minimis w zakresie prowadzonych podatków 

16. Przygotowuje dane i sporządza kwartalne i roczne 

sprawozdania. 

17. Sporządza wniosek do korekty budżetu w zakresie 

dochodów i po akceptacji zastępcy Głównego księgowego 

lub osoby upoważnionej przekazuje do pracownika ds. 

rozliczeń. 

18. Niezwłocznie podejmuje czynności wyjaśniające oraz 

terminowo i poprawnie formułuje odpowiedzi 
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na skierowane pisma. 

19. W terminach określonych odrębnymi przepisami oraz 

wewnętrznymi regulacjami terminowo i właściwie 

podejmuje czynności inwentaryzacyjne w przedmiocie 

określonym zakresem obowiązków 

20. Wykonuje inne prace zlecone. 

21. Gromadzi, przechowuje i przekazuje do pracownika 

odpowiedzialnego za archiwizowanie akt dokumentacji 

określonej ustawami i związanej z wykonywanymi 

zadaniami do archiwum zakładowego. 

 

5.Inspektor ds. windykacji i egzekucji podatków i opłat 5. Stanowisko ds. Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 

i windykacji dochodów z mienia gminy 

 

1.Sprawy związane z przypisem i księgowaniem podatków 

i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych techniką 

komputerową w dwóch programach. 

2.Rozliczenia rachunkowo-kasowe inkasentów i naliczanie 

sołtysom wynagrodzenia za inkaso. 

3.Miesięczne i kwartalne uzgadniania wpływów z dochodów 

1. Przygotowywanie, aktualizacja i ewidencja umów 

dzierżawy gruntów położonych na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego w Skorzęcinie. 

2. Wystawianie faktur ze sprzedaży, dzierżawy i najmu 

mienia komunalnego. 

3. Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży. 

4. Ewidencja dochodów z mienia z mienia komunalnego 
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budżetowych 

4. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych. 

5.Przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdań 

kwartalnych, półrocznych i rocznych. 

6. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu lub stanie zaległości 

w podatkach. 

7.Prowadzenie w dokumentach księgowych wg. źródeł i tytułów 

osiąganych dochodów ewidencji przypisów, odpisów, wypłat, 

zwrotów i rozliczeń nadpłat. 

8.Dekretacja dowodów bankowych i innych dokumentów 

księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.Uzgadnianie kont syntetycznych z analitycznymi 

w programach komputerowych oraz ich weryfikacja. 

10.Sporządzanie zestawień obrotów i sald na poszczególne 

okresy sprawozdawcze. 

11. W terminach określonych odrębnymi przepisami oraz 

wewnętrznymi regulacjami terminowe i właściwie 

podejmowanie czynności inwentaryzacyjnych. 

12. Sprawdzanie dowodów pod względem formalno-

rachunkowym. 

oraz z opłat. 

5. Windykacja należności dochodów z mienia komunalnego 

oraz opłat. 

6. Współpraca z Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu 

i Rekreacji i Komisjami Rady w zakresie spraw dot. 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. 

7. Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dot. 

OW w Skorzęcinie. 

8. Wykonywanie budżetu w zakresie spraw objętych 

zakresem czynności. Potwierdzenie wykonania prac, opis 

wydatków oraz sprawdzanie faktur pod względem 

merytorycznym w zakresie kompetencji. 

9. Prowadzenie spraw opłat za zajęcie pasa drogowego, 

umieszczenie w pasie drogowym (przypis i windykacja). 

10. Prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych. 

11. Prowadzenie spraw przyznania dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników w tym m.in. 

wydawanie decyzji. 
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13.Wykonywanie innych prac zleconych. 

14.Uzgadnianie i weryfikacja wpływu dochodów 

z pracownikiem ds. budżetu i planowania. 

15.Rozliczanie wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb 

Rolniczych. 

6.Inspektor ds. sprawozdawczości i ewidencji 6. Referat Finansowo-Budżetowy- nie podano nazwy 

stanowiska. 

 

1. Dekretacja dowodów bankowych i dokumentów 

księgowych. 

2. Uzgadnianie kont ewidencji syntetycznej z analityką. 

3. Ewidencja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

4. Księgowanie wyciągów bankowych w zakresie wydatków 

Urzędu. 

5. Księgowanie pożyczek mieszkaniowych, w tym ZOS. 

6. Księgowanie dotacji. 

7. Księgowanie kont pozabilansowych Urzędu. 

8. Księgowanie operacji na rachunku „młodociani 

pracownicy”, wadium, kaucje mieszkaniowe. 

9. Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. 

1. Prowadzenie spraw związanych z poborem podatków 

i opłat lokalnych – prowadzenie urządzeń księgowo-

ewidencyjnych podatków i opłat: 

2. rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych dla 

wsi Czajki, Chłądowo, Dębina, Ćwierdzin, Folwark, Piaski, 

Gaj, Gorzykowo, Kamionka, Kołaczkowo, Królewiec, 

Jaworowo, Malenin, Małachowo-Kępe, Małachowo-

Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany, Małachowo-

Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek, Mąkownica, 

Mielżyn, Odrowąż, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, 

Strzyżewo Witkowskie, Sokołowo, Witkówko, Wiekowo 

oraz miasto Witkowo, 

3. rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób prawnych, 

4. opłaty miejscowej, 
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10. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem 

formalno – rachunkowym i potwierdzanie poprawności 

podpisem. 

11. W terminach określonych odrębnymi przepisami oraz 

wewnętrznymi regulacjami terminowo i właściwie 

podejmuje czynności inwentaryzacyjne w przedmiocie 

określonym zakresem obowiązków. 

12. Analiza i sprawdzanie zrealizowanych wydatków 

w stosunku do planowanych, dane do półrocznej informacji 

i rocznego sprawozdania i wykonania budżetu, dane 

do bilansu, sporządzanie zestawienia obrotów i sald księgi 

głównej na poszczególne okresy sprawozdawcze, nie 

rzadziej niż na koniec miesiąca. 

13. Prowadzenie osobnej ewidencji do projektów 

realizowanych w Urzędzie. 

14. Wprowadza plany wydatków budżetowych zgodnie 

z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej lub Zarządzeniami 

Burmistrza dla Urzędu Miejskiego. 

15. Ewidencja na kontach pozabilansowych Urzędu w zakresie 

zaangażowania na koncie Ma 998 i Ma 999. 

5. Obsługa programu kasowego - zlecenie wpłat z tytułu 

podatków i innych opłat, 

6. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji 

administracyjnej świadczeń pieniężnych (upomnienia, 

tytuły wykonawcze) oraz postępowania zabezpieczającego 

(ustanowienia hipotek, wpisów zastawów skarbowych), 

7. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów 

wykonawczych. 

8. Przygotowywanie sprawozdań dot. Podatków, opłat 

i udzielonej pomocy publicznej. 

9. Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowości sołtysów 

z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych należności 

podatkowych. 

10. Prowadzenie zapisu służącego za podstawę obliczenia 

należnego sołtysom wynagrodzenia za inkaso. 

11. Prowadzenie postępowań w sprawach: odroczeń, rozłożeń 

na raty, umorzeń odsetek. 

12. Wydawanie zaświadczeń. 

- o wysokości opłaconych podatków lub zaległości 

podatkowych, 



 34 

16. Przechowywanie i przekazywanie do pracownika 

odpowiedzialnego za archiwizowanie akt dokumentacji 

określonej ustawami związanej z wykonywanymi 

zadaniami do archiwum zakładowego. 

17. Czynności wyjaśniające oraz terminowe i poprawne 

formułowanie odpowiedzi na skierowane pisma. 

18. Wykonuje inne prace zlecone. 

- o udzielonej pomocy de mimimis, 

- innych, 

13. Prowadzenie druków ścisłego zarachowania (opłaty 

miejscowa, inne) 

14. Prowadzenie postępowań podatkowych wynikających 

z ustawy Ordynacja podatkowa m.in.: odroczenia, 

rozłożenia na raty, umorzenia, wygaśnięcia zobowiązań 

podatkowych, a także wykonywanie zadań wynikających z 

przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

15. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy 

publicznej przedsiębiorcom. 

 

7.Inspektor ds. rozliczeń i analiz 7. Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 

 

1. Ocena zgodności, kompletności i poprawności materiałów 

planistycznych do projektu budżetu od podległych 

jednostek organizacyjnych i referatów gminy. 

2. Sporządzanie danych i zawiadamianie jednostek 

organizacyjnych gminy o zmianach w planach finansowych 

zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami 

1. Sporządzanie dyspozycji przelewowych środków m.in. 

do jednostek budżetowych, rat kredytów, dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej. 

2. Przygotowywanie materiałów niezbędnych 

do wykonywania obowiązków z zakresu 
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Burmistrza oraz bieżąca kontrola, sprawdzanie 

i podpisywanie planów finansowych otrzymanych 

z podległych jednostek. 

3. Bieżąca kontrola otrzymanych dotacji i środków z zewnątrz 

oraz stanu kont w bankowości elektronicznej. 

4. Obsługa kredytów i pożyczek, a szczególności ewidencja, 

uzgodnienia i kontrolowanie wpływu transz pożyczek 

i kredytów oraz czuwanie nad terminową spłatą rat 

kapitałowych i odsetek. 

5. Kontrola i spłata rat oraz odsetek od zaciągniętych 

kredytów i pożyczek bankowych. 

6. Sporządzanie tabel kredytowych składanych do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii o możliwości 

spłaty kredytów i pożyczek.  

7. Przekazywanie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami 

dla Instytucji Kultury oraz przekazywanie składek 

do stowarzyszeń, w których Gmina jest zrzeszona oraz 

uzgadnianie i przekazywanie środków na bieżącą 

działalność podległych jednostek zgodnie ze składanymi 

zapotrzebowaniami. 

sprawozdawczości. 

3. Przygotowywanie sprawozdań budżetowych w zakresie 

dochodów. 

4. Prowadzenie księgowości budżetowej: 

- Dekretacja dokumentów księgowych, 

- Ewidencja wpływów i rozchodów środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu gminy, 

- Ewidencja syntetyczna dochodów, 

5. Ewidencja kredytów i pożyczek bankowych. 

6. Wykonywanie czynności związanych z członkostwem 

w Komisji Przetargowej (członek Komisji ds. weryfikacji 

ofert) zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej, 

m.in. przygotowywanie i przekazywanie Komisji informacji 

dotyczących wpływów wadium przed otwarciem ofert. 

7. Prowadzenie dokumentacji korespondencji referatu. 

8. Sprawdzanie poprawności dowodów księgowych pod 

względem zgodności z wymogami art. 21 i art. 22 ustawy z 

dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. 
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8. Weryfikacja numeru rachunku bankowego z białą listą, 

kontrola przelewów pod kątem załącznika nr 15 do ustawy 

o VAT, stosowanie przelewów split payment. 

9. Dokonywanie przelewów rachunków, faktur, składek 

ubezpieczeniowych, oraz innych dokumentów 

rozliczeniowych. 

10. Dokonywanie przelewów wszystkich płatności związanych 

z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 

11. Przekazywanie na konta osobiste wynagrodzenia, diety 

radnych oraz sołtysów oraz wynagrodzenia za inkaso 

łącznego zobowiązania pieniężnego. 

 

 

8. Skarbnik Gminy 8. Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej 

 

1. Analizowanie uzyskiwanych dochodów, stawianie 

wniosków co do oszczędności jak i znalezienia źródeł 

dochodów. 

2. Sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości 

bezpośredniemu przełożonemu lub Burmistrzowi. 

1. Sporządzanie dyspozycji przelewowych środków m.in. 

do jednostek budżetowych, rat kredytów, dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej. 

2. Przygotowywanie materiałów niezbędnych 

do wykonywania obowiązków z zakresu 
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3. Opracowanie projektów uchwał, wykonywanie uchwał 

Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza. 

4. Zgłaszanie Burmistrzowi potrzeby uzyskiwania opinii 

właściwej komisji Rady. 

5. Planowanie zadań rzeczowych i wydatków dotyczących 

prowadzonej dziedziny gminy oraz przedkładanie 

w terminie 30 dni po zakończeniu roku budżetowego - 

sprawozdania. Wstępne planowanie zadań w terminie 

do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

6. Sygnalizowanie Burmistrzowi o zdarzeniach, które mogą 

być powodem braku równowagi budżetowej. 

7. Uzyskiwanie wykładni prawa w sprawach lub 

nierozstrzygniętych normą prawną od radcy prawnego jak 

i specjalistów organów administracji rządowej. 

8. Realizuje budżet gminy zgodnie z założeniami 

i wytycznymi Rady Miejskiej i Burmistrza oraz 

z przepisami prawa. 

9. Przekazuje kierownikom referatów, samodzielnym 

stanowiskom pracy Urzędu Miejskiego dane niezbędne 

do opracowania projektu planu budżetowego. 

sprawozdawczości. 

3. Przygotowywanie sprawozdań budżetowych w zakresie 

dochodów. 

4. Prowadzenie księgowości budżetowej: 

5. Dekretacja dokumentów księgowych, 

6. Ewidencja wpływów i rozchodów środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu gminy, 

7. Ewidencja syntetyczna dochodów, 

8. Ewidencja kredytów i pożyczek bankowych. 

9. Wykonywanie czynności związanych z członkostwem 

w Komisji Przetargowej (członek Komisji ds. weryfikacji 

ofert) zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji 

Przetargowej, m.in. przygotowywanie i przekazywanie 

Komisji informacji dotyczących wpływów wadium przed 

otwarciem ofert. 

10. Prowadzenie dokumentacji korespondencji referatu. 

11. Sprawdzanie poprawności dowodów księgowych pod 

względem zgodności z wymogami art. 21 i art. 22 ustawy 

z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. 
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10. Przekazuje kierownikom podległych jednostek wytyczne 

oraz dane niezbędne do opracowania planu finansowego. 

11. Opracowuje wstępny projekt budżetu, opracowuje 

projekty uchwał w sprawie budżetu danego roku oraz 

zmiany w ciągu roku budżetowego. 

12. Dokonuje analizy budżetu i bieżąco informuje Burmistrza 

o jego realizacji. 

13. Dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje 

i organizuje obieg dokumentów finansowych. 

14. Nadzoruje rozliczenia inkasentów. 

15. Nadzoruje prawidłowość gospodarki finansowej 

jednostek pomocniczych. 

16. Organizuje i dokonuje wewnętrzną informację 

z pracownikami dotyczącą wykonywania budżetu. 

17. Nadzoruje, ewidencjonuje i egzekwuje należności 

finansowe. 

18. Prowadzi nadzór nad ewidencją i inwentaryzacją majątku 

gminnego. 

19. Bezpośrednio kieruje Referatem Finansowo – 

Księgowym. 
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20. Kieruje rachunkowością Urzędu Miasta i Gminy. 

21. Prowadzi kontrolę wewnętrzną Referatu oraz zewnętrzną 

w jednostkach podporządkowanych. 

22. Sporządza sprawozdawczość budżetową. 

23. Sporządza plany finansowe z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego wg dysponentów środków, plan 

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz planu dotacji celowych 

otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień 

z organami administracji rządowej. 

9.Inspektor ds. budżetu i rozliczeń 9. Stanowisko ds. Księgowości i Windykacji Należności 

 

1. Opracowuje projekt zarządzenia w roku poprzedzającym rok 

budżetowy w sprawie założeń materiałów i zasad 

opracowania materiałów do projektu budżetu. 

2. Opracowuje projekt zarządzenia w sprawie projektu budżetu 

Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedkłada 

burmistrzowi w celu podjęcia stosownej uchwały oraz  

1. Prowadzenie spraw związanych z poborem podatków 

i opłat lokalnych – prowadzenie urządzeń księgowo-

ewidencyjnych podatków i opłat: 

- rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób 

fizycznych dla wsi Czajki, Chłądowo, Dębina, 

Ćwierdzin, Folwark, Piaski, Gaj, Gorzykowo, 

Kamionka, Kołaczkowo, Królewiec, Jaworowo, 
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przekazuje do 15 listopada: regionalnej izbie obrachunkowej 

celem zaopiniowania, organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

3. Opracowuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 

projekty zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w ciągu 

roku budżetowego przy pomocy programu Bestia. 

4. Opracowuje projekty zmian uchwały budżetowej w ciągu 

roku budżetowego z załącznikami oraz uzasadnieniem przy 

pomocy programu Bestia. 

5. Opracowuje projekty uchwał w sprawie wydatków 

niewygasających. 

6. Sporządza umowy na przekazanie dotacji na podstawie 

innych przepisów ustawy o finansach publicznych 

(niedotyczących ustawy o pożytku publicznym 

i wolontariacie). 

7. Sprawdza rozliczenia z wykorzystania udzielonych dotacji. 

8. Sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. 

9. Prawidłowo i terminowo sporządza dokumentację dotyczącą 

obliczenia ryczałtu za używanie pojazdu prywatnego 

do celów służbowych, w tym sprawdza pod względem 

Malenin, Małachowo-Kępe, Małachowo-

Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany, 

Małachowo-Złych Miejsc, Ruchocin, Ruchocinek, 

Mąkownica, Mielżyn, Odrowąż, Ostrowite 

Prymasowskie, Skorzęcin, Strzyżewo Witkowskie, 

Sokołowo, Witkówko, Wiekowo oraz miasto Witkowo, 

- rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób 

prawnych, 

- opłaty miejscowej, 

2. Obsługa programu kasowego - zlecenie wpłat z tytułu 

podatków i innych opłat. 

3. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji 

administracyjnej świadczeń pieniężnych (upomnienia, 

tytuły wykonawcze) oraz postępowania 

zabezpieczającego (ustanowienia hipotek, wpisów 

zastawów skarbowych). 

4. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów 

wykonawczych. 

5. Przygotowywanie sprawozdań dot. podatków, opłat 

i udzielonej pomocy publicznej. 

6. Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowości 

sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych 
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formalnym i rachunkowym dokumentację oświadczeń 

za korzystanie z samochodów prywatnych na cele służbowe 

z zawartymi umowami, przedstawionymi i uzgodnionymi 

z pracownikiem Referatu Organizacyjnego w zakresie 

danych z ewidencją czasu pracy.  

10. Rozlicza i kontroluje środki dotyczące pożyczek z ZFŚS. 

11. Przekazuje na konta osobiste wynagrodzenia, diety radnych, 

sołtysów oraz wynagrodzenia za inkaso łącznego 

zobowiązania pieniężnego. 

12. Dokonuje przelewy rachunków, faktur, składek 

ubezpieczeniowych, pożyczek mieszkaniowych, płatności 

związanych z ZFŚS oraz innych dokumentów 

rozliczeniowych. 

13. Przygotowuje wartość szacunkową planowanych 

do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, sporządza wniosek 

wraz z tabelą kredytową o wydanie opinii przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową o możliwości spłaty kredytów 

i pożyczek. 

należności podatkowych. 

7. Prowadzenie zapisu służącego za podstawę obliczenia 

należnego sołtysom wynagrodzenia za inkaso. 

8. Prowadzenie postępowań w sprawach: odroczeń, 

rozłożeń na raty, umorzeń odsetek. 

9. Wydawanie zaświadczeń. 

- o wysokości opłaconych podatków lub zaległości 

podatkowych, 

- o udzielonej pomocy de mimimis, 

- innych. 

10. Prowadzenie druków ścisłego zarachowania (opłaty 

miejscowa, inne). 

11. Prowadzenie postępowań podatkowych wynikających 

z ustawy Ordynacja podatkowa m.in.: odroczenia, 

rozłożenia na raty, umorzenia, wygaśnięcia zobowiązań 

podatkowych, a także wykonywanie zadań 

wynikających z przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

12. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy 

publicznej przedsiębiorcom. 
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10.Inspektor ds. budżetu i planowania  

1. Dekretuje dowody bankowe i dokumenty księgowe 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Prowadzi księgi rachunkowe Gminy Trzemeszna. 

Księguje wyciągi bankowych w zakresie : 

a) Wpływów dotacji. 

b) Wpływów z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa. 

c) Wpływów i przekazanych środków dla podległych 

jednostek. 

d) Wpływów pozostałych dochodów budżetu. 

3. Prowadzi ewidencję na kontach pozabilansowych. 

4. Uzgadnia konta ewidencji syntetycznej z analityką oraz  

weryfikuje do 7 - go dnia miesiąca po miesiącu, którego 

zapisy dotyczą z wyciągami bankowymi z ostatniego dnia 

okresu sprawozdawczego oraz dowodami księgowymi. 

5. Wprowadza do ewidencji księgowej planów dochodów 

i wydatków budżetowych zgodnie z podjętymi 

Uchwałami Rady Miejskiej lub Zarządzeniami 
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Burmistrza Trzemeszna oraz zrealizowanych wydatków 

i dochodów jednostek organizacyjnych na podstawie ich 

sprawozdań. 

6. Bieżąco księguje uzgadniania i weryfikuje: 

       - przekazane przez jednostki dochody na rachunek budżetu, 

       - przekazane środki na wydatki do jednostek, 

       - przekazane środki przez Urzędy Skarbowe w zakresie 

dochodów z podatku, 

       -  przekazane pozostałe dochody na rachunek budżetu. 

7. Wprowadza do systemu księgowego na podstawie 

sprawozdań z właściwych urzędów skarbowych 

dowodów księgowych PK dla dochodów z podatku. 

8. Sporządza zestawienia obrotów i sald księgi głównej na 

poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na 

koniec miesiąca potwierdzone podpisem osoby 

sporządzającej, do dnia 9 każdego miesiąca po miesiącu 

sprawozdawczym w celu sporządzenia sprawozdań 

miesięcznych, kwartalnych i rocznych. 

9. Przyjmuje i sprawdza pod względem formalnym 

i rachunkowym sprawozdania przekazane przez jednostki 
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organizacyjne związane z realizacją dochodów – 

czynność tę potwierdza podpisem. 

10. Sporządza zbiorcze sprawozdania budżetowe 

(miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne) dla Gminy 

Trzemeszno. 

11. Przygotowuje dane do półrocznej informacji i rocznego 

sprawozdania z wykonania budżetu. 

12. Prowadzi rozliczenia w zakresie funduszu 

alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. 

13. Przekazuje wpływy za udostępnienie danych 

do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

14. Przygotowuje dokumenty (r-ków) do wypłaty. 

15. Sporządza roczny bilans budżetu. 

16. Sprawdza dowody księgowe pod względem formalno- 

rachunkowym (potwierdza poprawność podpisem). 

17. Niezwłocznie podejmuje czynności wyjaśniające oraz 

terminowo i poprawnie formułuje odpowiedzi 

na skierowane pisma. 

18. W terminach określonych odrębnymi przepisami oraz 

wewnętrznymi regulacjami podejmuje czynności 
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inwentaryzacyjne w przedmiocie określonym zakresem 

obowiązków. 

19. Przygotowuje dokumentację sprawy w zakresie ulg 

w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe. 

20. Wykonuje inne prace zlecone. 

21. Gromadzi, przechowuje i przekazuje do pracownika 

odpowiedzialnego za archiwizowanie akt dokumentacji 

określonej ustawami związanej z wykonywanymi 

zadaniami do archiwum zakładowego. 

11.Inspektor ds. księgowości podatkowej w zakresie opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz egzekucji 

administracyjnej. 

 

1. Prowadzenie sprawy w zakresie przypisu poboru opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie 

WIP, księgowania podatków i opłat w szczególności opłaty 

z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz należności nie podatkowych techniką 

komputerową w programie FOKA. 

2. Prowadzenie windykacji i egzekucji opłaty z zakresu 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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3. Wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych z zakresu  

utrzymania czystości i porządku w gminach. 

4. Miesięczne uzgadnianie dochodów w programie FOKA. 

5. Dekretowanie dowodów bankowych i dokumentów 

księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Księgowanie wyciągów bankowych w zakresie dochodów 

Gminy w programie Foka w zakresie: 

- wpływów dotacji, 

- wpływów z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa, 

– wpływów pozostałych dochodów j.s.t. 

7. Uzgadnianie kont ewidencji syntetycznej z analityką oraz 

ich weryfikacja do 7 -go dnia miesiąca po miesiącu, którego 

zapisy dotyczą z wyciągami bankowymi z ostatniego dnia 

okresu sprawozdawczego oraz dowodami księgowymi. 

8. Bieżące uzgadnianie i weryfikacja w/w dochodów 

z pracownikiem ds. budżetu i planowania. 

9. Wprowadzanie do systemu księgowego na podstawie 

sprawozdań z właściwych urzędów skarbowych dowodów 

księgowych PK dla dochodów z podatku. 

10. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem 
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formalno-rachunkowym, potwierdzanie poprawności 

podpisem. 

11. Przygotowanie materiałów do opracowania informacji 

za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu. 

12. Niezwłoczne podejmowanie czynności wyjaśniających oraz 

terminowe i poprawne formułowanie odpowiedzi 

na skierowane pisma. 

13. W terminach określonych odrębnymi przepisami oraz 

wewnętrznymi regulacjami terminowe i właściwie 

podejmowanie czynności inwentaryzacyjnych 

w przedmiocie objętych księgą druków ścisłego 

zarachowania. 

14. Wykonywanie innych prac zleconych. 

15. Gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie 

do pracownika odpowiedzialnego za archiwizowanie 

dokumentacji określonej ustawami związanej 

z wykonywanymi zadaniami do archiwum zakładowego. 

12.Zastępca Głównego Księgowego  

1. Przygotowuje dokumenty do wypłaty i do sporządzenia  
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przelewów. 

2. Prowadzi ogół prac związanych z przygotowaniem  

inwentaryzacji Urzędu. Sprawdza inwentaryzację 

sporządzoną przez powołaną komisję. 

3. Rozlicza dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których 

mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 

i finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska 

w zakresie określonym ustawą. 

4. Sporządza sprawozdania do Urzędu Statystycznego 

ze środków trwałych. 

5. Dekretuje dowody bankowe i dokumenty księgowe zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. Współpracuje w sporządzaniu na podstawie 

zweryfikowanych dokumentów w ustawowych terminach 

sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, 

rocznych dla Urzędu Miejskiego. 

7. Przyjmuje i sprawdza pod względem formalnym 

i rachunkowym sprawozdania z jednostek budżetowych, 

zakładów budżetowych i Instytucji Kultury, co potwierdza 

podpisem. 
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8. Sporządza zbiorcze sprawozdania budżetowe (miesięczne, 

kwartalne, półroczne, roczne) dla Gminy Trzemeszno. 

9. Przygotowuje dane do półrocznej informacji i rocznego 

sprawozdania z wykonania budżetu. 

10. Współpracuje przy sporządzaniu sprawozdań finansowych: 

bilansu, bilansu skonsolidowanego, rachunku zysków 

i strat, zestawienia zmian w funduszu dla Urzędu, jednostek 

budżetowych, zakładów budżetowych i Instytucji Kultury. 

11. Sprawdza dowody księgowe pod względem formalno- 

rachunkowym i potwierdza poprawność podpisem. 

12. Miesięcznie nie później niż do 12 – go dnia po miesiącu 

sprawozdawczym sprawdza analizy stopnia zrealizowanych 

wydatków w stosunku do planowanych kwot ujętych 

we właściwych zarządzeniach bądź uchwałach Rady 

przestawionej przez pracownika na stanowisku ds. 

księgowości budżetowej. 

13. Informuje kierowników referatów w zakresie wykonania 

planu wydatków oraz w sprawie sporządzenia wniosku 

do korekty planu finansowego. 

14. Sprawdza wnioski do korekty budżetu przekazane przez 
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jednostki budżetowe, referaty Urzędu i pracowników 

na samodzielnych stanowiskach. 

15. Niezwłocznie podejmuje czynności wyjaśniające oraz 

terminowo i poprawnie formułuje odpowiedzi 

na skierowane pisma. 

16. W terminach określonych odrębnymi przepisami oraz 

wewnętrznymi regulacjami terminowo i właściwie 

podejmuje czynności inwentaryzacyjne w przedmiocie 

określonym zakresem obowiązków, 

17. Wykonuje inne prace zlecone. 

18. Gromadzi, przechowuje i przekazuje do pracownika 

odpowiedzialnego za archiwizowanie akt dokumentacji 

określonej ustawami związanej z wykonywanymi 

zadaniami do archiwum zakładowego. 
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Tabela 6. Porównanie liczby etatów i stanowisk związanych z obsługą szkół.  

 

Referat obsługi jednostek 

organizacyjnych Urzędu 

Miejskiego Trzemeszna 

Stanowiska w Urzędzie G i M w Witkowie  

i szkołach w Witkowie 

1. Kierownik Referatu Obsługi 

Jednostek Oświatowych  

1.Stanowisko ds. oświaty 

2. Stanowisko ds. oświatowych. 2.  5,5 etatów księgowych w szkołach w Witkowie 

3. Stanowisko ds. oświatowych.   

4.Stanowisko ds. księgowości 

budżetowej placówek oświatowych   

5.Stanowisko ds. księgowości 1 

sprawozdawczości placówek 

oświatowych   

6.Stanowisko ds. księgowości 

budżetowej   

7.Stanowisko ds. płac   

8.Stanowisko ds. płac   

9.Stanowisko ds. finansowych   

10.Stanowisko ds. finansowych   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

i Miasta w Witkowie oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzemeszna oraz 

ustnych informacji z Urzędu Gminy i Miasta Witkowo. 
 

Również w przypadku tego porównania idealne byłoby uzyskanie danych 

dotyczących stanu zatrudnienia (szczególnie pracowników administracji i obsługi) 

w poszczególnych szkołach porównywanych j.s.t. celem sprawdzenia czy zakresy 

czynności pracowników Urzędu nie pokrywają się np. z zakresami czynności 

pracowników szkół w Witkowie. Nadto w przypadku powyższego porównania 

również należy wziąć poprawkę na liczbę jednostek obsługiwanych 

w porównywanych samorządach (por. wzmianka powyżej). Gdyby przyjąć, iż obecny 

stan zatrudnienia w Referacie Obsługi Jednostek Organizacyjnych wynosiłby 8 etatów 

wówczas na jedną jednostkę oświatową przypadałby jeden etat. Natomiast w Gminie 

i Mieście Witkowo na 5 jednostek przypada 6,5 etatów. Oczywiście pozostaje kwestia 

szczegółowej analizy zakresów czynności pracowników Referatu Obsługi Jednostek 

Oświatowych Urzędu Miejskiego Trzemeszna. Również dla pracowników tego 

referatu zostały przygotowane opisy stanowisk pracy. Uwagę natomiast zwraca bardzo 
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szeroki zakres czynności osoby zatrudnionej w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 

na stanowisku ds. Oświaty (1 etat)6.  

Przy głębszej analizie zakresów czynności pracowników Referatu Obsługi 

Jednostek Organizacyjnych (dalej ROJO) Urzędu Miejskiego Trzemeszna 

rekomenduje się uwzględnienie ww. zakresu czynności przy szczegółowej analizie 

zakresów czynności przez Kierownika j.s.t. z Kierownikiem Referatu Obsługi 

Jednostek Organizacyjnych.  

 
                                                 

6 Osoba na tym stanowisku wykonuje następujące czynności: 

Prowadzenie bazy danych SIO. 

Współdziałanie w przygotowywaniu projektów finansowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 

z terenu gminy. 

Współpraca z dyrektorami poszczególnych jednostek w zakresie realizacji zadań rzeczowych i finansowych 

m.in. związanych z dofinansowaniem zakupu podręczników. 

Współpraca z dyrektorami w przygotowywaniu arkuszy organizacyjnych gimnazjów, szkół podstawowych 

i przedszkoli oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia. 

Przygotowywanie materiałów związanych z przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek 

oświatowych. 

Przygotowywanie materiałów związanych z kształtowaniem sieci gimnazjów, szkół podstawowych 

i przedszkoli. 

Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dzieciom przygotowania przedszkolnego. 

Prowadzenie spraw związanych z działalnością przedszkoli i szkół niepublicznych na terenie gminy. 

Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej dotyczącej oświaty. 

Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływaniem 

z tych stanowisk. 

Koordynacja prawidłowego przekazywania - przejmowania majątku podczas zmian na stanowisku dyrektora. 

Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów poszczególnych jednostek. 

Przygotowywanie materiałów związanych z ocenianiem dyrektorów gminnych jednostek oświatowych. 

Prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem w gminnych jednostkach oświatowych zabezpieczenia 

majątku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 

Prowadzenie dokumentacji związanej z pracami komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o 

awans zawodowy. 

Prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw. 

Zapewnienie współpracy Burmistrza i gminnych jednostek oświatowych z Kuratorium Oświaty. 

Kontrola obowiązku nauki. 

Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół i placówek oświatowych, 

prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów dowozu do szkół i przedszkoli. 

Współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie gminnej. 

Prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze edukacyjnym w formie stypendiów 

i zasiłków szkolnych dla uczniów. 

Przygotowanie informacji (materiałów) o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie za dany rok szkolny. 

Wykonywanie budżetu w zakresie spraw objętych zakresem czynności. Potwierdzanie wykonania prac, opis 

wydatków oraz sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym w zakresie kompetencji. 

Podział i naliczanie subwencji oświatowej dla szkół i przedszkoli. 

Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, przekazywanie informacji i aktualizacja wpisów 

do CEIDG. 

Kontrola wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych 

przez inne podmioty niż jednostki samorządowe. 

Rozliczanie dotacji oświatowych. 

Rozliczanie rocznych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 

Sporządzanie rocznych informacji o wysokości pomocy o charakterze edukacyjnym. 

 



 53 

Tabela 7. Porównanie liczby etatów i stanowisk Referatu Rozwoju Lokalnego, 

Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 

z Referatem Inwestycyjnym i Referatem Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 

Komunalnych w Urzędzie Miejskim Trzemeszna. 

Urząd Miejski Trzemeszna Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 

Referat Inwestycyjny 

Referat Rozwoju Lokalnego, Gospodarki 

Przestrzennej, Inwestycji i Dróg 

1. Kierownik Referatu Inwestycyjnego 1. Kierownik Referatu- 1/2 etatu 

2. Stanowisko ds. zamówień publicznych 

2. Stanowisko ds. planowania 

przestrzennego-1/2 etatu 

3.Stanowisko ds. inwestycji budowlanych 3.Stanowisko ds. planowania przestrzennego 

4.Stanowisko ds. gospodarki wodnej 

4. Stanowisko ds. planowania 

przestrzennego 

5.Stanowisko ds. drogownictwa I transportu 
5. Rozwoju Lokalnego, Pozyskiwania i 

Rozliczania Środków Pozabudżetowych 

Zamówień Publicznych 

6.Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej 6. Zamówień publicznych. 

7. Stanowisko ds. geodezji i gospodarki 

przestrzennej. 7. Dróg i Gospodarki Komunalnej 

8 Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji 

8. Stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa i 

Komunikacji Społecznej 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 

Komunalnych 

9. Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

1. Zastępca Burmistrza. Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 

Komunalnych. 

10. Stanowisko ds. gospodarki 

nieruchomościami 

2. Zastępca Kierownika 

 11.Stanowisko ds. gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

3. Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami    

4. Stanowisko ds. ochrony środowiska   

5.Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i obrotu 

nieruchomościami   

6. Stanowisko ds. komunalnych, rolnych i rozwoju 

obszarów wiejskich   

7. Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w 

gminie   

8. Stanowisko ds. administrowania zasobem 

lokalowym   

9. Stanowisko ds. monitoringu miejskiego   

10. Stanowisko ds. monitoringu miejskiego   

11.Konserwator   

12.Sprzątaczka (mieszkaniówka)   

13.Pracownik gospodarczy   
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

i Miasta w Witkowie oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzemeszna oraz 

ustnych informacji z Urzędu Gminy i Miasta Witkowo. 
 

Jak wspominano powyżej dla większej przejrzystości porównania danych 

dobrze byłoby pozyskać informacje o zakresach czynności pracowników Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Witkowie. Choć z ustnych informacji jak wskazano w niniejszym sprawozdaniu 

powyżej wynika, iż zakresy te nie pookrywają się. Przy uznaniu porównywalności 

zakresów powyżej wskazanych referatów można dojść do wniosku, iż różnice 

w zatrudnieniu w tych obszarach są największe (por. tabela nr 7 niniejszego 

sprawozdania).  

Również do niniejszego sprawozdania zostały załączone opisy stanowisk pracy 

oraz zakresy czynności Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 

Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzemeszna oraz Referatu Inwestycyjnego Urzędu 

Miejskiego Trzemeszna. 

Natomiast warto wskazać w tym obszarze porównań na zakresy dotyczące 

następujących stanowisk w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.  

Przede wszystkim chodzi o stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, które 

ma bardzo szeroki zakres obejmujący zadania z zakresu realizowania ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, prowadzenie spraw z zakresu gospodarki, naliczania 

i windykacji opłat z tytułu uchwalania planów miejscowych, prowadzenia spraw 

odszkodowań lub wykupów nieruchomości związanych z uchwaleniem planów 

miejscowych, naliczanie i windykacja opłat z tytułu dokonania podziału 

nieruchomości, stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń 

infrastruktury technicznej lub korzystania z wybudowanej drogi (opłat adiacenckich), 

przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży i wyceny gruntów, współpracy z Biurem 

Notarialnym, prowadzenia spraw związanych z opiniowaniem wstępnych projektów 

podziału nieruchomości i wydawania decyzji zatwierdzających podział, prowadzenie 

spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości, prowadzenie spraw związanych 

z przekształceniami własnościowymi gminnych jednostek organizacyjnych, 

inicjowanie i koordynacja działań, zmierzających do pozyskania inwestora, w tym 
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inwestora zagranicznego, opracowanie i aktualizacja oferty inwestycyjnej Gminy7. 

Za szeroki zakres zadań uznać należy również zakres na stanowisku do spraw ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej8.  

 Również bardzo szeroki zakres zadań został przewidziany na stanowisku ds. 

rozwoju lokalnego, pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych w Urzędzie 

Gminy i Miasta Witkowo9.  

Do niniejszego sprawozdania zostały również załączone zakresy czynności 

na następujących stanowiskach: stanowisko ds. dróg i gospodarki komunalnej, 

stanowisko ds. zamówień publicznych, stanowisko do spraw planowania 

                                                 
7 Szczegółowy zakres czynności na tym stanowisku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.  
8 Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony złóż i 

surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie. 

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia. 

Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych dotyczących ochrony środowiska i ewidencji wyrobów 

zawierających azbest. 

Ochrona gruntów rolnych i leśnych, rekultywacja nieużytków, gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, 

użyźnianie innych gruntów. 

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Przekazywanie do CEiDG informacji i aktualizacja wpisów z zakresu wydanych zezwoleń. 

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów 

nieruchomości. 

Naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów. 

Ustalanie wysokości wymierzanych administracyjnych kar pieniężnych za: 

Współpraca ze Spółką Wodną w Witkowie w zakresie spraw związanych z renowacją i konserwacją ciągów 

melioracyjnych. 

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. 

Wykonywanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. 

Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami i utrzymaniem 

porządku i czystości w gminie. 

Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy. 

Wykonywanie zadań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację zadań gminy z zakresu 

ochrony środowiska. 

 
9  

Prowadzenie spraw związanych z kreowaniem rozwoju gminy i jej promocją na zewnątrz.  

Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych m.in. z Unii Europejskiej: 

Przygotowywanie rozliczeń rzeczowo - finansowych prowadzonych zadań inwestycyjnych Gminy 

Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji 

nieruchomości. 

Wykonywanie czynności związanych z członkostwem w Komisji Przetargowej (członek Komisji ds. weryfikacji ofert) 

zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej. 

Prowadzenie rejestru wniesionych wadiów i wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy, monitorowanie 

terminowości zwrotów wadiów i zabezpieczeń. 

Sprawy związane ze współpracą z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie Światowid. 
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przestrzennego, inwestycji i dróg Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. 

 Rekomenduje się przy podejmowaniu decyzji, co do struktury zatrudnienia 

w obszarze działania tych referatów uwzględnienie również niniejszych zakresów 

w szczególności poprzez ich porównanie z zakresami czynności (i opisami stanowisk 

pracy) Referatów Inwestycyjnego i Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 

Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzemeszna. 

 

Tabela 8. Porównanie liczby etatów i stanowisk Referatów Spraw Obywatelskich 

obydwu Urzędów.   

Urząd Miejski Trzemeszna Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 

1. Kierownik Referatu Spraw 

Obywatelskich i Promocji Gminy (RSO). 
1.Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Dowody 

osobiste - Pełnomocnik Ochrony Informacji 

Niejawnych-1/2 etatu 

2. Zastępca Kierownika RSO 
2.Z-ca Kierownika USC 

- ewidencja ludności - archiwum zakładowe Urzędu 

Gminy i Miasta 

3.Stanowisko ds. akt stanu cywilnego i 

działalności gospodarczej 

 4. Stanowisko ds. dowodów osobistych i 

spraw wojskowych   

5.Stanowisko ds. ochrony 

przeciwpożarowej.   

6. Stanowisko ds. współpracy z org. 

pozarządowymi, turystyki i pozyskiwania 

funduszy. 
  

7. Konserwator sprzętu przeciwpożarowego 

  

 

Źródło: Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz Załącznik nr 

1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzemeszna oraz ustnych informacji z Urzędu Gminy i 

Miasta Witkowo (opracowanie własne na podstawie ww. dokumentów). 
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Tabela 9. Porównanie liczby etatów i stanowisk Referatów Organizacyjnych 

obydwu Urzędów.   

Urząd Miejski Trzemeszna Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 

1.Sekretarz/Kierownik Referatu 

Organizacyjnego (RO) 1.Sekretarz-1/2 etatu 

2. Stanowisko ds. organizacyjno- 

samorządowych (sekretarka) 2. Obsługi Rady Miejskiej 

3. Stanowisko ds. organizacyjnych 3.Informatyki, BIP 

4.Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 4.Informacji i Wydawnictw 

5. Stanowisko ds. obsługi komisji Rady 

Miejskiej 5.Kancelaryjnych 

6.Stanowisko - informatyk 6. Działalności Gospodarczej. Kadr. BHP. 

7. Stanowisko ds. administracyjno- 

kancelaryjnych 

7.Obronnych, Kultury i Zdrowia. Ochrona 

przeciwpożarowa- ½ etatu. 

8. Sprzątaczka 8. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi  

9. Sprzątaczka 9. Pracownik obsługi 

10. Pracownik gospodarczy. Palacz 10. Pracownik obsługi 

  11.Goniec 

  12. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

i Miasta w Witkowie oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzemeszna oraz 

ustnych informacji z Urzędu Gminy i Miasta Witkowo 
 

W pozostałym zakresie na tym etapie można by wskazać, że w Referacie 

Finansowo – Księgowym Urzędu Miejskiego Trzemeszna przewidzianych jest 13 

etatów, podczas gdy w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowa 10 etatów.  Suma etatów 

Referatu Inwestycyjnego i Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 

Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzemeszna wynosi 21 natomiast Referatu Rozwoju 

Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg Urzędu Gminy i Miasta 

w Witkowie 10 etatów. Do liczby 10 etatów w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 

zaliczone zostały trzy stanowiska przedmiotowo związane z porównywanymi etatami 

w Urzędzie Miejskim Trzemeszna tzn. stanowisko ds. Rolnictwa, Leśnictwa 

i Komunikacji Społecznej, stanowisko do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi (przydzielone 

do Referatu Organizacyjno-Administracyjnego). Suma etatów w Referacie Spraw 
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Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego Trzemeszna wynosi 7 natomiast 

w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 1,5 etatu. Suma etatów Referatu 

Organizacyjnego Urzędu Trzemeszeńskiego wynosi 10 podobnie jak w Urzędzie 

Gminy i Miasta w Witkowie (ewentualna korekta tj. pomniejszenie o stanowisko 

do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Witkowie. Należy ustalić, jeśli będzie to możliwe czy część zadań przypisanych 

do Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego 

Trzemeszna nie jest przypisana do Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Oczywiście jak 

wskazano na początku analizy niniejszej kwestii zakresy są różnie rozdzielane 

na poszczególnych stanowiskach oraz w referatach. Niektórych referatów istniejących 

w Urzędzie w Trzemesznie w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowa po prostu nie ma 

(np. Referat Obsługi Jednostek Oświatowych, Referat Gospodarki Komunalnej 

i Nieruchomości). Stąd też pytanie o zasadność przy analizie zmian w strukturze 

Organizacyjnej Urzędu Miejskiego Trzemeszna połączenia Referatu Inwestycyjnego 

i Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych. W zasadzie nie są 

też w pełni porównywalne referaty organizacyjne obu j.s.t. oraz referaty księgowe. 

Natomiast bazą porównawczą niewątpliwie jest liczba etatów i wysokość wydatków 

w skali obu urzędów skorygowana o różnicę w zadaniach przekazanych poza urzędy 

(do np. innych jednostek organizacyjnych gminy) lub zadań przejętych przez urzędy. 

Bazą wyjściową do podejmowania decyzji, co do zmian powinny być zakresy zadań 

wykonywanych przez urzędy i koszty tej obsługi.  

W załączeniu do niniejszego sprawozdania została przekazana część 

otrzymanych zakresów czynności pracowników Urzędu Gminy i Miasta Witkowo oraz 

zakresy czynności pracowników Urzędu Miejskiego Trzemeszna wraz z pierwszymi 

projektami opisów stanowisk pracy. Rekomenduje się przy podejmowaniu decyzji 

przez kierownika j.s.t w ramach analizy z kierownikami poszczególnych referatów 

Urzędu Miejskiego Trzemeszna porównanie zakresów czynności pracowników obu 

Urzędów. Takie porównanie będzie stanowiło również wydatne narzędzie ułatwiające 

podjęcie decyzji, co do kształtu przyszłej struktury organizacyjnej Urzędu. 

Po poprawie opisów stanowisk pracy przez kierowników referatów Urzędu Miejskiego 
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Trzemeszna zgodnej z zleceniami wskazanymi przez kierownictwo jednostki 

(Sekretarza Gminy Trzemeszno) jasne powinny stać się kompetencje oczekiwane 

na poszczególnych stanowiskach (nie wszystkie projekty dotychczasowych opisów 

stanowisk pracy spełniały te kryteria), co pozwoli na określenie, jakie czynności 

dodatkowo mogą być przez poszczególnych pracowników wykonywane lub jakich 

czynności nie można danemu pracownikowi przydzielić przy podejmowaniu decyzji 

o  stanie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Trzemeszna.  

Nie ma wzorcowego sposobu kształtowania struktury organizacyjnej urzędu 

na poziomie gminy uregulowanego aktem rangi np. rozporządzenia. W strukturach 

takich urzędów można wyróżniać referaty, wydziały, biura samodzielne stanowiska 

pracy lub inne jednostki podziału. Zakresy poszczególnych jednostek podziału urzędu 

również są w zasadzie kształtowane dowolnie przez poszczególne j.s.t. w zależności 

od wielu czynników w tym od podziału zadań pomiędzy jednostki organizacyjne danej 

gminy. Co więcej jak wynika z porównania część zadań przydzielona j.s.t może być 

wykonywana w ramach struktur urzędu lub poza nią. Przykładem może być np. 

obsługa księgowo- organizacyjna jednostek oświatowych w Gminie Trzemeszno, 

która pierwotnie była realizowana w Zespole Obsługi Szkół. Następnie została 

wprowadzona w strukturę Urzędu. Może teraz czas „przetestować” trzecią wersję tj. 

przekazanie obsługi do poszczególnych szkół. Można dostrzec plusy i minusy każdego 

z rozwiązań. Przekazanie obsługi księgowej do poszczególnych szkół może 

spowodować bliższy kontakt dyrektora z księgową i bezpośrednie podporządkowanie 

księgowej dyrektorowi, wyostrzenie odpowiedzialności dyrektorów za sferę finansową 

i organizacyjną kierowanych przez nich szkół i przedszkoli. Od strony Urzędu 

nastąpiłoby zmniejszenie struktury zatrudnienia o cały segment obsługi szkół i na 

przykład tak jak w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pozostałoby jedno 

stanowisko ds. oświaty. Z drugiej strony organizacja obsługi szkół na wzór quasi 

centrum usług wspólnych gwarantuje ciągłość działań w przypadkach losowych (np. 

choroba, wypadek inne), gdzie łatwiej o zastąpienie danej osoby niż w przypadku 

samodzielnych stanowisk księgowych w poszczególnych szkołach.  

W związku z powyższym należałby się również zastanowić nad docelową 

liczbą referatów w Urzędzie Miejskim Trzemeszna oraz liczbą stanowisk 
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kierowniczych w tym zastępców kierowników referatów. Dodatkowo przy okazji 

analiz szczegółowych zakresów czynności pracowników referatów finansowych 

obydwu jednostek porównano kwestie dochodów z najmów i dzierżawy. Wynik 

porównania przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 11. Porównanie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze. Realizacja dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 0750. 

Rb-27S sprawozdanie z 
wykonania planu 
dochodów budżetowych 
jednostki samorządu 
terytorialnego od 
początku roku do dnia 30 
czerwca roku 2020 
Dział 700. Rozdział 70005. 
Paragraf 0750. 
 

Urząd Gminy i Miasta Witkowo Urząd Miejski Trzemeszna 

Plan po zmianach                                     1 560 000,00 zł                            1 330 000,00 zł  

Należności (salda 
początkowe plus przypisy 
minus odpisy)                                        678 771,06 zł                            1 679 940,00 zł  

Potrącenia                                                         -                                                -     

Dochody wykonane 
(wpływy minus zwroty)                                         558 288,01 zł                                552 931,42 zł  

Dochody otrzymane                                        558 288,01 zł                                552 931,42 zł  

Należności pozostałe do 
zapłaty ogółem                                        164 621,23 zł                            1 131 720,79 zł  

Należności pozostałe do 
zapłaty ogółem w tym 
zaległości netto                                          66 245,39 zł                            1 031 720,79 zł  

Nadpłaty                                          44 138,18 zł                                    4 711,78 zł  

 

Źródło: Sprawozdania RB-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 dział 700, rozdział 70005, paragraf 77195 dla Gminy 

Trzemeszno i Gminy i Miasta Witkowo. Opracowanie własne na podstawie ww. dokumentów. 

 

Taka sytuacja wskazuje na konieczność przyjrzenia się procesowi windykacji 

wpływów z powyżej wskazanych źródeł. Po pierwsze w zakresie przyjętej procedury 

windykacyjnej. Po drugie w zakresie rzeczywistej jej realizacji począwszy 

od zainicjowania postępowania poprzez wszczęcie egzekucji oraz bieżące 

monitorowanie działań komorniczych. Jak wynika z zestawienia należności do zapłaty 
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na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminie Trzemeszno wynoszą one 1 382 539,40 zł 

natomiast w Gminie Witkowo 164 621,23 zł przy zbliżonych planach dochodów 

na 2020 rok. 

Należałoby poddać analizie również kwestię podstawowych kwot dotacji dla 

przedszkoli. Dla porównania wysokość dotacji (miesięczna) w Gminie i Mieście 

Witkowo wynosi miesięcznie 616,92 zł, podczas gdy w Gminie Trzemeszno 1043,49 

zł. 

Dowody: 

Ogłoszenia – Informacja o podstawowej kwocie dotacji przedszkolnej określanej 

na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) Gminy Trzemeszno i Gminy i Miasta 

Witkowo. 

Oczywiście porównywanie może stanowić wartość dodaną dla jednostki. 

Dlatego pomimo powyżej wskazanych różnic, które de facto są w tym miejscu mniej 

istotne zasadne jest skupienie się na wykształceniu czy nawet bardziej wykorzystaniu 

odpowiednich mechanizmów zarządczych związanych bezpośrednio 

z funkcjonowaniem audytowanej jednostki.  

Rekomenduje się dodatkowo przeprowadzenie w ramach poszczególnych 

referatów Urzędu Miejskiego Trzemeszna samooceny według określonej listy pytań. 

W tym celu kierownicy referatów mogą wykorzystać arkusze samooceny kontroli 

zarządczej wskazane w ramach kontroli zarządczej. Generalnie chodzi też 

o wykorzystanie przedmiotowych arkuszy do podjęcia decyzji, co do poprawy 

obszarów funkcjonowania jednostki, w których określono braki, niedociągnięcia itp.  

Ustalono, że w audytowanej jednostce nie ma opisów stanowisk pracy.  

Przedmiotem analiz wewnątrz referatowych powinny być następujące kwestie:  

1. Określenie procentowego udziału poszczególnych czynności danego 

pracownika w ogólnym zakresie czynności.  

2. Odzwierciedlenie czynności z Regulaminu Organizacyjnego przypisanego 

do danego referatu w zakresach czynności pracowników tegoż referatu. 

3. Aktualność zakresów czynności pracowników. 
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4. Posiadanie odpowiedniego zasobu kadry przez poszczególne referaty Urzędu tj. 

proporcjonalnego do wyznaczonych zadań. 

5. Posiadanie przez pracowników odpowiednich kompetencji do wykonywania 

czynności na zajmowanych stanowiskach. 

6. Ustalenie czy w opinii kierowników referatów Urzędu Miejskiego zakresy 

czynności pracowników nie dublują się zarówno w sensie ich formalnego ujęcia 

jak i  faktycznej realizacji.  

7. Ustalenie czy nie występuje dublowanie czynności przez pracowników różnych 

referatów Urzędu. 

8. Ustalenie czy obecne zorganizowanie poszczególnych referatów Urzędu 

uwzględniające zakres zadań jest efektywne. 

9. Ustalenie czy występują obszary zbędnie obciążające pracowników. 

10. Zgłaszanie zapotrzebowania na dodatkowe stanowiska pracy. 

11. Opinie kierowników, co do równomiernego obciążenia stanowisk pracy. 

12. Badania efektywności na stanowiskach pracy. 

13. Przy tworzeniu nowych stanowisk pracy odniesienie się do zakresów czynności 

Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. 

14. Podjęcie decyzji co do nowej struktury organizacyjnej Urzędu. 

15. Podjęcie decyzji co do oczekiwanych od poszczególnych pracowników 

kompetencji. 

16. Podjęcie decyzji co do liczby stanowisk kierowniczych. 

17. Stworzenie szczelnego systemu analiz arkuszy organizacyjnych szkół być może 

z udziałem przedstawicieli Rady Miejskiej Trzemeszna. 

18. Podjęcie decyzji celem zakończenia niedopuszczalnych sporów wewnątrz 

Spółki Remondis Aqua Trzemeszno sp. z o.o. (np. spór o wysokość podatku 

od nieruchomości generujący ryzyko przedawnienia po stronie Gminy).  

19. Określenie zakresu robót dodatkowych do wykonywania przez spółkę 

Remondis Aqua Trzemeszno. 

20.  Zwiększenie efektywności procedury windykacyjnej. 
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Uznano, że dla potrzeb niniejszego zadania zgodnie z założeniem praktycznym 

obiektywnej oceny i ewentualnego zwiększenia efektywności pracy na tych 

stanowiskach pomocne będą metody pozwalające na ocenę poszczególnych stanowisk. 

Dlatego rekomenduje się po aktualizacji zakresów czynności poszczególnych 

pracowników porównanie ich z zakresami zadań przydzielonych dla poszczególnych 

referatów w regulaminie organizacyjnym audytowanej jednostki. Celem tych działań 

będzie potwierdzenie faktu czy zakresy zadań poszczególnych pracowników danego 

referatu są odzwierciedlone w zakresach czynności. 

Zasadne jest usystematyzowanie zakresów czynności według kryteriów 

przyjętych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu a jeżeli w tym ostatnim 

systematyka miałaby ulec zmianie zsynchronizowanie tych zakresów (chodzi 

o zachowanie systematyki podziału zadań z Regulaminu Organizacyjnego). 

Istnieje wiele możliwości opisywania stanowisk pracy. W jednostce zostały 

przyjęte Zarządzeniem Burmistrza wzory opisów stanowisk pracy. Wybór w tym 

zakresie należy do pracodawcy (kierownika j.s.t.).   

Proponowana wersja umożliwia w przyszłości wykorzystanie takich opisów 

do procedur konkursowych, ustalania wynagrodzeń, analiz realizacji zadań. Działania 

te de facto zależne będą od woli wykorzystania przez pracodawcę. Pomocniczo przy 

opisach stanowisk pracy można posługiwać się różnymi kryteriami (przykład 

kryteriów oceny wskazany jest w załączniku do niniejszego sprawozdania). 

Przy określaniu stanowisk pracy można stosować różne metody. W literaturze 

przedmiotu wskazuje się na oceny punktowe i porównania parami. Pomijając kwestie 

szczegółowe raczej zawsze przyjmuje się, że:  

1. Wartościowaniu podlega stanowisko pracy, a nie osoba na nim zatrudniona. 

2. W każdym kryterium szczegółowym ustala się jeden poziom, który według 

oceny najbardziej odpowiada zakresowi wartościowanego stanowiska. 

3. Każdemu poziomowi kryteriów szczegółowych i punktów dodatkowych, 

określonych zgodnie z metodą, odpowiada wartość punktowa. 
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4.WSKAZANIE SŁABOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ANALIZA 

ICH PRZYCZYN. 

 

Niniejsze zadanie audytowe noszące znamiona audytu efektywnościowego zmierza 

do wskazania narzędzi oraz procedur umożliwiających w miarę obiektywny opis 

stanowiska pracy. 

Ocena pracy, jej wartościowanie jest tematem licznych rozważań w sektorze 

prywatnym, w którym cały obszar dotyczący sfery personalnej jest poddany 

nieustannemu procesowi udoskonalenia. 

Bardzo rzadko w służbie samorządowej przeprowadza się jakiekolwiek działania 

zmierzające do wartościowania stanowisk pracy, efektywnego zarządzania 

personelem, zatrudniania z uwzględnieniem zapotrzebowania na specjalistyczną 

wiedzę. Analiza poszczególnych stanowisk pracy ma pomóc w określeniu posiadania 

przez osoby je wykonujące odpowiednich kompetencji. Dlatego przede wszystkim 

rekomenduje się wprowadzenie opisów stanowisk pracy w Urzędzie. Weryfikacja 

tychże opisów, co jakiś czas (np. przy okazji oceny pracowniczej) w znaczący sposób 

przyczyniłaby się do podniesienia poziomu zarządzania zasobami ludzkimi, nadania 

temu zarządzaniu bardziej profesjonalnego charakteru i być może zrozumieniu 

zasadności analiz dotyczących zarządzania zasobami ludzkim w jednostce. 

Można również w tym miejscu przywołać akcentowany sens wartościowania 

stanowisk pracy w służbie cywilnej, gdzie wyraźnie wskazuje się,  

że „przeprowadzenie wartościowania dostarczy wiedzy na temat rzeczywistej wartości 

pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach pracy w urzędach.”  

Proponowane w ramach niniejszego zadania audytowego podejście do stanowisk 

pracy przyczyni się również do realizacji zasady zawartej w art. 78 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, który stanowi, że wysokość wynagrodzenia 

za pracę powinna odpowiadać m.in. rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom 

wymaganym przy jej wykonywaniu. 

Wskazać należy na mające zastosowanie do przedmiotowego obszaru standardy 

tj. standard dotyczący kompetencji zawodowych oraz struktury organizacyjnej. 

W odniesieniu do pierwszego wskazuje się, że „należy zadbać, aby osoby zarządzające 

i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie 
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i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Proces zatrudnienia powinien być 

prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko 

pracy. Należy zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników jednostki i 

osób zarządzających”. 

W opinii audytora zasadne jest przy analizie poszczególnych stanowisk pracy 

również określenie jednolitych zasad ustalania opisów stanowisk pracy. W procesie 

tym powinien oczywiście uczestniczyć pracownik realizujący dane czynności 

przypisane do danego stanowiska. W dalszej kolejności opis stanowiska 

rekomendowany przez kierownika Referatu powinien być przedmiotem uzgodnień 

kierownika j.s.t. z kierownikiem danego referatu. Rekomenduje się uwzględnienie 

(uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania) w ostatnim procesie następujących 

zagadnień: 

1. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy 

poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w [jednostce]? 

2. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz 

Pani/Pana komórki organizacyjnej? 

3. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw 

zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności 

poszczególnych pracowników? 

4. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba 

pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań 

komórki? 

5. Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest okresowo 

analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana? 

6. Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest 

dostosowana do aktualnych jej celów i zadań? 

 

 

5. SKUTKI LUB RYZYKA WYNIKAJĄCE ZE WSKAZANYCH SŁABOŚCI 

KONTROLI ZARZĄDCZEJ. 

 

Ostatecznie nie wypracowanie mechanizmów opisów stanowisk pracy oraz ich 

ewentualnego wartościowania mogą przyczynić się do następujących ryzyk: 
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1. Braku rozwoju pracowników. 

2. Braku motywacji do pracy. 

3. Braku narzędzi zarządczych umożliwiających stymulowanie wzrostu 

profesjonalizmu pracowników urzędu. 

4. Odejściem z pracy profesjonalistów, wartościowych pracowników. 

5. Niewykorzystaniem przez jednostkę optymalnych możliwości w zakresie jej 

funkcjonowania. 

 

6. ZALECENIA W SPRAWIE WYELIMINOWANIA SŁABOŚCI KONTROLI 

ZARZĄDCZEJ. 
 

W literaturze przedmiotu najczęściej występującą definicją wartościowania 

stanowisk pracy jest definicja Michaela Armstronga, która mówi, że wartościowanie 

stanowisk pracy to systematyczny proces ustalania relatywnej wartości 

poszczególnych stanowisk pracy w obrębie organizacji. 

W tym miejscu sprawozdania należy wskazać, że wprowadzenie obowiązku 

opisywania stanowisk pracy jest jednym z elementów wdrażania nowoczesnych 

narzędzi zarządzania. Opisy i wartościowanie stanowisk pracy są nie tylko 

narzędziami pozwalającymi na bardziej racjonalne ustalanie wynagrodzeń, ale mogą 

także służyć innym celom w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, takim jak: 

1. Rekrutacja (określenie, jakie kompetencje powinna posiadać osoba, zajmująca 

dane stanowisko. 

2. Trening i rozwój (planowanie ścieżki kariery). 

3. Ocena osiągnięć (kryteria oceny pracownika). 

4. Projektowanie stanowisk pracy i rozwój organizacji. 

Opisy stanowisk pracy w ramach Urzędu mogą być wykorzystane przy 

określeniu właściwej hierarchii stanowisk pracy (dzięki przeprowadzeniu 

wartościowania może nastąpić weryfikacja obecnie istniejącej struktury), ustalaniu 

wysokości wynagrodzenia zasadniczego, usprawnieniu organizacji pracy, prowadzeniu 

racjonalnej i efektywnej polityki kadrowej, ujednolicaniu nazw stanowisk. 

Przyjęte kryteria wartościowania stanowisk pracy, ich zestopniowanie  

na poziomy oraz zaproponowane wagi są wynikiem przyjęcia powszechnie 
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używanego w zarządzaniu modelu: wejście – proces – wyjście, którego 

odzwierciedleniem są trzy kryteria syntetyczne: kompetencje, charakter stanowiska 

pracy oraz odpowiedzialność. 

 

7.OPINIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W SPRAWIE ADEKWATNOŚCI, 

SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ 

W OBSZARZE RYZYKA OBJĘTYM ZADANIEM ZAPEWNIAJĄCYM. 
 

Wypełniając obowiązek audytora w zakresie opinii, co do adekwatności, 

skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem 

zapewniającym należy w tym miejscu niewątpliwie odnieść się do standardów kontroli 

zarządczej mających związek z zakresem zadania audytowego. Należy 

 w tym miejscu odnieść się do standardów kompetencji zawodowych i struktury 

organizacyjnej. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich stwierdzić należy, 

iż aby kontrola zarządcza była adekwatna, skuteczna i efektywna w niniejszym 

zakresie konieczne jest wprowadzenie zaleceń jak w sprawozdaniu.  

Wiedza osób piastujących kierownicze stanowiska pozwala na monitorowanie 

procesów zarządzania kadrami w tym gwarantuje, że osoby zarządzające i pracownicy 

posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać 

powierzone zadania. Natomiast dla pełnego oddania standardów zaleca się 

wprowadzenie rekomendacji jak poniżej. 

W jednostce istnieją (zostały wprowadzone) odpowiednie mechanizmy 

w ramach systemu kontroli zarządczej. W opinii audytora wystarczy ich odpowiednie 

wykorzystanie.  

Zastosowanie znajdzie § 13 ust. 3 Zarządzenia Nr 76/2011 Burmistrza Miasta 

i Gminy Trzemeszno z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu 

kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie wskazujący 

na przygotowywanie opisów stanowisk pracy. Logicznym następstwem dokonani 

opisu stanowiska pracy w opinii audytora winna być aktualizacja zakresu czynności 

danego pracownika i sugestia kierownika referatu, co do proponowanych zmian.   

W dalszej kolejności rekomenduje się na podstawie § 5 pkt. 3 Zarządzenia nr 

271/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28 stycznia 2013 r. 
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w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy 

analizę przekazanych przez kierowników referatów Urzędu planów pracy na dany rok. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno 

z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem rekomenduje się analizę 

przekazanych raportów identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko.   

Na podstawie Zarządzenia nr 184/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno 

z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Trzemesznie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy 

Trzemeszno rekomenduje się analizę rejestru zidentyfikowanych ryzyk 

przygotowanych przez kierowników poszczególnych referatów.   

Na podstawie Zarządzenie Nr 272//2013 Burmistrza Miasta i Gminy 

Trzemeszno z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli 

zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Miasta i Gminy Trzemeszno 

rekomenduje się analizę przekazanych przez kierowników referatów Urzędu 

oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.  

Na podstawie Zarządzenia Nr 271/2013 Burmistrza Miasta i Gminy 

Trzemeszno z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie funkcjonowania systemu kontroli 

zarządczej w Urzędzie  Miasta i Gminy w Trzemesznie oraz art.  art. 69 ust. 1 pkt 3 

w związku z art. 68 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów  z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych 

rekomenduje się analizę ankiet samooceny kontroli zarządczej (ankiety pracowników 

i ankiety kierownictwa).   

Jeszcze w odniesieniu do ostatniego wskazanego standardu mającego 

zastosowanie w obszarze audytu warto wskazać na wynikające z art. 68 ustawy 

o finansach publicznych oraz Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 

2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli 

zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych na zagadnienia dotyczące 

kompetencji zawodowych, struktury organizacyjnej i delegowania uprawnień. 

W ramach kontroli zarządczej (oczywiście należy tu jednoznacznie wskazać, 

że ostateczna decyzja będzie należała do kierownika j.s.t.) kierownik audytowanej 



 69 

jednostki otrzymuje odpowiedzi od kierowników poszczególnych referatów urzędu (z 

kolei kierownicy referatów od wszystkich pracowników referatu) w zakresie 

kompetencji zawodowych na następujące pytania:  

1. Czy dokonując naboru osób do pracy w UG wybiera się kandydatów 

o odpowiednich kwalifikacjach? 

2. Czy ustalono jasne i czytelne procedury naboru pracowników? 

3.  Czy opracowano plan doskonalenia zawodowego pracowników? 

4.  Czy jednostka dba o rozwój zawodowy pracowników? 

5. Czy dokonano opisu stanowisk i wskazania wykonywanych zadań? 

6. Czy przeprowadza się okresowe oceny pracowników? 

7. Czy określono procedury wewnętrzne do przeprowadzania okresowych ocen 

pracowników? 

W odniesieniu do struktury organizacyjnej należy odpowiedzieć sobie na 

następujące pytania:  

1. Czy struktura organizacyjna dostosowana jest do aktualnych celów i potrzeb 

jednostki? 

2.  Czy zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych 

komórek organizacyjnych określono w pisemnym dokumencie?  

3. Czy dokonuje się okresowych ocen struktury organizacyjnej jednostki? 

4. Czy dla każdego pracownika określono zakres obowiązków, uprawnień 

i odpowiedzialności? 

5.  Czy dokonuje się bieżącej weryfikacji zakresów i ich aktualizacji? 

W odniesieniu do standardu delegowania uprawnień przyjąć należy następujące 

kryteria:  

1. Czy Burmistrz delegował uprawnienia na niższe szczeble kierownicze? 

2. Czy delegowanie uprawnień nastąpiło w formie pisemnej?  

3. Czy pracownicy potwierdzili podpisem przyjęcie delegowanych uprawnień? 

4. Czy dokonuje się bieżącej kontroli realizacji zadań wynikających 

z delegowanych uprawnień? 

W audytowanej jednostce są wdrożone odpowiednie procedury dotyczące 

standardów kontroli zarządczej gwarantujące swoisty dialog pomiędzy kierownikiem 
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jednostki i kierownikami poszczególnych referatów Urzędu i pracownikami. 

Rekomenduje się wykorzystanie tych narządzi do ceny zasadności ewentualnych 

zmian w funkcjonowaniu jednostki jeżeli taka potrzeba wyniknie przy realizacji 

zaleceń audytu. Ten etap należy już do czynności stricte zarządczych pozostających 

w kompetencji kierownika jednostki oraz kierowników poszczególnych referatów.  

 

8. REKOMENDACJE 
 

W związku z powyższym rekomenduje się: 

Wdrożenie opisów stanowisk pracy. 

1. Zaangażowanie w proces opisu stanowisk pracy kierowników poszczególnych 

referatów. 

2. Aktualizację zakresów czynności. 

3. Wykorzystanie wdrożonych w jednostce narzędzi zarządczych w tym 

w szczególności: 

a) Analizę planu pracy (cykl roczny) referatów Urzędu, 

b) Analizę dokonanych opisów stanowisk pracy (ostateczne uzgodnienie 

kierownika j.s.t. z kierownikiem referatu i podpisanie), 

c) Analizę raportów identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko- celem ustalenia 

sposobu postępowania z ryzykiem.  

d) Analizę rejestru zidentyfikowanych ryzyk i oświadczeń o stanie kontroli 

zarządczej – omówienie z kierownictwem Urzędu i ostateczne ustalenie 

wspólnych działań.  

4. Wdrożenie pozostałych zaleceń zawartych w treści sprawozdania. 

Powyżej wymienione narzędzia stanowić mogą podstawę do wprowadzania 

ewentualnych zmian. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

1.WYKAZ ADRESATÓW SPRAWOZDANIA. 

Burmistrz Trzemeszna 

2. LICZBA EGZEMPLARZY SPRAWOZDANIA. 

Jeden egzemplarz 
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3.Załączniki 

1. Przykładowy opis stanowiska pracy. 

2. Sprawozdanie RB 28 S Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

Michała Kościeszy-Kosmowskiego 5, 62-240 Trzemeszno z wykonania planu 

wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej – okres 

sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku) na okoliczność 

wysokości wydatków zaplanowanych dla Zespołu na 2020 r. 

3. Porozumienie w sprawie powierzenia zadania publicznego – prowadzenia 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie z dnia 21 

sierpnia 2015 r. na okoliczność przejętych przez Gminę Trzemeszno 

zobowiązań. 

4. Uchwała Nr XLVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 

czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół 

w Trzemesznie. 

5. Rachunek zysków i strat (porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 

r.  

6. Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie stanowiąca 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 

w Witkowie (wraz z określeniem liczby etatów). 

7. Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego Trzemeszna stanowiąca załącznik 

do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzemeszna. 

8. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Witkowie  

9. Uchwała nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 

2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok  

10. (Załącznik Nr 6 do protokołu Nr XXIII/2020 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna 

z dnia 17 stycznia 2020 r.). 

11. Wyciągi z realizacji wydatków z systemu finansowo-księgowego FoKa, wersja: 

1.07., Sputnik Software Poznań. Szczegółowe zestawiania stanowią załączniki 

do niniejszego sprawozdania. 

12. Zakresy czynności pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. 

13. Zakresy czynności pracowników Urzędu Miejskiego Trzemeszna. 
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14. Opis stanowisk pracy pracowników Urzędu Miejskiego Trzemeszna. 

15. Ogłoszenia Informacja o podstawowej kwocie dotacji przedszkolnej określanej 

na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) Gminy Trzemeszno i Gminy 

i Miasta Witkowo. 

16. Sprawozdań RB-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 

samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 

Dział 700. Rozdział 70005. Paragraf 0750 dla Gminy Trzemeszno i Gminy 

i Miasta Witkowo. 

 

 

Dla zachowania jednorodności metodologicznej przyjąć można następujące kryteria 

opisu stanowisk. 

 

I.   KOMPETENCJE 

1. Kryterium szczegółowe: wykształcenie 

  Poziomy 

A ŚREDNIE: Szkoła średnia 

B ŚREDNIE PROFILOWE: Szkoła średnia o wymaganym profilu 

C WYŻSZE: Szkoła wyższa (studia licencjackie, inżynierskie lub 

magisterskie) bez wymaganego profilu 

D WYŻSZE PROFILOWE: Szkoła wyższa o wymaganym profilu 

LUB: 

Szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe 

kierunkowe 

E PRZYGOTOWANIE NAUKOWE: Szkoła wyższa oraz tytuł naukowy 

dr, dr hab., prof. w kierunku zgodnym z wymaganym stanowiskiem 

pracy. Wymagana jest wiedza systemowa oraz ugruntowana znajomość 

zagadnień teoretycznych 

LUB: 

Szkoła wyższa oraz specjalistyczne uprawnienia niezbędne (z punktu 

widzenia formalnoprawnego) do wykonywania pracy na danym 



 73 

stanowisku pracy 

PUNKTY DODATKOWE: Wymóg posługiwania się językami obcymi na danym 

stanowisku pracy 

  Poziomy 

A Umiejętność komunikacji w jednym języku obcym 

B Bardzo dobra znajomość jednego języka obcego 

LUB 

Umiejętność komunikacji w co najmniej dwóch językach obcych 

C Bardzo dobra znajomość co najmniej dwóch języków obcych 

2. Kryterium szczegółowe: doświadczenie zawodowe 

  Poziomy 

A KRÓTKIE PRZESZKOLENIE: Brak doświadczenia zawodowego;        

do prawidłowego wykonywania obowiązków wystarczy przeprowadzenie 

krótkiego (do 0,5 roku) przeszkolenia stanowiskowego 

B NIEWIELKIE W ADMINISTRACJI: 

Doświadczenie zawodowe 0,5-1,5 roku w administracji lub w pracy 

biurowej 

C ADMINISTRACYJNE: 

Doświadczenie zawodowe 1,5-3 lat w administracji 

Lub 

do 1 roku doświadczenia w danym obszarze 

D DOŚWIADCZENIE W OBSZARZE: 

Doświadczenie zawodowe 1-3 lata w danym obszarze 

Lub 

powyżej 4 lat w administracji 

E ZNACZĄCE DOŚWIADCZENIE W OBSZARZE LUB 

ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI: 

Doświadczenie zawodowe 3-5 lat w obszarze 

  Lub 

co najmniej 1 rok doświadczenia w zarządzaniu projektami 

(w przypadku gdy wiązało się ono z koordynacją zadań wykonywanych 

przez różnych pracowników) 
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F DUŻE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

Doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat w obszarze 

Lub 

co najmniej 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem 

3. Kryterium szczegółowe: umiejętności interpersonalne 

  Poziomy - każdy następny poziom jest rozszerzeniem poprzedniego, tzn. 

zawiera cechy wymienione w punkcie poprzednim 

A PODSTAWOWE: Wymagana jest grzeczność i uprzejmość 

B ŁATWOŚĆ KOMUNIKACJI: Konieczny jest otwarty stosunek              

do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, 

precyzyjny i zwięzły 

LUB 

Umiejętność pracy w zespole: Współpraca (nie rywalizacja) z innymi 

pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami. Zgłaszanie 

konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu. Pracownik 

zajmujący dane stanowisko pracy powinien dostrzegać różnice zdań, 

omawiać problemy i starać się łagodzić konflikty 

C UMIEJĘTNOŚĆ ARGUMENTOWANIA: Konieczna jest asertywność 

oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność 

konsultacji kwestii drażliwych. 

Dotyczy również umiejętności kierowania zespołem (w tym: 

rozwiązywania konfliktów w zespole, motywowania pracowników) 

D UMIEJĘTNOŚĆ NEGOCJACJI: Niezbędne umiejętności negocjacji 

do prawidłowego wykonywania pracy na danym stanowisku pracy 

II.  CHARAKTER STANOWISKA PRACY 

1. Kryterium szczegółowe: rola stanowiska pracy w organizacji 

(samodzielność stanowiska pracy/inicjatywa, stopień specjalizacji) 

  Poziomy 

Wskazówka: stanowiska pracy kierujące pracą zespołu powinny być 

wartościowane nie niżej niż na poziomie D 

A STANOWISKO NADZOROWANE: Realizacja zadań w oparciu o 

jasne wskazówki. Z wszelkimi problemami zwraca się do przełożonego 

lub osoby nadzorującej pracę. 
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Podejmuje częściowo decyzje w zakresie własnego stanowiska pracy. 

Częściowo samodzielnie dobiera środki pracy i wybiera sposób 

zrealizowania lub wykonania określonego zadania/procesu. Pracownik 

jest na bieżąco kontrolowany przez przełożonego lub pracownika o 

większym doświadczeniu 

B ASYSTENT: Realizacja zadań w oparciu o jasne wskazówki. W 

przypadku pojawienia się skomplikowanych kwestii zwraca się do 

przełożonego. 

Samodzielna realizacja podstawowych zadań na danym stanowisku pracy. 

Podejmuje decyzje jedynie w zakresie własnego stanowiska pracy. Jest 

okresowo kontrolowany przez przełożonego 

C SPECJALISTA: Samodzielna realizacja zadań. Do przełożonego zwraca 

się o pomoc wyłącznie w sytuacjach bezprecedensowych. 

Podejmuje decyzje w zakresie pracy na własnym stanowisku pracy oraz 

może podejmować decyzje w ramach współpracującego z nim zespołu. 

Otrzymuje polecenia i informacje co do celu pracy, ale samodzielnie 

dobiera środki pracy i wybiera sposób realizacji zadania                             

lub przeprowadzenia określonego procesu. Posiada samodzielność             

w ramach pracy na swoim stanowisku pracy 

D EKSPERT: Pracownik sam proponuje przełożonym rozwiązania sytuacji 

bezprecedensowych (nietypowych, niestandardowych problemów). 

Najczęściej jest stanowiskiem pracy wyspecjalizowanym w jednej, 

głównej dziedzinie i stanowi źródło wiedzy fachowej dla pozostałych 

członków zespołu. Praca na tym stanowisku pracy wymaga 

samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia nowych koncepcji 

realizacji pracy lub realizacji zadań. 

Może pełnić nadzór merytoryczny nad realizowanymi działaniami 

E DOŚWIADCZONY EKSPERT: Pracownik samodzielnie ustala plan i 

priorytety. Do jego obowiązków należy doradzanie/pomoc w 

rozwiązywaniu problemów innym pracownikom. Projektowanie i 

doskonalenie procedur/systemów oraz samodzielne rozwiązywanie 

bardzo złożonych i odpowiedzialnych problemów. Może koordynować 

złożone przedsięwzięcia. Wymagana jest pełna wiedza z zakresu 
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specjalizacji oraz dobra znajomość pokrewnych dziedzin. 

Może pełnić nadzór merytoryczny nad realizowanymi działaniami 

2. Kryterium szczegółowe: złożoność zadań i kreatywność 

  Poziomy 

A RUTYNA: Powtarzalne bądź rutynowe obowiązki wymagające 

stosowania prostych, nieskomplikowanych procedur (często 1 procedura) 

związanych z realizowaniem jednego zadania lub kilku zadań. W trakcie 

realizowanych zadań pojawiają się znane i dobrze zdefiniowane 

problemy. Sposób ich rozwiązania wynika z procedury. Wszystkie 

informacje dotyczące problemu, jak i jego rozwiązania, są dostępne 

B PRACA W RAMACH PROCEDUR: Przepisy jasno określają tryb 

działania. Zadania wymagają wyboru odpowiedniej procedury (trybu 

działania), jednak kryteria wyboru są jasno określone. Obowiązki w 

niewielkim stopniu wymagają stosowania własnego osądu czy twórczego 

myślenia 

C KREATYWNOŚĆ W RAMACH PROCEDUR: Zadania na danym 

stanowisku pracy wymagają wyboru jednej z kilku dostępnych 

procedur/rozwiązań, a wybór najlepszej (najlepszego) jest uzależniony       

od oceny pracownika. Istnieje konieczność dostosowania działań do 

zmieniających się warunków 

D KREATYWNOŚĆ - POPRAWIANIE PROCEDUR/ZASAD: 

Stanowisko pracy wymaga podejmowania samodzielnych decyzji o 

sposobie realizacji zadań w oparciu o jasno sprecyzowany cel. Zadania 

wiążą się z przedstawianiem propozycji modyfikacji istniejących 

procedur/zasad/przepisów oraz oceny korzyści i ryzyka proponowanych 

zmian. Zadania wymagają współpracy (np. opiniowanie) przy tworzeniu 

nowych procedur, zasad, rozwiązań, określania sposobów ich realizacji 

oraz planowania ich wdrożenia 

E KREATYWNOŚĆ - TWORZENIE NOWYCH ZASAD 

DZIAŁANIA: Stanowisko pracy wymaga tworzenia nowych 

rozwiązań/polityki w danym obszarze działalności państwa lub 

wytyczania nowych zasad działania 

3. Kryterium szczegółowe: horyzont czasowy planowania 
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  Poziomy 

A REAKTYWNY: Planowanie działań, jeśli występuje, odbywa się na 

ogół w horyzoncie czasowym do 1 miesiąca. Działanie reaktywne - w 

miarę zaistniałej potrzeby (na ogół decyzje o charakterze bieżącym) 

B KRÓTKOOKRESOWY: Planowanie działań następuje w horyzoncie 

czasowym od 1 miesiąca do kwartału 

C ŚREDNIOOKRESOWY: Planowanie działań następuje na ogół w 

horyzoncie czasowym do 1 roku 

D DŁUGOOKRESOWY: Planowanie działań może następować w 

horyzoncie czasowym przekraczającym 1 rok 

4. Kryterium szczegółowe: warunki pracy 

Lp. Nazwa czynnika 

A Wysiłek fizyczny 

B Praca w terenie 

C Praca w szczególnie trudnych warunkach 

D Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) 

E Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe 

F Zagrożenie naciskami grup przestępczych 

G Zagrożenie korupcją 

H Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. 

obywatele, przedsiębiorstwa itd.) lub z przeprowadzaniem kontroli w 

innych urzędach 

I Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz (jeżeli nie 

wybrano czynnika H) 

Uwaga:     Nie można wybrać więcej niż czterech czynników. W przypadku występowania 

większej liczby czynników należy wybrać cztery najważniejsze dla danego stanowiska 

pracy. 

III.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Kryterium szczegółowe: odpowiedzialność za realizację zadań przez 

współpracowników lub podległy personel 

  Poziomy 

A BRAK: Brak odpowiedzialności za pracowników/brak czasowej lub 

permanentnej koordynacji zadań lub pracowników 
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B KOORDYNACJA ZADAŃ: Wykonywane zadania powodują czasową 

lub permanentną koordynację prac realizowanych przez inne osoby w 

celu osiągnięcia założonego celu. Nie występuje formalne 

zwierzchnictwo nad tymi osobami (np. pracują one w innych komórkach 

organizacyjnych urzędu) - na stanowisku pracy nie rozdziela się zadań na 

konkretnych pracowników 

C KOORDYNACJA PRACOWNIKÓW: Czasowo lub permanentnie 

koordynuje prace innych pracowników. Koordynacja polega głównie na 

rozdzielaniu zadań i monitorowaniu stopnia ich wykonania. Nie 

występuje pełna podległość służbowa. Na tym stanowisku pracy nie są 

wykonywane wszystkie kompetencje władcze wobec stanowisk pracy 

(np. nie ma prawa dokonywania oceny okresowej, planowania szkoleń 

itp.) 

D KIEROWANIE: Kierowanie (pełna odpowiedzialność za podległych 

pracowników, w tym ich ocena) pracownikami wykonującymi zadania 

administracyjne lub rutynowe zadania w danym obszarze 

E KIEROWANIE EKSPERTAMI: Kierowanie (pełna odpowiedzialność 

za podległych pracowników, w tym ich ocena) pracownikami 

wykonującymi skomplikowane, eksperckie czynności (specjaliści lub 

eksperci stanowią nie mniej niż 50 % członków zespołu) 

F KIEROWANIE ZESPOŁEM INTERDYSCYPLINARNYM: 

Kierowanie (pełna odpowiedzialność za podległych pracowników, w tym 

ich ocena) pracownikami wykonującymi bardzo skomplikowane, 

interdyscyplinarne zadania (z wielu dziedzin), wymagające znacznej 

wiedzy i doświadczenia 

Liczba podległych lub koordynowanych pracowników 

W Bezpośrednio kieruje lub koordynuje pracę maksymalnie 4 pracowników 

X Bezpośrednio kieruje lub koordynuje pracę 5 do 9 pracowników 

Y Bezpośrednio kieruje lub koordynuje pracę co najmniej 10 pracowników 

Z Bezpośrednio podlegają osoby kierujące pracą innych pracowników 

2. Kryterium szczegółowe: wpływ stanowiska pracy na decyzje 

  Poziomy 
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A WEWNĄTRZ ORGANIZACJI: Wpływ na zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania urzędu jako organizacji 

B INNE URZĘDY: Wpływ na decyzje jednostkowe dotyczące innych 

urzędów 

C KLIENCI ADMINISTRACJI: Wpływ na decyzje mające na celu 

wydanie jednostkowych decyzji o małej skali oddziaływania (pojedyncze 

podmioty, niewielkie skutki np. ekonomiczne/finansowe) 

D DECYZJE DUŻEJ WAGI: Wpływ na proces skutkujący wydaniem 

decyzji o dużej skali, wpływających na podmioty zewnętrzne 

(indywidualne decyzje dotyczące pojedynczych podmiotów 

instytucjonalnych niosące znaczne skutki ekonomiczne, grup podmiotów 

instytucjonalnych lub wielu obywateli) 

E POLITYKA PAŃSTWA/ROZWIĄZANIA GENERALNE: Wpływ      

na proces skutkujący powstaniem rozwiązań o zasięgu generalnym (np. 

polityka państwa w określonym zakresie) 

Typ wpływu stanowiska pracy na decyzje 

  Poziomy 

W WSPIERAJĄCY: Wykonuje proste prace polegające np. na zbieraniu 

informacji, dokonywaniu mało skomplikowanej analizy informacji. 

Zadania stanowią bazę do podejmowania decyzji przez innych. Wpływ 

wspierający to także uczestnictwo w przygotowaniu decyzji, które mają 

charakter czysto formalny, rutynowy i nie pozwalają na uznaniowość, nie 

wymagają dokonywania skomplikowanych analiz. 

X DORADCZY - WSPÓŁODPOWIEDZIALNY: Stanowisko pracy           

w sposób istotny wpływa na przygotowanie decyzji. Wpływ doradczy 

charakteryzuje się dostarczaniem wysoko wyspecjalizowanej pomocy 

doradczej, opiniodawczej w danej dziedzinie. 

Y ZASADNICZY: Stanowisko pracy odpowiada za cały proces służący 

przygotowaniu decyzji lub odpowiada za kluczową jego część, czasami 

koordynując prace innych zaangażowanych osób. To stanowisko pracy 

może nie koordynować pracy innych, ale samodzielnie odpowiadać za 

przygotowanie całości decyzji. Wpływ zasadniczy wiąże się z 

odpowiedzialnością faktyczną, a nie jedynie formalną (bardziej liczy się 
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to, że pracownik odpowiada za cały proces przygotowania decyzji, a 

mniej posiadanie formalnych uprawnień do złożenia podpisu). 

  OSTATECZNY/GLOBALNY: 

Stanowisko pracy nadzoruje: 

- jeden lub kilka procesów przygotowywania decyzji, 

- kluczową część procesu lub kilku procesów przygotowywania decyzji. 

Z Zazwyczaj jest to stanowisko pracy kierujące pracą innych pracowników. 

Przygotowywana decyzja wymaga jego akceptacji 

  LUB: 

  Praca polega na wyłącznej, formalnej odpowiedzialności za większy 

obszar działalności urzędu (zarówno statutowej, jak i zapewnienie 

funkcjonowania jako organizacji). Odpowiedzialność i autonomia danego 

stanowiska pracy wynika z przepisów prawa. 

PUNKTY DODATKOWE: Formalne upoważnienia dla danego stanowiska pracy 

  Poziomy 

N BRAK: Stanowisko pracy nie posiada formalnych upoważnień do 

wydawania decyzji w imieniu urzędu/organu, podpisywania w ich imieniu 

dokumentów ani dysponowania środkami publicznymi. 

T POSIADA: Stanowisko pracy posiada formalne upoważnienia do 

wydawania decyzji w imieniu urzędu/organu lub podpisywania w ich 

imieniu dokumentów. 

LUB 

Stanowisko pracy posiada formalne upoważnienia do dysponowania 

środkami publicznymi. 
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