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R O Z D Z I A Ł   I 
 
ZASADY OGÓLNE 
 
 

§ 1 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu działa na podstawie Aktu 
Założycielskiego Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych. 
 

§ 2 
 
Nadzór nad działalnością Przedsiębiorstwa określoną regulaminem sprawuje Rada Nadzorcza 
Spółki oraz Zgromadzenie Wspólników. 
 

§ 3 
 
Regulamin niniejszy ustala organizację wewnętrzną, zadania oraz zakres działania 
poszczególnych pionów i samodzielnych stanowisk. 
 

§ 4 
 
Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa przedstawiona jest w schemacie Przedsiębiorstwa   
Wodociągi i Kanalizacja stanowiącym część składową niniejszego regulaminu. 
 
 
R O Z D Z I A Ł II  
 
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSIĘBIORSTWA  
WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
 

§ 5 
 
Przedsiębiorstwem kieruje Zarząd Spółki i reprezentuje je na zewnątrz. 
 
 

§ 6 
 
Dla realizacji zadań Przedsiębiorstwa, Zarząd tworzy jednostki organizacyjne w drodze 
zarządzeń lub wprowadza zmiany w regulaminie organizacyjnym, kierując się zasadą 
optymalnej oszczędności w organizacji Przedsiębiorstwa. 
 
 

§ 7 
 
Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa wyodrębnia następujące piony kompetencyjne: 
- pion Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa, 
- pion Wiceprezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora, 
- pion Członka Zarządu – Głównego Księgowego. 
 



 

R O Z D Z I A Ł III 
 
ZASADY PODPORZĄDKOWANIA I ODPOWIEDZIALNOSCI SŁUŻBOWEJ  
 

§8 
 
W Przedsiębiorstwie obowiązuje zasada podziału pracy, w myśl której pionami kierują 
Wiceprezes Zarządu – Zastępca Dyrektora i Członek Zarządu – Główny Księgowy,  
a ze względu na zakres i potrzeby Przedsiębiorstwa pracownicy pracują na łączonych 
stanowiskach w ustawowym czasie pracy. 

 
§ 9 

 
Przedsiębiorstwem kieruje Zarząd i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności 
Przedsiębiorstwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. 
 

§ 10 
 
Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie drogi służbowej. 
 

§ 11 
 
Członkom Zarządu Przedsiębiorstwa podlegają piony – komórki organizacyjne zgodnie         
z podziałem kompetencji. 
 

§ 12 
 
Układ strukturalny Przedsiębiorstwa przedstawia schemat Przedsiębiorstwa Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o.o. stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 
 

§ 13 
 
Zarządowi przysługuje prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach 
dotyczących działalności Przedsiębiorstwa nie zastrzeżonych innym organom w Ustawie 
Kodeks Spółek Handlowych i Akcie Założycielskim Spółki. 
Do podstawowych obowiązków i uprawnień Prezesa należy w szczególności: 

• samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i umową spółki, 
• opracowanie na bazie posiadanych środków planu finansowo – rzeczowego, 

stanowiącego podstawę działalności Przedsiębiorstwa oraz organizacja realizacji 
zadań wynikających z tego planu, 

• ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Przedsiębiorstwa, a zwłaszcza określanie 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach kierowniczych i samodzielnych, 

• decydowanie w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników,  
• ustalanie ceny na wyroby i usługi realizowane przez Przedsiębiorstwo, 
• dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracy pracowników na stanowiskach 

kierowniczych i samodzielnych, 
• określanie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie decyzji 

zależnych od wyników tej kontroli, 



 

• ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Przedsiębiorstwa oraz 
zapewnienie sprawnego ich obiegu, 

• ponoszenie odpowiedzialności za stan BHP w Przedsiębiorstwie zgodnie z zasadami 
zawartymi w Art. 207 §1,  §2 Kodeksu Pracy, 

• dokonywanie czynności prawnych – składanie oświadczeń woli w imieniu 
przedsiębiorstwa przy współudziale drugiego członka zarządu 

        
 
Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Przedsiębiorstwa bezpośrednio podlegają: 

• NT    – Wiceprezes Zarządu – Zastępca Dyrektora,  
• NG   – Członek Zarządu – Główny Księgowy, 
• NK   –  kadry, płace, 
• NS    –  sekretariat, 
• NBR– sprawy z zakresu BHP i p.poż., zaopatrzenia i zaplecza, 
• NRP – sprawy obsługi prawnej, 
• NZ    – sprawy informatycznych, przetargów i  umów, 
• PO    – pełnomocnik d/s ochrony. 
• JRP   -  Jednostka Realizująca Projekt 

 
Zastępca Dyrektora – stanowisko to podporządkowane jest organizacyjnie Dyrektorowi 
Przedsiębiorstwa. 
 
Do podstawowych obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora (NT) należy  
w szczególności: 

• podejmowanie na podstawie obowiązujących przepisów, zarządzeń Dyrektora, planów 
finansowo-rzeczowych, niezbędnych decyzji dla zaplanowania prawidłowego 
funkcjonowania działalności Przedsiębiorstwa, 

• reprezentowanie w imieniu Dyrektora lub w jego zastępstwie Przedsiębiorstwa na 
zewnątrz oraz składanie oświadczeń wywołujących skutki prawne, 

• przygotowywanie planów, informacji, wyjaśnień, propozycji i wniosków dotyczących 
Przedsiębiorstwa, niezbędnych dla kierowania powierzonym odcinkiem-pionem 
Przedsiębiorstwa,   

• znajomość obowiązujących przepisów prawnych oraz zarządzeń, instrukcji 
dotyczących układu organizacyjnego i sposobu zarządzania oraz zadań podległych 
pionów, 

• sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zarządzeń wewnętrznych Dyrektora 
Przedsiębiorstwa w zakresie  kierunkowego działania, 

• dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracy pracowników oraz przedkładanie 
Dyrektorowi Przedsiębiorstwa propozycji odnośnie doboru kadry i innych 
pracowników wchodzących w skład podległego pionu, 

• egzekwowanie od pracowników samodzielności w wykonywaniu przydzielonych 
obowiązków służbowych, 

• opracowywanie zakresów czynności dla podległych pracowników, 
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, bezpieczeństwa  

p.poż. i zabezpieczenia przed kradzieżą, 
• rozliczanie produkcji w całościowym zakresie, 
 
 
 



 

• wykonywanie obowiązujących w Przedsiębiorstwie zarządzeń, instrukcji, 
regulaminów, uchwał w zakresie nadzorowanej działalności oraz terminowe, 
prawidłowe, rzetelne opracowywanie sprawozdawczości i materiałów 
informacyjnych, 

• ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową organizację i należyte funkcjonowanie 
kontroli wewnętrznej na powierzonym odcinku, 

• Zastępca Dyrektora ściśle współpracuje z Głównym Księgowym przy realizacji zadań, 
      wykonuje doraźne polecenia Dyrektora. 

 
Stanowisko Głównego Księgowego podporządkowane jest organizacyjnie Dyrektorowi 
Przedsiębiorstwa. 
 
Do podstawowych obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego (NG), należy 
 w szczególności: 

• prowadzenie i kierowanie całokształtem prac dotyczących organizacji rachunkowości 
i sprawozdawczości finansowej, analizy stanu i wyników finansowych 
Przedsiębiorstwa, rewizji gospodarczej, ewidencji środków trwałych i obrotowych, 
sprzedaży usług, operacji gospodarczych związanych z gospodarką materiałową  
i całym majątkiem Przedsiębiorstwa, windykacją należności, 

• ustalanie wyników finansowych całokształtu działalności Przedsiębiorstwa oraz 
składanie wniosków dotyczących oceny tej działalności, 

• sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów w Przedsiębiorstwie, 
• ustalanie i kontrolowanie przebiegu prac inwentaryzacyjnych zgodnie 

z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami i instrukcją inwentaryzacyjną, 
• opracowanie projektów zarządzeń, instrukcji, regulaminów z zakresu gospodarki 

finansowo – księgowej i ekonomicznej Przedsiębiorstwa, 
• wydawanie poleceń dotyczących prawidłowego udokumentowania operacji finansowo 

– księgowych i informacji z tej dziedziny wszystkim komórkom organizacyjnym, 
• zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności ze stanem faktycznym 

sprawozdań statystycznych, opisowych czy analiz składanych na zewnątrz 
Przedsiębiorstwa, 

• sprawowanie kontroli  nad  działalnością  komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa,    
• w zakresie prawidłowości sporządzania i obiegu dokumentów niezbędnych dla 

rachunkowości – drogą wykonywania kontroli wstępnej, bieżącej i następnej, 
• ponoszenie pełnej odpowiedzialności za organizację i właściwe funkcjonowanie 

kontroli wewnętrznej w powierzonym zakresie działania, 
• opracowywanie metod i form windykacji łącznie z ich rozliczeniem. 

 
Do podstawowych obowiązków i uprawnień pracownika na stanowisku samodzielnym 
należy w szczególności: 
 

• kierowanie wyznaczonym odcinkiem pracy zgodnie z zasadą pełnej 
odpowiedzialności, 

• wykonywanie samodzielnie zadań określonych w ramowym zakresie działalności  
odnośnej komórki organizacyjnej, 

• przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów oraz zarządzeń, instrukcji 
wewnętrznych w zakresie prowadzonej działalności, 



 

• ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową organizację podległego odcinka pracy 
 w stopniu zbliżonym do kierownika komórki organizacyjnej z wyłączeniem 
odpowiedzialności za kierowanie, kontrolę i nadzorowanie  zespołów  pracowniczych, 

• szczegółowy zakres działania pracownika na stanowisku samodzielnym zawiera 
szczegółowy opis obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 

 
 

ROZDZIAŁ  IV 
 
ZAKRESY DZIAŁALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
 
SAMODZIELNE STANOWISKA PODLEGAJĄCE DYREKTOROWI 
 
Stanowisko do spraw osobowych i płac 
Symbol – NK 
 

1. Stanowisko podporządkowane jest organizacyjnie Dyrektorowi oraz Głównemu 
Księgowemu. 

2. Do zakresu działalności należy: 
• opracowywanie planów i bilansowanie potrzeb kadrowych Przedsiębiorstwa, 
• rekrutacja i dobór wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami, 
• utrzymanie zatrudnienia na poziomie wynikającym z planu zatrudnienia, 
• przygotowywanie umów o pracę zgodnie z decyzjami Dyrektora oraz 

przestrzeganie postanowień zawartych w zasadach wynagradzania  
w Przedsiębiorstwie w zakresie obowiązujących tabel i taryfikatorów 
kwalifikacyjnych na określonych stanowiskach przy przyjmowaniu 
pracowników do pracy, 

• prowadzenie spraw związanych ze zmianami w zatrudnieniu (przeniesienia, 
przeszeregowania, awanse), 

• badanie stopnia wykorzystania kwalifikacji i umiejętności pracownika oraz 
przedstawienie wniosków w tym zakresie, 

• prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej spraw pracowników: wyróżnień 
i kar, urlopów, list obecności, przysługujących dodatków za staż pracy, 
gratyfikacji, 

• prowadzenie ewidencji pracowników aktualnie zatrudnionych, byłych 
pracowników, zmian w zatrudnieniu, wykorzystania czasu pracy, wyróżnień  
i kar, pracy w godzinach nadliczbowych, zwolnień lekarskich, naliczanie 
zarobków miesięcznych pracowników w oparciu o materiały źródłowe, 

• prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniem pracowników, 
• prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury 

i renty, 
• nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz 

prawidłowością wykorzystania zwolnień lekarskich, 
• organizowanie kursów i szkoleń zawodowych dla pracowników, 
• prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych, 
• prowadzenie archiwum Przedsiębiorstwa, 



 

• wydawanie i ewidencjonowanie delegacji służbowych oraz legitymacji 
ubezpieczeniowych dla pracowników i ich rodzin, 

• określanie potrzeb socjalno – bytowych pracowników oraz opracowywanie 
planów ich zaspokajania, 

• opracowywanie preliminarza funduszu świadczeń socjalnych, 
• organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla pracowników, ich rodzin 

oraz rencistów i emerytów, 
• prowadzenie ewidencji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych, 
• gromadzenie i przechowywanie aktów i przepisów prawnych, 
• przygotowywanie i prowadzenie rejestru zarządzeń, poleceń i komunikatów 

Dyrektora, 
• gromadzenie, sprawdzanie pod względem  formalnym  i  rachunkowym 

wszelkich  dokumentów stanowiących podstawę do sporządzenia listy płac  
i listy nagród, 

• sporządzanie list płac w oparciu o przygotowane przez zainteresowane 
komórki organizacyjne dokumenty, stanowiące podstawę wypłaty i rozliczeń 
funduszu płac, 

• potracenie zajętych wynagrodzeń  oraz prowadzenie korespondencji z tym 
związanej, 

• prowadzenie osobowych kartotek wynagrodzeń pracowników, 
• ustalanie uprawnień, naliczanie i sporządzanie list wypłat z tytułu zasiłków 

chorobowych i innych wypłacanych ze środków ZUS, 
• ścisła współpraca z Głównym Księgowym w zakresie spraw ekonomicznych 

swojej działalności, 
• wystawianie zaświadczeń o wysokości  zarobków do celów rentowo – 

emerytalnych, 
• przygotowywanie zarządzeń Dyrektora dotyczących działalności 

Przedsiębiorstwa  i prowadzenie ich ewidencji, 
• prowadzenie w zastępstwie kasy Przedsiębiorstwa, 
• wykonywanie innych poleceń Dyrektora. 

 
 
Stanowisko d/s BHP, p.poż, magazynu, zaplecza i zaopatrzenia . 
Symbol – NBR 
 

1. Stanowisko podporządkowane jest organizacyjnie Dyrektorowi Przedsiębiorstwa.       
2. Do zadań pracownika prowadzącego sprawy z zakresu bhp należy w szczególności: 

• stałe przestrzeganie ogólnych i szczegółowych przepisów o ochronie pracy 
oraz stosowanie skutecznych środków mających na celu zapobieganie 
wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, 

• szczegółowa i systematyczna kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń 
pod względem bezpieczeństwa pracy oraz ustalanie warunków technicznych 
bezpieczeństwa pracy, 

• dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp, udział i prowadzenie spraw 
związanych z powstałymi wypadkami oraz statystyki i sprawozdawczości  
w tym zakresie, 



 

• organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz opracowywanie planów 
poprawy bhp, 

• organizowanie i prowadzenie instruktażu z zakresu bhp dla pracowników 
nowo przyjmowanych i przenoszonych na nowe stanowiska robocze, 
sprawdzanie wiadomości robotników w tym zakresie oraz czuwanie nad 
właściwym zaopatrzeniem pracowników w odzież i sprzęt ochrony osobistej, 

• udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub 
przebudowanych obiektów, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń 
mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, 

• zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy                   
w stosowanych procesach produkcyjnych, 

• opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. 

 
3. Do zadań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego należy w szczególności: 

• ustalanie stanu i potrzeb ochrony przeciwpożarowej Przedsiębiorstwa  
i przedkładanie wniosków w tych sprawach kierownictwu Przedsiębiorstwa 
oraz kompetentnym organom ochrony przeciwpożarowej, 

• kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych przez 
pracowników, 

• inicjowanie i współpraca przy opracowywaniu oraz aktualizowaniu 
regulaminów, instrukcji, planów ochrony przeciwpożarowej, 

• kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, urządzeń energetycznych 
oraz poszczególnych stanowisk pracy i przedstawienie kierownictwu 
wniosków zmierzających do likwidacji stwierdzonych niedociągnięć, 

• kierowanie akcją ratowniczą w przypadku powstania pożaru do momentu 
przybycia straży pożarnej oraz udział w dochodzeniach pożarowych. 

 
4. Do zadań  wykonywanych na  stanowisku magazyniera należy: 

• wykonywanie czynności związanych  z odbiorem ilościowym i jakościowym 
materiałów, 

• wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i wydawaniem 
materiałów z magazynu, 

• terminowe przekazywanie dokumentów obrotu materiałowego do księgowości 
materiałowej zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów, 

• miesięczne porównanie zgodności zapisów ewidencji magazynowej  
z ewidencją księgowości materiałowej, 

• informowanie o obrocie i stanie ilościowym zapasów zainteresowane komórki, 
• racjonalne gromadzenie materiałów w magazynie, 
• właściwe i fachowe rozmieszczenie materiałów w magazynie i innych 

miejscach składowania, 
• czuwanie nad terminowym zwrotem opakowań oraz gromadzenie, 

przechowywanie i przygotowanie do wysyłki opakowań i surowców 
wtórnych, 

• dbałość o utrzymanie pomieszczeń magazynów i składowisk w należytym 
porządku i czystości, odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą  
i przestrzeganie przepisów p. poż., 



 

• codzienne sprawdzanie zamknięć i plombowanie po pracy drzwi magazynów 
oraz przechowywanie kluczy i plombownic, 

• przygotowywanie magazynu do inwentaryzacji oraz współpraca z zespołami 
spisowymi, 

• współudział w sporządzaniu sprawozdawczości GUS i innej wchodzącej  
w zakres gospodarki materiałowej. 

5. Do zadań w zakresie zaopatrzenia i zaplecza należą: 
• prowadzenie remontów i inwestycji w Przedsiębiorstwie, 
• upłynnianie zapasów zbędnych i nadmiernych, gospodarka złomem, 
• dokonywanie zakupu materiałów i usług w oparciu o Regulamin udzielania 

zamówień, 
• kontrolowanie gospodarki magazynowo-materiałowej pod względem 

należytego składowania, zabezpieczenia i konserwowania materiałów. 
 
 
Stanowisko do spraw obsługi sekretarskiej dyrektorów – sekretarka. 
Symbol – NS 
 

1. Stanowisko podporządkowane jest organizacyjnie Dyrektorowi Przedsiębiorstwa. 
 
2. Do zadań pracownika prowadzącego sprawy obsługi sekretarskiej należy  

realizowanie zagadnień w zakresie obsługi sekretarskiej dyrektorów, obsługi 
interesantów i pracowników Przedsiębiorstwa, obsługi telefaksu oraz prowadzenie 
korespondencji zakładowej, a w szczególności: 
� przyjmowanie interesantów oraz kierowanie ich do Dyrektora lub do 

poszczególnych komórek organizacyjnych, 
� kierowanie pracowników do Dyrektora oraz ustalanie terminów spotkań w ramach 

czynności służbowych, 
� łączenie rozmów telefonicznych oraz przyjmowanie i nadawanie telegramów, 

telefaksów i telefonogramów, 
� wykonywanie czynności korespondencyjnych w zakresie przyjmowania, 

segregowania i wysyłki pism poszczególnych komórek organizacyjnych 
Przedsiębiorstwa, 

� prowadzenie korespondencji dyrektorów oraz przechowywanie akt Dyrektora, 
� prowadzenie kontroli terminów wykonania wydanych przez Dyrektora poleceń, 
� prowadzenie rejestrów i zakupu książek fachowych, prenumerata czasopism, 

znaczków pocztowych, art. piśmiennych oraz ich rozdział dla poszczególnych 
komórek organizacyjnych, zapewnienie wszelkich druków oraz prowadzenie 
ich ewidencji, 

� wykonywanie czynności maszynopisania, redagowanie pism, 
� przygotowywanie do archiwowania i zabezpieczenia akt prowadzonej  

w sekretariacie korespondencji, 
� zamawianie i ewidencjonowanie pieczątek i stempli, 
� rozliczanie ilościowe wydawanych materiałów biurowych, 
� prowadzenie dokumentów, protokołów narad Spółki, 
� wykonywanie innych zadań – poleceń Dyrektora. 

 
 
 
 



 

 
Stanowisko do spraw informatycznych, przetargów i umów 
Symbol – NZ 
 

1. Stanowisko do spraw informatycznych, przetargów i umów podporządkowane jest 
organizacyjnie Dyrektorowi Przedsiębiorstwa. 

2. Stanowisko powołane jest do realizacji: 
� prowadzenia zagadnień administratora danych, 
� nadzorowania, obsługiwanie kompleksowych systemów sterujących procesem 

technologicznym, kontrolowanie prawidłowej pracy sprzętu i oprogramowania  
w czasie trwania procesu, 

� analizowania systemów pracujących w sieci, dokonywanie zmian usprawniających 
funkcjonalność sieci, 

� dokonywania okresowej kontroli przydatności sprzętu, 
� doboru sprzętu komputerowego pod potrzeby spółki, sygnalizowanie niezbędnych 

zmian, 
� organizowania prac konserwacyjno-remontowych w sposób nie zakłócający pracy 

systemów, 
� sporządzania planów zaopatrzenia materiałowego oraz programów zmierzających  

do usprawnienia gospodarki materiałowej na podstawie składanych zamówień, 
� sporządzania umów, 
� ewidencji umów, 
� przeprowadzania przetargów w oparciu o plan finansowo – rzeczowy 

Przedsiębiorstwa materiałów budowlanych, materiałów ogólnego użytku i części 
zamiennych, niezbędnych dla potrzeb działalności Przedsiębiorstwa, 

� prowadzenia ewidencji przetargów – składanie terminowe sprawozdań,  
� prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej swojego zakresu obowiązków, 
� wykonywania innych poleceń Dyrektora. 

 
 
 
Stanowisko do spraw obsługi prawnej 
Symbol – NRP 
 
 
1. Stanowisko d/s obsługi prawnej jest podporządkowane organizacyjnie Dyrektorowi 

Przedsiębiorstwa. 
2. Stanowisko Radcy Prawnego jest powołane do prowadzenia wszystkich spraw 

związanych z: 
� prowadzeniem spraw sądowych Przedsiębiorstwa, mających na celu windykację 

należności, kar umownych, odszkodowania itp, 
� obroną interesów Przedsiębiorstwa - Spółki przy akcjach prawnych wymierzonych 

przeciwko Przedsiębiorstwu, 
� opiniowaniem (parafowaniem) umów nietypowych zawieranych przez 

Przedsiębiorstwo oraz pism z prawnego punktu widzenia, 
� studiowaniem publikowanych aktów prawnych, udzielaniem wyjaśnień i interpretacji 

obowiązujących aktów prawnych, dotyczących pracy poszczególnych jednostek, 
� nadzorowaniem prowadzonej egzekucji i korespondencji z komornikami, 
� sporządzaniem pozwów i pism procesowych, 
� zbieraniem materiałów dowodowych do sporządzanych wystąpień, 



 

� opiniowaniem z punktu widzenia prawnego przepisów wewnętrznych wydawanych 
przez Dyrektora Przedsiębiorstwa, 

� udzielaniem pomocy działającym na terenie Przedsiębiorstwa organizacjom 
społeczno-zawodowym, 

� udzielaniem wyjaśnień i interpretacji obowiązujących aktów prawnych dotyczących 
poszczególnych działów Przedsiębiorstwa. 

 
 
Stanowisko do spraw ochrony – pełnomocnik ochrony. 
Symbol – PO 
 
1. Pełnomocnik Ochrony podlega organizacyjnie bezpośrednio Dyrektorowi 

Przedsiębiorstwa. 
2. Do obowiązków Pełnomocnika Ochrony należy w szczególności: 

� kierowanie pionem ochrony, 
� w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wymaganie od komórek 

organizacyjnych  w swojej jednostce organizacyjnej udzielenia natychmiastowej 
pomocy, 

� ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, 
� zapewnienie fizycznej ochrony Przedsiębiorstwa, 
� okresowa kontrola ewidencji obiegu dokumentacji, 
� przestrzeganie obowiązujących ustaw w przedmiocie działalności. 
 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) 
  
Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej 
struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie 
realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej.  
W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej 
struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP). Jednostka ta będzie 
powołana przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), którym jest Prezes Spółki. 
 
                                    Jednostka Realizująca Projekt – JRP 
Kierownik JRP  – 

� kieruje pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod 
względem administracyjnym, finansowym i technicznym, określa obowiązki 
pracowników JRP, 

� opracowuje wszelkie niezbędne procedury obowiązujące przy realizacji Projektu, 
� odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez 

personel JRP,  
� odpowiada za koordynację realizacji Projektu oraz jego rozliczenie. 

Z-ca Kierownika JRP –  

� zastępuje kierownika podczas jego nieobecności, 
� nadzoruje i kieruje zespołem technicznym, 
� prowadzi monitoring techniczny projektu, 
� bierze udział w przetargach w części technicznej projektu, 
� weryfikuje raporty Inżyniera z postępu prac związanych z realizacją Projektu. 



 

Księgowy Projektu –  
 

� odpowiada za właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie  z zapisami 
odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w 
szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego 
wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania, 

� nadzór nad prowadzeniem księgowości Projektu, 
� kontrasygnata decyzji finansowych, 
� monitorowanie gwarancji bankowych, 
� monitoring finansowy Projektu, 
� archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw, 
� bezpośredni nadzór i kierowanie zespołem finansowo-księgowym (ZF) 

 
Jednostka Realizująca Projekt funkcjonuje w ramach trzech zespołów:  
 
Zespół Organizacyjno - Prawny (ZOP) 

� odpowiada za obsługę prawno - organizacyjną realizowanego Projektu,  
� organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu,  
� pełni nadzór nad przygotowywaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz 

wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu,  
� uczestniczy w przetargach w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej,              

w tym umów dot. poszczególnych zadań Projektu i pracach komisji przetargowych,  
� monitoruje realizację Projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP,  
� przygotowuje wspólnie z Zespołem Finansowym i Zespołem Technicznym wszelkie 

wymagane raporty, w tym Raport z  postępów Realizacji Projektu oraz pełni nadzór 
nad terminowym przekazaniem wymaganych dokumentów do odpowiednich 
Instytucji ,  

� pełni nadzór nad działaniami związanymi z popularyzacją i informacją dot. Projektu 
zgodnie z „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących 
dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” oraz zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (WE) 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r.  

Zespół Finansowy (ZF) 

� odpowiada za właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami 
odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności,               
w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego 
wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,  

� sporządza i aktualizuje Plany Płatności i Harmonogramy Rzeczowo – Finansowe             
w ścisłej współpracy z ZT i ZOP, a także odpowiada za terminowe przekazywanie ich 
do Kierownika JRP,  

� przekazuje do Kierownika JRP i ZOP dane umożliwiające terminowe 
przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów  

� sporządza bieżące sprawozdania finansowe,  



 

� zapewnia ciągłość finansowania Projektu i terminową realizację płatności zgodnie         
z Planami i Harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie 
Projektu,  

� przygotowuje dla MAO wszelkie niezbędne informacje związane z terminową 
realizacją Projektu.  

Zespół Techniczny (ZT) 

� odpowiada za zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z Harmonogramami) oraz 
jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP i Inżynierem 
Kontraktu,  

� bierze udział w przetargach i dokonuje weryfikacji części technicznych dokumentacji 
przetargowej,  

� przygotowuje dla MAO wszelkie niezbędne informacje związane z terminową 
realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogramy realizacji Projektu,  

� weryfikuje raporty Inżyniera z postępu prac związanych z realizacją Projektu 
� przekazuje do ZF i ZOP dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich 

wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji Projektu na Komitet 
Monitorujący,  

� zabezpiecza wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane oraz Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.  

 

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY, SPRZEDAŻY I UMÓW 
 
 
1. Dział finansowo – księgowy, sprzedaży i umów podporządkowane są organizacyjnie 

Głównemu Księgowemu. 
2. Zakres działania obejmuje prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z gospodarką 

finansową oraz ewidencją księgową wszystkich zaszłości gospodarczych 
Przedsiębiorstwa.  

3. Prowadzenie kasy przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrola pod 
względem formalnym i rachunkowym dokumentów obiegu gotówkowego. 

4. Ewidencja i kontrola terminowości rozliczania wypłacanych zaliczek do rozliczenia. 
5. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem Przedsiębiorstwa i operacjami 

bankowymi. 
6. Sporządzanie miesięcznych rejestrów obrotu pieniężnego. 
7. Otwieranie i zamykanie ksiąg w terminach ustalonych w ustawie o rachunkowości. 
8. Prowadzenie księgowości syntetycznej zgodnie z wymogami zakładowego planu kont. 
9. Prowadzenie analitycznej ewidencji wszystkich środków trwałych. 
10. Ewidencja wszelkich wpływających do Przedsiębiorstwa faktur, not i innych obciążeń,  

po kontroli formalnej kierowanie ich do właściwych jednostek organizacyjnych celem 
uzyskania potwierdzenia pod względem formalnym i rachunkowym, przedkładanie ich  
do akceptacji dyrekcji. 

11. Prowadzenie ewidencji rozrachunków z dostawcami, terminowa realizacja zobowiązań. 
12. Prowadzenie sprzedaży usług wod.-kan. i pozostałych łącznie z ich windykacją. 



 

13. Opracowywanie cen za wodę i ścieki oraz pozostałe świadczone przez Przedsiębiorstwo 
usługi wod.-kan. 

14. Bieżąca kontrola należności w celu nie dopuszczenia do ich przedawnienia oraz 
kierowania spraw spornych i opornych płatników do radcy prawnego celem skierowania 
spraw na drogę postępowania sądowego lub do komornika. 

15. Dokonywanie odpisów na fundusze dla załogi i inne specjalne, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami z równoczesnym przekazaniem środków. 

16. Kontrola zachowania i przestrzegania dyscypliny finansowej w Przedsiębiorstwie. 
17. Sporządzanie sprawozdań finansowych w obowiązujących terminach w oparciu                   

o dokumentację źródłową i prawidłowo uzgodnione księgi rachunkowe. 
18. Dostarczanie kierownictwu Przedsiębiorstwa niezbędnych informacji ekonomicznych. 
19. Przechowywanie dokumentów oraz przekazywanie ich do archiwum zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami. 
 
 
DZIAŁ TECHNICZNY I RUCHU 
 
1. Dział techniczny i dział ruchu Przedsiębiorstwa podporządkowane są organizacyjnie 

Zastępcy Dyrektora. 
2. Obejmują całokształt działalności w zakresie wodociągów i kanalizacji na terenie miasta         

i gminy Strzegom związanej z ujęciami, uzdatnianiem wody i przesyłaniem wody  
do odbiorcy i zapewnieniem odbioru ścieków, a także przetworzeniu ich na oczyszczalni 
ścieków  oraz sprawy mechaniczno – energetyczne. 

3. Do zakresu działalności należy: 
� ujęcie wody ze źródeł oraz uzdatnianie jej na stacji uzdatniania wody, 
� dopilnowanie realizacji procesu produkcyjnego tak, aby woda dostarczona odbiorcom 

posiadała jakość określoną normami, 
� zapewnienie ciągłości dostaw wody dla odbiorców, a w przypadku awarii 

powiadomienia odbiorców o zaistniałym fakcie i dostarczanie wody w systemie 
awaryjnym (beczkowozy), 

� prowadzenie niezbędnych działań w zakresie obrotu materiałowego, wynagrodzeń, 
sprzedaży, gospodarki magazynowej, rozliczeń, 

� dbałość o czystość i porządek na poszczególnych obiektach, 
� zapewnienie sprawności obiektów, urządzeń do przetwarzania i przesyłu wody oraz 

obiektów i urządzeń stanowiących wyposażenie bazy technicznej, 
� dokonywanie okresowych przeglądów i kontroli maszyn, urządzeń i sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnych oraz obiektów budowlanych i ich otoczenia, będącego 
podstawą do sporządzania planu remontów i robót, 

� opracowania harmonogramu napraw i remontów maszyn, urządzeń, obiektów i ich 
realizacja, 

� niedopuszczenie do zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego,  
a w przypadku jego wystąpienia, natychmiastowe podejmowanie działań celem jego 
likwidacji, 

� likwidacja w trybie natychmiastowym powstałych awarii i ich skutków, 
� wykonawstwo odpłatnych usług, 
� kontrola i rozliczanie prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
� rozpatrywanie wniosków odbiorców wody dotyczących jakości wody i sprawności 

sieci, 
� dokonywanie odbiorów wykonywanych sieci i przyłączy, 



 

� wydawanie zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków, wydawanie opinii odnośnie 
sprawności sieci i urządzeń, 

� współpraca w zakresie opracowywania cen za świadczone usługi, 
� prowadzenie zgodnej z przepisami gospodarki wodomierzowej, 
� dbanie w szczególny sposób o stan techniczny i sanitarny obiektów i urządzeń 

wchodzących w skład stref ochronnych, 
� poprawne kierowanie procesem oczyszczania ścieków oraz nadzorowanie zrzutu 
ścieków dostarczonych wozami asenizacyjnymi, 

� informowanie Dyrektora o powstałych awariach i ewentualnych zagrożeniach 
ekologicznych, 

� dbanie o przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz OIGE z uwagi na specyfikę pracy 
i rodzaje zagrożeń, 

4. W zakresie spraw mechaniczno-energetycznych: 
� opracowywanie planów potrzeb na środki trwałe, należyte gospodarowanie sprzętem, 

maszynami, środkami transportowymi i innymi środkami trwałymi Przedsiębiorstwa, 
� kompletowanie, prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowych maszyn, urządzeń 

elektroenergetycznych i środków transportowych, opracowywanie stosownych 
instrukcji, 

� planowanie cyklicznych przeglądów i remontów maszyn, urządzeń, środków 
transportowych, 

� organizowanie i prowadzenie prawidłowo i zgodnie z przepisami gospodarki 
transportowej w Przedsiębiorstwie wraz ze stosowną dokumentacją (łącznie  
z ubezpieczeniem), 

� przestrzeganie terminów przeglądu pojazdów, zużycia paliw, olejów, ogumienia, 
akumulatorów, jak również prowadzenie właściwej gospodarki częściami 
zamiennymi, 

� realizowanie planów remontów maszyn, środków transportowych (remonty bieżące                   
i kapitalne) celem utrzymania sprawności jednostek transportowo – sprzętowych. 
Powyższe dotyczy również  kotłowni, obiektów i urządzeń energetycznych. 

� opracowanie norm zużycia paliw, kontrolowanie prawidłowości ich stosowania, 
dokonywanie ocen pojazdów i sprzętu w sprawie upłynnienia i sprzedaży, 

� wykonywanie prac elektroenergetycznych w podległych obiektach Przedsiębiorstwa 
zapewniających sprawność techniczną instalacji i urządzeń, 

� opracowanie i realizowanie planu napraw sprzętu energetycznego, urządzeń 
grzewczych, prowadzenie racjonalnej gospodarki paliwowo-energetycznej, 

� dokonywanie rozliczeń czasu pracy podległych pracowników oraz pobranych 
materiałów, 

� organizowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę zagadnień pracy, 

� sporządzanie stosownych sprawozdań, informacji i analiz z zakresu działalności 
Przedsiębiorstwa, 

� prowadzenie analiz przyczyn awaryjności urządzeń energetycznych i działanie na 
rzecz ich wyeliminowania, 

� prowadzenie analiz zużycia energii elektrycznej w poszczególnych działach, inicjując 
racjonalne zużycie, 

� prowadzenie stosownej dokumentacji, 
� wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-technicznych i technologicznych. 

 
 
 



 

R O Z D Z I A Ł   V 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Zmiany w strukturze organizacyjnej Przedsiębiorstwa i zakresu działania pionów 
Przedsiębiorstwa mogą być wprowadzane aneksem. 

2. Regulamin niniejszy jest podstawą do opracowania zakresów czynności pracowników. 
3. Niniejszy regulamin obowiązuje z blokowym schematem organizacyjnym Spółki 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu od dnia 05.08.2008r. 
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do opracowywania schematów szczegółowych pod 

potrzeby Spółki. 
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