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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 7 lipca 2020r. informuje, że jest wiele różnych powodów,
dla których zasadne jest wdrażanie Centrum Usług Wspólnych. Poza wymaganiami prawnymi, czy
zamiarem  gruntownej  reorganizacji  dotychczasowych  struktur,  najważniejszym  będzie  analiza
kosztów i korzyści.
Na podstawie wyników tej analizy podjęte zostaną decyzje dotyczące tego, w jakim zakresie będzie
wdrażany  CUW,  tj.  jakie  procesy  jednostek  oświatowych  czy  grupy  jednostek  powinny  być
obsługiwane wspólnie, a jakie pozostają rozproszone? gdzie powinien być umiejscowiony CUW?
jakimi zasobami powinien dysponować? jakimi narzędziami i systemami powinien się posługiwać?
jaki zakres usług ma świadczyć obsługiwanym jednostkom? jak będą mierzone efekty tej obsługi? 
Analizowane  są  zarówno  wymierne  korzyści  finansowe,  wynikające  przede  wszystkim  z
oszczędności  w  kosztach  realizacji  wystandaryzowanych  procesów  (najczęściej  z  większym
wsparciem  ze  strony  systemów  IT  czy  też  wzmocnienia  siły  negocjacyjnej,  np.  w  przypadku
centralizacji zakupów), ale także korzyści jakościowe. Należą do nich: 
 redukcja poziomu błędów realizowanych operacji (np. błędnie zaksięgowanych kwot),
 zwiększenie szybkości realizacji tych operacji (np. szybsze księgowanie, szybsze przetwarzanie

płatności),
 uwolnienie  czasu  pracowników  do  realizacji  innych  zadań  (np.  przyspieszenie  procesu

księgowego pozwala na przeprowadzenie analizy stanu kont).
Zakładając powstanie Centrum Usług Wspólnych dla placówek oświatowych w Kaliszu planujemy
przejęcie pracowników księgowości i kadr z przedszkoli i szkół.
Nie bez znaczenia jest także znacznie większa przejrzystość procesów realizowanych przez centrum,
np. finansowych, księgowych, zakupowych, a także możliwość łatwiejszego uzyskiwania danych z
ksiąg i tworzenia raportów, które mogą służyć, np. do planowania budżetów na kolejne lata, czy też
podejmowania decyzji o inwestycjach.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Kolejna  korzyść  finansowa  będzie  wynikać  ze  wspólnych  zakupów  czy  z  administracji  ogólnej.
Wprowadzenie tych obszarów do CUW pozwali na osiągnięcie nie tylko korzyści ze standaryzacji
procesów i skali czynności (czyli realizacji ich większej ilości w jednakowy, określony, powtarzalny i
przewidywalny sposób). Dodatkowo możliwe będzie uzyskiwanie niższych cen zakupu towarów, czy
usług, np. wspólna obsługa informatyczna, wspólna obsługa gospodarki odpadów komunalnych,
wspólna obsługa internetowa, telefoniczna, itp.
Ww. scentralizowanie usług dla jednostek oświatowych będzie wymagało szczegółowej analizy tak
aby odpowiednio zaprojektować Centrum Usług Wspólnych oraz aby przyniosło ono wymierne
korzyści dla wszystkich.
Samorządowe Centra Usług Wspólnych funkcjonują z powodzeniem w wielu miastach Polski, np.
Łódź, Poznań, Jarocin, Leszno, Gdańsk, Opole, Tychy czy Katowice.
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Interpelacja 
 w sprawie konceptu utworzenia Centrum Usług Wspólnych 


Szanowny Panie Prezydencie, 


	 zwracam się do Pana z zapytaniem czy miasto Kalisz rozważa wdrożenie procesu 
optymalizacji w zakresie administrowania działaniami kadrowo - księgowymi dla 
jednostek w postaci szkół, przedszkoli oraz żłobków zlokalizowanych na terenie Kalisza, 
które jednocześnie podlegają Miastu. Jednocześnie, proszę uprzejmie Pana Prezydenta o 
odpowiedź na następujące pytanie: 


Czy zamysł utworzenia Centrum Usług Wspólnych będzie się wiązał z redukcją etatów w 
działach kadrowo - księgowych w wyżej wymienionych jednostkach?


	 Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi osobom zainteresowanym, a 
mianowicie pracownikom działów kadrowo - księgowych pracujących w jednostkach, 
które miałby w zamyśle zostać objęte procesem optymalizacji. 


	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 Łączę wyrazy szacunku 

	 	 	 	 	 	 	 	 Łukasz Włodarek


