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CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SZANSĄ NA OPTYMALIZACJĘ 

KOSZTÓW I STANDARYZACJĘ PROCESÓW W JEDNOSTKACH 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Streszczenie. Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorial-

nego (gmin, powiatów i samorządowych województw) nie jest możliwy bez 

sprawnie działającej administracji. Na działalność każdej jednostki samorządu 

terytorialnego (j.s.t.), składają się podstawowe jej zadania, jak i procesy 

pomocnicze tzw. funkcje wsparcia (np. księgowość, kadry, szkolenia, archiwum, 

IT, zarządzanie majątkiem, e-administracja). Centralizacja funkcji wsparcia jest 

jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi do optymalizacji tego obszaru 

działalności. W artykule przedstawiono możliwości i efekty jakie niesie ze sobą 

stworzenie Samorządowych Centrów Usług Wspólnych (SCUW) jako sposobu na 

optymalizację kosztów i standaryzację zachodzących w działalności samorządów 

procesów. Szczegółowa analiza SCUW pokazuje zalety nowoczesnego podejścia 

do sposobu dostarczania lepszych jakościowo usług przez j.s.t. 

Słowa kluczowe: centrum usług wspólnych, administracja, reorganizacja, 

konsolidacja, standaryzacja, funkcje wsparcia, redukcja kosztów 

SHARED SERVICES CENTER A CHANCE FOR OPTIMIZATION  

OF COSTS AND STANDARDIZATION OF PROCESSES IN LOCAL 

GOVERNMENT UNITS 

Abstract. Socio-economic development of local government units (communes, 

poviats and self-government voivodships) is not possible without efficient 

administration. The activities of each local government unit (l.g.u.) consist of its 

basic tasks as well as auxiliary processes, so-called support functions  

(eg. accounting, personnel, training, archives, IT, property management,  

e-administration). Centralization of the support function is one of the more 

frequently used tools to optimize this area of activity. The article presents the 

possibilities of creating Local Government Shared Service Centers (LGSSC) as  

a way to optimize costs and standardize the processes taking place in the activities 
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of local governments. A detailed LGSSC analysis shows the advantages of  

a modern approach to how to deliver better quality services by l.g.u. 

Keywords: shared services center, administration, reorganization, consoli-

dation, standardization, support functions, cost reduction 

1. Wprowadzenie 

Nowoczesne trendy i wzory zarządzania przedsiębiorstwami często o globalnym zasięgu  

w zakresie efektów i korzyści płynących z powstałych w nich Centrów Usług Wspólnych stały 

się zachętą do stworzenia w Polsce prawnych możliwości budowy podobnych rozwiązań  

w jednostkach samorządu terytorialnego (j.s.t.). O powołaniu samorządowych CUW myślą już 

prawie wszyscy, zarówno gminy jak i powiaty oraz samorządowe województwa czy też 

metropolie. Mimo, że od wejścia w życie ustawowych zmian ułatwiających tworzenie takich 

jednostek minęły już prawie dwa lata to nadal brak wzorcowego scenariusza budowy takich 

centrów w j.s.t. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań i przebiegu 

procesu tworzenia CUW w j.s.t. na bazie doświadczeń i korzyści wynikających z wdrożenia 

takich rozwiązań w licznych grupach kapitałowych (przedsiębiorstwach wielozakładowych).  

2. Polska dojrzałym rynkiem Centrum Usług Wspólnych 

Centrum Usług Wspólnych (CUW) (z ang. shared services center) – to wyodrębniona 

organizacyjnie jednostka, której zadaniem jest świadczenie usług z zakresu funkcji wsparcia na 

rzecz określonej organizacji (np. przedsiębiorstwa wielozakładowego, grupy kapitałowej czy 

też administracji publicznej zarówno samorządowej jak i rządowej). Do funkcji wsparcia 

możemy zaliczyć np. usługi księgowe, rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, 

zarządzenie zasobami ludzkimi, organizację szkoleń i konferencji, imprez integracyjnych, 

wypoczynku indywidualnego, prowadzenie archiwum, gospodarowanie nieruchomościami 

nieprodukcyjnymi, usługi motoryzacyjne w zakresie serwisowania samochodów różnych 

marek, usługi poligraficzne, usługi informatyczne, a także obsługa zamówień i zakupów 1 

(rys. 1): 

                                                           
1  Łukaszczyk Z.: Centrum Usług Wspólnych sposobem na redukcję kosztów i standaryzację procesów 

przedsiębiorstwa na przykładzie KHW S.A.. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarzą-

dzanie, z. 101. Gliwice 2017. 
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Rys. 1. Przykładowy zakres integracji funkcji wsparcia przez CUW 

 

Pojęcie CUW nie jest tożsame ani z centralizacją ani też z outsourcingiem. To wydzielona 

struktura zorientowana na realizację czynności na zasadzie świadczenia usług (odbiorca-

dostawca, na zasadzie przejrzystych reguł funkcjonowania i przy ustalonym wynagrodzeniu), 

pozwalająca osiągnąć oszczędności poprzez konsolidację funkcji wsparcia i korzyści skali. 

Jednocześnie dzięki specjalizacji i stałemu pomiarowi efektywności uzyskiwany jest efekt 

znacznego podniesienia jakości świadczonych usług. 

Koncepcja działania przy wsparciu CUW pojawiła się w Stanach Zjednoczonych. 

Pierwszymi firmami, które wcieliły ją w życie były: Ford, General Electric i Baxter Healthcare 

w połowie lat 80. XX wieku. Następnie sięgnęły po nią firmy z Europy m.in. Intel, Whirlpool, 

Allergen w latach 90. XX wieku2. 

Światowe szacunki wskazują, że ponad 80% przedsiębiorstw międzynarodowych 

utworzyło własne Centra Usług Wspólnych3. Najczęściej tworzą je firmy z branży finansowej, 

informatycznej, dystrybucyjnej a w dalszej kolejności przedsiębiorstwa produkcyjne, 

usługowe, transportowe, komunikacyjne, a ostatnio również stały się zachętą dla organów 

administracji samorządowej w Polsce4.  

Z raportu przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL 

wynika, że w pierwszym kwartale 2017 roku w Polsce funkcjonowało ponad 1000 Centrów 

                                                           
2 Deloitte MCS Limited: Shared Services Handbook. Hit the road. 2011. 
3 Shared Services Center (SSC) Enabling your business for success, Ernst & Young, 2000. 
4 Tarasiewicz A., Tyniec A.: Efektywność kosztowa i standaryzacja – wyzwanie Centrum Usług Wspólnych 

KPRM, 2014. 
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Usług Wspólnych zarówno polskich jak i zagranicznych5. W sumie zatrudniały one blisko  

250 tysięcy osób (rys. 2):  

 

Rys. 2. Zatrudnienie w centrach BPO, SSC, IT, R&D w poszczególnych ośrodkach usług biznesowych 

Źródło: ABSL – Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017. 

 

Liczba podmiotów, które wchodzą w ten sektor, stwarzając nowe miejsca pracy z roku na 

rok stale rośnie. Według ww. raportu w 2020 r. centra te będą zatrudniać ponad 300 tys. 

pracowników. Większa rola w tym zakresie przypisywana jest miastom o charakterze 

metropolitalnym (regionalnym), które stają się bardziej atrakcyjne szczególnie dla młodych 

dobrze wykształconych ludzi (rys. 3):  

                                                           
5 Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 

2017. 
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Rys. 3. Średnie oceny przedstawicieli centrów usług dotyczące wybranych cech lokalnych rynków,  

na których centra prowadzą działalność (na skali od 1 do 10) 

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie ankiety skierowanej do centrów usług (N = 123 

firmy). 

 

Według raportu ABSL, rynek Centrów Usług Wspólnych należy do najbardziej 

dynamicznie rozwijających się części rynku usług biznesowych zarówno w Polsce, jak i na 

świecie a Polska staje się niekwestionowanym liderem w sektorze nowoczesnych usług dla 

biznesu (rys. 4). W obszarze państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, 44% wszystkich 

Centrów Usług Wspólnych zlokalizowanych jest w Polsce.  
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Rys. 4. Struktura zatrudnienia centrów usług wspólnych w głównych ośrodkach usług biznesowych  

w podziale na miejsce siedziby centrali firmy macierzystej 

Źródło: ABSL – Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017. 

 

Jednostki decydujące się na powołanie CUW zwykle zaczynają od klasycznych usług 

księgowych, takich jak obsługa rejestracji i księgowania faktur, obsługa płatności wyciągów 

bankowych, prowadzenie ewidencji księgowej, w tym także sporządzanie obligatoryjnych 

sprawozdań finansowych oraz różnorakich deklaracji podatkowych. Usługi te często 

rozszerzane są o następne moduły do których możemy zaliczyć np. administrację kadrami, 

rozliczanie listy płac, administracja i rozwój systemów IT, zarządzanie danymi podstawowymi 

w systemach informatycznych, windykacje należności, raportowanie kontrolingowe, 

archiwizację elektroniczną i papierową faktur oraz umów. 

Do jednych z głównych celów tworzenia CUW należy zaliczyć: 

 oszczędności finansowe (ograniczenie kosztów) poprzez wyeliminowanie powielania 

czynności przez pracowników rozproszonych jednostek i świadczenie ich z jednego 

centralnego miejsca, 
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 efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich (lepsza szansa na kształcenie 

wyspecjalizowanej kadry), 

 podniesienie jakości usług i większa dostępność do informacji, np. informacji 

zarządczej, 

 poprawę funkcjonowania jednostki dzięki standaryzacji procesów i procedur, 

 lepszą kontrolę wewnętrzną, skrócenie czasu raportowania , 

 lepszy obieg dobrych praktyk i wiedzy w organizacji, 

 skupienie jednostek na ich działalności podstawowej. 

Powstające Centra Usług Wspólnych odznaczają się pewnymi charakterystycznymi 

cechami wspólnymi, między innymi takimi jak6:  

 są niezależnymi organizacyjnie jednostkami dysponującymi własnymi zasobami, 

działają bardzo często, jako osobno powołane do tego celu spółki prawa handlowego 

lub wyodrębnione zakłady, 

 są w pełni odpowiedzialne za zarządzanie własnymi kosztami, jakością oraz 

terminowością świadczonych usług, 

 prowadzą zazwyczaj działalność gospodarczą, 

 świadczą jasno określone usługi oparte na procesach lub wiedzy na rzecz jednej lub 

większej liczby jednostek w ramach grupy (np. spółek, grup kapitałowych, zakładów), 

 działają w oparciu o umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług  

(z ang. service-level agreements – SLA) zawierane z klientami wewnętrznymi w celu 

określenia typu, zakresu, ceny oraz jakości świadczonych usług. 

Nie ulega wątpliwości, że realizację tych procesów usprawniają systemy IT. Tyle tylko,  

że musi być spełniony podstawowy warunek-wdrożenie musi być przemyślane i celowe.  

Z kolei wdrożona technologia informatyczna musi być użyteczna, musi ona służyć jasno 

określonym celom a nie trendom, które akurat w przypadku informatyki zmieniają się 

dynamicznie. 

3. Samorządowe Centra Usług Wspólnych 

Nowe trendy i wzory zarządzania licznymi grupami kapitałowymi często o między-

narodowym zasięgu w zakresie efektów wynikających z funkcjonowania powstałych CUW 

stały się zachętą do stworzenia ustawowych możliwości budowania podobnych rozwiązań  

w j.s.t.. W Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją 1045 opublikowano niezwykle ważną 

dla samorządowych finansów publicznych ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 

                                                           
6 Institute of Management Accountants: Implementing Shared Services Centres, 2000. 
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o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw7. W zakresie zagadnień dotyczących 

organizacji samorządowej księgowości zmiany wynikające z ustawy zaczęły obowiązywać już 

od 1 stycznia 2016 r. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, głównym jej celem jest poprawa 

funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (własnych i zleconych), poprzez między innymi ujednolicenie i zintegrowanie 

wielu powtarzalnych funkcji operacyjnych, wykonywanych dotychczas niezależnie przez 

poszczególne wewnętrzne jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. 

Ustawa wprowadza zmiany w szeregu przepisów ustawy o samorządzie gminy. Dotyczą one 

zmiany treści obecnych przepisów w przypadku łączenia gmin, rejestracji związków, a także 

umożliwienia utworzenia związków powiatowo-gminnych oraz centrów usług wspólnych. 

Analogiczne zmiany są przewidziane w ustawach o samorządzie powiatowym oraz ustawie  

o samorządzie województwa, jednakże w zakresie samorządu województwa nie dotyczą go 

kwestie związków jako centrów usług wspólnych. Outsourcing procesów i tworzenie CUW, 

które z powodzeniem przyjęły się w przedsiębiorstwach, teraz na podstawie znowelizowanej 

ustawy samorządowej mogą być przeniesione na grunt samorządowy. Pozwalają bowiem j.s.t. 

na nowo zorganizować ich działalność. Biorąc z kolei pod uwagę dotychczasową politykę 

państwa, samorządy nie miały zbytnich nadwyżek finansowych na działalność bieżąca,  

a w szczególności rozwojową. Ustawodawca wraz z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia  

2016 r. instytucji samorządowych centrów usług wspólnych, dopuścił możliwość organizacji 

kilku takich centrów na obszarze jednej gminy. Zapewnienie przez j.s.t. wspólnej obsługi 

jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, gminnym 

instytucjom kultury lub innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom 

prawnym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań 

publicznych (z wyjątkiem przedsiębiorstw, instytucji badawczych, banków i spółek prawa 

handlowego) zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi, może odbywać się w szczególności 

w obszarze: 

 administracyjnym, 

 finansowym, 

 organizacyjnym. 

Przesądza o tym wprost art. 10a cytowanej wcześniej ustawy o samorządzie gminnym. 

Zapewnienie wspólnej obsługi jednostkom obsługiwanym może odbywać się wyłącznie tylko 

w zakresie zadań o charakterze funkcji wsparcia, pomocniczym w stosunku do działalności 

podstawowej tychże podmiotów. Usługi przekazywane do realizacji na rzecz SCUW nie mogą 

wpływać na zakres podstawowej działalności jednostek obsługiwanych co oznacza, że nie 

można w ten sposób przekazać do realizacji na rzecz SCUW zadań o charakterze podstawowym 

(rys. 5): 

                                                           
7 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. O zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. 
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Rys. 5. Istota modelu działania w oparciu o samorządowe centrum usług wspólnych (SCUW) 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zapisy ustawy o samorządzie gminnym regulujące sprawy budowania SCUW (tj. zapisy 

art. 10a-10d ustawy) nie regulują szczegółowych kwestii dotyczących ich docelowego kształtu 

organizacyjnego oraz szczegółowej procedury ich tworzenia. Jednostki samorządu 

terytorialnego mogą powoływać na mocy znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym 

jedno lub kilka centów usług wspólnych (sieć) w zależności od przyjętych w gminie kryteriów 

do których przykładowo można zaliczyć: 

 kryterium podziału j.s.t. na mniejsze jednostki (np. dzielnice, sołectwa), 

 kryterium charakteru i rodzaju jednostek obsługiwanych (np. przedszkola, szkoły, 

instytucje kultury, sportu, ośrodki pomocy społecznej), 

 kryterium zadań przekazywanych do realizacji przez podmioty obsługiwane  

(np. księgowość, płace, zarządzanie zasobami ludzkimi, IT archiwizację dokumentów). 

Przy zastosowaniu jednego z kryteriów, przy tworzeniu sieci SCUW, uchwala rady gminy, 

o której mowa w art. 10b, ust. 2 ustawy o samorządzie gminny, musi w sposób wyczerpujący  

i jednoznaczny określać jednostki obsługiwane poprzez ich enumeratywne wyspecyfikowanie.  

Utworzenie samorządowego Centrum Usług Wspólnych poprzedzone powinno zostać 

przeprowadzeniem bardzo szczegółowej analizy stanu aktualnego przebiegu funkcji wsparcia, 

tzw. mapowaniem procesów. Na bazie wyników tej analizy należałoby opracować model 

obecny oraz docelowy model funkcjonowania obszarów przeznaczonych do centralizacji.  
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Nie ma konieczności budowania na samym początku dużego SCUW-u, który będzie obsługiwał 

wszystkie albo zdecydowana większość jednostek samorządowych. Proces budowy SCUW 

można rozpocząć etapowo zaczynając od mniejszej ilości zadań i mniejszej ilości jednostek, 

które mają być obsługiwane. Ostatnim etapem procesu projektowania docelowej struktury 

SCUW powinno być oszacowanie pracochłonności poszczególnych procesów oraz określenie 

docelowej etatyzacji i pożądanych wymagań kompetencyjnych dla pracowników. Reorgani-

zacja, poza problemami organizacyjnymi i technicznymi rodzi również problemy ludzkie  

o charakterze często indywidualnym i społecznym. Stąd też na tym etapie tworzenia nowego 

modelu zarządzania tą sferą usług należy zidentyfikować również potencjalne ryzyka związane 

z organizacją CUW, do których należy zaliczyć między innymi (rys. 6): 

 

Rys. 6. Ryzyka na etapie tworzenia CUW 

Źródło: Łukaszczyk Z.: Centrum Usług Wspólnych sposobem na redukcję kosztów i standaryzację 

procesów przedsiębiorstwa na przykładzie KHW S.A. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 

s. Organizacja i Zarządzanie, z. 101, Gliwice 2017. 

 

Celem minimalizacji wystąpienia wyżej wymienionych ryzyk organy wykonawcze j.s.t. 

powinny prowadzić ciągły dialog społeczny na wszystkich etapach tworzenia SCUW  

a szczególnie w zakresie: 

 bieżącej komunikacji pomiędzy pracownikami a bezpośrednimi przełożonymi a w tym 

pozyskiwanie liderów zmian, którzy będą orędownikami podejmowanych działań, 

zasad jego funkcjonowania, a także wyjaśnianiem ewentualnych wątpliwości; 

 prowadzenia zmian zgodnie z góry ustalonym harmonogramem. Plan działania 

powinien obejmować przygotowanie stanowisk pracy, stworzenie odpowiedniej infra-

struktury wraz z wsparciem informatycznym, opracowanie regulaminów organiza-

cyjnych, procedur i schematów; 
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 precyzyjnego przygotowania procesu zmian, uwzględniającego wszystkie istotne 

aspekty przekształceń oraz szeroko zakrojoną komunikację wdrażanego rozwiązania 

wśród pracowników. Również sama struktura organizacyjna SCUW musi sprzyjać 

budowaniu sprawnych systemów komunikacji. 

Docelowy model funkcjonowania SCUW musi zakładać utworzenie zespołów złożonych  

z najlepszych specjalistów w pierwszej kolejności ze wszystkich obsługiwanych jednostek 

organizacyjnych gminy odpowiadających za różne obszary. Ważnym etapem na drodze 

ustanawiania SCUW jest wyeliminowanie wszelkich ryzyk organizacyjnych, tj.:  

 nieefektywnych regulacji wewnętrznych, 

 niskiej efektywności i wiarygodności procesu księgowego, 

 trudności w pozyskiwaniu pracowników o kierunkowych kwalifikacjach, 

 braku optymalnej alokacji, doboru i rozwoju zasobów ludzkich, 

 trudności w utrzymaniu pracowników o kierunkowych kwalifikacjach, 

 nieefektywnej organizacji i zarządzania informatyką, 

 zarządzania procesami płacowymi, 

 nadmiernego rozrostu funkcji wspierających działalność podstawową, przekładające się 

na znaczące wzrosty kosztów funkcjonowania, szczególnie kosztów stałych. 

Standaryzacja procesów może zostać osiągnięta poprzez ujednolicenie procedur 

obowiązujących wewnątrz j.s.t. Stworzenie jednolitych dla całej gminy procedur, które 

wcześniej realizowane były w sposób rozproszony w oparciu o specyficzne dla poszczególnych 

jednostek organizacyjnych uregulowania wewnętrzne. Samo zaś uproszczenie procesów może 

zostać osiągnięte poprzez eliminację zbędnych bądź powielających się w ramach organizacji 

czynności.  

Dzięki konsolidacji wykonywania czynności w jednym miejscu skala działalności SCUW 

pozwoli również na osiągnięcie większej wydajności przy niższych kosztach realizacji. 

Dodatkowo konsolidacja rozproszonych procesów w jednym Centrum Usług Wspólnych 

pozwoli na uzyskanie efektu synergii w postaci bardziej efektywnego wykorzystania 

posiadanych zasobów. Oprócz czynników ilościowych jednym z najistotniejszych efektów 

powstania SCUW będzie podniesienie przejrzystości i jakości procesów tam realizowanych,  

w wyniku skutecznej i bieżącej kontroli procesowej, podniesienia jakości i terminowości 

świadczonych usług. W wyniku wdrożenia zmian uzyska się także większą satysfakcję 

obsługiwanych przez CUW klientów wewnętrznych, ponieważ Centrum Usług Wspólnych jest 

w stanie szybciej dostosowywać się do zmieniających się potrzeb, wykorzystując skupiony  

w nim potencjał specjalistów. Dzięki przejrzystemu i efektywnemu zarządzaniu rozwojem 

personalnym pracowników opartym o wyznaczenie konkretnych indywidualnych celów 

związanych z jakością, terminowością i efektywnością wykonywanej pracy możliwy jest 

szybszy awans i bardziej wszechstronny rozwój. Z kolei w ramach nabytych już doświadczeń 

w latach następnych można dalej płynnie rozbudowywać i przyłączać kolejne jednostki. 
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Zmiany, które niosą ze sobą tworzenie SCUW, podobnie jak w sektorze biznesowym, przyniosą 

jednostkom samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasowym wymierne korzyści 

zarówno w sferze kosztowej jak i korzystającym z nich klientom. Scenariusz budowy centrów 

nie jest procesem łatwym, jednak przykłady j.s.t., które wdrożyły te rozwiązania jednoznacznie 

potwierdzają słuszność takich reorganizacji. Bariery nowoczesnego stylu zarządzania 

procesami i nowa organizacja cechująca się kulturą jednostki usługowej nie tkwi w przepisach, 

ale w mentalności ludzi. 

O powołaniu samorządowych centrów usług wspólnych myślą już prawie wszyscy, 

zarówno gminy jak i powiaty czy też samorządowe województwa. Na dzisiaj samorządy nie 

prowadzą już dyskusji czy? tylko jak? Wiele samorządów przekonanych o zaletach takich 

jednostek wdrożyło już nowy model centrum8, z kolei część gmin podjęła uchwały w sprawie 

utworzenia SCUW i rozpoczęła proces ich budowania. Mimo, że od wejścia w życie zmian 

ułatwiających tworzenie takich jednostek minęły już ponad dwa lata, to nieznane  

są przykłady tworzenie takich centrów na poziomie międzygminnym. Należy przypuszczać,  

że w tym zakresie istnieją jeszcze bariery mentalne i oporu przed zmianą. 

4. Projekt Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Katowicach  

Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwy bez 

sprawnie działającej e-administracji. Jakość świadczenia e-usług administracyjnych wciąż 

może być lepsza. Nadal brakuje informacji o ważnych elementach procesu świadczenia usług, 

takich jak informacja o czasie oczekiwania na odpowiedź, postęp w realizacji sprawy, czy  

w końcu automatyczne, bez ingerencji pracownika załatwienie sprawy (oczywiście tam gdzie 

jest to możliwe). Brak wspólnej lub zintegrowanej bazy danych oraz wspólnych rejestrów jest 

dużym utrudnieniem dla pracujących w jednostkach organizacyjnych gminnych urzędników. 

Większość spraw załatwiana jest w sposób tradycyjny, gdzie nadal niezbędna jest obecność  

w urzędzie mieszkańca czy przedsiębiorcy. Konieczność przygotowania i udzielenia stosownej 

informacji powoduje duże straty czasu pracy, większe koszty, a przez to niezadawalającą 

efektywność pracy urzędników, którzy często odrywani są od wykonywanych zadań  

i obowiązków do czynności, które można wesprzeć udziałem nowoczesnych technologii 

informatycznych (TIK). Między innymi mając powyższe na uwadze w końcu 2017 roku 

rozpoczęto budowę największego Samorządowego Miejskiego Centrum Usług Wspólnych  

w Katowicach. Realizacja projektu pt. „Miejskie Centrum Usług wspólnych w Katowicach” 

umożliwi wdrożenie bardziej efektywnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami i przedsię-

biorcami z użyciem wielu udostępnionych kanałów komunikacyjnych, w tym rejestrację,  

                                                           
8 http://www.rp.pl/Zadania/308169981-Centra-uslug-wspolnych---gminy-dostrzegaja-korzysci.html. 
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a czasem nawet załatwienie sprawy poza godzinami pracy urzędu. Wdrożenie tego projektu 

będzie miało wpływ na poprawę i zwiększenie efektywności pracy administracji lokalnej, 

lepsze wykorzystanie czasu pracy urzędników, co oznacza większa liczbę załatwianych spraw. 

Produkty realizacji projektu CUW zostaną wdrożone w Urzędzie Miasta oraz 199 gminnych 

jednostkach organizacyjnych biorących udział w projekcie – łącznie 200 jednostek 

organizacyjnych miasta Katowice9. Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych umożliwi 

świadczenie nowych e-usług, podniesie poziomu dojrzałości już istniejących oraz zwiększy 

dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Zaleta wdrożenia tego projektu będzie 

umożliwienie załatwienia spraw i formalności urzędowych w jednym miejscu – na portalu 

miejskim za pomocą aplikacji mobilnej, co skróci czas klienta na dotarcie do urzędu, a co za 

tym idzie przyniesie wzrost poziomu zadowolenia z nowej jakości usług. Beneficjentami 

końcowymi projektu będą mieszkańcy przedsiębiorcy, turyści, pracownicy zarówno urzędu jak 

i jednostek organizacyjnych Miasta Katowice. Realizacja projektu umożliwi dostęp do szeregu 

usług publicznych on-line. Planuje się, że projekt będzie realizowany do końca 2019 roku. 

5. Podsumowanie oraz postulowanie dalszych zmian 

W świetle przedstawionych danych można z całą pewnością stwierdzić, że w prawie każdej 

j.s.t. jest wiele obszarów wymagających szczegółowej analizy ekonomiczno-funkcjonalnej 

prowadzącej do optymalizacji zachodzących w niej procesów i redukcji kosztów. Jednak, aby 

dokonać racjonalnego wyboru strategii w zakresie wprowadzania zmian organizacyjnych, 

decyzje takie muszą być podejmowane w sposób przemyślany i konsekwentny po przeprowa-

dzeniu bardzo szczegółowej analizy zachodzących w j.s.t. procesów i organizacji funkcji 

wsparcia. Z kolei inicjowanie przez organy wykonawcze samorządów rozwiązań takich jak 

tworzenie Samorządowych Centrów Usług Wspólnych musi być mocno wspierane przez 

organy wykonawcze tych jednostek jak i przy dużym zrozumieniu strony społecznej. Charakter 

funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wymaga ukierunkowania 

procesów zarządzania tymi jednostkami na umiejętne zrównoważenie interesów i potrzeb 

wspólnoty samorządowej – mieszkańców oraz obsługiwanych podmiotów (firm, inwestorów, 

jednostek niepowiązanych, turystów, gości oraz podróżnych). Powstające Samorządowe 

Centra Usług Wspólnych to sprawdzony sposób na optymalizację przebiegu zachodzących  

w jednostkach samorządu terytorialnego procesów funkcji wsparcia (pomocniczych) według 

ujednoliconych norm przy zmniejszonym ryzyku związanego z organizacją takiej jednostki 

oraz znaczącej redukcji kosztów. Niekwestionowaną zaletą utworzenia SCUW jest wzrost 

jakości świadczenia e-usług administracyjnych oraz szybkości komunikacji pomiędzy 

                                                           
9 Studium Wykonalności dla projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, https://bip.katowice.eu/ 

Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=4928&arch=1. 
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urzędami administracji samorządowej a interesariuszami. Prezentowany model działania 

zapewnia znacząco lepsze wykorzystanie czasu pracy urzędników, co oznacza większą liczb 

załatwianych spraw, a przez to zwiększa poziom zadowolenia wśród mieszkańców  

i pozostałych klientów. Ponadto poprzez wdrożone nowoczesne rozwiązania przeciwdziała 

wykluczeniu osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (ruchowymi, niedowidzenia), 

zapewniając tym samym nowe możliwości w dostępie do e-usług publicznych, bez 

konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy oraz skraca czas oczekiwania na 

przygotowanie dokumentów po stronie Urzędu/jednostek organizacyjnych.  

Doświadczenia w zakresie procesu tworzenia oraz efektów funkcjonowania CUW mogą 

posłużyć innym j.s.t. do zastosowania podobnych rozwiązań w ramach dobrych praktyk.  
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