
UCHWAŁA NR 3/2022
zARzĄDU

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie § 14 pkt 1 aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Uchwały nr 13/2022 Rady
Nadzorczej z dnia 30 września 2022 r. Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§1.
Wprowadza się Regulamin organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąw brzmieniu określonym w załączniku
nr l do Uchwały.

§2.
Traci moc ' Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia
5 czerwca 2018 r. wprowadzająca Regulamin organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem l pażdziernika 2022 r.

Do wiadomości:
Główny Specjalista ds. Administracyjnych
Główny Księgowy
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Kierownik Oczyszczalni Ścieków
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Kierownika Działu Inwestycji i Remontów
Kierownik Działu Sprzedaży
Kierownik Laboratorium
BHP, p.poż. i OC
Specjalista ds. kadr
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Załącznik nr I do Uchwały nr 3/2022
Zarządu PWiK w Suwałkach Sp. z o. o.
z dnia 30 września 2022 r.

Regulamin organizacyjny ' i
Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizac'i

w Suwałkach _ K
- I Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością

wrzesień 2022 r. i ,.W



Regulamin organizacyjny PWiK w Suwałkach Sp. z 0.0.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

Celem Regulaminu jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Spółce w wyniku
podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne (wyodrębnione
działy i samodzielne stanowiska pracy).

§2.

Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

ø strukturę wewnętrzną i zasady funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

0 schemat organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik graficzny do niniejszego
Regulaminu.

§ 3.
Użyte w dalszej części Regulaminu określenia i skróty oznaczają:

-0 Spółka - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,

ø Prezes Zarządu Spółki - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ø Komórka organizacyjna - wieloosobowa komórka organizacyjna, pracami której kieruje
kierownik, podporządkowana bezpośrednio Prezesowi Zarządu, Głównemu Specjaliście
ds. administracyjnych lub Głównemu Księgowemu,
Stanowisko - jednoosobowe stanowisko pracy,
Działy produkcyjne - działy odpowiedzialne za ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucję
wody oraz za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz za zagospodarowanie osadów
ściekowych, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Oczyszczalnia Ścieków.

§4.

Siedzibą i obszarem działania Spółki jest Gmina Miasto Suwałki oraz część Gminy
Suwałki położona w sąsiedztwie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działalność
gospodarczą Spółka wykonuje w oparciu o akl: założycielski PWiK w Suwałkach Sp. z 0.0., ustawę
Kodeks spółek handlowych oraz ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw związane
z działalnością Spółki.

Rozdział ll. Organizacja wewnętrzna Spółki

§ 5.

1. Organizację wewnętrzną Spółki ustala i sprawuje nadzór nad stosowaniem w praktyce
postanowień zawartych w regulaminie Prezes Zarządu Spółki.

2. Szczegółowy podział zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych określają
zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników.
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.Regulamin organizacyjny PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

§ 6.

Struktura organizacyjna Spółki obejmuje następujące stanowiska funkcyjne i podległe im
komórki organizacyjne:

Prgzęş Zarządu Spółki:
a. Zakład Wodoclągow 1 Kanalizacji,
b. Oczyszczalnia Ścieków,
c. Dział Inwestycji i Remontów,
d. Komórka organizacyjna ds. kadr,
e. Komórka organizacyjna ds. BHP, p.poż. i OC,
f. Radca Prawny.

WWW
a. Dział administracyjny,
b. Laboratorium,
c. Sekretariat,
d. Archiwum zakładowe.

3. główny Księgowy
a. Dział finansowo-księgowy,
b. Dział spmedaży,
c. Komórka organizacyjna ds. płac.

__nuLQbänlfliåntailsornórkamtędzxdzzałoflal

Rozdział Ill. Zakresy działania komórek organizacyjnych Spółld i-stanowisk funkcyjnych

należy:
1.

2.

3.

10.

11.

§ 7.

Do zakresu obowiązków wszystkich komórek organizacyjnych i stanowisk funkcyjnych

opracowywanie planów, analiz, informacji, ocen i wniosków w zakresie prowadzonej
działalności oraz wymaganej sprawozdawczości,
bieżące monitorowanie aktów prawnych dotyczących działalności komórki
organizacyjnej,
przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w celu wprowadzenia
zasad, reguł i obowiązków wynikających z zewnętrznych aktów prawnych,
analiza wystąpień pokontrolnych organów kontroli i innych organów państwowej
kontroli zewnętrznej oraz przygotowanie wyjaśnień, bądż udzielania odpowiedzi w
przedmiocie tych wystąpień, jak również realizacja wniosków pokontrolnych,
kontrola rachunkowa, formalna i merytoryczna dokumentów związanych z załatwianymi
sprawami,
przygotowywanie korespondencji wynikającej z zakresu obowiązków,
przestrzeganie czasu i dyscypliny pracy,
stała współpraca ze stanowiskiem ds. bhp w zakresie realizacji przepisów bhp i p.poż,
kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp oraz bieżące szkolenie stanowiskowe
podległych pracowników,
kontrola dokumentacji płacowej i wniosków premiowych pracowników komórki
organizacyjnej, i
wnioskowaníe o udzielenie nagród i kar za naruszenie dyscypliny pracy przez
podległych pracowników,
analiza kosztów i wyników ekonomiczno-finansowych komórki organizacyjnej,
przedstawianie propozycji usprawnień działania i możliwości f poprawy wyników
działalności,
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Regulamin organizacyjny PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

12. zabezpieczenie majątku Spółki przed marnotrawstwem, zniszczeniem, kradzieżą
ipożarem,

13. opracowywanie zagadnień związanych z przygotowaniem Spółki do potrzeb obronności
państwa,

14. zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
15. ochrona danych osobowych osób fizycznych,
16. dbanie o pozytywny wizerunek Spółki.

§ 8.
PREZES zARzĄDU sPóŁKl (zs)

1. Prezes Zarządu Spółki kieruje i zarządza działalnością przedsiębiorstwa w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa, uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej
oraz umowę (akt założycielski) Spółki.

2. Prezes Zarządu kieruje całokształtem działalności Spółki, a w szczególności:
a.

b.
c.

q.

F.

wydaje zarządzenia regulujące działalność Spółki, organizuje wykonanie zadań
i ponosi odpowiedzialność za ich realizację,
odpowiada za całość gospodarki finansowej Spółki,
reprezentuje Spółkę w sądzie oraz poza sądem, w tym przed organami
administracji rządowej i samorządowej,
zawiera, w ramach udzielonych upoważnień umowy związane z działalnością
Spółki,
ustala kształt struktury organizacyjnej Spółki oraz zakres kompetencji
podległych komórek organizacyjnych,
ustala politykę kadrową i płacową wobec pracowników Spółki, w oparciu
o właściwe przepisy, w tym środki określone w planie finansowym,

kształtuje politykę zatrudnienia poprzez ustalanie liczby etatów
w poszczególnych działach,

ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników
zatrudnionych na stanowiskach mu podległych i sprawuje nadzór oraz kontrolę
nad ich realizacją,
jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Spółki, zawiera z nimi
umowy o pracę i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy,
zabezpiecza przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej oraz
państwowej,
zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiada za
systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp i ppoż.,
inicjuje w Spółce działania związane z rozwojem organizacyjnym, ekonomicznym
i technicznym,

. sprawuje nadzór techniczno-merytoryczny nad pracami podległych komórek
organizacyjnych i pracowników,
przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski od ludności oraz pracowników,
zapewnia warunki dla sprawnego przepływu informacji,
sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem spraw związanych
z udziałem Spółki w realizacji zadań na rzecz obronności,
nadzór i odpowiedzialność nad przestrzeganiem w Spółce przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych,
administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

3. Prezesowi Zarządu Spółki bezpośrednio podlega:
a. Główny Specjalista ds. administracyjnych,



Regulamin organizacyjny PWiK _w Suwałkach Sp. z o.o.

Główny Księgowy,
Kierownik Zakładu Wodociągów 1 Kanalizacji,
Kierownik Oczyszczalni Ścieków,
Kierownik Działu Inwestycji'1 Remontów,
Komórka organizacyjna ds. kadr,
Komórka organizacyjna ds. BHP, p.poż. i OC, -
Radca Prawny.P'
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§ 9.
GŁÓWNY sPECJALlsTA Ds.ADM1N18TRAcY1NYcH (GA)

1. Główny Specjalista ds. administracyjnych podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu
Spółki. Oprócz obowiązków ogólnych określonych w § '7 Główny
Specjalista ds. administracyjnych sprawuje nadzór i kontrolę nad wykonywaniem zadań
organizacyjnych, administracyjnych i prawnych związanych z działalnością
przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Prezesa Zarządu Spółki
i Głównego Księgowego, przez podległe komórki organizacyjne
i pracowników, a w szczególności:

a. ustala zakres uprawnień, kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności
podległych komórek organizacyjnych i pracowników,

b. odpowiada za gospodarkę finansowąw podległych komórkach'organizacyjnych,
c. wydaje polecenia i wytyczne regulujące działalność podległych komórek

organizacyjnych i pracowników,
d. reprezentuje Spółkę w zakresie udzielonych upoważnień w zewnętrznych

kontaktach z przedstawicielami innych podmiotów gospodarczych i instytucji,
e. sprawuje nadzór techniczno-merytoryczny nad pracami podległych komórek

organizacyjnych i pracowników,
f. odpowiada za sporządzanie sprawozdań dla organów zewnętrznych z wyjątkiem

sprawozdań finansowych,
g. uczestniczy w naradach dotyczących działalności podległych komórek oraz

podpisuje wychodzącą korespondencję z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez
V Prezesa Zarządu,

h. nadzoruje działanie Działu administracyjnego, Laboratorium, Archiwum
zakładowego'1 Sekretariatu, -

i. nadzoruje zbieranie danych i wypełnianie' sprawozdań niezbędnych
_ do prowadzenia sprawozdawczości IGUS,

j. nadzoruje działalność Spółki i związaną z tym sprawozdawczość w zakresie
ochrony środowiska, prowadzenia gospodarki odpadowej, w tym gospodarki
osadowej, w zakresie wywozu, utylizacji, recyklingu i gospodarczego
wykorzystania odpadów,

k. w oparciu o zapotrzebowanie poszczególnych komórek organizacyjnych,
nadzoruje planowanie i organizowanie przetargów na: roboty, dostawy, usługi,
prowadzenie postępowań i dokumentacji przetargowych, aktualizuje
prowadzenie ewidencji danych technicznych (zdolność produkcyjna, długość
sieci, wydajność ujęcia, sprawność uzdatniania wodyi oczyszczania ścieków),

l. współpracuje z PPIS i GSSE oraz WIOŚ, Państwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie, Urzędem Marszałkowskim i innymi organami administracji

V państwowej w zakresie dotyczącym działalności Spółki,
m. inicjuje szkolenia i kierunek rozwoju zawodowego pracowników w kierowanym

pionie,



Regulamin organizacyjny PWiKw Suwałkach Sp. z o.o.

n. organizuje wykonywanie działań Spółki w zakresie organizacyjnym,
administracyjnymi prawnym.

. Głównemu specjaliście ds. administracyjnych podlegają bezpośrednio:
a. Kierownik Działu Administracyjnego,
b. Kierownik Laboratorium.

. Główny specjalista ds. administracyjnych upoważniony jest do podejmowania wiążących
decyzji w zakresie nadzorowanych spraw, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Prezesa
Zarządu Spółki. 0 decyzjach mających znaczący wpływ na działalność Spółki oraz jej
sytuację ekonomiczną informuje niezwłocznie Prezesa Zarządu Spółki.

. Główny specjalista ds. administracyjnych wykonuje inne polecenia Prezesa Zarządu
Spółki oraz zastępuje Prezesa Zarządu pod jego nieobecność w sprawach
administracyjnych, technicznych oraz organizacyjnych i prawnych.

§ 10.

GŁÓWNY KSIĘGowY (GK)

. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. Oprócz obowiązków
ogólnych określonych w § 7 Główny Księgowy sprawuje nadzór i kontrolę nad
wykonywaniem zadań przez podległe komórki organizacyjne i pracowników,
a w szczególności odpowiada za:

a. bieżące, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie spraw
księgowych, rachunkowości oraz spraw płacowych i ekonomicznych Spółki,
w tym: prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami min.
poprzez:

i. przestrzeganie zasad rachunkowości,
ii. prowadzenie rachunkowości w sposób rzetelny, przejrzysty,

kompletny i chronologiczny, który umożliwia kontrolę przebiegu
poszczególnych operacji finansowych,

iii. zapewnienie prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów
finansowych w sposób zabezpieczający właściwe i terminowe
dokonywanie operacji finansowych i gospodarczych,

b. kontrolę formalno-rachunkową oraz ekonomiczną dokumentów finansowych,
opracowywanie i przestrzeganie zakładowego planu kont,

d. prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie:
i. prawidłowej dyspozycji środkami pieniężnymi zgromadzonymi na

rachunkach bankowych oraz ochrony środków pieniężnych,
ii. zapewnienia prawidłowości - pod względem finansowym - zawieranych

umów i ich rozliczeń,
iii. zapewnienia terminowej spłaty zobowiązań i windykacji należności oraz

dochodzenia roszczeń spornych,
iv. sporządzania planów i analiz ekonomicznych,
v. stałej kontroli i analizy gospodarki finansowej Spółki z uwzględnieniem

wymogów określonych w przepisach,
vi. bieżącej kontroli realizacji zadań Spółki w odniesieniu do wykonania

rocznego planu rzeczowo-finansowego,
vii. zapewnienia prawidłowej gospodarki mieniem, w tym w szczególności

środkami trwałymi,
viii. zabezpieczenia prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzeń i innych

świadczeń pieniężnych,
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Regulamin organizacyjny-PWiK- wSuwałkach Sp. z 0.0.

ix. prawidłowego naliczania i terminowego regulowania zobowiązań
podatkowych,

x. sporządzania rocznych planów rzeczowo-finansowych,
xi. prowadzenia sprawozdawczości finansowej zgodnie z wymaganiami

wynikającymi z przepisów i uregulowań wewnętrznych,
xii. nadzoru ewidencji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz

przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji materiałów w magazynach
przedmiotów trwałych i nietrwałych; organizowanie okresowych
inwentaryzacji i nadzór nad pracami komisji inwentaryzacyjnych
środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

xiii. przeprowadzania okresowych kontroli kasy pod katem zgodności stanu
z raportami, terminowości i kompletności dowodów kasowych,
wysokości stanu kasowego oraz stanu zabezpieczenia kasy i miejsca
przechowywania gotówki,

opracowywanie planów ekonomicznych przedsiębiorstwa,
kontrola wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa,
sprawozdawczość ekonomiczna Spółki,
właściwe wykorzystanie funduszu płac,
analizy ekonomiczne niezbędne do ustalania aktualnej sytuacji gospodarczej
przedsiębiorstwa, ` ` " `
bieżące analizyi sprawozdania dla potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa bądż
jego organów nadrzędnych,
kontroling komórek organizacyjnych w zakresie finansowym i ekonomicznym,
współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań,

. prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
w użytkowaniu,
parafowanie zawieranych przez Spółkę umów i porozumień,
inicjowanie szkoleń i kierunku rozwoju zawodowego pracowników
w kierowanym pionie,
organizację i wykonywanie pozostałych działań Spółki w zakresiefinansowym,
ekonomicznym, rachunkowym i księgowym. `

. Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:
Kierownik Działu finansowo-księgowego,
Kierownik Działu sprzedaży,
Komórka organizacyjna ds. płac.

. Główny Księgowy upoważniony jest do podejmowania wiążących decyzji w zakresie
nadzorowanych spraw, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Prezesa Zarządu Spółki.
0 decyzjach mających znaczący wpływ na działalność Spółki oraz' jej sytuację
finansowo-ekonomiczną informuje niezwłocznie Prezesa Zarządu Spółki.

. Główny Księgowy wykonuje inne polecenia Prezesa Zarządu Spółki oraz zastępuje
' Prezesa Zarządu pod jego nieobecność w sprawach finansowo-ekonomicznych.
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§ 11.

zAKŁAD woooclĄGów 1 KANAuzci (zwiK)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji podlega Prezesowi Zarządu Spółki za pośrednictwem
Kierownika Zakładu Wodociągówi Kanalizacji, który sprawuje nadzóri kontrolę nad jego pracą.
Do zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji należy:

1. prowadzenie działalności w zakresie produkcji, uzdatniania, magazynowania
idystrybucji wody oraz w zakresie odbioru i przesyłu ścieków, w tym pracy
przepompowni i tłoczni,
prowadzenie prawidłowej działalności w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń ujęcia
wody, stacji uzdatniania, zbiorników i pompowni wody, sieci wodociągowej
i kanalizacyjnych, przepompowni i tłoczni ścieków, fontann i innych obiektów zgodnie
z zasadami wiedzy i sztuki technicznej oraz .dostępnymi instrukcjami i dokumentacjami
techniczno-ruchowymi urządzeń,
utrzymanie wymaganych warunków sanitarnych, porządkowych i estetycznych
w obiektach technologicznych i na terenie wokół obiektów ujęcia i stacji wodociągowej
oraz przepompowni i tłoczni ścieków, fontann i innych obiektów, w tym utrzymanie
i pielęgnacja zieleni,
utrzymanie w sprawności technicznej i prowadzenie właściwego użytkowania
ikonserwacji oraz eksploatacji środków transportu, maszyn i urządzeń będących
w dyspozycji zakładu, typowanie sprzętu do remontów kapitalnych i bieżących,
prowadzenie ewidencji i nadzór nad urządzeniami podlegającymi dozorowi
technicznemu oraz prowadzenie spraw dozorowych,
usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnych oraz wykonywanie bieżącej
konserwacji i remontów na urządzeniach i obiektach towarzyszących,
wnioskowanie do Działu Inwestycji i Remontów w ramach Komisji Technicznej
wsprawach rozbudowy, modernizacji i budowy obiektów, sieci i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych,
opiniowanie w ramach Komisji Technicznej dokumentacji projektowej rozbudowy,
modernizacji i budowy obiektów, sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
prowadzenie bieżącego nadzoru i dokonywanie odbiorów technicznych budowy
imodernizacji sieci i obiektów sieciowych realizowanych przez zewnętrznych
wykonawców we współdziałaniu z Działem Inwestycji i Remontów,

10. przyjmowanie zleceń na wykonanie robót lub usług w ramach usług dla ludności,
1 1. prawidłowa gospodarka powierzonymi maszynami i urządzeniami oraz ich ewidencja,
12. terminowe prowadzenie sprawozdawczości z bieżącej działalności i przekazywanie

dokumentów finansowo-księgowych,
13. prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej, sporządzanie planów zakupów do

uzupełniania niezbędnych zapasów magazynowych, przyjmowanie do magazynu
zlikwidowanych i wycofanych z użytku środków trwałych do czasu ich odsprzedaży lub
złomowania,

14. utrzymywanie niezbędnych zapasów materiałowych do prawidłowej eksploatacji
i usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnych,

15. właściwe rozliczanie z pobranych materiałów, narzędzi, części zamiennych, smarów
i paliw dla środków transportu,

16. bieżące sporządzanie protokołów zniszczeń materiałowych, narzędzi oraz ich
złomowanie; informowanie działu administracyjnego o dokonanej wywózce złomu
w celu wypisania Karty Przekazania Odpadu,

17. prowadzenie działań mających na celu minimalizację kosztów zużycia energii
elektrycznej i kosztów materiałowych,

wilk
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18. zlecanie wykonywania badań wody zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, analiza
i zestawianie wyników badania wody,

19. prowadzenie ewidencji zdarzeń na sieciach w systemie GIS,
20. prowadzenie ewidencji czynnych hydrantów przeciwpożarowych i jej aktualizacja oraz

okresowe przekazywanie bieżącej informacji do PSP z ich wykazem i lokalizacją,
21. wykonywanie podłączeń przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową,
22. odpowiedzialność za stan bhp i zabezpieczenie ppoż. w pojazdach, garażach, magazynie

oraz miejscach pracy podległych pracowników,
23. wyposażenie obiektów stacji wodociągowej w sprzęt ppoż. we współdziałaniu

z komórką ds. BHP, p.poż. i OC,
24. klasyfikacja i przekazywanie dokumentów do Archiwum zakładowego.

Do zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie prowadzenia Magazynu
Technicznego należy:

1. prowadzenie ewidencji obrotu materiałowego na podstawie dokumentów i stanu
magazynowego,

2. przygotowanie magazynu do inwentaryzacji, uczestniczenie w jej przeprowadzaniu oraz
podpisywanie arkuszy spisowych stwierdzających stan faktyczny materiałów
w magazynie,
terminowe przekazywanie dokumentów obrotu materiałowego do działu księgowości,
czuwanie nad stanem odpowiednich zapasów magazynowych, i
okresowe ustalanie zapasów zbędnych 1 nadmiernych,
czuwanie nad prawidłowym składowaniem materiałów` i przedmiotów. oraz
zabezpieczenie ich przed kradzieżą i niszczącym wpływem czynników zewnętrznych.

a
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§n.
oczYszczALNlA ścieków (zoś)

Oczyszczalnia Ścieków podlega Prezesowi Zarządu Spółki za pośrednictwem Kierownika
Oczyszczalni Ścieków, który sprawuje nadzór i kontrolę nad jego pracą. Do zadań Oczyszczalni
Ścieków należy:

1. prowadzenie prawidłowej działalności w zakresie przyjmowania ścieków dopływających
do oczyszczalni oraz dowożonych do zlewni nieczystości płynnych, oczyszczania
mechanicznego i biologicznego ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym,
przeróbką, unieszkodliwianiem i zagospodarowywaniem: osadów ściekowych, piasku,
odpadów ze studzienek kanalizacyjnych i skratek oraz nawozu organicznego ROLIX,

2. prowadzenie gospodarki odpadami technologicznymi i nawozem ROLIX zgodnie
z ustawą o odpadach oraz o nawozach i nawożeniu,

3. obsługa, eksploatacja i nadzór nad pracą urządzeń technologicznych i pomocniczych
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki technicznej oraz dostępnymi instrukcjami
idokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń oraz planowanie zakupów części
zamiennych i elementów wyposażenia niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy
urządzeń oczyszczalni,

4. kontrola pracy oczyszczalni ścieków i suszarni, weryfikacja parametrów pracy obiektów
oraz ustalanie i podejmowanie niezbędnych działań dla wyeliminowania
nieprawidłowości w ich działaniu,

5. prowadzenie codziennych raportów z pomiarów ilości odpływających ścieków
z oczyszczalni oraz comiesięczna analiza ilości wpływających na oczyszczalnię ścieków
w porównaniu z ilością przyjętych do kanalizacji ścieków wg danych Działu sprzedaży,
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6. wykonywanie bieżących analiz i sprawozdań dla potrzeb wewnętrznych
i sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstwa,

7. utrzymanie wymaganych warunków sanitarnych, porządkowych i estetycznych
wobiektach technologicznych i na terenie wokół obiektów oczyszczalni ścieków
i suszarni, w tym utrzymanie i pielęgnacja zieleni,

8. utrzymanie w sprawności technicznej i prowadzenie właściwego użytkowania
ikonserwacji oraz eksploatacji środków transportu, maszyn i urządzeń będących
w dyspozycji zakładu, typowanie sprzętu do remontów kapitalnych i bieżących,

9. prowadzenie ewidencji i nadzór nad urządzeniami podlegającymi dozorowi
technicznemu oraz prowadzenie spraw dozorowych,

10. usuwanie awarii urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków i suszarni oraz
wykonywanie bieżącej konserwacji i remontów na urządzeniach i obiektach
towarzyszących,

11. wnioskowanie do Działu Inwestycji i Remontów w ramach Komisji Technicznej
w sprawach rozbudowy, modernizacji i budowy obiektów i urządzeń technologicznych
oczyszczalni ścieków,

12. opiniowanie w ramach Komisji Technicznej dokumentacji projektowej rozbudowy,
modernizacji i budowy obiektów i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków,

13. prowadzenie bieżącego nadzoru i dokonywanie odbiorów technicznych budowy
imodernizacji obiektów technologicznych i urządzeń, realizowanych przez
zewnętrznych wykonawców we współdziałaniu z Działem Inwestycji i Remontów,

14. prawidłowa gospodarka powierzonymi maszynami i urządzeniami oraz ich ewidencja,
15. terminowe prowadzenie sprawozdawczości z bieżącej działalności i przekazywanie

dokumentów finansowo-księgowych,
16. prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej, sporządzanie planów zakupów do

uzupełniania niezbędnych zapasów magazynowych, przyjmowanie do magazynu
zlikwidowanych i wycofanych z użytku środków trwałych do czasu ich odsprzedaży lub
złomowania,

17. utrzymywanie niezbędnych zapasów materiałowych do prawidłowej eksploatacji
i usuwania awarii urządzeń technologicznych,

18. właściwe rozliczanie z pobranych materiałów, narzędzi, części zamiennych, smarów
i paliw dla środków transportu,

19. bieżące sporządzanie protokołów zniszczeń materiałowych, narzędzi oraz ich
złomowanie; informowanie Działu administracyjnego o dokonanej wywózce złomu
w celu wypisania Karty Przekazania Odpadu,

20. prowadzenie działań mających na celu minimalizację kosztów zużycia paliw
energetycznych, energii elektrycznej i kosztów materiałowych,

2 1. zlecanie wykonywania okresowych badań ścieków, osadów, ROLIXu i biogazu,
22. odpowiedzialność za stan bhp i zabezpieczenie ppoż. w pojazdach, garażach, magazynie

oraz miejscach pracy podległych pracowników,
23. wyposażenie obiektów Oczyszczalni Ścieków w sprzęt ppoż. we współdziałaniu

z komórką ds. BHP, p.poż. i OC,
24. klasyfikacja i przekazywanie dokumentów do Archiwum zakładowego.

Do zadań Oczyszczalni Ścieków w zakresie prowadzenia Magazynu Technicznego należy:
1. prowadzenie ewidencji obrotu materiałowego na podstawie dokumentów i stanu

magazynowego,
2. przygotowanie magazynu do inwentaryzacji, uczestniczenie w jej przeprowadzaniu oraz

podpisywanie arkuszy spisowych stwierdzających stan faktyczny materiałów
w magazynie,

3. terminowe przekazywanie dokumentów obrotu materiałowego do Działu finansowo-
księgowego,
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czuwanie nad stanem odpowiednich zapasów magazynowych,
okresowe ustalanie zapasów zbędnych i nadmiernych,
czuwanie nad prawidłowym składowaniem materiałów i przedmiotów oraz
zabezpieczenie ich przed kradzieżą i niszczącym wpływem czynników zewnętrznych.

.O
W

-"ř

§ 13.

DziAŁ INWESTYCJI 1 REMONTów (21111)

Dział Inwestycji i Remontów podlega Prezesowi Zarządu Spółki za pośrednictwem
Kierownika Działu Inwestycji i Remontów, który sprawuje nadzór i kontrolę nad jego pracą. Do
podstawowych zadań Działu Inwestycji i Remontów należy:

1. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rozbudowy, budowy nowych
i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
itechnologicznychwporozumieniu z pozostałymi uczestnikami Komisji Technicznej,
kontrola ich realizacji,

2. terminowe przygotowanie opracowań dokumentacji projektowych (programów
ogólnych, studium wykonalności) niezbędnych do programowania, rozbudowy, budowy
nowych i modernizacji istniejących sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
w porozumieniu z pozostałymi uczestnikami Komisji Technicznej, _

3. realizację planów remontów i inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwo we
współpracy z działami produkcyjnymi,

4. przygotowanie, zlecanie, realizacja, odbiór i rozliczanie kosztów remontów i inwestycji
we współpracy z działami produkcyjnymi,

5. kierowanie działalnością w zakresie postępu technicznego w zakresie branżowym
w ramach Komisji Technicznej,

6. kierowanie sprawami planowania i sprawozdawczości inwestycyjnej, poza bieżącą
sprawozdawczością inwestycji finansowanych ze środków UE, `

7. opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań technicznych,
8. prowadzenie ewidencji i kompletowania dokumentacji technicznej, wtym wydanych

warunków technicznych i projektów budowlanych,
9. przygotowywanie umów na wykonywanie remontów i inwestycji,
10. kontrola jakości inwestycji i remontów, przeprowadzania prób, ruchowych we

_ ę współpracyz działamiprodukcyjnymi, i
11. kontrola i analiza kosztów inwestycji i remontów,
12. przygotowywanie materiałów do wniosków i opracowywanie wniosków o środki

idotacje na inwestycje, remonty i modernizacje, z wyłączeniem inwestycji
finansowanych ze środków UE, `

13. uczestniczenie wspólnie z przedstawicielami działów produkcyjnych w odbiorach
wstępnych, końcowych i przeglądach' gwarancyjnych i ,pogwarancyjnych robót
remontowych i inwestycyjnych oraz rozruchach technologicznych obiektów
realizowanych dla potrzeb przedsiębiorstwa,

'14. planowanie rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we współpracy z innymi
` uczestnikami Komisji Technicznej z uwzględnieniem potrzeb wynikających

z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rzeczywistych potrzeb
przyszłych odbiorców oraz rozwoju miasta i budową ulic,

15. wydawanie warunków technicznych dla inwestorów planujących przyłączenie obiektów
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w porozumieniu z Kierownikiem Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji lub osobą przez niego wyznaczoną oraz przekazywanie
niezbędnych informacji do zawarcia umów do Działu Sprzedaży dotyczących
rozgraniczenia własności i odpowiedzialności pomiędzy Spółką i odbiorcą usług,

dni
11



16.

17.

Regulamin organizacyjny PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

uzgadnianie przedkładanych projektów budowlanych i technologicznych po ustaleniu
rozwiązań technicznych w ramach Komisji technicznej (nie dotyczy projektów
przyłączy) pod kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi oraz
prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych,
zlecanie opracowań projektowych dla potrzeb Spółki,

18. inicjowanie szkoleń i kierunku rozwoju zawodowego pracowników w kierowanym
pionie,

19. klasyfikacja i przekazywanie dokumentów do Archiwum zakładowego.
Do zadań Działu Inwestycji i Remontów w zakresie spraw energetycznych i automatyki

przemysłowej należy:
1.

10.

11.
12.

13.

dokonywanie weryfikacji zapotrzebowania paliw energetycznych i mocy
w poszczególnych obiektach oraz wnioskowania o zamawianie niezbędnej ilości paliw
energetycznych, energii cieplnej oraz elektrycznej,
kontrola nad utrzymaniem w sprawności systemów energetycznych, telemetrycznych
i monitorujących, `

właściwa organizacja pracy w zakresie przeglądów i remontów urządzeń
elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych,
prowadzenie ewidencji stacji transformatorowych i rozdzielni NN oraz urządzeń
elektroenergetycznych, ciepłowniczych, gazowych i agregatów prądotwórczych w Spółce
z określeniem miejsc zainstalowania i użytkowania,
sporządzanie harmonogramów przeglądów i remontów obiektów i urządzeń
elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych zabezpieczając pełną ich realizację
przez pracowników obsługi eksploatacyjnej,
prowadzenie nadzoru nad terminami ważności uprawnień i ewidencji pracowników
uprawnionych do obsługi urządzeń elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych
(SEP).
prowadzenie ewidencji i szczególnego nadzoru nad instalacjami umożliwiającymi
zasilanie obiektów z rezerwowych źródeł energetycznych,
typowanie we współpracy z Działami produkcyjnymi urządzeń do remontów i ustalanie
potrzeb w zakresie inwestycji dotyczących spraw elektroenergetycznych, gazowych
i ciepłowniczych,

kontrola efektywności odbiorników i zabezpieczanie właściwego ukształtowania
pobieranej mocy biernej,
dokonywanie okresowych analiz zużycia energii elektrycznej, cieplnej i paliw
energetycznych oraz podejmowanie przedsięwzięć eliminujących nieprawidłowości,
zamawianie mocy dla potrzeb nowych odbiorów,
prowadzenie działań w celu ograniczenia kosztów energii elektrycznej i cieplnej oraz
paliw energetycznych,
przygotowanie, nadzór nad realizacją, udział w odbiorach i rozliczaniu kosztów
remontów i inwestycji w zakresie energetycznym i automatyki przemysłowej obiektów
Spółki we współpracy z Działami produkcyjnymi.
Do zadań Działu Inwestycji i Remontów w zakresie konstrukcyjno-budowlanym należy:
prowadzenie ewidencji obiektów budowlanych Spółki z określeniem ich lokalizacji
i przeznaczenia oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych,
przeprowadzanie regularnej kontroli stanu technicznego poszczególnych obiektów
budowlanych Spółki zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów Prawa
budowlanego,
nadzór nad utrzymaniem przez Działy produkcyjne w sprawności technicznej obiektów
budowlanych,
typowanie we współpracy z Działami produkcyjnymi obiektów budowlanych do
remontów i ustalanie potrzeb w zakresie inwestycji dotyczących obiektów budowlanych,
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5. przygotowanie, nadzór nad realizacją, udział w odbiorach i rozliczaniu kosztów
remontów i inwestycji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym obiektów Spółki we
współpracy z Działami produkcyjnymi.

§ 14.

KoMóRKA oRGANIzAcYINA os. KADR (zK)

Komórka organizacyjna ds. kadr podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki, który
sprawuje nadzór i kontrolę nad jego pracą. Do zakresu komórki ds. kadr należy: '

1. działalność w zakresie polityki kadrowej,
2. prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych, gromadzenie i przechowywanie akt

osobowych,
3. prowadzenie spraw osobowych pracowników, sporządzanie planów urlopowych,

wydawanie zaświadczeń, weryfikacja prawa do dodatku za wysługę lat, nagród
jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych,

4. kierowanie pracowników na badania profilaktyczne, prowadzenie ewidencji tych badań
i czuwanie nad terminowością ich wykonania przez pracowników,

5. prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników,
a także z nagrodami, wyróżnieniami i karami,

6. opracowywanie zakresów uprawnień i obowiązków dla poszczególnych pracowników
Spółki na podstawie Regulaminu Organizacyjnego we współpracy z bezpośrednim
przełożonym pracownika,

- 7. sporządzanie list obecności, ich bieżące kontrolowanie oraz nadzorowanie
przestrzegania dyscypliny pracy,

8. . prowadzenie spraw związanych z naborami na wolne stanowiska, opracowanie
dokumentacji konkursowej oraz udział w pracach Komisji, Vadaptacja społeczno-
zawodowa pracowników nowo przyjmowanych,

9. prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem skazanych oraz rozliczanie ich czasu
pracy.

10.prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem młodocianych oraz kontrolowanie
przestrzegania przepisów ochrony pracy młodocianych i kobiet,

11.0rganizowanie wstępnych stażów pracy i praktyk zawodowych,
12.prowadzenie sprawozdawczości obowiązującej z zakresu spraw pracowniczych,
13.prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Spółki,
14.8porządzanie umów z pracownikami na użytkowanie samochodu prywatnego do celów

służbowych,
15.opracowywanie projektów regulaminów dotyczących funduszu świadczeń socjalnych

zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej,
16.prowadzenie ewidencji, statystyki i sprawozdawczości związanej z działalnością

socjalną,
17.prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich

rodzin, =
18. kontrola merytoryczna list płac,
19.opracowywanie planu podziału funduszu świadczeń socjalnych przedsiębiorstwa

zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej,
20.1dasyfikacja 1 przekazywanie dokumentów do Archiwum zakładowego.
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§ 15.
koMóRKA oRGAlAcYINA Ds. BHP, P. Poż. 1 oc (zB)

Komórka organizacyjna ds. BHP, p.poż. i OC podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu
Spółki, który sprawuje nadzór i kontrolę nad jego pracą. Do zakresu zadań BHP, p. poż. i OC
należy:

1. prowadzenie zagadnień związanych ze szkoleniami w dziedzinie bezpieczeństwa
ihigieny pracy oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż., w tym prowadzenie
wstępnego i podstawowego szkolenia pracowników nowo przyjmowanych z zakresu bhp,

2. prowadzenie zagadnień związanych z właściwym wyposażeniem oraz oznakowanie
pomieszczeń i terenów Spółki w sprzęt bhp i ppoż. We współdziałaniu z Działami
produkcyjnymi,
prowadzenie wymaganej dokumentacji i ewidencji z zakresu bhp,
prowadzenie postępowań powypadkowych i ewidencji wypadków przy pracy i chorób
zawodowych,

5. opracowywanie wraz z ZSIP wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności
wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych
wniosków,

6. nadzór nad komórkami organizacyjnych Spółki w zakresie przestrzegania przepisów bhp
1ppoz„

I7. uzgadnianie z innymi komórkami organizacyjnymi zakresu badań profilaktycznej opieki
lekarskiej nad pracownikami,

8. zabezpieczenie pracowników w odzież roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej
wg ustalonych norm,

9. opracowywanie i kontrola realizacji planów poprawy warunków bhp i ppoż. oraz
prawidłowości wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na ten cel,

10. sporządzanie okresowych analiz dotyczących stanu bhp i p.poż.,
11. opiniowanie i weryfikacja instrukcji stanowiskowych przy współudziale kierowników

poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa,
12. systematyczne kontrolowanie stanu urządzeń eksploatacyjnych pod względemI bhp

i stanu bezpieczeństwa technicznego,
13. przedkładanie Prezesowi Zarządu informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny

pracyw Spółce, o źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do
usunięcia występujących nieprawidłowości,

14. organizacja działań związanych z badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

15. współpraca z organizacjami związkowymi w zakresie warunków pracy i warunków
sanitarnych,

16. występowanie z wnioskami do osób kierujących pracownikami i/lub Prezesa Zarządu
o wstrzymanie pracy urządzeń lub robót w przypadku stwierdzenia bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia,

17. współudziałw ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,
18. kontrola 1 zabezpieczenie wyposażenia apteczek pierwszej pomocy,
19. współpraca z lnspekcją pracy,
20. wykonywanie zadań obronnych na terenie Spółki,
21. podejmowanie decyzji związanych z uczestnictwem w systemie reagowania

kryzysowego,
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w razie wystąpienia potrzeb z zakresu obronności, związanych z działalnością Spółki,
współorganizacja wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz
obrony,
przygotowywanie korespondencji i meldunków do Prezydenta Miasta w zakresie OC,
podejmowanie decyzji dotyczących ewakuacji, akcji ratunkowych i udzielania pomocy
poszkodowanym na terenie działania Spółki,
utrzymanie bieżącej dokumentacji dotyczącej samoobrony przedsiębiorstwa,
organizowanie szkolenia obronnego dla załogi przedsiębiorstwa,
opracowywanie planów zaopatrzenia w sprzęt, pełnienie nadzoru nad prawidłowym
magazynowaniem i eksploatacją sprzętu techniczno-wojskowego,
ustalanie programu prac inwestycyjnych i technicznych niezbędnych dla obrony
przedsiębiorstwa,
prowadzenie spraw mobilizacyjnych,
prowadzenie ścisłej ewidencji pracowników Spółki i sprzętu w celach obronnych,
utrzymywanie w stanie aktualnym instrukcji alarmowych oraz dokumentów związanych
z systemem powiadamiania,
prowadzenie sprawozdawczości związanej z powyższą problematyką,
wydawanie poleceń natychmiastowego wstrzymania robót w zakresie stwierdzenia
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego z powiadamianiem Prezesa
Zarządu i kierownika komórki kontrolowanej,
przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bhp i bezpieczeństwa
pożarowego oraz wydawanie doraźnych zaleceń w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
zgłaszanie Zarządowi przedsiębiorstwa potrzeb i wniosków dotyczących poprawy
bezpieczeństwa,
analizowanie 'wspólnie ze służbami technicznymi przyczyn i skutków zaistniałych
pożarów,
kontrola realizacji zaleceń jednostki nadrzędnej i Inspekcji pracy,
klasyfikacja i przekazywanie dokumentów-do Archiwum zakładowego.

§ 16.
RADcA PRAWNY (zR)

Radca Prawny podlega bezpośrednio pod Prezesa Zarządu Spółki, który sprawuje nadzór
i kontrolę nad jego pracą. Radca prawny wykonuje wszelkie czynności związane z obsługą
prawną Spółki, reprezentowaniem przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz innych
sprawach wymagających jego uczestnictwa. Do podstawowych zadań Radcy prawnego należy:

1.

2.

3.

udzielanie pomocy prawnej, a w szczególności informacji, opinii, porad i wyjaśnień
wsprawach Spółki na zlecenie pracowników na stanowiskach kierowniczych
i samodzielnych,
informowanie Prezesa Zarządu Spółki oraz właściwe komórki organizacyjne o nowo
wydanych przepisach prawnych, istotnych dla działalności Spółki,
składanie na piśmie opinii prawnych i wyjaśnień zawierających krótkie omówienie stanu
faktycznego, obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawne, a w razie potrzeby
orzecznictwo bądź wypowiedzi przedstawicieli nauki i prawa,
informowanie kierownika właściwej komórki organizacyjnej o dostrzeżonych faktach
naruszenia przepisów prawnych, nawet jeżeli nie powodują one bezpośrednio ujemnych
skutków gospodarczych, a w przypadku dalszego'naruszania prawa - zawiadamia o tym
pisemnie Prezesa Zarządu,
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5. udzielanie wskazówek co do sposobu kompletowania i zabezpieczania materiałów
potrzebnych w sprawach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych,

6. informowanie właściwych komórek organizacyjnych Spółki o obowiązujących
terminach, od których zachowania zależy możliwość dochodzenia i egzekwowania
roszczeń,

7. opiniowanie projektów umów, opracowywanie pism procesowych oraz wszelkiej
korespondencji związanej z prowadzonymi sprawami,

8. opiniowanie pod względem prawnym zarządzeń, instrukcji i regulaminów,
9. występowanie w imieniu Spółki w postępowaniu sądowym, arbitrażowym oraz przed

innymi organami orzekającymi,
10. opiniowanie dokumentacji przetargowej i wniosków z pracy komisji przetargowej

w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
Całokształt spraw z zakresu obsługi prawnej reguluje ustawa o radcach prawnych.

§ 17.

DZIAŁ ADMINISTRACYINY (AD)

Dział administracyjny podlega Głównemu Specjaliście ds. administracyjnych za
pośrednictwem Kierownika Działu administracyjnego, który sprawuje nadzór i kontrolę nad
jego pracą. Dział administracyjny zajmuje się całokształtem działalności Spółki w zakresie:

administracji i ochrony środowiska,
zamówień publicznych,
zaopatrzenia, transportu i ubezpieczeń,
promocji, wdrożeń systemów informatycznych i zarządzania systemem GIS,
systemów informatycznych 1 zabezpieczeń.

Do podstawowych zadań Działu administracyjnego należy:
obsługa narad 1 spotkań organizowanych przez Prezesa Zarządu Spółki,

2. prowadzenie ewidencji wystąpień i zaleceń pokontrolnych organów kontroli
zewnętrznej,

3. prowadzenie zbioru aktów normatywnych wydawanych przez Prezesa Zarządu Spółki
oraz koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów regulaminów,
projektów umów z odbiorcami i zarządzeń wewnętrznych i przekazywanie
pracownikom informacji o nich w sposób przyjęty w Spółce,

4. aktualizacja i dostosowanie do nowych przepisów już istniejących aktów normatywnych
oraz koordynowanie prac związanych z uaktualnieniem istniejących decyzji i pozwoleń
wodnoprawnych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności Spółki,
rejestrowanie i koordynacja obiegu dokumentów oraz bieżącej korespondencji,

6. odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej Spółki adresowanej na
biuro@pwik.suwalki.pl,

7. nadzór merytoryczny nad stroną internetową Spółki, zbieranie materiałów
z poszczególnych Działów, opracowywanie i umieszczanie przygotowanych danych na
stronie w porozumieniu z Prezesem Zarządu Spółki,

8. prowadzenie Biuletynu Informacji a Publicznej na stronie internetowej oraz
aktualizowanie danych,

9. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, współpraca z pracownikami przygotowującymi
projekty odpowiedzi oraz nadzór nad terminowym rozpatrywaniem,

10.prowadzenie rejestru upoważnień oraz wydawanie stosownych upoważnień
pracownikom,

11.nadzór nad realizacją umów zawartych na potrzeby bieżącej działalności Spółki oraz
zatwierdzanie faktur pod względem merytorycznym wynikających z zawartych umów,
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12.przygotowywanie umów na odprowadzanie wód opadowych we współpracy z ZWIK
iDziałem Inwestycji i Remontów w zakresie ustalania rozdziału własnościi odpowiedzialności Spółki i Odbiorców, '

13.bezpośrednia współpraca z Radcą prawnym, ~
14.asystowanie w przygotowaniu raportów, danych i wniosków na zadany temat,
15.redagowanie, formatowanie i edytowania tekstów, listów, danych i wykresów zleconych

przez Prezesa Zarządu Spółki,
16.czuwanie nad terminowym załatwianiem spraw poprzez ewidencję i kontrolę terminów,
17.obsługa Zarządu, jako organu Spółki, '
18.przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej

i Zgromadzenia Wspólników,
19.prowadzenie działalności Spółki i związanej z tym sprawozdawczości w zakresie

ochrony środowiska, prowadzenia gospodarki odpadowej, w tym gospodarki osadowej,
w zakresie wywozu, utylizacji, recyklingu i gospodarczego wykorzystania odpadów,

20.planowanie i organizowanie przetargów na: roboty, dostawy, usługi, prowadzenie
postępowań i dokumentacji przetargowych w oparciu o zapotrzebowanie
poszczególnych komórek organizacyjnych,

21.prowadzenie i aktualizacja ewidencji danych technicznych działalności Spółki (zdolność
produkcyjna, długość sieci, wydajność . ujęcia, sprawność uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków), f . _

22.prowadzenie pełnej działalności Spółki w' zakresie ubezpieczeń majątkowych
i komunikacyjnych,

23.realizacja planów marketingowych Spółki, 1 o
24.nadzór nad realizacją wdrożeń systemów informatycznych (moduły ZSI, GlS i inne),
25.0rganizacja szkoleń w zakresie wdrożeń systemów, I ' -
26.zarządzanie systemem GIS, jego rozbudową i aktualizacją, Vaktualizacją map

i nadawaniem uprawnień użytkowników,
27.współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie utrzymania,

konserwacji, usuwania awarii sprzętu komputerowego i jego oprogramowania,
28.organizacja i wdrażanie postępu technologicznego w zakresie sprzętu i oprogramowania

informatycznego,
29.weryfikowanie posiadanego o oprogramowania w zakresie jego legalności, obsługę

i utrzymanie serwerowni i zainstalowanego tam sprzętu,
30.współpraca z firmami dostarczającymi oprogramowanie oraz z firmami, z którymi

zawarte są umowy serwisowe na zakupione programy,
31.nadzór nad utrzymaniem strony internetowej: www.pwik.suwalki.pl,
32.utrzymanie w sprawności technicznej łączności telefonicznej i elektronicznej, także

poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi jednostkami,
33.prowadzenie całokształtu spraw związanych z telefonami stacjonarnymi, dostępem do

internetu oraz korzystaniem przez pracowników ze służbowych telefonów
komórkowych,

34.rozliczanie rozmów telefonicznych Spółki i administracji i czuwanie nad prawidłowym
funkcjonowaniem niezbędnych urządzeń telefonicznych i informatycznych,

.35.przyjmowanie od komórek organizacyjnych zleceń na zakup materiałów i urządzeń
biurowych i socjalnych (środki do utrzymania czystości, środki bhp dla pracowników]
i ich zakup,

36.8prawowanie nadzoru i koordynacji w zakresie transportu niezbędnego do obsługi biura,
37.prowadzenie rozliczenia zużycia paliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
38.prowadzenie ewidencji kart drogowych jako druku ścisłego zarachowania stanowiącego

podstawę wyliczania płacy i rozliczania paliwa,
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39.zamawianie i ewidencja druków ścisłego zarachowania, pieczątek i innych materiałów
bieżących dla poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, oraz
prowadzenie ewidencji likwidowania pieczątek,

40.prowadzenie ewidencji przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenie budynku
administracyjnego, oznakowanie tych przedmiotów i bieżące uzupełnienie ewidencji
inwentarza w pomieszczeniach,

41.5porządzanie kart drogowych kierowców,
42.prowadzenie kosztów eksploatacji pojazdów,
43.dokonywanie planów rocznych i rozliczenia zakupów materiałów biurowych

i socjalnych,
44.analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE,
45.przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dotacje z UE,
46.0rganizowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem,

realizacją, finansowaniem, rozliczeniem i sprawozdawczością Projektu zgodnie
z umową o dofinansowanie ze środków UE,

47.przygotowywanie wniosków o płatność wraz z załącznikami,
48.reprezentowanie Spółki w kontaktach z instytucjami koordynującymi przydział środków

z UE,
49.nadzór nad przygotowaniem wniosków o płatność wraz z załącznikami, sporządzanymi

w aktualnie obowiązujących systemach informatycznych ( SL2014],
50.zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach w Bazie Konkurencyjności,
51.monitorowanie przebiegu realizacji projektu i jego zgodności z zapisami zawartymi

w wytycznych danego projektu,
52.Kierownik Działu administracyjnego zastępuje Głównego Specjalistę

ds. administracyjnych pod jego nieobecność w sprawach administracyjnych,
technicznych oraz organizacyjnych i prawnych (nie dotyczy zastępowania Prezesa
Zarządu pod jego nieobecność w sprawach administracyjnych, technicznych oraz
organizacyjnych i prawnych, wynikającego z § 9, ust. 4 niniejszego regulaminu); w
przypadku braku obsady na stanowisku Kierownika Działu administracyjnego, nadzór
ikontrolę nad funkcjonowaniem Działu administracyjnego przejmuje Główny
Specjalista ds. administracyjnych,

53.wykonywanie innych poleceń Głównego Specjalisty ds. administracyjnych iPrezesa
Zarządu Spółki. .

§ 18.
LABORATORIUM (AL)

Dział Laboratorium podlega Głównemu Specjaliście ds. administracyjnych
za pośrednictwem Kierownika Laboratorium, który sprawuje nadzór i kontrolę nad jego pracą.
Do zadań działu Laboratorium należy:

1. zapewnienie merytorycznej odpowiedzialności za terminową realizację zadań
dotyczących pobierania próbek i wykonywania badań: wody, ścieków, osadów
ściekowych oraz kontroli przekroczeń u odbiorców, zgodnie z aktualnymi normami
i procedurami badawczymi,

2. utrzymanie statusu Laboratorium akredytowanego i świadczenia najwyższego poziomu
usług,

3. prowadzenie prawidłowej działalności w zakresie realizowania ustaleń Polityki jakości,
Księgi jakości i procedur ogólnych,
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ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pobierania
próbek w terenie i wykonywania badań, _
właściwa współpraca z klientem w zakresie świadczenia usług w tym:

przegląd zlecenia, f -
przygotowanie specyfikacji prac i badań,
uzgadnianie zakresu i metod badań,
zawieranie uzgodnień lub umów,
prowadzenie rejestru zleceń, umów i uzgodnień,
zapewnienie merytorycznej treści sprawozdań z badań,
terminowe przekazywanie sprawozdań z badań,
stosowanie zasady poufności i ochrony praw własności,

i. wystawianie faktur,
realizowanie programu sterowania jakością na etapie pobierania próbek i wykonywania
badań, zgodnie z ustalonym programem; prowadzenie kart kontrolnych, analiza i ocena
uzyskanych wyników,
terminowe przekazywanie dokumentów finansowo-księgowych,
wykonywanie okresowych sprawozdań z działalności laboratorium na polecenie
Głównego Specjalisty ds. administracyjnych,
prowadzenie rejestru podwykonawców; ocena kompetencji technicznych
podwykonawców, '
sporządzanie rocznych planów zakupów i opracowywanie specyfikacji na zakup
wyposażenia o charakterze inwestycyjnym,
realizacja zamówień na dostawę towarów i usług w tym usług szkoleniowych,
ocena dostawców materiałów pomocniczych, dostaw i usług w tym usług szkoleniowych,
zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób nieupoważnionych,
prowadzenie właściwej eksploatacji i konserwacji wyposażenia będącego na stanie
laboratorium, f
prowadzenie rejestrów wyposażenia pomiarowego, sprzętu pomocniczego,~wzorców
i materiałów pomocniczych,

zapewnienie spójności pomiarowej wyposażenia poprzez realizację programów
wzorcowania zewnętrznego, a
współpraca z Polskim Centrum - Akredytacji, Głównym Urzędem Mia-r i innymi
laboratoriami,
planowanie i organizowanie przeglądów systemu zarządzania; nadzór nad realizacją
ustaleń z przeglądów zarządzania, _
planowanie i nadzór nad przeprowadzaniem audytów wewnętrznych w laboratorium;
zapewnienie audytorom dostępu do audytowanego obszaru, udzielenie stosownych
wyjaśnień i żądanych dokumentów, analiza raportów,
identyñkowanie badań niezgodnych z wymaganiami; rejestrowanie wszelkich
niezgodności stwierdzonych w trakcie pobierania próbeki wykonywania badań,
wykonywanie działań korygujących i. zapobiegawczych w obszarze systemu zarządzania
i działalności technicznej; monitorowanie skuteczności tych działań,
przesuzeganie instrukcji dotyczących stosowania, przechowywania substancji oraz
mieszanin niebezpiecznych,
rozpatrywanie wniesionych skarg i prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
terminowe udzielanie odpowiedzi klientowi lub innej stronie; rejestr' skarg,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia
badań oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i kompetencji technicznych,
na zgodność z wymaganiami aktualnych norm, ` i
wykonywanie innych prac na zlecenie Głównego Specjalisty ds. administracyjnych
i Prezesa Zarządu Spółki,
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26. współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki: _
a. Oczyszczalnia Ścieków, Dział administracyjny, Zakład Wodociągów i Kanalizacji -

w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań,
b. Dział administracyjny - w zakresie pozyskiwania klientów zewnętrznych

sprawozdawczości z wykonanych badań, planów zakupów towarów i usług,
organizowania i realizowania przetargów, w zakresie nadzoru nad
oprogramowaniem komputerów i systemem informatycznym, w tym wdrażania
nowych programów, archiwizowania danych itp.,

c. BHP, p. poż i OC - w zakresie przepisów bhp, środków ochrony indywidualnej
w tym odzieży ochronnej i roboczej, warunków pracy i innych,

d. Komórka organizacyjna ds. kadr - w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem,
ubezpieczeniami pracowniczymi itp.,

e. Dział finansowo-księgowy - w zakresie rozliczenia kosztów, kalkulacji cen
swoich usług, płac i innych spraw finansowych,

f. Inne komórki organizacyjne - wg potrzeb i właściwości,
27. wnioskowanie do Głównego Specjalisty ds. administracyjnych uwag, propozycji

i wniosków dotyczących funkcjonowania laboratorium,
20. inicjowanie szkoleń i kierunku rozwoju zawodowego pracowników w kierowanym

pionie,
21. klasyfikacja i przekazywanie dokumentów do Archiwum zakładowego.

§w.
sEKRETARIAT (As)

Sekretariat podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu administracyjnego, który
sprawuje nadzór i kontrolę nad jego pracą. Do podstawowych obowiązków Sekretariatu należy:

1. przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji Prezesowi Zarządu lub
Prokurentom,

2. obsługa głównego połączenia telefonicznego Spółki,
3. przekazywanie korespondencji właściwym pracownikom, pilnowanie właściwego

i terminowego obiegu dokumentów, przechowywanie akt spraw załatwionych,
4. przyjmowanie klientów i interesantów osobiście lub telefonicznie, udzielanie

odpowiedzi, kierowanie do właściwych działów, przyjmowanie reklamacji,
ustalanie i organizowanie spotkań, zebrań, podróży służbowych i konferencji,
dokonywanie odpowiednich rezerwacji zgodnie z poleceniami przełożonego,
przygotowywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych Prezesa Zarządu Spółki,
przyjmowanie korespondencji do wysyłki z poszczególnych komórek organizacyjnych,
rozdzielanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne,

. prowadzenie rejestru korespondencji,
10. prowadzenie terminarza konferencji, narad, odpraw i innych spraw terminowych,
11. wysyłanie korespondencji,
12. klasyfikacja i przekazywanie dokumentów do Archiwum zakładowego.
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§ 20.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE (AR)

Archiwum zakładowe podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu administracyjnego,
który sprawuje nadzór i kontrolę nad jego pracą. Do zakresu zadań Archiwum zakładowego
należy:
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przyjmowanie akt do Archiwum,
prowadzenie ewidencji akt przyjętych 1 wydanych,
prowadzenie konserwacji akt,
brakowanie akt, a
przekazywanie akt do Archiwum państwowego,
udostępnianie zasobów archiwum upoważnionym osobom i organizacjom,
utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniu archiwum,
współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie archiwizacji akt,
współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie kontroli, przygotowanie niezbędnych
informacji w wymaganym zakresie,

10.sprawdzanie, czy poszczególne komórki organizacyjne właściwie nadają kategorie akt
iczy akta przeznaczone do Archi wydzielane są z całości dokumentów
prowadzonych w danej komórce organizacyjnej.

§21
DZIAŁ FINANsowo-KslĘoowY(1‹F)

Dział Finansowo-Księgowy podlega Głównemu Księgowemu za pośrednictwem
Kierownika Działu Finansowo-Księgowego, który sprawuje merytoryczny nadzór ikontrolę nad
jego pracą. Dział ten prowadzi ` całokształt księgowości Spółki zgodnie z Ustawą
o rachunkowości. Do zadań Działu finansowo-księgowego należy: i

1.

2
3.
4

7.

8.
9.

prowadzenie całokształtu spraw dotyczących organizacji rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej w Spółce zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości,

. organizowanie i kontrola przestrzegania obiegu dokumentów finansowych w Spółce,
opracowywanie i aktualizacja Instrukcji obiegu dokumentów,

. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz
zasadami rachunkowości przyjętymi w Spółce i zakładowym planie kont, w sposób
umożliwiający:

a. terminowe przekazywanie informacji,
b. terminowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
c. terminowe sporządzanie sprawozdawczości,
d. terminowe rozliczanie podatków i innych opłat,
e. terminowe sporządzanie kalkulacji kosztów,

aktualizowanie zakładowego planu kont i przyjętych w Spółce zasad rachunkowości,
stosownie do zdarzeń gospodarczych _i potrzeb ewidencyjnych Spółki,
bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w sposób prawidłowy, kompletny
i systematyczny,
sporządzanie informacji i sprawozdawczości finansowej według zasad ustalonych
w Spółce 1 obowiązujących przepisów zewnętrznych,
sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów według zasad obowiązujących w Spółce,
bieżące prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów, '

10. weryfikowanie pod względem kompletności przedkładanych do realizacji faktur

11.

irachunków oraz innych _dokumentów do wypłaty w formie gotówkowej
i bezgotówkowej,
obsługa kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie obrotu gotówkowego,

12. współpraca z bankami oraz załatwianie spraw związanych z obrotem bezgotówkowym

13.

poprzez bieżące przygotowywanie dokumentów przelewowych lub Vpodobnych przy
użyciu systemów komputerowych stosowanych w Spółce,
prowadzenie spraw związanych z bieżącą windykacją należności,
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14. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem deklaracji i terminowym
regulowaniem zobowiązań podatkowych - i innych rozliczeń mających charakter
zobowiązań publiczna-prawnych,

15. sporządzanie informacji niezbędnych do opracowania planów ekonomiczno-
ñnansowych rocznych i wieloletnich,

16. prowadzenie spraw związanych z obsługą kredytów zaciągniętych na budowę sieci
i obiektów technologicznych,

17. sporządzanie kalkulacji kosztów świadczonych usług oraz rozliczanie tych kosztów po
zakończeniu roku,

18. prowadzenie ewidencji sprzedaży dla potrzeb sprawozdawczości i wg miejsc ich
powstawania, sprzedaż świadectw za „zieloną energię",

19. bieżąca kontrola stanu środków płatniczych na rachunkach bankowych, nadzór nad
terminowym przekazywaniem gotówki na rachunek pomocniczy (ZFŚS) oraz należności
na rzecz budżetu z tytułu rozliczeń podatkowych i innych,

20. prawidłowe i terminowe rozliczanie kosztów podróży, delegacji służbowych i innych
zobowiązań Spółki,

21. inicjowanie szkoleń i kierunku rozwoju zawodowego pracowników w kierowanym
p1ome,

22. sporządzanie kalkulacji opłat za wodę i ścieki oraz wody opadowe i kalkulacji kosztów
pracy używanych pojazdów, usuwania awarii oraz kosztów eksploatacji i innych,

23. udział w opracowywaniu planów techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstwa,
24. udziałw sprawozdawczości ekonomicznej Spółki,
25. opracowywanie analiz ekonomicznych niezbędnych do ustalania aktualnej sytuacji

gospodarczej przedsiębiorstwa,
26. wykonywanie bieżących analiz i sprawozdań dla potrzeb wewnętrznych

przedsiębiorstwa bądź jego organów nadrzędnych,
27. klasyfikacja 1 przekazywanie dokumentów do Archiwum zakładowego,
28. nadzór nad prowadzeniem rejestru i ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
29. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z przyjmowaniem na stan

przedsiębiorstwa środków trwałych, ich klasyfikacją i nadawanie numerów
inwentarzowych oraz likwidacją. i

§ 22.

KOMÓRKA oRGAlAcYJNA Ds. PŁAc (KP)
Komórka organizacyjna ds. płac podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu, który

sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad jego pracą. Do podstawowych zadań komórki
organizacyjnej ds. płac należy:

1. weryfikacja list pracowniczych pod względem rachunkowym,
2. naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników Spółki oraz

prowadzenie spraw związanych z ich opodatkowaniem zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

3. dokonywanie obowiązujących rozliczeń z firmami ubezpieczeniowymi, ZUS, US oraz
innymi jednostkami związanymi z wynagrodzeniami pracowniczymi zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
ewidencjonowanie i nadzór nad gospodarką bezosobowym funduszem płac, '
sporządzanie analiz z wykonanego funduszu płac, ..U
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. 6. dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracownikom Spółki zgodnie z dokumentacją
płacową poprzez przygotowywanie przelewów na konta osobiste pracowników lub
w formie gotówkowej w kasie przedsiębiorstwa,

7. dokonywanie potrąceń z list płac w przypadkach przewidzianych przepisami (pożyczki,
nakazy komomicze 1 sądowe, składki ZZ),

8. współdziałanie z Prezesem Zarządu w planowaniu funduszu płac,
9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie bieżącego wykonania planu funduszu

wynagrodzeń.

§ 23.

DZIAŁ SPRZEDAŻY (KS)

Dział Sprzedaży podlega Głównemu Księgowemu za pośrednictwem Kierownika Działu
Sprzedaży, który sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad jego pracą. Do zakresu działania
Działu Sprzedaży należy:

1. w porozumieniu z Prezesem Zarządu Spółki - zawieranie umów dotyczących dostawy
wody i odprowadzania ścieków po uzyskaniu niezbędnych informacji z Działu Inwestycji
i Remontów, dotyczących rozdziału własności i odpowiedzialności Spółki i Odbiorców,

2. odczytywanie wskazań wodomierzyl u Odbiorców wody, obsługa techniczna punktów
poboru,

3. wystawianie faktur za sprzedaną wodę oraz przyjęte ścieki i za inne usługi oraz wymiana
podliczników i uszkodzonych wodomierzy; dostarczanie i wysyłka faktur do Odbiorców,

4. sporządzanie miesięcznych zestawień ze sprzedaży wody i odbioru ścieków
w odniesieniu do dostarczonej z Ujęcia [woda ujmowana
ze studni z uwzględnieniem zużycia wody technologicznej na potrzeby własne),

5. sporządzanie sprawozdawczości ze sprzedaży podstawowej (ilościowo i wartościowe)
z podziałem na gospodarstwa domowe, cele produkcyjne i inne,

6. prowadzenie korespondencji z Odbiorcami w zakresie sprzedaży wody oraz
przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących rozliczeń za wodę i odprowadzanie
ścieków,

7. prowadzenie ewidencji wodomierzy głównych, podliczników i przepływomierzy oraz
' kontrolowanie stanu technicznego i terminu ich legalizacji,

8. współpraca z innymi działami w zakresie sprawozdawczości oraz sporządzanie
niezbędnych sprawozdań do Urzędu Statystycznego,

9. ścisła współpraca z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w zakresie gospodarki
wodomierzowej,

10. wymiana wodomierzy oraz zlecanie Zakładowi wymiany wodomierzy dużych średnic ze
względu na stan techniczny lub ważność legalizacji,

I 11. informowanie Prezesa Zarządu o stwierdzonych bezumownych poborach wody i zrzutu
ścieków oraz o znacznych różnicach sprzedaży wody i odbioru ścieków w stosunku do
przewidzianych oraz stwierdzonych interwencjach w pracy i wskazaniach wodomierzy,

12. sporządzanie planu sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków,
13. rozliczanie punktu zlewnego ścieków - wystawianie faktur za ścieki dowożone przez

przewoźników taborem asenizacyjnym,
14. sporządzanie harmonogramów pracy inkasentów,
15. okresowe kontrole wodomierzy u Odbiorców wody i wyszukiwanie nielegalnego poboru

wody i zrzutu ścieków,
16. terminowe przekazywanie dokumentów finansowo-księgowych,
17. prowadzenie komunikacji dotyczącej umów zaopatrzeniowych z Odbiorcami usług za

pośrednictwem Biura Obsługi Klienta,
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18. inicjowanie szkoleń i kierunku rozwoju zawodowego pracowników w kierowanym
pionie,

19. klasyfikacja i przekazywanie dokumentów do Archiwum zakładowego.

ROZDZIAŁ IV: ZASADY POWOŁYWANIA l FUNKCIONOWANIA KOMIS]] I ZESPOŁÓW

§ 24.

1. W Spółce mogą być powołane i działać komisje zadaniowe, tworzone celem załatwiania
spraw oraz rozwiązywania problemów wykraczających poza zakres działania komórek
organizacyjnych.

2. Komisje zadaniowe mogą być tworzone również w ramach realizacji procesów
wspierających, wymagających współdziałania pracowników z różnych komórek
organizacyjnych Spółki. '
Komisje zadaniowe są powoływane w trybie zarządzenia Prezesa Zarządu.
Działalność komisji nie może zastępować pracy komórek organizacyjnych, realizujących
zadania o tej samej lub zbliżonej problematyce, chyba że akt powołania komisji stanowi
inaczej.

:R
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ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym mają zastosowanie
przepisy Umowy (aktu założycielskiego) Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

2. Zmianyi uzupełnienia do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 26.

Regulamin organizacyjny Spółki uchwalony jest przez Zarząd Spółki. Regulamin
organizacyjny wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.
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