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I.  Postanowienia ogólne 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Kielcach, zwana dalej Spółką        

działa na podstawie: 

- umowy spółki (akt notarialny z dnia 1.10.2001r. sporządzony przez notariusza Janusza 

W. Putowskiego), 

- kodeksu spółek handlowych. 

2. Organami Spółki są: 

- Zgromadzenie Wspólników, 

- Rada Nadzorcza, 

- Zarząd. 

3. Zakres uprawnień i obowiązków Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz  

Zarządu Spółki określa umowa Spółki oraz przepisy kodeksu spółek handlowych. 

4. Szczegółowy sposób działania organów Spółki określają odpowiednie regulaminy. 

II.  Przedmiot działania Spółki. 

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem działalności   

    jest: 

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne  

- wytwarzanie energii elektrycznej, 

2. Szczegółowy przedmiot działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności              

określa umowa Spółki. 

III. Organizacja wewnętrzna Spółki. 

1.Strukturę organizacyjną Spółki tworzą następujące komórki organizacyjne: 

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, 

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Magazynowej 3 w Kielcach, 

- Dział Logistyki, Marketingu i Selektywnej Zbiórki Odpadów w Promniku, 

- samodzielne stanowiska 

2. Kierowaniem pracami ZUO zajmuje się Dyrektor ds. Techniczno – Eksploatacyjnych (DTE) 

oraz podlegli mu kierownicy wydziałów ZUO. 



3. Dyrektor ds. Techniczno – Eksploatacyjnych (DTE), kierownicy działów oraz osoby zajmujące 

samodzielne stanowiska podlegają Prezesowi Zarządu(PZ) Spółki lub Dyrektorowi ds. 

Finansowo – Księgowych – Członkowi Zarządu(CZ). 

4. Prezesowi Zarządu Spółki  podlegają: 

Dyrektor ds. Techniczno – Eksploatacyjnych(DTE), 

Dyrektor ds. Finansowo – Księgowych(CZ), 

Kierownik ds. Logistyki, Marketingu i Selektywnej Zbiórki(SZP), 

Samodzielny Specjalista ds. BHP i p.poż., 

Specjalista ds. Kontrolingu i Ochrony Środowiska  - Pełnomocnik Zarządu ds. ISO(CSZ). 

5. Dyrektorowi ds. Finansowo – Księgowych(CZ) podlegają: 

Główny Księgowy(GKZ), 

Kierownik ds. administracyjnych(ADC), 

Specjalista ds. Kadr i Płac (KKP). 

6. Dyrektorowi ds. Techniczno – Eksploatacyjnych(DTE) podlegają: 

Dyspozytorzy(DUT), 

Wagowi(WKD), 

Kierownik Wydziału Obróbki Mechanicznej(OMK), 

Kierownik Wydział Obróbki Biologicznej(BOK), 

Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu(URK). 

 

Szczegółową strukturę organizacyjną Spółki przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący 

załącznik do Regulaminu. 

IV. Zakres zadań komórek organizacyjnych Spółki 

1.Do zadań Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku należy: 

 - przyjmowanie, ważenie, klasyfikacja i kierowanie do odpowiedniej części zakładu odpadów 

dostarczanych do ZUO, 

- wprowadzanie do systemu informatycznego Spółki danych niezbędnych do wystawiania 

faktury za zagospodarowanie odpadów oraz sporządzanie odpowiednich i informacji, 

- wystawianie kwitu wagowego, karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

- sortowanie dostarczonych odpadów na poszczególne rodzaje odpadów (surowce wtórne, 

surowce do produkcji paliwa, odpady biodegradowalne, odpady niebezpieczne), 



- przygotowanie surowców wtórnych i paliwa RDF do sprzedaży, 

- unieszkodliwianie odpadów balastowych przez składowanie na składowisku, 

- magazynowanie poszczególnych frakcji odpadów – surowców wtórnych, 

- magazynowanie odpadów niebezpiecznych i dostarczanych odpadów ze zdarzeń losowych, 

- przetwarzanie odpadów biodegradowalnych  - fermentacja metanowa, 

- wytwarzanie biogazu, 

- przetwarzanie biogazu w energię elektryczną i  cieplną, 

- przygotowanie odpadów do kompostowania, 

- kompostowanie odpadów biodegradowalnych, 

- magazynowanie wytworzonego kompostu, 

- zagospodarowanie kompostu na składowisku, 

- utrzymanie w sprawności technicznej linii technologicznych ZUO, 

- osiąganie założonych parametrów technologicznych (sprawność, wydajność,, czystość) na 

poszczególnych liniach technologicznych i urządzeniach, 

 

2.Do zakresu działania stanowiska ds. BHP i p.poż należy: 

-  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP, 

-  bieżące informowanie Prezesa Zarządu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z 

wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 

- sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu, ocena założeń i dokumentacji   

dotyczących modernizacji w aspekcie poprawy stanu BHP, 

- przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach 

pracy, 

- opiniowanie instrukcji dotyczących BHP na stanowiskach pracy, 

- szkolenie pracowników z zakresu BHP i p.poż., 

- udział w pracach zespołów powypadkowych ustalających okoliczności i przyczyny wypadków 

przy pracy oraz w drodze do pracy, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, 

-  inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie ochrony przeciwpożarowej  

w pomieszczeniach, budynkach i obiektach, 

-  wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. 

 



3.Do zakresu działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów należy: 

- nieodpłatne przyjmowanie odpadów komunalnych (za wyjątkiem odpadów zmieszanych) 

wytwarzanych i dostarczanych przez mieszkańców m. Kielce zgodnie z Regulaminem Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów, 

- dokonywanie ważenia przyjętych odpadów oraz przygotowanie ich ewidencji, 

- wystawienie dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów, 

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pracy PSZOK, 

- przekazywanie przyjętych odpadów do dalszego zagospodarowania. 

 

4.Do zakresu działania Obsługi Prawnej należy: 

- sporządzanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Spółki dokumentacji 

przetargowej, 

- uczestnictwo w przetargach organizowanych w Spółce, 

- sprawdzanie pod kątem zgodności z prawem umów zawieranych przez Spółkę, 

- udzielanie porad prawnych pracownikom spółki w zależności od zakresu działania 

poszczególnych komórek, 

- udzielanie porad prawnych Zarządowi Spółki, 

- występowanie przed innymi firmami oraz sądami w charakterze pełnomocnika Spółki, 

 - sporządzanie opinii prawnych (pisemnych) na zlecenie Zarządu Spółki. 

 

5.Do zakresu  Specjalisty ds. Kontrolingu i Ochrony Środowiska(CSZ) należy: 

- kontrolowanie zgodności parametrów produktów wytwarzanych przez ZUO z założeniami 

technicznymi oraz wymaganiami ich odbiorców, 

- kontrolowanie oddziaływania ZUO na środowisko, 

- sporządzanie raportów dla Zarządu Spółki w tym zakresie, 

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy z przewoźnikami dostarczającymi odpady 

(umowy), 

- uzyskiwanie, uaktualnianie i prowadzenie dokumentacji pozwoleń i zezwoleń dotyczących 

działania ZUO, 

- sporządzanie odpowiednich sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami Spółki, 

- informowanie Zarządu o aktach prawnych, ich zmianach dotyczących prowadzonej 

dokumentacji, 



- nadzór nad polityką środowiskową Spółki jej zgodności z procedurami ISO – Zarządzanie 

jakością oraz ISO – Zarządzanie Środowiskiem, 

- przeprowadzanie audytów zgodności działania Spółki z założoną polityką środowiskową, 

- przygotowanie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, 

- organizowanie i uczestnictwo w audytach organizowanych przez jednostki audytujące (np. 

P.C.B.C) zewnętrzne, 

- organizowanie i prowadzenie odpowiedniej edukacji ekologicznej. 

 

6.Do zakresu działu Głównego Księgowego(GKZ) należy: 

- nadzór nad prawidłową pracą  działu finansowo-księgowego. 

- terminowe przyjmowanie, księgowanie i przechowywanie właściwie opisanych, 

sprawdzonych i zatwierdzonych: 

a/   raportów kasowych RK, 

b/  wyciągów bankowych WB,BJ,BS 

c/  memoriałowy PK. 

- analiza kont analitycznych z syntetycznymi, uzgadnianie miesięczne w/w kont do 16-go 

za ubiegły miesiąc. 

- bieżąca analiza kosztów i przychodów. 

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- nadzór nad gospodarką kasową. 

- terminowe sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji  VAT i CIT. 

 

7.Do zakresu działu Kierownika ds. administracyjnych(ADC) należy: 

- organizowanie , we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki, 

zaopatrzenia w niezbędne do ich funkcjonowania materiały, paliwa i części zamienne, 

- organizowanie współpracy z mediami, 

- nadzór oraz organizacja pracy zakładowej pralni ubrań roboczych, 

- nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości pomieszczeń 

biurowych, sanitarnych, szatni, jadalni, powierzchni socjalnych i korytarzy w budynkach ZUO. 

 

 

 



8.Do zadań działu Kierownika ds. Logistyki, Marketingu i Selektywnej zbiórki(SZP) należy: 

- organizowanie selektywnej zbiórki odpadów zgonie z umowami zawartymi przez Spółkę, 

- codzienny nadzór nad realizacją selektywnej zbiórki odpadów, 

 - sprzedaż produktów wytworzonych przez ZUO, 

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki oraz sprzedaży  

surowców wtórnych, 

- gospodarowanie pojemnikami do selektywnej zbiórki (ustawienie, remonty, likwidacja), 

- nadzór nad pracą kierowców i operatorów obsługujących selektywną zbiórkę odpadów, 

- nadzór nad prawidłową eksploatacją powierzonych samochodów i sprzętu.   

 

 9. Do zakresu działania stanowiska specjalista ds. kadr i płac należy: 

a/ prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym             

   w szczególności akt osobowych  pracowników, 

b/ sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia, płac i innych związanych 

     z zatrudnieniem, 

c/ prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych,    

zasiłków, składek, deklaracji, 

d/ sporządzanie list płac wynagrodzeń, zasiłków, odpraw, nagród itp., świadczeń 

związanych z pracą, 

e/ prowadzenie spraw dotyczących podatków od osób fizycznych, w tym naliczanie 

podatku i jego potrącanie, przekazywanie, rozliczanie itp., 

f/ prowadzenie zagadnień dotyczących spraw socjalnych, 

g/ prowadzenie spraw dotyczących podatku od nieruchomości, 

h/ wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. 

 

10. Do zakresu działania stanowiska starszy referent ds. księgowości należy: 

Księgowość finansowa 

a/ prowadzenie kasy, 

b/ prowadzenie rejestru sprzedaży VAT, 

c/ wystawianie, wysyłanie i księgowanie faktur, 

d/ ściąganie należności, 

e/ prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej i pozabilansowej środków trwałych, 



f/  naliczanie, rozliczanie i przekazywanie opłat za korzystanie ze środowiska, 

g/ prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją odpadów niebezpiecznych 

wytwarzanych przez Spółkę, 

      h/ wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. 

       Księgowość memoriałowa 

a/ prowadzenie księgowości materiałowej, 

b/ przyjmowanie, księgowanie i przechowywanie dokumentów księgowych 

    i magazynowych, 

c/ prowadzenie rejestru zakupu VAT, 

d/ uzgadnianie, zamykanie i archiwowanie ksiąg rachunkowych, 

e/ likwidacja dokumentów księgowych, 

f/ przekazywanie opłaty za emisję zanieczyszczeń, 

g/ rozliczanie zużycia paliwa przez pojazdy samochodowe i maszyny, 

h/ wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. 

 

11. Do zakresu działania stanowiska obsługi klienta/ sekretarka, należy: 

      a/obsługa sekretariatu, w tym prowadzenie ewidencji pism przychodzących 

    i wychodzących, 

b/prowadzenie rejestru wewnętrznych zarządzeń,  

c/prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją odpadów przyjmowanych do utylizacji 

i wytworzonych przez Spółkę, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, d/prowadzenie 

archiwum.  

     e/ wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. 

 

12. Do zakresu działania Prezesa  Zarządu należy: 

      1. Kierowanie i zarządzanie Spółką. 

2. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

sprawnego działania Spółki. 

      3. Podejmowanie decyzji dotyczących nawiązywania stosunków  pracy, ich zmiany lub    

         rozwiązywania. 

      4. Podejmowanie decyzji dotyczących awansowania pracowników, ich nagradzania lub 

stosowania kar. 



      5. Reprezentowanie Spółki, składanie wyjaśnień, udzielanie wywiadów w środkach 

masowego przekazu. 

      6. Składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki 

      7. Współpraca z  Radą Nadzorczą, Zgromadzeniem Wspólników w tym przedkładanie 

wniosków, wyjaśnień, konsultacji. 

 

13. Do zakresu działania Dyrektora ds. Finansowo – Księgowych, Członka  Zarządu należy: 

1. Nadzór  nad prawidłową pracą działu finansowo – księgowego. 

2. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi   przepisami. 

3. Opracowywanie zasad  sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania   

 i  kontroli dokumentów. 

4. Prowadzenie gospodarki finansowej PGO zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

 5. Zapewnienie  pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez   

jednostkę. 

6. Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz 

spłaty zobowiązań. 

7. Tworzenie planów finansowych jednostki, nadzór nad ich realizacją. 

8. Bieżąca analiza i weryfikacja kosztów. 

9. Akceptowanie zapotrzebowań zgodnie z procedurą zakupy i magazynowanie. 

10. Okresowa ocena pracowników. 

11. Analiza zdolności kredytowej jednostki. 

12. Reprezentowanie Spółki, składanie wyjaśnień. 

13. Składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki. 

14. Współpraca z  Radą Nadzorczą, Zgromadzeniem Wspólników w tym przedkładanie  

wniosków, wyjaśnień, konsultacji. 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady prowadzenia korespondencji i przechowywania dokumentów 

1. Pisma wpływające do Spółki rejestrowane są w dzienniku korespondencji przychodzącej  

pod  kolejnym numerem. 

2. Na piśmie przychodzącym zamieszcza się numer, pod którym zostało ono  zarejestrowane 

w dzienniku korespondencyjnym oraz datę wpływu, a następnie przekazuje się Prezesowi 

Zarządu. 

3. Prezes Zarządu kieruje pismo do właściwej komórki organizacyjnej-wpisuje jej symbol   oraz 

jeżeli uzna to za stosowne, określa sposób jego załatwienia. 

4. W dzienniku korespondencyjnym odnotowuje się osobę lub komórkę organizacyjną, do 

której pismo zostało skierowane i przekazuje się je kierownikowi komórki lub pracownikowi 

komórki, który potwierdza w dzienniku jego odbiór. 

5. W sposób opisany wyżej postępuje się z pismami doręczonymi do Spółki bezpośrednio przez 

osoby fizyczne, z tym, że na żądanie tych osób potwierdza się przyjęcie pisma na  kopii 

przedłożonej przez dostarczającego. 

6. Jeżeli pismo przychodzące wymaga udzielenia nadawcy odpowiedzi, kierownik komórki 

organizacyjnej przedkłada Prezesowi Zarządu  projekt odpowiedzi, podpisując się na jego 

kopii. 

7. Pisma przychodzące oraz kopie odpowiedzi archiwowane są w komórce organizacyjnej, do 

której zostały skierowane. 

8. Pisma wysyłane ze Spółki rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnym pod kolejnym 

numerem. 

9. Na kopii pisma wysyłanego zamieszcza się numer, pod którym zostało ono zarejestrowane, 

datę wysyłki i podpis osoby, która przyjmuje pismo do wysyłki. 

10. Pisma o szczególnym znaczeniu dla Spółki, w tym kierowane do sądu, organów 

podatkowych, organów administracji państwowej i samorządowej, wysyłane są przesyłkami 

poleconymi, dla których prowadzi się dodatkowo pocztową książkę nadawczą – a pozostałe 

pisma przesyłkami zwykłymi. 

11. Z pominięciem dziennika korespondencji wychodzącej mogą wychodzić ze Spółki inne 

dokumenty,  w tym w szczególności faktury, sprawozdania, jeżeli dostarczone są do ich 

adresatów bezpośrednio. W takim przypadku osoba dostarczająca dokument jest obowiązana 

uzyskać na jego kopii potwierdzenie przyjęcia przez adresata. 



12. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego kierownicy komórek organizacyjnych oraz 

pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy dokonują przeglądu i segregacji 

dokumentów powstałych i otrzymanych w tym okresie. Dokumenty podlegające 

archiwowaniu przekazywane są za pokwitowaniem do archiwum zakładowego, a pozostałe 

dokumenty podlegają fizycznej likwidacji, w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych. Rodzaje dokumentów podlegających archiwowaniu określa instrukcja 

archiwowania dokumentów. 

 

 

Kielce, dn. 01.09.2016  r. 

 

 


