
Centrum Usług Wspólnych 
Szeroki wachlarz usług dla obywatela i przedsiębiorcy w chmurze Comarch



Podstawa prawna
Podstawą prawną do działania CUW jest Ustawa  
o Samorządzie Gminnym. Art. 10a wskazuje, że: Gmina 
może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności admi-
nistracyjną, finansową i organizacyjną: 

1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sek-
tora finansów publicznych, 

2) gminnym instytucjom kultury, 

3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych 
gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie 
odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, 
z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, 
banków i spółek prawa handlowego – zwanym dalej „jed-
nostkami obsługiwanymi”.

„W ocenie władz samorządowych - pod-
stawowym celem powołania CUW jest: 
ujednolicenie procedur, polityki rachun-
kowości obsługiwanych jednostek, ob-
niżenie poziomu ryzyka realizowanych 
procesów oraz centralizacja podatku 
VAT, podniesienie poziomu sprawności 
zarządzania obsługiwanymi jednostka-
mi, optymalizacja zatrudnienia i zaso-
bów w jednostkach objętych obsługą 
wspólną oraz obniżenie poziomu kosz-
tów funkcjonowania, a także popra-
wa jakości świadczonych usług przez 
jednostki samorządowe oraz poprawa 
satysfakcji odbiorców usług”.1

Idea Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych (CUW) polega na wydzieleniu jednostki organizacyjnej dostarczającej usługi na rzecz pozosta-
łych jednostek organizacyjnych. Odnoszą się one głównie do obszaru administracji, finansów i zarządzania organizacją, 
dzięki którym usprawniane są procesy w mieście, a zadania publiczne skoncentrowane są na potrzebach mieszkańców.

Wśród celów CUW wyróżnia się:

 n Konsolidacja i standaryzacja działalności jednostki;

 n Zwiększenie kontroli i możliwość redukcji kosztów 
działalności podmiotów;

 n Podniesienie jakości świadczonych usług oraz obsłu-
gi obywatela;

 n Zwiększenie znaczenia i wykorzystanie nowocze-
snych technologii IT poprzez zastosowanie architek-
tury rozproszonej i świadczenie usług w chmurze.
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1 https://samorzad.pap.pl/kategoria/archiwum/cuw-jak-dzialaja-samorzadowe-centra-uslug-wspolnych-dwa-lata-funkcjonowania



Model organizacyjny CUW
W tradycyjnym modelu organizacyjnym każda jednostka organizacyjna powiela działalność, natomiast w modelu CUW 
wydziela się odrębną jednostkę organizacyjną świadczącą usługi wspólne. 

Model organizacyjny oparty o Centrum Usług Wspólnych polega na powołaniu jednostki, która przejmuje świadczenie 
usług wewnętrznych - na przykład prowadzenie księgowości, kadr, płac, raportowanie czy wsparcie informatyczne na rzecz 
jednostek podległych samorządowi.

Działalność CUW w chmurze Comarch
Udostępnianie usług w chmurze wiąże się z następującymi korzyściami:

 n Szeroki dostęp do usług zarówno dla obywatela jak  
i przedsiębiorcy;

 n Sprawne zarządzanie usługami i danymi miejskimi;

 n Usprawnienie organizacji struktur i podniesienie jako-
ści świadczenia usług dla mieszkańców i kompetencji 
pracowników JST;

 n Nadzór, koordynacja projektów oraz wsparcie jedno-
stek organizacyjnych w zarządzaniu zamówieniami 
publicznymi;

 n Wdrożenie systemu wspomagającego działalność 
jednostek podległych samorządom umożlwiającego 
usprawnienie komunikacji w strukturach JST;

 n Możliwość standaryzacji wydzielonych usług oraz 
systemów informatycznych na współdzielonej 
infrastrukturze;

 n Elastyczność działania – możliwość szybkiej re-
akcji na zmieniające się obciążenia w czasie pracy 

użytkowników w systemie, co zapewnia utrzymanie 
business continuity;

 n Redukcja kosztów długoterminowych związanych  
z zakupem infrastruktury przez samorząd – działanie 
systemu opiera się o zdalne zasoby, dzięki czemu or-
ganizacje nie ponoszą zakupu maszyn czy też utrzy-
mania serwerowni;

 n Końcowi użytkownicy korzystają z gotowych narzę-
dzi i funkcjonalności systemu, które odpowiadają ich 
działalności;

 n Bezpieczeństwo i dostępność systemu – działal-
ność organizacji skupia się na celach strategicznych, 
a specjaliści Comarch utrzymują i zapewniają cią-
głość działania systemu;

 n Architektura wspiera podejście zwinne do roz-
woju systemu i łatwość integracji z systemami 
zewnętrznymi.
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O Comarch
Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych 
firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, 
finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow 
Airport, BP, Carrefour, Heineken, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, Orange, LG U+ czy BNP Paribas Fortis, Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes, Alior 
Bank, Credit Suisse, Delta Lloyd Life, DNB, ING. 

Zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D 
Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2019 roku nakłady na prace 
R&D wyniosły 230 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 6 500 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz 
Europę aż po obie Ameryki.
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