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1.  Zakres systemu zarządzania jakością. 

 
System zarządzania jakością obejmuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej realizowane przez Urząd Gminy. 
 

Gmina wykonuje zadania własne, które w szczególności obejmują sprawy: 

 ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej, 

 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz 
gaz, 

 ochrony zdrowia, 
 pomocy społecznej, 
 gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
 edukacji publicznej, 
 kultury, w tym biblioteki gminnej i innych placówek upowszechniania kultury, 
 zieleni gminnej i zadrzewień, 
 cmentarzy gminnych, 
 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego, 

 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych, 

 polityki prorodzinnej, 
 wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
 promocji gminy, 
 współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
 współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 
 sportu, 
 profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 

W działalnościach określonych powyżej stosowany jest system zarządzania jakością 
spełniający wymagania normy ISO 9001:2008. 
 
 
1.2. Wyłączenia. 
 
Z zakresu systemu zarządzania jakością zostało wyłączone wymaganie punktu 7.3 normy – 
„Projektowanie i rozwój”. 
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Uzasadnienie wyłączenia:   
 
Realizowane usługi nie wymagają procesu projektowania. Zadania realizowane przez Urząd 
wynikają bezpośrednio z wymagań przepisów prawnych, które regulują zadania realizowane 
przez Urząd. 

2.  Prezentacja Gminy. 

Gmina Mielec - jeden z najpiękniejszych, najbardziej malowniczych zakątków powiatu 
mieleckiego, położona jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w 
Kotlinie Sandomierskiej, w północnej części "Doliny Dolnej Wisłoki", po obu stronach rzeki. 
Sąsiaduje z trzema formacjami geologicznymi: Płaskowyżem Tarnowskim, Płaskowyżem 
Kolbuszowskim oraz Pradoliną Podkarpacką.  
 

 

Graniczy z Gminą Miejską Mielec, tworząc swoim obszarem pierścień wokół miasta Mielca oraz 
z 9 sąsiednimi gminami: Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Czermin, Borowa, Gawłuszowice, 
Tuszów Narodowy, Cmolas, Niwiska, Przecław. 

 Jest jedną z największych gmin w regionie. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Boża Wola, 
Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, 
Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki, które ze względu na 
wspaniałe walory rekreacyjno - przyrodnicze, klimatyczne oraz dynamicznie rozbudowującą się 
infrastrukturę komunalną stają się zapleczem osiedlowym miasta Mielca. 
 



 

Urząd Gminy Mielec 
 

ul. Jadernych 7 
39-300 Mielec 

Księga jakości 

Edycja 1 Data: 12.04.2013 strona/stron: 6/35 

 

 
 

Siedziba władz gminnych znajduje się w mieście Mielec przy ul. Jadernych 7, w którym 
zlokalizowane są również władze samorządowe miasta Mielca i powiatu mieleckiego. Takie 
położenie gminy ułatwia jej mieszkańcom dostęp do: organów decyzyjnych szczebla gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego, rynku pracy, opieki zdrowotnej, szkół ponadgimnazjalnych i 
szkół wyższych.   

 
Powierzchnia gminy to 12 212 ha, z czego około 41% stanowią lasy (pozostałość prastarej 
Puszczy Sandomierskiej). Największe obszary leśne występują we wschodniej części gminy. 
Dominują tutaj zbiorowiska kontynentalnego boru mieszanego oraz śródlądowego boru 
wilgotnego. Wiek drzewostanów jest dosyć zróżnicowany, przeważają drzewa w wieku powyżej 
40 lat. Na szczególną uwagę zasługuje rzadkie zbiorowisko roślinne żyznej buczyny karpackiej, 
w formie podgórskiej - Rezerwat "Buczyna" im. Władysława Szafera, który leży na północno-
zachodnim krańcu Płaskowyżu Kolbuszowskiego, w Leśnictwie Przyłęk, obrębie i Nadleśnictwie 
Tuszyma. Występują tu leśne zbiorowiska typu przejściowego między ubogą formą buczyny 
karpackiej a lasem dębowo-grabowym. Na tym terenie znajduje się około 60 gatunków roślin 
naczyniowych, typowych dla niżowych lasów liściastych.  
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3. Organizacja Urzędu Gminy. 
 

Organizację Urzędu przedstawia schemat organizacyjny zamieszczony poniżej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk są 
określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Mielec.  
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3.  Procesy systemu zarządzania jakością. 
 

Procesy systemu zarządzania jakością oraz podstawowe powiązania między nimi są 
przedstawione na mapie procesów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesy systemu zarządzania jakością, a także dokumenty, w których zostały zawarte 
wymagania dla procesów zostały określone w tabelach zamieszczonych poniżej. 
 

 

Procesy pomocnicze 

 
 
 
 
 
 

Procesy główne 

 
Procesy zarządcze 

Wejście Wyjście 

Wymagania 
klientów 

Wymagania 
wynikające z 
przepisów prawa 
krajowego i 
lokalnego  

Regulacje 
wewnętrzne 

Wnioski i 
zalecenia 
instytucji 
kontrolnych 

Wyniki badania 
zadowolenia 
klientów 

Zadowolenie 
klientów - 
monitorowanie 

Decyzje 
administracyjne 

Dokumenty 

Zaświadczenia 

Ewidencje i 
rejestry 

Informacja 
publiczna 

Cele dla 
procesów 

 Potrzeby w zakresie szkolenia. 

 Dokumentacja i plany pracy Rady Gminy 

 Zapotrzebowania na zakupowe 

 Potrzeby w zakresie zatrudniania 

 Dane osobowe 

 Wymagania kompetencyjne 

 Wymagania w zakresie szkoleń i infrastruktury 

 Sprawozdania i uchwały Rady Gminy 

 Plany promocji 

 SIWZ, umowy i zamówienia zakupowe 

 Plany nadzorowania infrastruktury i wyposażenia 
pomiarowego 

 Pełnomocnictwa i upoważnienia 

 Oceny okresowe pracowników 

 Polityka jakości 

 Programy realizacji celów 
jakościowych 

 Programy przeglądów 
zarządzania 

 Raporty z przeglądów 
zarządzania 

 Zakresy odpowiedzialności i 
uprawnień 

 Plany auditów 

 Raporty z auditów 

 Karty działań korygujących i 
zapobiegawczych 

 Raporty niezgodności 

 Analiza funkcjonowania systemu  

 Analiza potrzeb i zadowolenia 
klientów 

 Analiza funkcjonowania procesów 

 Procedury nadzorowania 
dokumentów wewnętrznych i 
zewnętrznych SZJ 

 Procedury nadzorowania 
zapisów dotyczących jakości 

 Plany budżetowe 

 Prowizorium budżetowe 

 Opinie RIO 

 Analiza realizacji budżetu 

 Wyniki kontroli realizacji 
budżetu 

 Propozycje zmian w 
budżecie 
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Nazwa procesu Dokumentacja procesu Właściciel procesu 

Procesy zarządcze 

Zarządzanie jakością 

Polityka jakości 
Program realizacji celów 
dotyczących jakości 
Księga jakości – rozdział 4 i 5 
Procedura nr 0142-P01 – „Nadzór 
nad dokumentami i zapisami” 
Procedura 0142-P03 – „Przegląd 
zarządzania”. 

Wójt Gminy 

Pomiary, monitorowanie, 
analiza danych i doskonalenie 

Księga jakości – rozdział 8 
Procedura nr 0142-P02 – „Audity 
wewnętrzne” 
Procedura 0142-P04 – „Działania 
korygujące i zapobiegawcze” 
Procedura 0142-P05 – 
„Nadzorowanie usług 
niezgodnych z wymaganiami”. 

Pełnomocnik ds. SZJ 

Zarządzanie budżetem Karta procesu nr 0143.KP.20 Skarbik Gminy 

Procesy główne 

Organizacja zbiórek 
publicznych i imprez 
masowych 

Karta procesu nr 0143.KP.06 
Stanowisko ds. Wojskowych i 
Zarządzania Kryzysowego 

Planowanie i 
zagospodarowanie 
przestrzenne. 

Karta procesu nr 0143.KP.08 
Kierownik Referatu 
Środowiska i Gospodarki 
Przestrzennej 

Geodezja i gospodarka 
nieruchomościami. 

Karta procesu nr 0143.KP.09 
Kierownik Referatu 
Środowiska i Gospodarki 
Przestrzennej 

Gospodarka odpadami. Karta procesu nr 0143.KP.10 
Kierownik Referatu 
Środowiska i Gospodarki 
Przestrzennej 

Ochrona środowiska Karta procesu nr 0143.KP.11 
Kierownik Referatu 
Środowiska i Gospodarki 
Przestrzennej 

Remonty i utrzymanie 
infrastruktury gminnej. 

Karta procesu nr 0143.KP.13 
Kierownik Referatu Inwestycji i 
Zarządzania Mieniem 
Komunalnym 

Gospodarowanie mieniem 
komunalnym. 

Karta procesu nr 0143.KP.14 
Kierownik Referatu Inwestycji i 
Zarządzania Mieniem 
Komunalnym 

Koordynacja pracy szkół i 
przedszkoli. 

Karta procesu nr 0143.KP.15 
Kierownik Referatu Oświaty i 
Spraw Społecznych 

Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów alkoholowych i 
narkotykowych 

Karta procesu nr 0143.KP.16 
Kierownik Referatu Oświaty i 
Spraw Społecznych 

Zameldowanie Karta procesu nr 0143.KP.17 
Kierownik Referatu 
Organizacyjno-
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Nazwa procesu Dokumentacja procesu Właściciel procesu 

Administracyjnego 

Wymeldowywanie Karta procesu nr 0143.KP.18 
Kierownik Referatu 
Organizacyjno-
Administracyjnego 

Zarządzanie budżetem Karta procesu nr 0143.KP.20 Skarbnik Gminy 

Podatki i opłaty lokalne Karta procesu nr 0143.KP.21 
Kierownik Referatu Budżetu i 
Finansów 

Prowadzenie spraw 
wojskowych 

Karta procesu nr 0143.KP.22 
Stanowisko ds. Wojskowych i 
Zarządzania Kryzysowego 

Organizacja kwalifikacji 
wojskowej 

Karta procesu nr 0143.KP.23 
Stanowisko ds. Wojskowych i 
Zarządzania Kryzysowego 

Nakładanie obowiązku 
świadczeń rzeczowych na 
rzecz obronności i ich 
wykonywanie 

Karta procesu nr 0143.KP.24 
Stanowisko ds. Wojskowych i 
Zarządzania Kryzysowego 

Nakładanie świadczeń 
osobistych na rzecz obrony i 
ich wykonywanie 

Karta procesu nr 0143.KP.25 
Stanowisko ds. Wojskowych i 
Zarządzania Kryzysowego 

Zarządzanie kryzysowe, 
ochrona ludności, 
przeciwpożarowa i 
przeciwpowodziowa. 

Karta procesu nr 0143.KP.26 
Stanowisko ds. Wojskowych i 
Zarządzania Kryzysowego 

Budowa, modernizacja, 
utrzymanie dróg 

Karta procesu nr 0143.KP.27 
Inspektor ds. Utrzymania i 
Modernizacji Dróg i Mostów 

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi 

Karta procesu nr 0143.KP.28 

Stanowisko ds. Obsługi Rady 
Gminy i Samorządu 
Wiejskiego oraz Współpracy z 
Organizacjami Społecznymi 

Procesy pomocnicze 

Zakupy usług, środków 
trwałych i wyposażenia 

Karta procesu nr 0143.KP.01 
Kierownik Referatu 
Organizacyjno-
Administracyjnego 

Zarządzanie infrastrukturą 
Urzędu. 

Karta procesu nr 0143.KP.02 
Kierownik Referatu 
Organizacyjno-
Administracyjnego 

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi. 

Karta procesu nr 0143.KP.03 
Kierownik Referatu 
Organizacyjno-
Administracyjnego 

Zarządzanie IT. Karta procesu nr 0143.KP.04 
Kierownik Referatu 
Organizacyjno-
Administracyjnego 

Udostępnianie informacji 
publicznej 

Karta procesu nr 0143.KP.05 
Kierownik Referatu 
Organizacyjno-
Administracyjnego 

Postępowanie ze skargami i 
wnioskami. 

Regulamin organizacyjny – 
Rozdział V 

Sekretarz Gminy 
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Nazwa procesu Dokumentacja procesu Właściciel procesu 

Obsługa Rady Gminy Karta procesu nr 0143.KP.07 

Stanowisko ds. Obsługi Rady 
Gminy i Samorządu 
Wiejskiego oraz Współpracy z 
Organizacjami Społecznymi 

Realizacja procesów 
inwestycyjnych 

Karta procesu nr 0143.KP.12 
Kierownik Referatu Inwestycji i 
Zarządzania Mieniem 
Komunalnym 

 
 
Cele dla poszczególnych procesów są określone w kartach procesów. Osiągnięte wyniki są 
omawiane i oceniane w czasie przeglądów zarządzania lub na spotkaniach zwoływanych przez 
Wójta Gminy.  
 
Do obowiązków każdego właściciela procesu należą: 
 
 nadzorowanie realizacji procesu, 
 określenie zadań realizowanych w ramach procesu, 
 określnie regulacji wewnętrznych i zewnętrznych mających zastosowanie przy realizacji 

procesu, w tym: zarządzeń wójta, procedur, instrukcji, regulaminów, uchwał rady, przepisów 
prawnych i innych, 

 określenie celów w zakresie skuteczności procesów, 
 określenie metod monitorowania procesu, 
 doskonalenie procesu, 
 ocena skuteczności procesu, 
 analiza danych i przedstawienie jej wyników Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania 

Jakością, 
 nadzorowanie zgodności i integralności dokumentacji procesu, 
 nadzorowanie działań korygujących, korekcyjnych i zapobiegawczych dotyczących procesu,  
 zarządzanie zmianami dotyczącymi procesów. 
 

4.1.  Wymagania ogólne. 

 

System zarządzania jest udokumentowany w niniejszej księdze, kartach procesów i 

procedurach oraz w kartach informacyjnych zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy.  
 

System zarządzania jakością jest wdrożony i utrzymywany oraz podlega ciągłemu 

doskonaleniu, służą temu: 

 przeglądy zarządzania, 

 audity wewnętrzne, 

 ocena skuteczności procesów, 

 ocena zgodności usług z wymaganiami, 

 samoocenę wykonywaną zgodnie z ze „Wspólną metodą oceny” CAF, 
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 działania korygujące, 

 działania zapobiegawcze, 

 działania doskonalące. 

 

Zasoby dla procesów systemu zarządzania jakością zostały zapewnione, a zarządzanie nimi 

jest określone w kartach procesów: 

 0143.KP.03 - „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 

 0143.KP.02 - „Zarządzane infrastrukturą Urzędu Gminy”. 

 

 

4.2.  Wymagania dotyczące dokumentacji. 

 

Sposób nadzorowania dokumentów jest określony w procedurze 0142-P01 – „Nadzór nad 

dokumentami i zapisami”. Nadzorem są objęte następujące dokumenty: 

 dokumenty systemu zarządzania jakością: 

o księga jakości,  

o polityka jakości, 

o programy realizacji celów dotyczących jakości, 

o karty procesów, 

o karty usług, 

o procedury,  

o instrukcje, 

o formularze oraz 

o inne dokumenty wymienione w „Wykazie nadzorowanych dokumentów systemu 

zarządzania jakością”, 

 zarządzenia Wójta, 

 uchwały Rady, 

 dokumenty klientów, 

 przepisy prawne, 

 inne dokumenty zewnętrzne, 

 zapisy (zarówno znajdujące się na papierze, jak również na nośnikach elektronicznych). 

 

Sposób gromadzenia, przechowywania i oznaczania dokumentów jest określony w „Instrukcji 

kancelaryjnej” stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
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instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U nr 14, poz. 67 

z dnia 20.01.2011), a także  w Jednolitym Rzeczowym  Wykazie Akt. 

 

Sposób archiwizacji dokumentów i zapisów jest określony w „Instrukcji archiwalnej”, stanowiącej 

załącznik nr 6 do z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67 z dnia 20.01.2011). 

 

Nadzór, rozpowszechnianie, zatwierdzanie, przeglądy okresowe dokumentacji systemu 

zarządzania jakością są realizowane zgodnie z procedurą 0142-P01 – „Nadzór nad 

dokumentami i zapisami”.  

 

Pracownicy urzędu zobowiązani są do stosowania zatwierdzonej dokumentacji i stosowanie 

jedynie dokumentów aktualnych.  

 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością dokonuje dystrybucji dokumentacji systemu 

zarządzania jakością. Dystrybucja ta odbywa się w formie tradycyjnej.  

 

4.3.  Wymagania prawne i inne. 

 

Za identyfikację i aktualizację wymagań prawnych i innych odpowiadają właściciele procesów, 

którzy na bieżąco śledzą zmiany w przepisach prawa krajowego i lokalnego oraz dokonują 

aktualizacji kart procesów oraz kart usług. Właściciele procesów oraz pracownicy urzędu 

posiadają dostęp do aktualnych przepisów prawnych za pośrednictwem programu Lex. 

 

5.1.  Zaangażowanie kierownictwa. 

 

Wyrazem zaangażowania kierownictwa w utrzymanie systemu zarządzania jakością jest 

określenie i aktualizacja: 

 Polityki jakości, 

 „Programu realizacji celów dotyczących jakości”   

 

Polityka jakości została przedstawiona pracownikom poprzez wywieszenie w jej w widocznych 

miejscach, umieszczenie jej w księdze jakości oraz na stronie internetowej i/lub stronie BIP 

urzędu oraz poprzez przeszkolenie pracowników w zakresie polityki jakości.  

 

System zarządzania jest poddawany przeglądom zarządzania, które mają na celu 

monitorowanie czy realizowane są cele dotyczące jakości oraz czy procesy znajdują się pod 
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ciągłym nadzorem, a świadczone usługi są zgodne z wymaganiami klientów oraz wymaganiami 

prawnymi i innymi. Przegląd zarządzania jest wykonywany w sposób określony w procedurze 

0142-P03. 

 

System zarządzania jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2008.  

 

W Urzędzie został powołany Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Pełnomocnik ds. 

Systemu Zarządzania Jakością na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 53/2012 z dnia 

07.05.2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 

9001:2008 i CAF oraz określenia jego uprawnień i obowiązków.. Funkcję Pełnomocnika ds. SZJ 

w Urzędzie Gminy Mielec pełni Sekretarz Gminy.  

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności: 

 nadzór nad realizacją prac związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością, 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wdrożenia; 

 koordynację działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem dokumentacji  

Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008,  

 nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością i monitorowanie jego 

skuteczności; 

 nadzór nad realizacją przyjętej polityki jakości; 

 zapewnienie wdrożenia i utrzymywania przyjętych procesów zarządzania; 

 planowanie oraz realizację programów auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania 

Jakością; 

 inicjowanie i nadzór nad wdrożeniem działań korygujących i zapobiegawczych oraz 

doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością; 

 planowanie, nadzorowanie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania 

Jakością; 

 nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością;  

 nadzór nad realizacją celów jakości określonych w „Programie realizacji celów dotyczących 

jakości”;  

 opracowanie i wdrożenie programów doskonalących funkcjonowanie wdrożonego Systemu 

Zarządzania Jakością; 

 reprezentowanie  Urzędu Gminy  na  zewnątrz w sprawach  dotyczących  Systemu 

Zarządzania Jakością;  

 współpraca ze specjalistami i profesjonalnymi organizacjami działającymi w obszarach 

wdrożonych systemów zarządzania;  

 promowanie kultury jakości w Urzędzie Gminy;  

 przedstawianie Wójtowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania 

Jakością i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem; 

 współpraca ze wszystkimi  jednostkami i komórkami organizacyjnymi w zakresie 
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funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.  

 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością posiada, w związku z pełnioną funkcją, 
uprawnienia do: 

 wydawania poleceń pracownikom Urzędu w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania 

Jakością; 

 wyznaczania składu zespołów wdrożeniowych w uzgodnieniu z kierownikami jednostek 

organizacyjnych, którym podlegają wytypowani pracownicy; 

 rozstrzygania sporów dotyczących stosowania i interpretacji wymagań formalnych 

zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością oraz wydawania wiążących 

decyzji w tym zakresie; 

 dostępu do wszelkich dokumentów, których treść może być istotna z punktu widzenia  

funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością; 

 uzyskania wyjaśnień od pracowników w zakresie realizowanych działań objętych 

Systemem Zarządzania Jakością; 

 reprezentowania Urzędu na zewnątrz w sprawach dotyczących Systemu Zarządzania 

Jakością, w zakresie nie rodzącym zobowiązań finansowych, w szczególności w zakresie 

współpracy z jednostką certyfikującą oraz innymi organizacjami. 

 

W Urzędzie zostały zapewnione odpowiednie zasoby potrzebne do wdrożenia, utrzymania i 

doskonalenia systemu zarządzania jakością. Posiadane zasoby oraz zarządzanie nimi są 

określone szczegółowo w rozdziale 6 księgi jakości. 

 

5.2.  Orientacja na klienta. 

  

W celu spełnienia wymagań klientów został zidentyfikowane procesy główne, przedstawione w 

punkcie 3 niniejszej księgi oraz karty usług, zidentyfikowane w „Rejestrze kart usług”, 

stanowiącym załącznik nr 2 do procedury 0142-P01 – „Nadzór nad dokumentami i zapisami”. 

Usługi są realizowane przez: 

 komórki organizacyjne, 

 samodzielne stanowiska, 
 
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej. 
  
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.(Dz. U. z dnia 8 
października 2001 r.  - Dz. U. 01.112.1198) Urząd prowadzi i aktualizuje stronę BIP, za 
pośrednictwem, której klienci mają dostęp do informacji potrzebnych do załatwienia spraw, a w 
szczególności do informacji dotyczących min.: 

 organizacji pracy Urzędu, 

 kart informacyjnych, 

 wniosków elektronicznych, 

 informacji dotyczących załatwiania poszczególnych spraw, 
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 danych teleadresowych, 

 informacji o wydarzeniach na terenie gminy, 

 informacji o władzach gminy, 

 informacji o jednostkach organizacyjnych i pomocniczych.  
 
Zasady obsługi klienta. 
 
W swojej pracy pracownicy Urzędu zobowiązani są do stosowania się do następujących zasad. 
 

 
 

 

5.3.  Polityka jakości. 

 

Mając na uwadze poprawę jakości realizowanych usług publicznych oraz poprawę wewnętrznej 
organizacji pracy służącej realizacji tych usług, a także doskonalenie sposobów i metod obsługi 
mieszkańców i stron zainteresowanych w Urzędzie Gminy Mielec został wdrożony i jest 
utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. 
 
Polityka jakości wyznacza kierunki działania Wójta Gminy i Urzędu Gminy Mielec oraz określa 
cele strategiczne, które chcemy realizować dla zwiększenia zadowolenia mieszkańców z 
naszych usług. 
 
Aby doskonalić sposób realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu 
administracji państwowej zobowiązujemy się do zapewnienia zasobów potrzebnych do realizacji 
celów wynikających z polityki jakości. Największy nacisk kładziemy na podnoszenie 
kompetencji zawodowych pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, zapewnienie 
odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy. 
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Najważniejszymi celami strategicznymi, które chcemy realizować aby doskonalić sposób 
realizacji zadań gminy są: 

 cele związane z doskonaleniem sposobów i metod realizacji usług administracyjnych, 

 cele związane z realizacją usług publicznych. 
 
Najważniejszymi celami w zakresie doskonalenia sposobów i metod realizacji usług 
administracyjnych są: 

 dostosowanie budynku urzędu oraz warunków obsługi mieszkańców do potrzeb 
związanych z realizacją usług i obsługi klientów, 

 dostosowanie budynku urzędu do obsługi osób niepełnosprawnych, 

 zwiększenie dostępu do informacji poprzez uruchomienie newsletera dla mieszkańców 
gminy, 

 uruchomienie Biura Obsługi Klientów, 

 utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, 

 wdrożenie i utrzymywanie metod badania zadowolenia klientów, 

 stosowanie Metody Wspólnej Oceny CAF w celu identyfikacji obszarów zarządzania 
wymagających doskonalenia. 

 
Najważniejszymi celami w zakresie związanym z realizacją usług publicznych są: 

 aktualizacja zadań określonych w „Strategii rozwoju gminy Mielec na lata 2007 – 2015”, 

 realizacja inwestycji publicznych, zgodnie z przyjętą „Strategią rozwoju gminy Mielec na 
lata 2007 – 2015”, 

 usprawnienie procesu konsultacji społecznych związanych z uzyskaniem społecznej 
akceptacji planowany inwestycji w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
Zobowiązuję pracowników Urzędu do: 

 życzliwej, miłej i profesjonalnej obsługi interesantów, 

 podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i innych formach edukacji oraz 
samokształcenie, 

 doskonalenie metod i standardów komunikacji z mieszkańcami gminy, 

 realizację spraw w sposób terminowy, kompetentny i zgodny z wymaganiami przepisów 
prawa, 

 zaangażowania w podnoszenie jakości świadczonych usług, 

 ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. 
 
Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z polityką oraz celami jakości oraz ich 
stosowania w czasie wykonywania codziennych obowiązków. 
 
 
 
 

        Wójt Gminy Mielec 
 

     Kazimierz Gacek 
 
 
 
 



 

Urząd Gminy Mielec 
 

ul. Jadernych 7 
39-300 Mielec 

Księga jakości 

Edycja 1 Data: 12.04.2013 strona/stron: 18/35 

 

 
 

5.4. Cele dotyczące jakości. 

 
W Urzędzie Gminy zostały określone cele dotyczące jakości oraz wskaźniki służące do pomiaru 
stopnia realizacji tych celów. Zaplanowany poziom jakości osiągany jest za pomocą: 

 określenia wysokości wskaźników dla poszczególnych celów jakościowych, 

 określenie działań na różnych szczeblach Urzędu koniecznych dla osiągnięcia 
wyznaczonych celów na zaplanowanym poziomie. 

 
Strategiczne cele dotyczące jakości są elementem polityki jakości. Dla każdego z celów 
strategicznych określone zostały zadania, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia 
celu. Dla każdego zadania określono osoby odpowiedzialne oraz terminy realizacji tych zadań. 
Wyznaczeni zostali pracownicy Urzędu odpowiedzialni za realizację poszczególnych celów 
dotyczących jakości. 
 
Cele dotyczące jakości oraz zadania, których realizacja jest wymagana dla osiągnięcia tych 
celów są określone w „Programie realizacji celów dotyczących jakości”. Program realizacji 
celów dotyczących jakości są zatwierdzany przez Wójta Gminy a jego realizacja jest 
nadzorowana przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. 
 

5.5. Aktualizacja polityki jakości . 

 

W ramach doskonalenia systemu zarządzania jakością polityka jakości podlega aktualizacji. 

Polityka jakości jest aktualizowana na podstawie: 

 

 informacji od klientów dotyczących ich oczekiwań, 

 analizy potencjalnych wymagań klientów,  

 przyjętych założeń  odnośnie rozwoju, 

 wymagań otoczenia,  

 zmieniających się przepisów prawnych, 

 zmiany celów dotyczących jakości. 

 

Za aktualizację polityki jakości odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania 

Jakością. Za rozpowszechnianie polityki w Urzędzie odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. 

Systemu Zarządzania Jakością. Polityka jest dostępna poprzez jej wywieszenie w miejscach 

dostępnych dla wszystkich pracowników na terenie firmy i poprzez jej umieszczenie w księdze 

systemu zarządzania jakością. 

 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania zapoznaje pracowników Urzędu z polityką jakości w 

formie szkoleń lub spotkań informacyjnych. 
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5.6.  Planowanie. 

 

Określone zostały cele dotyczące jakości. Cele te są spójne z deklaracją polityki jakości i 

mierzalne. Cele potrzebne do osiągnięcia spełnienia wymagań dotyczących świadczonych 

usług są osiągane poprzez określenie odpowiednich procesów i procedur pozwalających na 

realizację usług zgodnie z wymaganiami klientów, wymaganiami obowiązujących przepisów 

prawnych i innymi zidentyfikowanymi wymaganiami.  

 

Planowanie systemu zarządzania jakością jest zapewnione poprzez: 

 identyfikację potrzebnych procesów (punkt 3 księgi) i ich stosowanie, 

 identyfikację powiązań pomiędzy procesami (przedstawioną w punkcie 3 księgi), 

 nadzorowanie przez właścicieli procesów nad przebiegiem realizowanych procesów, 

 nadzór nad całością dokumentacji systemu zarządzania jakością wykonywany zgodnie 

zasadami określonymi w procedurze 0142-P01, 

 zapewnienie odpowiednich zasobów: personelu, sprzętu, narzędzi, budynków i instalacji a 

także środowiska pracy – w sposób określony w kartach procesów 0143.KP.03 – 

„Zarządzanie zasobami ludzkimi” i 0143.KP.02 – „Zarządzane infrastrukturą Urzędu Gminy”. 

 monitorowanie, pomiary i analizę procesów w sposób określony w punkcie 4 każdej z kart 

procesów, 

 podejmowanie działań potrzebnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego  

      doskonalenia poprzez prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych w sposób 

określony w sposób określony w procedurach: 

 0142-P02 – „Audity wewnętrzne”, 

 0142-P03 – Przegląd zarządzania. 

 0142-P04 – „Działania korygujące i zapobiegawcze”, 

 0142-P05 – „Nadzorowanie usług niezgodnych z wymaganiami”. 

 identyfikację obowiązujących wymagań prawnych i innych. 

 

5.7.  Odpowiedzialność,  uprawnienia i komunikacja. 

 

Odpowiedzialność personelu i uprawnienia personelu są określone w: 

 regulaminie organizacyjnym, 

 zarządzeniach, 

 zakresach obowiązków, 

 kartach procesów, 

 procedurach. 
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Pracownicy Urzędu posiadają pełnomocnictwa i upoważnienia do czynności administracyjnych. 

Upoważnienia te są wydawane przez Wójta. 

 

Komunikacja wewnętrzna jest określona w kartach procesów i procedurach systemu 

zarządzania jakością, które określają sposób przekazywania informacji i dokumentów 

pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami.  

 

Sposób komunikacji w odniesieniu do realizacji celów dotyczących jakości oraz celów dla 

procesów i usług, a także skuteczności systemu zarządzania jakością jest określony w pkt 

8.2.3 księgi jakości. Dodatkowo w czasie przeglądów zarządzania, właściciele procesów i 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością przekazują Wójtowi informacje odnośnie 

funkcjonowania systemu zarządzania jakością, w tym o: 

 realizacji celów zaplanowanych dla poszczególnych procesów, 

 realizacji celów zaplanowanych dla poszczególnych usług, 

 wynikach pomiarów i monitorowania zadowolenia klientów, 

 wynikach auditów wewnętrznych, 

 statusie i skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych, 

 realizacji celów dotyczących jakości. 

 

5.8.  Przegląd zarządzania.. 

 

Organizacja przeglądu zarządzania jest określona w procedurze 0142-P03 – „Przegląd 

zarządzania”. 

 

Przegląd zarządzania dokonywany jest co najmniej raz w roku. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba 

Wójt  może zarządzić przeprowadzenie przeglądu częściej niż raz w roku. Przegląd 

zarządzania jest przeprowadzany w terminach określonych przez Wójta. Pełnomocnik ds. 

Systemu Zarządzania Jakością powiadamia pracowników Urzędu o zakresie i terminie 

przeglądu zarządzania oraz o dokumentach, informacjach i materiałach, które należy 

przygotować na przegląd zarządzania.  

 

Przegląd zarządzania może być przeprowadzony w jednym terminie lub podzielony na więcej 

spotkań.  

 

Podczas przeglądu zarządzania poddane są omówieniu i ocenie, co najmniej następujące 

zagadnienia: 

 

 polityka jakości, 
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 cele dotyczące jakości, 

 wyniki auditów wewnętrznych, 

 ocena zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi realizowanych usług,  

 informacje zwrotne od klientów, w tym wyniki badania zadowolenia klientów, analizy skarg i 

wniosków oraz uchylonych i unieważnionych decyzji administracyjnych, 

 rezultaty monitorowania procesów, 

 zgodność usług z wymaganiami, 

 status działań korygujących i zapobiegawczych oraz informacje o ich skuteczności, 

 działania podjęte w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania, 

 zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania jakością, 

 ocena możliwości doskonalenia oraz zalecenia dotyczące doskonalenia, 

 potrzeba zmian w systemie zarządzania jakością. 

 

W przeglądzie zarządzania uczestniczą pracownicy zaproszeni przez Wójta Gminy, w 

szczególności: 

 Zastępca Wójta,  

 Sekretarz Gminy, 

 Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, 

 Skarbnik, 

 kierownicy komórek organizacyjnych (właściciele procesów). 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością sporządza protokół z przeglądu zarządzania. 

 

Do protokółu włączane są materiały przygotowane przez uczestników przeglądu: opisy 

omawianych zagadnień, wykresy, analizy, wnioski dotyczące działań korygujących i 

zapobiegawczych oraz doskonalących. 

 

Protokół z przeglądu zarządzania jest zatwierdzany przez Wójta i przekazywany przez 

Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wszystkim pracownikom Urzędu biorącym 

udział w przeglądzie. 

 

W protokóle z przeglądu zarządzania umieszczane są zalecenia i decyzje dotyczące: 

 doskonalenia systemu zarządzania jakością, 

 doskonalenia usług i procesów, 

 zmian w już istniejących celach dotyczących jakości, 

 ustanowienia nowych celów i zadań dotyczących jakości, 

 zasobów. 
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6.1.  Zapewnienie zasobów. 

 

Urząd Gminy posiada zasoby ludzkie, wyposażenie oraz infrastrukturę do realizacji zadań 

określonych w procesach systemu zarządzania jakością.  

 

6.2.  Zasoby ludzkie. 

 

W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi został określony proces 0143.KP.03 – „Zarządzanie 

zasobami ludzkimi”, w którym określono zasady: 

 „zatrudniania, zmiany stanowisk pracy i zwalnianie pracowników”, 

 „określania wymagań w zakresie kompetencji pracowników”, 

 „doskonalenia zawodowego pracowników urzędu”, 

 „oceny okresowej pracowników”, 

 „nadzorowania oświadczeń majątkowych”. 

 

Właścicielem procesu – „Zarządzanie zasobami ludzkimi” jest uzupełnić Sekretarz Gminy. 

 
Każdy nowy pracownik zatrudniony po 1 stycznia 2009, w myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), przechodzi 3 miesięczną służbę 
przygotowawczą, a następnie zdaje egzamin i składa ślubowanie. Pozytywny wynik egzaminu i 
złożenie ślubowania stanowią warunki konieczne dla dopuszczenia pracownika do pracy. 
 
Służba przygotowawcza pracowników Urzędu jest realizowana zgodnie z Zarządzeniem 
224/2009 Wójta Gminy Mielec z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
służby przygotowawczej  i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 
 
Wszyscy pracownicy Urzędu poddawani są ocenie okresowej, w sposób określony w 
Regulaminie okresowej oceny pracowników wprowadzony Zarządzeniem Nr 251/2009 Wójta 
Gminy Mielec z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w urzędzie Regulaminu 
okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych. 
 
Wymagania kompetencyjne: wykształcenie, szkolenia, doświadczenie, umiejętności i 
uprawnienia określone są w kartach procesów i są spójne z wymaganiami określonymi w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz.U Nr 50 poz. 398 z 2009 r.). 
 
Szkolenia pracowników Urzędu są planowane. Sekretarz Gminy dokonuje analizy potrzeb 
szkoleniowych. Pracownicy są kierowani na szkolenia przez Sekretarza Gminy na wniosek: 
Wójta, Skarbnika lub Sekretarza.  
 
Akta osobowe pracowników Urzędu są przechowywane w Referacie Organizacyjno-
Administracyjnym 
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6.3.  Infrastruktura. 

 

W Urzędzie Gminy został określony proces 0143.KP.03 – „Zarządzanie infrastrukturą urzędu 

gminy”. W ramach zarządzania infrastrukturą realizowane są następujące działania: 

rozpoznanie potrzeb, zakupy, utrzymanie, przeglądy i naprawy środków technicznych 

wykorzystywanych do realizacji procesów. Zarządzanie infrastrukturą obejmuje: 

 zakup i eksploatację sprzętu biurowego, 

 zakup, eksploatację, przeglądy, remonty i konserwacje sprzętu, 

 nadzór nad budynkami i zabudowaniami, 

 zarządzanie pojazdami stanowiącymi własność urzędu, 

 nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów. 

 

Nadzór nad infrastrukturą informatyczną został opisany w karcie procesu 0143.KP.04 – 

„Zarządzanie IT”. Właścicielem procesu jest Kierownik Referatu Organizacyjno-

Administracyjnego. 

 

6.4.  Środowisko pracy. 

 
Wójt Gminy określił, zapewnia i zarządza środowiskiem pracy potrzebnym do osiągnięcia 
zgodności z wymaganiami dotyczącymi świadczonych usług. 
 
Zgodnie z przepisami działu X Kodeksu pracy, obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i 
życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.  
 
W Urzędzie Gminy celem jest zapewnienie przyjaznego środowiska pracy dla pracowników 
oraz dogodnych warunków korzystania przez klienta z usług publicznych świadczonych przez 
Urząd.  
 
Inspektor ds. BHP systematycznie przeprowadza przeglądy pod względem stosowania się do 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
Wymagania związane ze środowiskiem pracy w Urzędzie Gminy zostały ujęte w Regulaminie 
Pracy, który precyzyjnie określa warunki, w jakich może przebiegać praca. 
 
W Urzędzie Gminy dla  poszczególnych stanowisk pracy została opracowane Karty oceny 
ryzyka zawodowego. 
 
W archiwum zakładowym Urzędu przestrzegane są warunki środowiskowe przechowywania 
dokumentów, określone w „Instrukcji archiwalnej”, stanowiącej załącznik nr 6 do z 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
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archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67 z dnia 20.01.2011). W pomieszczeniach, w których 
przechowywane są dokumenty osobowe i płacowe pracowników wymagane jest utrzymywanie 
warunków środowiskowych określonych  instrukcji archiwalnej.  
 

W Urzędzie Gminy zostały zapewnione warunki środowiskowe konieczne dla prawidłowego 
funkcjonowania systemów informatycznych. Serwery znajdują się w pomieszczeniach 
klimatyzowanych. Temperatura i warunki środowiskowe wymagane dla prawidłowego 
funkcjonowania serwerów są nadzorowane przez informatyka w celu zapewnienie zapewnienia 
ciągłości ich działania oraz zapewnienia klientom i pracownikom Urzędu dostępu do 
dokumentacji. 

 

7.1.  Planowanie realizacji usług. 

W Urzędzie Gminy zostały określone cele dotyczące jakości. Szczegółowe zadania wymagane 
dla realizacji celów są określone w „Programie realizacji celów dotyczących jakości”.  

Wymagania dotyczące poszczególnych usług są określone w kartach procesów. Procesy 
systemu zarządzania jakością zostały określone a ich szczegółowy wykaz został zamieszczony 
w punkcie 3 księgi jakości. Procesy zostały podzielone ze względu na ich charakter na procesy: 

 zarządcze – określające wymagania dotyczące funkcji zarządzania Urzędem, 

 główne – procesy w ramach, których realizowane są usługi dla klientów, 

 pomocnicze – procesy określające funkcje pomocnicze, związane z zakupami, 
zapewnieniem zasobów, kontroli i audytów merytorycznych i finansowych, procesy 
planowania środków finansowych. 

 

W kartach procesów i procedurach zostały zidentyfikowane dokumenty wymagane dla 
prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. 

Realizacja procesów odbywa się w sposób określony w kartach procesów oraz w dokumentach 
zidentyfikowanych w tych kartach, takich jak: 

 przepisy prawa krajowego, 

 przepisy prawa lokalnego, 

 regulacje wewnętrzne, takie jak zarządzenia Wójta Gminy, regulaminy, procedury, instrukcje, 
plany kontroli i audytów.  

Przy określaniu procesów systemu zarządzania jakością wzięto pod uwagę wymagania 

wynikające z realizacji: 

 zadań własnych samorządu, 

 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,  

 zadań powierzonych w drodze porozumień z innymi organami administracji publicznej. 
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Określone zostały niezbędne zapisy, których opracowywanie wynika bezpośrednio z kart 

procesów, procedur, przepisów prawa, regulacji wewnętrznych. 

 

7.2.  Procesy związane z klientem. 

 

Zakres usług realizowanych przez Urząd Gminy na rzecz klientów określają przepisy prawne 

oraz szczegółowo są one zidentyfikowane w „Regulaminie organizacyjnym”. W zawiązku z tym 

określone i udokumentowane zostały procesy realizacji usług (tzw. procesy główne). Dla 

każdego z tych procesów zidentyfikowano podstawy prawne, które obowiązują zarówno 

pracowników Urzędu, jak również klientów. 

W kartach procesów głównych zidentyfikowano kluczowe usługi realizowane przez Urząd.  

Aby ułatwić klientom załatwianie spraw urzędowych zostały opracowane karty usług, które 

opisują sposób załatwiania poszczególnych spraw. Karty te są dostępne na stronie BIP Urzędu 

Gminy i zawierają następujące informacje istotne dla klientów: 

 Wymagane dokumenty (dokumenty wymagane dla załatwienia sprawy); 

 Miejsce złożenia dokumentów; 

 Opłaty  (opłaty, których wniesienie jest konieczne dla załatwienia sprawy); 

 Termin załatwienia sprawy; 

 Podstawa prawna (akty normatywne regulujące sposób załatwienia sprawy); 

 Formularze (wskazane formularze, których wypełnienie przez klienta jest konieczne dla 

realizacji usługi); 

 Tryb odwoławczy; 

 Uwagi; 

 Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację 

karty; 

 Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie karty. 

Określenie i przegląd wymagań dotyczących realizowanych usług oraz sposoby komunikowania 

się z klientami określono w kartach procesów, które określają sposoby realizacji usług i są 

wymienione w punkcie 3 księgi jakości. 

 

Przegląd wymagań obejmuje: 

 wymagania klienta zgłoszone i przewidywane, 

 ocenę właściwości miejscowej do załatwienia sprawy, 
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 weryfikację prawidłowości wypełnienia wniosków i innych dokumentów, których wypełnienie 

jest wymagane dla załatwienia sprawy, 

 weryfikację kompletności i zgodności dokumentów, których załączenie jest wymagane dla 

załatwienia danej sprawy, 

 zgodność dołączonych dokumentów i informacji z wymaganiami prawnymi. 

 

Komunikacja z klientem jest prowadzona bezpośrednio przez pracowników Urzędu. Jeśli to 

tylko możliwe dana sprawa jest obsługiwana przez jednego pracownika. Klienci są informowani 

o: 

 wymaganych dokumentach, które należy złożyć do urzędu w celu załatwienia sprawy, 

 wymaganych opłatach oraz sposobie ich wnoszenia, 

 terminie załatwienia sprawy, 

 procedurze odwoławczej i sposobie składania skarg, 

 o gotowości decyzji i innych dokumentów do odbioru – niezwłocznie po stwierdzeniu przez 

pracownika, że są one gotowe do odbioru. 

 

Skargi i wnioski klientów są rejestrowane w „Rejestrze Skarg i Wniosków”. Procedura 

załatwiania skarg i wniosków odbywa się zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym – rozdział 5.  

 

7.3.  Projektowanie i rozwój. 

 

Niniejsze wymaganie zostało wyłączone. Uzasadnienie tego wyłączenia znajduje się w punkcie 

1.2 niniejszej księgi. 

 

7.4.  Zakupy. 

 

Zakupy materiałów i usług potrzebnych do funkcjonowania urzędu odbywają się z zachowaniem 

wymagań ustawy „Prawo zamówień publicznych”. W przypadku jeżeli zakup wyrobów lub usług 

wymaga ogłoszenia przetargu wyboru i oceny dostawców dokonuje się w oparciu o kryteria 

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w takim przypadku każdy zakup jest 

związany z koniecznością oceny dostawy. Ocenie podlegają jedynie ci dostawcy, którzy oferują 

wyroby spełniający wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia (określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). W pozostałych przypadkach gdy zakupy nie są 

realizowane w formie przetargu wybór dostawców następuje w oparciu o porównanie ofert oraz 

zawartych w tych ofertach warunków dostawy, obsługi, serwisu, warunki płatności, terminy 

dostawy. Dla każdego zamówienia dokonuje się porównania ofert i oceny dostawców. 

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska dokonujące zakupów zobowiązane są do 

uwzględnienia wszystkich wymagań zamawiających w: zapytaniach ofertowych, specyfikacjach 
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istotnych warunków zamówień, umowach i zamówieniach. Komórki organizacyjne sprawują 

nadzór nad prawidłową realizacją zakupów/dostaw przez dostawców. 

Zakupione wyroby są odbierane i weryfikowane przez komórki organizacyjne i samodzielne 

stanowiska zamawiające, pod kątem zgodności z zamówieniem, w tym w szczególności: ilości, 

parametrów technicznych, jakości wykonanych prac. W przypadku zakupów realizowanych w 

formie przetargu odbioru dokonuje powołana do tego celu komisja. 

W przypadku niezgodności wyrobów i usług z zamówieniem, komórki organizacyjne i 

samodzielne stanowiska realizujące zakupy składają reklamacje do dostawców określając 

stwierdzone niezgodności. Reklamacje są składane w formie pisemnej. 

Zakupy są realizowane w sposób określony w kartach procesów: 

 0143.KP.01 – „Zakupy usług, środków trwałych i wyposażenia”, 

 0143.KP.12 – „Realizacja procesów inwestycyjnych”, 

 

7.5.  Dostarczanie usług. 

 

Usługi realizowane są w warunkach nadzorowanych, w sposób określony w „procesach 

głównych” oraz „Kartach usług”.  Warunki nadzorowane obejmują: 

 wykwalifikowany personel posiadający udokumentowane kompetencje oraz znajomość 

wymagań prawnych w zakresie realizowanych spraw oraz odbywających regularne 

szkolenia, 

 zgodność postępowania z kartami procesów, regulacji wewnętrznych i przepisów prawnych, 

 monitorowanie i pomiary skuteczności procesów w sposób określony w punkcie 4 karty 

procesu, 

 kontrole i audyty wewnętrzne, 

 stosowanie przez pracowników narzędzi pracy, wzorów wniosków, formularzy i dokumentów 

określonych w kartach procesów, 

 weryfikację dokumentów i decyzji, przed ich wydaniem klientom, pod kątem zgodności z 

wewnętrznymi procedurami i wymaganiami przepisów prawnych. 

 

U urzędzie zapewniona jest identyfikacja i identyfikowalność wszystkich prowadzonych spraw. 

Wszystkie dokumenty dotyczące danej sprawy są oznaczone numerem tej sprawy. 

Korespondencja składana do urzędu jest rejestrowana i oznaczana. W zakresie oznaczania 

dokumentów spraw i korespondencji klientów oraz dokumentów wydawanych przez urząd mają 

zastosowanie wymagania określone w „Instrukcji kancelaryjnej”. 

 

Pracownicy urzędu obsługujący klientów zobowiązani są do zachowania zgodności z ustawą o 

ochronie danych osobowych oraz obowiązującą w urzędzie polityką ochrony danych 

osobowych i procedurami ochrony danych osobowych. Pracownicy, którzy mają dostęp do 
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danych osobowych klientów posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

 

Ochronie podlegają również dokumenty stanowiące własność klientów. Dokumenty takie są 

zabezpieczane przed ich zniszczeniem, zagubieniem, kradzieżą oraz dostępem osób 

nieuprawnionych. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży tych dokumentów klienci 

są niezwłocznie informowani o takich przypadkach. We wszystkich przypadkach, gdy jest to 

tylko możliwe podstawę do załatwienia sprawy stanowią kopie dokumentów: wykonane przez 

pracowników urzędu, potwierdzone na zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu lub 

notariusza. Takie postępowanie ogranicza możliwość utraty tych dokumentów przez 

pracowników Urzędu. 

 

7.6.  Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów. 

 

Nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów jest realizowany, zgodnie z kartą 

procesu 0143.KP.02 - „Zarządzanie infrastrukturą urzędu gminy”. W ramach nadzoru nad 

wyposażeniem do monitorowania i pomiarów mają miejsce następujące działania: 

 identyfikacja potrzeb w zakresie wyposażenia do monitorowania i pomiarów poprzez 

niepowtarzalne oznakowanie, każdego elementu tego wyposażenia, 

 identyfikacja wyposażenia do monitorowania i pomiarów, 

 zasady użytkowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów, 

 określenie wymaganych charakterystyk metrologicznych wyposażenia, 

 określenie częstotliwości wzorcowania wyposażenia, 

 okresowe wzorcowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów w instytucjach 

posiadających kompetencje do wzorcowania takich, jak akredytowane laboratoria 

wzorcujące, Okręgowe Urzędy Miar lub innych instytucjach, których kompetencje są 

dostatecznie udokumentowane, 

 określenie zasad postępowania z wyposażeniem niezgodnym z wymaganiami, 

 określenie postępowanie w przypadku stwierdzenia, że pomiary lub czynności monitorowania 

zostały wykonane przy użyciu wyposażenia niezgodnego z wymaganiami. 

 

8.1.  Postanowienia ogólne. 

 

Zostały zaplanowane i wdrożone procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia 

potrzebne do:  

 wykazania zgodności usług z wymaganiami klientów i wewnętrznymi wymaganiami 

dotyczącymi realizacji procesów, 

 zapewnienia zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001: 

2008 i wymaganiami wewnętrznymi, 
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 ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. 

 

8.2.  Monitorowanie i pomiary. 

 

Określone zostały cele w zakresie zadowolenie klientów, skuteczności procesów, zgodności 

usług z wymaganiami są określane przez Wójta Gminy. 

 

8.2.1. Monitorowanie i pomiary zadowolenia klientów. 

 
Sposób pomiaru zadowolenia klientów jest określany w „Programie realizacji celów dotyczących 
jakości”, gdzie wyszczególniono wskaźniki i cele dotyczące pomiaru zadowolenia klientów. Cele 
są określane dla poszczególnych  wskaźników na dany rok kalendarzowy w czasie przeglądów 
zarządzania. 
 
„Program realizacji celów dotyczących jakości” jest przygotowywany przez Pełnomocnika ds. 
Systemu Zarządzania Jakością na podstawie propozycji przedstawionych przez właścicieli 
procesów. Propozycje te, po ich weryfikacji i pozytywnym zaopiniowaniu przez Pełnomocnika 
ds. Systemu Zarządzania Jakością, są przedkładane do zatwierdzenia Wójtowi Gminy. 
 
Do badania zadowolenia klientów mogą być wykorzystane różne metody, min: 

 badania ankietowe, 

 analiza skarg, 

 analiza przyczyn wadliwych decyzji administracyjnych, 

 analiza wniosków klientów, 

 analiza terminowości realizowanych usług, 

 analiza opinii przekazywanych do urzędu, 

 analiza barier w dostępie do urzędu, 

 inne metody. 
 
Celem badania satysfakcji klientów jest uzyskanie informacji o obszarach działania Urzędu: 

 usługach, 

 procesach, 

 infrastrukturze, 

 kompetencjach pracowników, 

 dostępności do informacji, 
które należy doskonalić, tak aby w maksymalny sposób spełnić wymagania klientów. 

 

 

 

 

8.2.2.  Monitorowanie i pomiary procesów i usług. 
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W punkcie 4 każdej z kart procesów zostały określone metody monitorowania i pomiarów 
procesów systemu zarządzania jakości, o ile proces wymaga monitorowania jego skuteczności. 
 
Cele w zakresie pomiaru skuteczności procesów oraz jakości usług są planowane przez 
właścicieli procesów na podstawie analizy wyników osiągniętych w poprzednim roku 
kalendarzowym. Cele te są wyznaczane w następujący sposób: 

 poprzez określenie planowanych wielkości wskaźników (np. terminowości realizacji usług, 
zmniejszenia ilości skarg, zmniejszenia ilości decyzji wadliwych administracyjnych), 

 ustalenie działań zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, 

 określenie działań w zakresie poprawy jakości, dostępności i informacji o usługach, 

 inne działania np. w zakresie doskonalenia infrastruktury lub doskonalenia kompetencji 
pracowników. 
 

Monitorowanie procesów i jakości usług za pomocą wskaźników ma na celu: 

 określenie słabych punktów realizowanych procesów i świadczonych usług, 

 porównanie poziomu poszczególnych usług, 

 wskazanie niezgodności, co do których istnieje dowód, że spowodowane są one błędami o 
charakterze systemowym. 

 
W kartach procesów wskazane są: 

 cele dotyczące poprawy skuteczności procesu, 

 mierniki służące do pomiaru skuteczności procesów, a w przypadku procesów głównych 
służą również do pomiaru jakości usług, 

 częstotliwość dokonywanych pomiarów, 

 osoby odpowiedzialne za dokonywanie pomiarów, 

 terminy realizacji celów. 
 

Za monitorowanie i pomiary procesów i jakości usług odpowiedzialni są właściciele procesów. 
Wyniki tych pomiarów właściciele procesów przedstawiają  w sposób określony w pkt. 4 kart 
procesów oraz w formie raportów w czasie przeglądów zarządzania, wraz z propozycjami 
działań w zakresie doskonalenia procesów. Działania te dzielą się na: 

 działania korekcyjne, których celem jest usunięcie stwierdzonych niezgodności, 

 działania korygujące, których celem jest znalezienie przyczyn powstawania niezgodności 
oraz wyeliminowanie tych przyczyn, w taki sposób aby nie dochodziło do powtarzania się 
niezgodności, 

 działania zapobiegawcze, które są realizowane wówczas gdy istnieje przypuszczenie, że 
zauważone problemy jakościowe mogą się przyczynić do powstawania niezgodności w 
przyszłości (działania te są prowadzone np. w odniesieniu do spostrzeżeń z auditów, 
stwierdzonych problemów z dostępnością usług, problemów związanych z dostępnością i 
kompletnością informacji dla klientów, w odniesieniu do problemów sygnalizowanych przez 
klientów itp.) 

 działania doskonalące, mające na celu podniesienia standardów oferowanych usług lub 
procesów. 
 

Właściciele procesów przedstawiają propozycje w zakresie doskonalenia usług, za które są 
odpowiedzialni. Propozycje takie są przedstawiane i dyskutowane każdorazowo w czasie 
przeglądów zarządzania. Działania takie mogą być zgłaszane w każdej chwili do Pełnomocnika 
ds. Systemu Zarządzania Jakością. 
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Raporty dotyczące wyników procesów i jakości usług, przedstawiane przez właścicieli procesów 
są włączane do „Protokółu z przeglądu zarządzania” i stanowią podstawę do planowania 
doskonalenia procesów oraz usług. 
 
Powyższy schemat postępowania odnosi się do procesów: 

 zarządczych, 

 głównych, 

 pomocniczych. 
 

Cele w zakresie doskonalenia procesów i jakości usług, o ile jest to możliwe, powinny zakładać 
postęp ale nie zawsze jest to możliwe lub konieczne. Niekiedy przy planowaniu celów procesów 
i jakości usług postęp może być planowany jedynie w odniesieniu do niektórych procesów i 
usług, w szczególności tych, które nie osiągają zaplanowanych wyników. 
 
Przy planowaniu doskonalenia procesów i usług wykorzystywane są narzędzia statystyczne np. 
analiza Pareto w celu określenia tych procesów i usług, na które należy zwrócić szczególną 
uwagę ze względu na zauważone problemy jakościowe. 
 
Przy planowaniu działań w zakresie doskonalenia brane są również pod uwagę: 

 możliwości finansowe Urzędu, 

 ryzyko, że dany proces/usługa może generować wadliwe decyzje lub powodować skargi,  

 zalecenia organów kontrolnych.  

 

8.3.  Audit wewnętrzny. 

 

Audity wewnętrzne prowadzone są zgodnie z procedurą 0142-P-02 – „Audity wewnętrzne”. 

Audity wewnętrzne są planowane. Program auditów wewnętrznych jest opracowywany przez 

Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Przy sporządzaniu programu auditów 

wewnętrznych obowiązuje zasada, że każdy proces jest auditowany przynajmniej raz w roku. 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością posiada prawo do organizowania auditów 

pozaplanowych, które nie są ujęte w programie auditów wewnętrznych. Audity pozaplanowe są 

przeprowadzane zwykle w sytuacjach gdy potrzebne jest potwierdzenie wykonania i 

skuteczności przeprowadzonych działań korygujących lub jeżeli w danym obszarze działalności 

lub procesie pojawia się duża liczba niezgodności lub na wniosek pracownika firmy. W auditach 

uczestniczą wyszkoleni auditorzy. Auditorzy posiadają kompetencje określone w procedurze P-

02 i są niezależni (nie są zatrudnieni w auditowanych komórkach organizacyjnych). W audicie 

mogą również uczestniczyć obserwatorzy. Procedura 0142-P-02 określa przebieg auditu i 

obejmuje następujące etapy: 

 

 zarządzanie programami auditów, 

 powołanie zespołu auditującego (z uwzględnieniem zasady niezależności auditora), 

 przygotowanie auditu, 
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 spotkanie otwierające, 

 przeprowadzenie auditu, 

 spotkanie zamykające, 

 zakończenie auditu, 

 postępowanie z dokumentacją auditu, 

 kompetencje auditorów. 

 

8.4.  Nadzór nad wyrobem niezgodnym. 

 
Nadzorowi podlegają niezgodności wykryte, zarówno w czasie realizacji jak i po wykonaniu 
usług. 
 
Zasady nadzorowania usług niezgodnych są określone w procedurze 0142-P05 – „Nadzór nad 
usługami niezgodnymi”. Procedura ta określa sytuacje, w których ujawniają się niezgodności 
związane z usługami świadczonymi przez Urząd oraz przedstawia zasady postępowania w 
przypadku stwierdzenia takich niezgodności. Za nadzorowanie usług niezgodnych z 
wymaganiami odpowiedzialni są właściciele procesów. 

 
Wyróżnia się następujące sytuacje, w których można stwierdzić, że usługi mają charakter usług 
niezgodnych z wymaganiami: 
 

 niezgodności stwierdzone w czasie przygotowywania lub realizacji usługi, w tym między 
innymi niezgodności: 
o z dokumentami systemu zarządzania jakością (procedurami, kartami procesów 

zarządzaniami, instrukcjami, regulacjami), 
o niezgodności działań i dokumentów z przepisami prawnymi, 
o niezgodności związane z obowiązkiem udzielania informacji publicznej (np. wynikające z 

błędnej informacji opublikowanej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej lub 
udzielonej na wniosek, na skutek których klient złożył niewłaściwe dokumenty lub nie 
złożył wymaganych dokumentów lub w  inny sposób nie dopełnił formalności albo 
spoczywających na nim obowiązków), 

o opieszałe i nieuprzejme zachowania pracowników, 
o utrudniony dostęp do usług Urzędu, 
o brak właściwej informacji lub informacja niepełna udzielona klientom przez pracowników 

Urzędu bezpośrednio lub wynikająca z błędów w zamieszczonych ogłoszeniach i 
„Kartach usług”, 

o niezgodności dotyczące realizowanych procesów inwestycyjnych wynikające z przyczyn 
wewnętrznych oraz działań lub zaniechania działań przez wykonawców realizujących 
inwestycję lub pełniących funkcje kierowania i nadzoru nad inwestycjami (np. projektanci, 
nadzór inwestorski, wykonawcy, dostawcy materiałów i usług). 

 niezgodności formalne i merytoryczne ujawnione w czasie wewnętrznych kontroli (np. 
prawidłowości przygotowania decyzji administracyjnych), 

 niezgodności ujawnione w procesie rozpatrywania skarg, 

 niezgodności wynikające z kontroli i audytów, 

 niezgodności wynikające z odwołań od decyzji administracyjnych, 
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 niezgodności wynikające z uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 

 niezgodności wynikające z uchylenia decyzji administracyjnej przez sąd administracyjny, 

 niezgodności wynikające z przekroczenia terminów wynikających z przepisów prawnych, 

 niezgodności wynikające z uznanych zażaleń dotyczących postępowań administracyjnych, 

 niezgodności w procesach realizacji inwestycji. 

 

8.5.  Analiza danych. 

 
Analizie podlegają: 

 wyniki pomiarów i monitorowania zadowolenia klientów, 

 wyniki pomiarów procesów i jakości usług, 

 wyniki auditów wewnętrznych, 

 informacje o usługach niezgodnych z wymaganiami, 

 działania korygujące i zapobiegawcze. 
 

Analiza danych jest prowadzona w następujący sposób: 

 dane do analizy zadowolenia klientów są przygotowywane przez właścicieli procesów, chyba 
że prowadzone są badania ankietowe, wówczas analizy zbiorcze wyników ankiet są 
opracowywane przez wyznaczonych pracowników Urzędu lub instytucje zewnętrzne 
prowadzące badania ankietowe, 

 dane do analizy skuteczności procesów i jakości usług są przygotowywane przez właścicieli 
procesów i przekazywane Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością, który przygotowuje 
analizę zbiorczą w zakresie tych procesów gdzie są stosowane te same wskaźniki pomiaru, 

 informacje o działaniach korygujących i zapobiegawczych oraz informacje o ich skuteczności 
przygotowuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, 

 informacje o usługach niezgodnych oraz ich przyczynach przygotowują właściciele procesów, 

 informacje o realizacji auditów wewnętrznych przygotowuje Pełnomocnik ds. Systemu 
Zarządzania Jakością, 

 informacje o realizacji celów dotyczących jakości są przygotowywane przez pracowników 
odpowiedzialnych za realizację tych celów i wskazanych w „Programie realizacji celów 
dotyczących jakości”. 
 

Wyniki analizy danych są omawiane w czasie przeglądów zarządzania i włączane do 
protokółów z przeglądów zarządzania.  
 
Analiza danych jest wykorzystywana do planowania celów dotyczących jakości, celów dla 
procesów i usług oraz działań w zakresie doskonalenia organizacji systemu zarządzania 
jakością. 

 

8.6.  Doskonalenie. 

 

System ciągłego doskonalenia  jest oparty na: 
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 adekwatnym do celów jakości i wymagań klientów określeniu polityki jakości, która służy do 

zakomunikowania pracownikom urzędu strategicznych celów i kierunków rozwoju (polityka 

jest, w ramach procesu ciągłego doskonalenia, aktualizowana i dostosowywana do 

zmieniających się wymagań), 

 ustaleniu celów dotyczących jakości, które pozwalają zmierzyć i poddać analizie  realizację 

polityki systemu zarządzania jakością, 

 systemie auditów wewnętrznych umożliwiających określenie czy system zarządzania jakością 

funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008, wymaganiami wewnętrznymi 

przedsiębiorstwa, wymaganiami klientów oraz wymaganiami norm i przepisów prawnych, 

 analizie danych, która ma na celu wykazanie przydatności i skuteczności systemu  

zarządzania, w tym skuteczność procesów i zgodności usług z wymaganiami, 

 działaniach korygujących i zapobiegawczych. 

 

8.6.1. Działania korygujące. 

 

Sposób prowadzenia działań korygujących jest określony w procedurze 0142-P04 – „Działania 

korygujące i zapobiegawcze”. Celem prowadzenia działań korygujących jest wyeliminowanie 

przyczyn niezgodności. Nie zawsze jest możliwe wyeliminowanie przyczyn niezgodności, w 

szczególności w przypadku jeżeli niezgodność ma charakter przypadkowego błędu. 

 

Działania korygujące są nadzorowane przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. 

 

W wyniku działań korygujących następuje: 

 ustalenie przyczyn niezgodności, 

 ustalenie odpowiednich działań korygujących, 

 ocena zaproponowanych działań, 

 zatwierdzenie działań korygujących, 

 wykonanie zaakceptowanych działań, 

 udokumentowanie działań, 

 ocena skuteczności podjętych działań. 

 

8.6.2. Działania zapobiegawcze. 

 

Sposób prowadzenia działań zapobiegawczych jest określony w procedurze 0142-P04 – 

„Działania korygujące i zapobiegawcze”. Działania zapobiegawcze mają na celu 

wyeliminowanie przyczyn potencjalnych niezgodności, tak aby uniknąć wystąpienia 

rzeczywistych niezgodności.  
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Działania zapobiegawcze są nadzorowane przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania 

Jakością. 

 

W wyniku działań zapobiegawczych następuje: 

 ustalenie przyczyn problemów jakościowych i środowiskowych, 

 ustalenie odpowiednich działań zapobiegawczych, 

 ocena zaproponowanych działań, 

 zatwierdzenie działań zapobiegawczych, 

 wykonanie zaakceptowanych działań, 

 udokumentowanie działań, 

 ocena skuteczności podjętych działań. 

 


