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1. Wstęp
Burmistrz Zdzieszowic realizuje, przy pomocy Urzędu Miejskiego zadania samorządu gminnego w 
Zdzieszowicach.
Dla  podniesienia  i  ugruntowania  jakości  wykonywanych  zadań,  Burmistrz  wdrożył  w  Urzędzie 
Miejskim system zarządzania jakością  (SZJ) oparty na międzynarodowej normie ISO 9001:2000. 
SZJ  orientuje  pracowników  na  jakość  pracy  i  zadowolenie  stron,  a także  na  znaczenie  opinii 
publicznej. Wprowadzając System  Zarządzania jakością w Urzędzie przyjęto zasadę iż nadrzędnym 
celem Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach jest staranne wykonywanie powierzonych mu zadań 
publicznych ,  tworzenie – we współpracy z mieszkańcami gminy – warunków trwałego rozwoju 
miasta i sołectw oraz sprawna i profesjonalna obsługa mieszkańców.
Burmistrz Zdzieszowic ustanawiając politykę jakości ustalił  iż w tworzeniu Systemu Zarządzania 
Jakością  uczestniczą  wszyscy  pracownicy  Urzędu  –  referaty  i  samodzielne  stanowiska  pracy 
wymienione w strukturze organizacyjnej Urzędu.

2.  Normy i przepisy prawne związane z Systemem Zarządzania Jakością w  UM Zdzieszowice
PN-EN ISO  9000: 2006 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia
PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania  
PN-EN ISO 19011-1:1992 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością   i/lub 

zarządzania środowiskowego.
Podstawa prawna funkcjonowania UM Zdzieszowice ;

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142 , poz.1591 z 
późniejszymi zmianami)

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz.1240)
3) Ustawa  z  dnia  21  listopada  2008r.  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.U.  Nr  223  , 

poz.1458)
4) Uchwała  Nr  VIII/53/03  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  z  dnia  29  kwietnia  2003r.  w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urzęd. Woj. Opol. Nr 44 , poz. 954 z późniejszymi 
zmianami)

5) Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr Or.S.0152/21/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie 
nadania Regulaminu Organizacyjnego , wraz z późniejszymi zmianami.
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3. Terminy i definicje

Dostawca organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób

Identyfikowalność zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego, 
co jest   przedmiotem rozpatrywania

Komunikowanie porozumienie się międzyludzkie

Korekcja działania w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności

Niezgodność nie spełnianie ustalonych wymagań

Organizacja Urząd Miejski

Procedura ustalony sposób przeprowadzenia działań lub procesu

Proces zbiór  działań  wzajemnie  powiązanych  lub  wzajemnie  oddziałujących, 
które przekształcają wejścia w wyjścia

Strona (Klient) organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób UM

Strona zainteresowana osoba lub grupa, zainteresowana funkcjonowaniem lub sukcesem UM

System  zarządzania 
jakością

systemu zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania 
w odniesieniu do jakości

Walidacja potwierdzenie,  przez  przedstawienie  dowodu obiektywnego,  że  zostały 
spełnione  wymagania  dotyczące  konkretnego zamierzonego użycia  lub 
zastosowania

Wymaganie potrzeba  lub  oczekiwanie,  które  zostało  ustalone,  przyjęte  lub  jest 
  obowiązkowe

Wyrób wynik procesu np. decyzja administracyjna, opinia, informacja

Zapis dokument,  w  którym  przedstawiono  uzyskane  wyniki  lub  dowody 
przeprowadzonych działań

Terminy i definicje występujące w niniejszej Księdze SZJ są zgodne z normami:
 PN EN ISO 9000:2006 - Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia ,
 PN-EN ISO 19011 : 2003  - Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością 

i/lub środowiskowego
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4. System Zarządzania Jakością
4.1 Wymagania ogólne
Ustanowiony i wdrożony System Zarządzania jakością w UM wprowadza zarządzanie 
i nadzorowanie jego sprawami w sposób systematyczny i przejrzysty.
SZJ określa przywództwo, kompetencje, procesy realizowane w UM, ich wzajemne oddziaływanie i 
ustanawia ciągłe doskonalenie systemu.
System  Zarządzania  Jakością  odpowiada  wymaganiom  międzynarodowej  normy  EN  ISO 
9001:2000, a zarządzanie nim ujmuje proces „Zarządzanie systemem jakości”. 
W działalności Urzędu Miejskiego wyróżniono 6 grup procesów , którymi Urząd zarządza zgodnie z wymogami 
normy PN-EN ISO 9001:2000
Procesy Główne:
Określenie wymagań klienta
Realizacja procesów usług
Pomiary i monitorowanie
Procesy pomocnicze :
Zarządzanie zasobami
Zakup towarów i usług
Utrzymanie systemu:
Nadzorowanie systemu zarządzania jakością.
Celem zaprezentowania procesów oraz ich wzajemnej korelacji przedstawiamy mapę procesów.
Przyjęty SZJ zapewnia odpowiednie środki i daje pracownikom niezbędne kompetencje do:
 nadzorowania świadczonych usług ,
 inicjowania działań zapobiegających i korygujących niezgodności ,
 weryfikowania wprowadzonych rozwiązań,
 nadzorowania usług niezgodnych z wymogami,
 rozpatrywania skarg i wniosków Klienta,
 spełniania wymagań Klientów.

Zakres SZJ
Certyfikowany  System  Zarządzania  Jakością,  zgodny  z  normą  EN  ISO  9001:2000  obejmuje 
realizowanie zadań administracji samorządowej na poziomie gminnym.

Procesy realizowane w UM
Proces zarządzania
Proces zarządzania systemem jakości
Proces główny 
Prowadzenie postępowań administracyjnych
Wyłączenia

Wyłączono  wymaganie  pkt.  7.3  normy  Projektowanie  i  rozwój.  UM  nie  prowadzi   prac 
rozwojowych  w dziedzinie  administracji  publicznej,  korzysta  ze  znanych  rozwiązań.  Brak 
prowadzenia prac rozwojowych nie wpływa na spełnienie wymagań stron. 

Wyłączono wymagania pkt. 7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi. Ustalono 
sposoby  weryfikacji  wyników  poszczególnych  procesów  i  sposób  ich  pomiaru.  Nie  zachodzi 
potrzeba walidacji tych procesów.

Wyłączono wymagania pkt. 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów.
W UM nie ma potrzeby i możliwości zastosowania urządzeń pomiarowych do monitorowania 
i  pomiarów dla dostarczenia dowodów zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami ponieważ 
zwalnianie wyrobu UM odbywa się na zasadzie samokontroli  oraz nie ma aktualnie  skutecznych 
narzędzi pomiarowych do zastosowania w tej dziedzinie.

Wzajemne oddziaływanie procesów i ich sekwencje ujmuje schemat graficzny Sekwencje procesów. 
Każdy z zidentyfikowanych procesów jest opisany w karcie procesu, która jest jednocześnie planem 
jakości  a jego opis zawiera:
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 wskazanie zarządzającego procesem i kompetencji realizatorów procesu, 
 przydzielone zasoby osobowe i materialne,
 dane wejściowe i wyjściowe,
 opis sposobu realizacji,
 zasady dokumentowania procesu,
 sposób pomiaru procesu,

Urząd Miejski w Zdzieszowicach nie zleca na zewnątrz realizacji procesów , które miałyby wpływ na 
zgodność wyrobu UM z wymaganiami.
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4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji
4.2.1 Dokumentacja SZJ zawiera:
 Politykę i cele jakości UM,
 księgę jakości,
 procedury systemowe,
 karty procesów - plany jakości procesów realizowanych w UM,
–  dokumenty  organizacyjne  UM, w tym dokumenty  określające  organizację  UM, zasady jego 

działania i kompetencje pracowników,
 zapisy wymienione w pkt. 4.2.4 Księgi 
 dokumenty wymienione w pkt. 2

4.2.2   Księga Jakości
Księga  Jakości  opisuje  System  Zarządzania  Jakością  (SZJ),  określa  jego  zakres,  zawiera  jako 
załączniki udokumentowane procedury i opisy procesów. Jest przekazywana według rozdzielnika:
 Burmistrzowi,
 Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością
 zarządzającym procesami według potrzeb,
 auditorom wewnętrznym według potrzeb
 pracownikom według potrzeb stanowiska pracy
 firmie certyfikującej.
Księga Jakości przedstawia zasady działania UM jako instytucji wiarygodnej, działającej w sposób 
zorganizowany,  gwarantujący  wykonanie  zadań  publicznych  na  możliwie  najwyższym  stałym 
poziomie, zadowalającym strony.

Księga  składa  się  z  rozdziałów,  ponumerowanych  oznaczeniami  odpowiadającymi  od  pkt.  4 
punktom normy ISO 9001:2000, 
Oryginalny  egzemplarz  Księgi  Jakości  w  wersji  drukowanej  przechowywany  jest  u  Sekretarza 
Gminy w zbiorze Zarządzeń Burmistrza .Udostępnienie księgi jakości następuje poprzez publikację 
na stronie biuletynu i informacji publicznej gminy Zdzieszowice.
Za  opracowywanie  Księgi  Jakości,  oznaczanie,  udostępnianie  oraz  proponowanie  zmian 
odpowiedzialna jest Sekretarz Gminy będąca pełnomocnikiem Burmistrza ds. systemu zarządzania 
jakością. 

4.2.3   Nadzór nad dokumentami
Dokumenty  potwierdzające  zgodność  z  wymaganiami  i  skuteczność  funkcjonowania  Systemu 
Zarządzania  jakością,  dokumenty  normatywne  i  dane  dotyczące  UM  są  nadzorowane  przez 
Pełnomocnika,  a sposób postępowania  z  nimi  ujmuje  procedura  nr 1 „Nadzór  nad dokumentami  
i zapisami”
Przygotowanie  i  zatwierdzanie  (podpisanie)  dokumentów  odbywa  się  przez  osoby  uprawnione 
zgodnie  z  Regulaminem  Organizacyjnym.  Obowiązujące  w  Urzędzie  przepisy  określają  nadzór 
niezbędny do identyfikacji,  przechowywania ,  zabezpieczenia ,  wyszukiwania i  określania  okresu 
zachowania dokumentów oraz dysponowania nimi. Ze względu na szczególne znaczenie stosowania 
przez  Urząd  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  kierownicy  referatów  Urzędu  są 
odpowiedzialni za bieżące śledzenie zmian zachodzących w obowiązującym stanie prawnym 
i informowanie o nich pracowników  zatrudnionych w referacie. 
W celu zapewnienia korzystania z zawsze aktualnych przepisów prawa i zapobieżenia stosowaniu 
nieaktualnych przepisów pracownicy Urzędu mogą korzystać z:
a) sieciowej wersji programu informacji prawnej – Lex,
b) internetowego serwisu prawnego na stronach Sejmu RP oraz stronach podmiotowych Biuletynu 
Informacji Publicznej organów administracji publicznej

Obowiązuje od 2008.12.01 9



Urząd Miejski w Zdzieszowicach – Księga jakości

c) radca prawny Urzędu parafuje Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie i kieruje  akty prawne na 
poszczególne stanowiska pracy.

Referat Organizacyjny gromadzi zbiory aktualnych w danym roku Dzienników Ustaw i Monitorów 
Polski  i  udostępnia  pracownikom Urzędu.  Pracownicy  Urzędu prowadzą  niezbędne  w ich  pracy 
zbiory aktów prawnych .

4.2.4 Nadzór nad zapisami 
Zapisy  w  Systemie  Zarządzania  Jakością,  poświadczają  przeprowadzenie  działań  lub  uzyskane 
wyniki i stanowią dowód zgodności z wymaganiami oraz skuteczności działania systemu.. Zapisy 
wykonywane są w sposób czytelny, łatwy do zidentyfikowania i możliwy do odtworzenia. Tworzenie 
zapisów, sposób i okres ich przechowywania  ustalono w dokumentach SZJ , w których  występują 
wymagania SZJ i tak w :
1) niniejszej  Księdze  Jakości w punktach w których ustalane wymagania systemu ujęte w Księdze
2) kartach procesów,
3) procedurach systemowych
Zasady nadzoru nad zapisami ujmuje procedura nr 1 „Nadzór nad dokumentami i zapisami”

5. Odpowiedzialność kierownictwa
5.1 Zaangażowanie  kierownictwa
Dla  realizowania  deklarowanych  celów  jakości  Burmistrz  Zdzieszowic  deklaruje  swoje  pełne 
zaangażowanie w funkcjonowanie SZJ i sprawne przekazywanie informacji wewnątrz UM. Swoją 
postawą  i  działaniem  komunikuje  wszystkim  pracowników  jak  wielkie  znaczenie  dla  UM  ma 
spełnianie wymagań ustawowych i oczekiwań stron. 
Burmistrz ustanowił politykę i cele jakości, znajomość których jest systematycznie upowszechniana 
wśród pracowników UM. 
Dla umacniania sytemu zarządzania jakością i zapobieżeniu jego załamania kierownictwo dokonuje 
systematycznych przeglądów systemu zarządzania. Na potrzeby SZJ zapewniono niezbędne zasoby 
osobowe i materialne.

5.2 Orientacja na wymagania stron
Wymagania  stron,  klientów  UM,  są  określone  w  ustawie  o  samorządzie  gminnym,  prawie 
proceduralnym  jak  i  prawie  materialnym.  Kierownictwo   przekazuje   wymagania  urzędnikom 
realizującym wyrób UM.  Do spełnienia wymagań przystosowana jest infrastruktura UM, a celem 
pracowników jest jak najlepsze ich spełnienie.
Wdrożony system jakości, realizowany jest poprzez ustanowione standardy postępowania zawarte 
w kartach procesów- planach jakości.  Wszystkie ustanowione procedury postępowania i standardy 
postępowania poddawane są stałemu procesowi monitorowania,  a w razie potrzeby modyfikowane.
Burmistrz zapewnia orientowanie pracy całego Urzędu Miejskiego i poszczególnych pracowników 
na realizowanie wymagań i oczekiwań stron tworząc przyjazny urząd. Zadanie to jest realizowane 
poprzez ustanowienie polityki jakości i celów z niej wynikających oraz:
 analizę skarg, wniosków  i innych informacji pochodzących od stron zainteresowanych,
 spotkania ze środowiskami samorządowymi działającymi w gminie,
 spotkania  ze  środowiskami  samorządowymi  Opolszczyzny  i  innymi  organami  administracji 

publicznej. 
 Opracowania strategii i programów realizacji zadań publicznych , mających na celu zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy uwzględniających potrzeby i postulaty mieszkańców.
Istotne  znaczenie  ma budowanie  wśród pracowników świadomości,  że  ocena  realizacji  przez 
Urząd zadań publicznych budowana jest poprzez codzienny kontakt pracownika samorządowego 
z interesantem i poziom zadowolenia interesanta z usług świadczonych przez Urząd.
Kierownictwo  Urzędu  zapewnia  identyfikację  oraz  spełnienie  potrzeb  i  oczekiwań  Klienta 
poprzez zbieranie i analizę informacji zewnętrznych i wewnętrznych.
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Zbieranie  i  analizowanie  informacji  od  Klienta   w  Urzędzie  realizowane  jest  poprzez 
opracowanie i analizowanie ankiet adresowanych do klientów Urzędu , badających i oczekiwania 
i satysfakcję oraz analizowanie wpływających do Urzędu Skarg i wniosków.
Wzór ankiety stanowi załącznik do Księgi Jakości.
W Urzędzie zostały również ustalone zasady komunikacji z Klientem w kwestiach związanych z 
realizacją usługi – karty usług.

5.3 Polityka jakości UM
Nadrzędnym celem Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach jest profesjonalna i skuteczna realizacja 
zadań samorządu gminnego. Tworzenie w współpracy z mieszkańcami gminy warunków rozwoju 
społeczno – gospodarczego gminy oraz sprawna obsługa interesantów.
Realizacja nadrzędnego celu Urzędu Miejskiego następuje poprzez :

1) bezstronne , bezinteresowne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
ustanowionymi procedurami wykonywanie obowiązków przez pracowników Urzędu,

2) sprawną , rzetelną i terminową obsługę interesantów,
3) doskonalenie struktury organizacyjnej i systemu infrastruktury technicznej służącej obsłudze 

interesantów,
4) stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
5) gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących i przyszłych potrzebach mieszkańców 

gminy celem wykorzystania danych przy tworzonych planach rozwojowych gminy,
6) organizowanie pracy Urzędu zgodnie z systemem zarządzania jakością opartego na normie 

ISO 9001:2000 oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności.

5.4 Planowanie
5.4.1 Cele jakości.

System Zarządzania Jakością podlega procesowi planowania  mającemu na celu ciągłe jego 
doskonalenie . Dokumentacja SZJ jest analizowana i aktualizowana. 
Burmistrz zatwierdza cele SZJ , które poddawane są weryfikacji na przeglądach zarządzania.
Ich monitorowanie umożliwiają zdefiniowane mierniki i wskaźniki.

5.4.2 Planowanie systemu zarządzania jakością
System Zarządzania jakością jest planowany przez Burmistrza na etapie identyfikowania procesów, 
ich wzajemnej zależności, oraz określania ich parametrów i wskaźników. Opis każdego z procesów 
jest planem jego jakości. 
Podczas przeglądów zarządzania sprawdzana jest integralność SZJ oraz jego zdolność do realizacji 
celów.

5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja
5.5.1 Odpowiedzialność w UM
Podstawy  odpowiedzialności  i  uprawnień  pracowników  Urzędu  Miejskiego  regulują  następujące 

dokumenty :
– ustawa o pracownikach samorządowych
– Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego nadany zarządzeniem burmistrza
– indywidualne zakresy zadań , odpowiedzialności i upoważnienia wydane przez burmistrza.
 kartach procesów, 
 procedurach .

Z podziałem odpowiedzialności zapoznani są pracownicy UM.
W  Referacie Organizacyjnym prowadzona jest ewidencja upoważnień i pełnomocnictw wydanych 

przez Burmistrza.
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Burmistrz Zdzieszowic
Jest  organem wykonawczym gminy  i  wykonuje  zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.  Jest 
kierownikiem Urzędu.
UM
Urząd  Miejski  w  Zdzieszowicach  jest  jednostką  organizacyjną  przy  pomocy  której  Burmistrz 
wykonuje zadania Gminy.
Zadania  i  odpowiedzialność  w UM określa  regulamin  Organizacyjny  Urzędu  Miejskiego  i  karta 
procesu Zarządzanie systemem jakości.

5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa 
Dla sprawnego funkcjonowania Sytemu Zarządzania Jakością, Burmistrz powołał  Pełnomocnika ds. 
Systemu Zarządzania Jakością, który odpowiada za:
 wdrożenie i utrzymanie SZJ 
 zapewnienie upowszechniania w UM świadomości znaczenia wymagań stron,
 przedstawiania sprawozdań z funkcjonowania SZJ oraz zgłaszania potrzeb związanych z dosko-

naleniem,
 i jest przedstawicielem kierownictwa.
Zakres uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ujmuje akt jego powołania. 

5.5.3    Komunikacja wewnętrzna 
W  UM  wprowadzono  zasadę  odpowiedzialności  pracowników  za  zadania  systemu  jakości 
realizowane w obszarze ich działania oraz prowadzenia komunikacji wewnętrznej. 
Kierownictwo realizuje:
 przekazywanie  zadań  i  spostrzeżeń  pracownikom  dotyczących  systemu  jakości  i  jego 

skuteczności,
 zbieranie informacji od stron zainteresowanych, o jakości pracy i świadczonych usługach,
 organizowanie cyklicznych spotkań z pracownikami,
 organizowanie szkoleń dla pracowników z zakresu jakości.
Informacje  istotne  dla  pracowników  są  upowszechniane  na  tablicach  informacyjnych,  pocztą 

elektroniczną, lub indywidualnie 
Istotne znaczenie dla sprawnego przebiegu procesów komunikacji wewnętrznej ma funkcjonująca w 

Urzędzie  sieć  informatyczna.  Dla  komunikacji  wewnętrznej  i  zewnętrznej  każdy  referat  i 
samodzielne  stanowiska  pracy  mają  oddzielne  adresy  poczty  elektronicznej.  Poczta 
elektroniczna  pozwala  na  wysyłanie,  odbieranie  i  archiwizowanie  wiadomości.  Nadzór  nad 
funkcjonowaniem systemu komunikacji elektronicznej sprawują informatycy Urzędu.

Pracownicy:
 zbierają  informacje  od  stron  zainteresowanych  o  jakości  pracy  i  świadczonych  usługach 

publicznych, 
 przekazują kierownictwu uwagi i wnioski o funkcjonowaniu systemu jakości i jego skuteczności.

5.6 Przegląd Systemu Zarządzania Jakością.

Celem  zapewnienia  stałej  przydatności  ,  adekwatności  i  skuteczności  oraz  dokonywania  oceny 
danych  wejściowych  systemu Kierownictwo  Urzędu  dokonuje  jego  przeglądu.  Przegląd  systemu 
jakości dokonywany jest przez Burmistrza co najmniej raz w roku. W uzasadnionych przypadkach 
np. Zmiany organizacyjne w Urzędzie ,  rozszerzenie zakresu wykonywania zadań itp.  - przegląd 
może być dokonany kilkakrotnie w ciągu roku , zależnie od potrzeb.
Pełnomocnik przygotowuje materiały wejściowe do przeglądu poprzez przedłożenie Burmistrzowi:

 wyników auditów ,
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 informacji zwrotnej od klientów,
 oceny rozpatrywania skarg i wniosków,
 wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 ilości wydanych i uchylonych decyzji,
 ilość uchylonych uchwał Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,
 statusu działań korygujących i naprawczych,
 zmian , które mogą wpływać na SZJ.

Z  każdego przeglądu  Pełnomocnik  sporządza  Raport  z  funkcjonowania  Systemu Zarządzania 
Jakością i przekazuje Burmistrzowi do akceptacji.
Wnioski  i  zalecenia  wynikające  z  przeglądu  dotyczące  kierunków doskonalenia  systemu  jakości 
Urzędu  oraz  świadczonych  usług  stanowią  dane  wyjściowe  i  są  podstawą  do  przeprowadzenia 
działań korygujących i zapobiegawczych oraz do planowania auditów wewnętrznych.

6   Zarządzanie zasobami
6.1 Zapewnienie zasobów
Dla wdrożenia i utrzymania SZJ oraz zwiększania zadowolenia stron z działalności UM, Burmistrz 
wydzielił niezbędne zasoby materialne i osobowe. 

6.2    Zasoby ludzkie 
W  UM  pracują  pracownicy,  którzy  posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  zawodowe  do 
prowadzenia zadań urzędu gminnego na możliwie najwyższym poziomie. 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego określono:
 podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem Urzędu,
 podział nadzoru nad referatami,
 zakresy działań referatów i stanowisk pracy,
 zasady obsługi interesantów w Urzędzie 
Wymagane kwalifikacje  pracowników określone są w  ustawie o pracownikach samorządowych i 
wydanym przez Burmistrza Zdzieszowic Zarządzeniu Nr Or.S.0152/27/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w 
sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Wynagradzania  pracowników  w  Urzędzie  Miejskim  w 
Zdzieszowicach  oraz   w  Rozporządzeniu   Rady  Ministrów  z  18  marca  2009r.  w  sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.Nr 50 , poz.398).
Pracownicy podlegają okresowej ocenie , zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr Or.S.0152/52/09 z 
dnia  22  października  2009r.  w  sprawie  dokonywania  okresowych  ocen  pracowników 
samorządowych.  Zgodnie  z  zarządzeniem  pierwsza  okresowa  ocena  pracowników  na  zasadach 
określonych  w  niniejszym  regulaminie  zostanie  przeprowadzona  w  terminie  do  dnia   30 
października 2010r.
Pracownicy nowo zatrudnienie w Urzędzie podlegają służbie przygotowawczej , która ma na celu 
teoretyczne  i  praktyczne  przygotowanie  pracownika  do  należytego  wykonywania  obowiązków 
służbowych.  Służba  przygotowawcza  przeprowadzana  jest  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 
Or.S.0152/18/09  Burmistrza  Zdzieszowic  z  dnia  9  kwietnia  2009r.  w  sprawie  szczegółowego 
sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę 
w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.
Corocznie w budżecie  Urzędu wydziela  się środki finansowe na niezbędne kursy i  szkolenia dla 
pracowników, celem pogłębienia i usystematyzowania wiedzy pracowników by mogli oni w sposób 
profesjonalny i zgodny z literą prawa załatwiać indywidualne sprawy mieszkańców.
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6.3    Infrastruktura
Dla efektywnego realizowania zadań UM posiada i modernizuje swoją infrastrukturę. Wyposażony 
jest  w niezbędne środki techniczne:
 pomieszczenia do prowadzenia postępowań administracyjnych
 urządzenia informatyczne,
 sprzęt łączności telefonicznej i komputerowej,
oraz obsługę administracyjna i techniczną.
W  UM  nie  zidentyfikowano  czynników,  które mogłyby  zakłócić  lub negatywnie  wpłynąć  na 
realizację  zadań.  Za  sprawne  działanie  infrastruktury,  odpowiada  Kierownik  referatu 
Organizacyjnego.  Dla  potrzeb  interesantów  w budynku  Urzędu  zastosowano  system graficzny  – 
tablica  informacyjna  oraz  tabliczki  przy  pomieszczeniach  biurowych  informujące  o  osobach 
załatwiających  sprawę.  W  strefach  ogólnodostępnych  znajdują  się  stoliki  i  krzesła  ułatwiające 
interesantom sporządzenie pisma lub wypełnienie formularza. Na stolikach znajdują się karty usług 
ułatwiające załatwienie sprawy.
Bardzo  istotną  częścią  infrastruktury  stanowi  system  informatyczny  obejmujący  kablową  sieć 
logiczną, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i system baz danych. Nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu  komputerowego  sprawuje  2  zatrudnionych  informatyków,  natomiast  nadzór  na 
oprogramowaniem  jest  sprawowany  przez  podmioty  dysponujące  prawami  autorskimi.  Zasady 
nadzoru i pracy są ustalane w zawartych umowach.
Urząd posiada zainstalowany system alarmowy objęty całodobowym monitoringiem, wyposażony w 
czujniki  ruchu,  sygnalizatory  dźwiękowe  i  świetlne,  oraz  czujki  pożarowe.  Konserwacje 
wymienionego systemu prowadzi  specjalistyczna firma w ramach zawartej umowy.

6.4 Środowisko pracy
Infrastruktura UM tworzy środowisko przyjazne do prowadzenia postępowań administracyjnych. 
UM mieści się w budynku przystosowanym do przyjmowania stron i funkcjonowania organów 
gminy. W pomieszczeniach są warunki do przyjęcia strony i zapewnienia jej możliwości w miarę 
swobodnego przedstawienia swojej sprawy. Urzędnicy mają zapewnione warunki do pracy, 
niezbędny sprzęt wspomagający, dostęp do aktów prawnych i możliwość przechowywania 
dokumentacji. Strony mają do dyspozycji parking przed urzędem. Wewnątrz urzędu są niezbędne 
tablice informacyjne, oznaczone pomieszczenia, a także warunki do ewentualnego oczekiwania na 
rozmowę z urzędnikiem.
Nie zidentyfikowano zagrożeń  w środowisku pracy, które mogłyby wpłynąć negatywnie na 
realizację postępowań administracyjnych. Środowisko pracy utrzymywane w UM pozwala na 
osiągnięcie zgodności z wymaganiami świadczonych usług publicznych na każdym etapie ich 
realizacji. 

7.  Realizacja postępowań administracyjnych
7.1  Planowanie realizacji wyrobu 
Przedmiotem działania  Urzędu –  realizacja  wyrobu –  jest  wykonywanie  zadań  gminy  z  zakresu 
administracji publicznej :
a) zadania własne, wynikające z ustaw,
b)zlecone z mocy ustaw z zakresu administracji rządowej,
c)powierzone gminie w drodze porozumień z innymi organami administracji publicznej.
Planowanie realizacji wyrobów Urzędu polega na przygotowaniu :
a)aktów normatywnych (uchwał, zarządzeń) lub czynności prawnych określających sposób realizacji 
zadań publicznych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców (umowy, porozumienia)
b)usług publicznych oraz materialnych efektów tych usług,
c)aktów administracyjnych(decyzji, postanowień, zaświadczeń) w celu załatwienia indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej,
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d)innych  dokumentów,  czynności  prawnych  lub  czynności  materialno  -  technicznych  objętych 
zadaniami Urzędu.
W procesie planowania realizacji wyrobów Urząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisach  prawa,  aktach  prawa  miejscowego,  aktach  kierownictwa  wewnętrznego,  ponadto 
pracownicy  zobowiązani  są  gromadzić  i  wykorzystywać  wiedzę  o  potrzebach  i  oczekiwaniach 
mieszkańców (zebrania mieszkańców, postulaty i wnioski jednostek pomocniczych, radnych) tak by 
maksymalnie zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej.
 Planowanie realizacji wyrobu jest opisane w karcie procesu - planie jakości. Plan jakości realizacji 
postępowań administracyjnych  (wyrobu)  jest  spójny z  systemem zarządzania  jakością.  Procesem 
realizującym wyrób UM jest proces „Prowadzenie postępowań administracyjnych”
Jakość  prowadzenia  działań  jest  zaplanowana  na  każdym  etapie.  Karta  każdego  z  procesów, 
przywołanych w niniejszej Księdze, jest planem jego jakości.
Karty procesów – Plany jakości zawierają:
 wymagania prawne (akty związane);
 dane wejściowe i wyjściowe;
 kompetencje realizatorów procesu;
 zasoby niezbędne do realizacji danego procesu;
 zasady realizacji procesu;
 zasady pomiaru procesu.
Zatwierdzenie  kary procesu – planu jakości  jest  potwierdzeniem,  że  procesy  realizacji  wyrobu i 
wyrób spełniają wymagania - zapis 7.1.

7.2   Obsługa stron
7.2.1 Wymagania dotyczące realizowanych działań kontrolnych
Wyrobem UM są : projekty uchwał , zarządzenia burmistrza ,decyzje administracyjne, zaświadczenia 
opinie lub informacje. Wymagania dotyczące wyrobu ustala ustawa o samorządzie terytorialnym, 
kodeks postępowania administracyjnego, prawo materialne obowiązujące w danym obszarze, prawo 
lokalne.

7.2.2 Przegląd wymagań w stosunku do realizowanych działań
Przed przystąpieniem do realizacji postępowań administracyjnych Burmistrz przeprowadza przegląd 
wymagań jakim powinny odpowiadać postępowania administracyjne. Przeprowadza  ten przegląd w 
oparciu o:
 ustawę o samorządzie terytorialnym,
 kwalifikacje urzędników i techniczne możliwości UM 
 informacje o oczekiwaniach stron, 
 doświadczenia z lat poprzednich 
Przegląd powinien zapewnić, że działalność UM odpowiada wymaganiom ustawowym i UM 
w Zdzieszowicach spełnia te wymagania. 
Każdy  dokument  jest  przeglądany  przez  pracowników  Urzędu  pod  kątem  zawartych  w  nim 
wymagań.
Urząd  poprzez  swoich  pracowników  stara  się  realizować  wyroby  z  zachowaniem  najwyższej 
staranności , rzetelności i pełnym obiektywizmem. Utrzymywane są odpowiednie zapisy w trakcie 
realizacji  wyrobu  (  parafowanie  ,  akceptacja  uprawnionego  pracownika  ,  radcy  prawnego  , 
kierownictwa Urzędu).
Za  identyfikację  wymagań  klienta  odpowiedzialny  jest  każdy  pracownik  .  Pracownik  z  kolei 
przekazuje informację swojemu przełożonemu,
Dla większości spraw z zakresu administracji publicznej opracowane zostały formularze wniosków , 
druki urzędowe , karty usług , wypełnienie których ułatwia spełnienie wymogów formalnych co do 
poprawnego załatwiania spraw w Urzędzie.
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Zapisy dotyczące realizowanych spraw i zawieranych umów są przechowywane i  gromadzone w 
aktach sprawy.
Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu w stosunku do realizowanych działań jest zatwierdzenie 
karty procesu Prowadzenie postępowań administracyjnych – zapis 7.1

7.2.3 Komunikacja ze stronami
Informowanie stron o postępowaniu administracyjnym i jego wyniku.
Podczas  postępowania  administracyjnego  strona,  zgodnie  z  kodeksem  postępowania 
administracyjnego jest  informowana o jego przebiegu.  Wynik postępowania  – dokument zawiera 
wszystkie  niezbędne  oznaczenia  i  informacje  wynikające  z  wymagań  dot.  danej  sprawy,  w tym 
możliwości odwoławcze jeżeli dotyczą tego dokumentu.
Na stronach internetowych www.zdzieszowice.pl w dziale świadczone usługi znajdują się 
opracowane karty usług, w których zawarte są niezbędne informacje o sposobie załatwienia danej 
sprawy, wzory druków, wysokość opłaty skarbowej. Strony mogą bezpiecznie komunikować się z 
Urzędem drogą elektroniczną – Urząd posiada elektroniczną skrzynkę podawczą, kwalifikowany 
podpis. Otrzymanie poczty drogą elektroniczną jest potwierdzane wysyłaniem urzędowego 
poświadczenia odbioru.
Postępowanie z umowami i zamówieniami
Każda umowa dot. obsługi UM przed jej podpisaniem jest przeglądana przez  radcę prawnego 
i  głównego  księgowego,  przeprowadzenie  przeglądu  jest  potwierdzane  przez  radcę  prawnego 
podpisem  na  umowie.  Umowy  podpisuje  Burmistrz.  Umowy  są  przechowywane  w  komórce 
merytorycznej zajmującej się realizacją zadania.
Informacja zwrotna od stron zainteresowanych, postępowanie ze skargami i wnioskami
UM  gromadzi  informacje  pochodzące  od  stron  i  innych  osób  zainteresowanych,  szczególnie 
dotyczących skarg lub wniosków związanych z działalnością UM. Obowiązek zbierania informacji 
i uwag spoczywa na każdym pracowniku. Szczególnie obowiązek ten dotyczy urzędników mających 
bezpośredni  kontakt  ze  stronami.  Informacje  zbierane  przez  pracowników  przekazywane  są 
niezwłocznie kierownictwu. 

W UM prowadzony jest przez pracownika Referatu Organizacyjnego Rejestr skarg i wniosków. 
Są  w  nim  rejestrowane  wszystkie  skargi  i  wnioski  jakie  wpłynęły  do  UM  oraz  wyniki  ich 
rozpatrzenia.
Postępowanie  ze  skargami  i  wnioskami  prowadzone  jest  zgodnie  z  wymaganiami  kodeksu 
postępowania administracyjnego. Burmistrz osobiście przyjmuje strony w sprawach skarg lub 
wniosków w wyznaczonych dniach i godzinach. Informacja o możliwości osobistego złożenia skargi 
lub wnioski przez stronę jest podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej UM i na 
tablicy ogłoszeń.

7.3   Projektowanie i prace rozwojowe - wyłączenie
Wymagania pkt.7.3 normy ISO 9001:2000 w UM, dotyczące prac rozwojowych i projektowych, są 
wyłączone.
Uzasadnienie
UM, jest instytucją prowadzącą administrację na szczeblu podstawowym. Korzysta ze sprawdzonych 
sposobów realizacji swoich zadań i w jej zadaniach nie założono prowadzenia prac projektowych i 
rozwojowych nad wyrobem. Brak takich prac nie wpływa na jakość realizacji zadań i dlatego SZJ nie 
uwzględnia tego wymagania normy.

7.4   Zakupy
Zakupy środków trwałych  są realizowane  przez  UM według wymagań ustawy prawo zamówień 
publicznych,  przepisami  o  finansach  publicznych  oraz  wydanego  w  tej  sprawie  Zarządzenia 
Burmistrza Nr Or.S.0152/06/08 z dnia 5 luty 2008r w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w 
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Urzędzie  Miejskim  w  Zdzieszowicach.  Zakupów  dokonuje  się  z  uwzględnieniem  kryterium 
legalności, celowości i gospodarności w ramach uchwalonego planu wydatków na dany rok.

Zakupy  zaspakajające  bieżące  potrzeby  UM  są  prowadzone  przez  Referat  Organizacyjny.. 
Prowadzenie zakupów ujmuje karta procesu Zarządzanie systemem jakości.
UM kupuje materiały i  usługi  od osób i  firm sprawdzonych na rynku, które gwarantują  poprzez 
swoje  kwalifikacje  i  doświadczenie  dostarczenie  towarów  lub  wykonanie  usług  spełniających 
wymagania. 

7.5 Prowadzenie postępowań administracyjnych
7.5.1 Nadzorowanie postępowań administracyjnych
Prowadzenie postępowań administracyjnych jest planowane i nadzorowane, a plany ujęte są w karcie 
procesu  „Prowadzenie  postępowań  administracyjnych” Za  realizację  procesu  odpowiada 
zarządzający procesem.
Ponadto  Burmistrz  zapewnia  przekazanie  niezbędnych  środków  technicznych  i finansowych  na 
prowadzenie procesu.
Zasady  prowadzenia  postępowań  administracyjnych  są  znane  pracownikom.  Prowadzenie 
postępowania jest monitorowane przez kierownictwo poprzez kontrolę: 
- terminowości prowadzenia postępowania, 
 prowadzenia dokumentacji,
 stosowania wymagań prawa.
Organem administracyjnym jest Burmistrz, który sam zwalnia wyrób (przekazuje stronie dokument 
jako odpowiadający wymaganiom). W UM znaczna część urzędników została upoważniona przez 
Burmistrza  do  samodzielnego  zatwierdzenia  dokumentów  i  przekazanie  ich  stronom.  Tak 
upoważnieni  urzędnicy  prowadzą  samokontrolę  i  podpisując  dokument  potwierdzają 
przeprowadzenie  jego  kontroli.  Odpowiadają  także  za  przekazanie  tak  opracowanego  wyrobu 
( dokumentu ) do wysłania stronie.

7.5.2 Walidacja procesów realizacji zadań - wyłączenie
Ustalono  sposoby  weryfikacji  wyników  poszczególnych  procesów  i  sposób  ich  pomiaru.  Nie 
zachodzi potrzeba walidacji tych procesów.

7.5.3 Identyfikacja i identyfikowalność 
Identyfikacja 
Sprawy prowadzone przez  UM i  wytwarzane  dokumenty  są  identyfikowane  poprzez  nadanie  im 
numeracji  wg  wymagań  rzeczowego  wykazu  akt  i  Instrukcję  kancelaryjną.  Urzędnicy  są 
identyfikowani  poprzez  obowiązek  podpisywania  skrótem  dokumentów  przedkładanych  do 
akceptacji (wymóg regulaminu UM), dane osobowe umieszczone przy wejściu do pomieszczeń.

Wszystkie dokumenty wychodzące z UM są oznaczane nazwą instytucji i posiadają identyfikujące 
je oznaczenie.
Identyfikowalność
Prowadzone postępowanie administracyjne  jest  identyfikowalne  na każdym etapie jego realizacji. 
Zapisy  z  postępowania  administracyjnego  tworzą  dokładną  historię  tego  postępowania  wraz  ze 
wskazaniem poszczególnych działań i osób je prowadzących. 

7.5.4 Własność strony 
W trakcie prowadzenia postępowania zachodzi czasem konieczność przejęcia dokumentów strony. 
Otrzymane dokumenty wraz z danymi osobowymi są szczególnie chronione przed zaginięciem, lub 
ujawnieniem.  W  przypadku  zaginięcia  lub  zniszczenia  dokumentów  spisywana  jest  notatka 
służbowa,  przez  prowadzącego  postępowanie.  –  zapis  7.5.4.  O  zaginięciu  lub  zniszczeniu 
dokumentów informowana jest strona. 
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7.5.5 Zabezpieczenie zgodności wyrobu z wymaganiami 
UM  realizuje  z  wielką  starannością  zadania  i  dostarczanie  wyników  działań  stronom 
zainteresowanym. Zgodność wytworzonych dokumentów administracyjnych podczas postępowania 
administracyjnego  jest  zabezpieczona  poprzez  nadanie  im  numerów  identyfikujących,  określenie 
zasad  postępowania,  a  także  sposobów  na  przypadkowe  zagubienie  dokumentów.  Obowiązuje 
zasada, że dokumenty dotyczące sprawy są grupowane razem, spinane w teczkach lub spinaczami 
aby zapobiec zdekompletowaniu dokumentów. Dokumenty przeznaczone do wysyłki są odpowiednio 
oznaczane, pakowane i przekazywane.
W  przypadku  wystąpienia  niezgodności  postępowanie  prowadzone  jest  wg  z  procedurą  nr  2  
„Nadzorowanie wyrobu niezgodnego”.

7.6   Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów – wyłączenie 
W UM nie ma potrzeby i możliwości zastosowania urządzeń pomiarowych do monitorowania 
i  pomiarów dla dostarczenia dowodów zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami ponieważ 
zwalnianie wyrobu UM odbywa się na zasadzie samokontroli  oraz nie ma aktualnie  skutecznych 
narzędzi pomiarowych do zastosowania w tej dziedzinie.

8.  Pomiary, analizy i doskonalenie
8.1  Planowanie  i  wdrożenie  procesów  monitorowania,  pomiarów,  analizowania  i ciągłego 
doskonalenia
W UM urzędnicy prowadza postępowania administracyjne i są gospodarzami wytworzonej prze nich 
dokumentacji.  Odpowiadają za nią od chwili  rozpoczęcia  postępowania do jego zakończenia w I 
instancji.  Upoważnieni  urzędnicy  prowadzą  samokontrolę  realizowanych  przez  siebie  zadań.  Na 
podstawie  upoważnienia  wydanego  przez  Burmistrza  samodzielnie  przekazują  stronie  decyzje 
administracyjne  lub  inne  dokumenty  (zwalniają  wyrób).  Praca  urzędników  jest  monitorowana  i 
kontrolowana przez kierowników referatów. 
Burmistrz  wdrożył  procesy  monitorowania  i  pomiarów  dla  zapewnienia  zgodności  prowadzenia 
postępowania administracyjnego z wymaganiami. Proces monitorowania i pomiarów polega na:
 nadzorze sprawowanym przez zarządzającego procesem nad bieżącą realizacją zadań, 
 systematycznym kontrolowaniu i dekretowaniu korespondencji przychodzącej
 przyjmowaniu ustnych lub pisemnych sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych, 
 wizytacjach na poszczególnych stanowiskach pracy.
 analizowaniu realizacji budżetu,
 przyjmowaniu stron zainteresowanych,
System  monitorowania  i  pomiarów  zapewnia  zgodność  z  wymaganiami  prawa  i  norm  systemu 
zarządzania jakości jego skuteczność oraz umożliwia ciągłe doskonalenie.

8.2 Monitorowanie i pomiary
8.2.1 Zadowolenie stron
Burmistrz zwraca szczególną uwagę na ocenę jakości świadczonych usług wyrażaną przez strony. 
Monitorowanie  i  pomiar  zadowolenia  stron realizowane jest  w sposób opisany w karcie  procesu 
Zarządzanie systemem jakości. 
W UM prowadzony jest rejestr skarg i wniosków, który jest jednym z elementów oceny zadowolenia 
stron oraz źródłem informacji o funkcjonowaniu SZJ. 
Burmistrz  utrzymuje  na  bieżąco  kontakty  z  przedstawicielami  ugrupowań  samorządowych  i 
politycznych, sołectwami oraz innymi organami samorządu terytorialnego,Wojewodą Opolskim i w 
trakcie tych spotkań pozyskuje informacje i opinie o pracy UM w Zdzieszowicach. 
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Informacje pozyskiwane z różnych źródeł są podstawą do przeprowadzenia działań korygujących.

8.2.2 Audit wewnętrzny SZJ
Celem auditów wewnętrznych jest pozyskiwanie informacji o skuteczności funkcjonowania SZJ. 

Auditom wewnętrznym są poddawane wszystkie procesy realizowane w UM. Wyniki tych auditów 
są  przedkładane  Kierownictwu  i osobom  auditowanym.  Służą  do  oceny  działania  SZJ 
i podejmowania  działań  korygujących system. Audity przeprowadzają  powołani  przez  Burmistrza 
kompetentni  auditorzy  wewnętrzni.  Wykaz  auditorów  prowadzi  Pełnomocnik  ds.  SZJ. 
Odpowiedzialnym za realizację programu auditów wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. SZJ.

Audity  SZJ  polegają  na  sprawdzeniu  czy  system  jest  stabilny  i  nie  pojawiają  się  w  nim 
niezgodności w stosunku do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001. 

Sposób przeprowadzania auditów określa procedura nr 3 „Audity wewnętrzne”.

8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów
Procesy występujące  w UM są monitorowane,  mierzone  i  oceniane.  W opisach każdego procesu 
podane są parametry pomiaru procesu, sposób jego pomiaru oraz ocena.
W przypadku,  gdy proces  nie  gwarantuje  osiągnięcia  zaplanowanych wskaźników,  kierownictwo 
przeprowadza niezbędne działania korekcyjne lub korygujące.

8.2.4   Monitorowanie i pomiary wyrobu.
Monitorowanie i mierzenie wyrobów realizowanych przez UM odbywa się na odpowiednich etapach 
procesu realizacji wyrobu zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami.

Realizacja jest monitorowana przez osoby upoważnione (kierowników referatów), a nadzorowana 
bezpośrednio przez osoby zarządzających procesami. Prowadzenie działań kontrolnych na każdym 
etapie  wykonania  jest  weryfikowane  na  zasadach  samokontroli.  Następna  czynność  może  być 
kontynuowana po pozytywnej  weryfikacji  czynności  ją poprzedzającej.  Osobą odpowiedzialną za 
zwolnienie wyrobu jako spełniającego wymagania jest Burmistrz lub upoważniony urzędnik. Rejestr 
wydanych  upoważnień  dla  pracowników  jest  prowadzony  przez  Kierownika  Referatu 
Organizacyjnego - zapis 8.2.4.

8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodną z wymaganiami
Urzędnicy  i  pozostali  pracownicy  UM  zwracają  szczególną  uwagę  na  zgodność  prowadzonych 
postępowań z  wymaganiami.  Wdrożony SZJ tworzy warunki  do uniemożliwienia  przekazania  w 
sposób niezamierzony stronie lub innemu pracownikowi wyrobu niezgodnego.. Postępowanie 
z niezgodnościami prowadzone jest wg procedury nr 2 Postępowanie z wyrobem niezgodnym.

 8.4 Analiza danych
Burmistrz pozyskuje i analizuje dane w celu potwierdzenia przydatności i skuteczności SZJ oraz jego 
systematycznego doskonalenia.
Pozyskiwane dane to:
 informacje o zadowoleniu stron,
 informacje  o  niezgodności  realizowanych  procesów  z  wymaganiami,  które  gromadzi 

Pełnomocnik,
 informacje  o  właściwościach  i  trendach  w  realizowanych  procesach,  łącznie  z  możliwością 

prowadzenia działań zapobiegawczych,
 informacje o dostawcach, 
Zebrane dane są analizowane w czasie przeglądów zarządzania.
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8.5 Doskonalenie
8.5.1 Ciągłe doskonalenie
Burmistrz ciągle doskonali wdrożony System Zarządzania Jakością poprzez wykorzystanie polityki 
jakości, przeglądów zarządzania i celów jakości. 
Środkiem do doskonalenia są wyniki auditów oraz analiza danych. Doskonalenie SZJ dokonywane 
jest przez prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych.

8.5.2 Działania korygujące
W celu prawidłowego funkcjonowania oraz eliminacji przyczyn niezgodności w UM prowadzone 

są działania korygujące SZJ. Działanie te oparte są na jego systematycznym monitorowaniu. Uwagi 
pochodzące  od  stron,  instytucji,  pracowników,  z auditów  są  zapisywane  i stanowią  przesłankę 
działań  doskonalących  SZJ.  Podjęte  działania  korygujące  są  nadzorowane  przez  Pełnomocnika 
zwłaszcza pod kątem ich skuteczności.
Szczegółowo proces jest opisany w procedurze: nr 4  Działania korygujące i zapobiegawcze.

8.5.3 Działania zapobiegawcze
Zmieniające  się  otoczenie  zewnętrzne,  prawne  i  techniczne,  zobowiązuje  UM  do  działań 

zapobiegawczych, które z wyprzedzeniem przygotują  SZJ do nowej sytuacji,  a także pozwolą na 
eliminację przyczyn potencjalnych niezgodności.

Decyzje  o  podjęciu  działań  zapobiegawczych  podejmuje  Burmistrz.  Podjęte  działania 
zapobiegawcze  są  nadzorowane  przez  Pełnomocnika  zwłaszcza  pod  kątem  ich  skuteczności 
i monitorowane przez Burmistrza. 
Szczegółowo proces jest opisany w procedurze nr 4 Działania korygujące i zapobiegawcze.

Wykaz zapisów ustalonych w Księdze Jakości

Zapis
Wymaganie

Kto 
sporządza/d
ysponuje

Przechowywanie Okres 
przech
owa.

Nr Treść zapisu Miejsce Forma 

7.1

Zatwierdzenie kart procesów 
– planów jakości 
Potwierdzenie 
przeprowadzenia przeglądu 
wymagań wyrobu

Norma ISO 
pkt 7.1, 
7.2.2

Burmistrz 
Dokum
entacja 
SZJ

Segregator B3

7.5.4
Notatka z zaginięcia własności 
strony

Norma ISO 
pkt 7.5.4

Pracownik 
prowadzący 
sprawę

Akta 
sprawy

Papierowa 
Segregator 

B10

8.2.4
Wykaz pracowników
 upoważnionych do zwolnienia 
wyrobu UM w Zdzieszowicach 

Norma ISO 
pkt 8.2.4

Kier. 
Referatu 
Org.

Dok. 
organiz
acyjna

Segregator B10

Załączniki
Procedury Systemu Zarządzania Jakością w UM w Zdzieszowicach

Nr 1 Nadzór nad dokumentami i zapisami
Nr 2 Postępowanie z wyrobem niezgodnym
Nr 3 Audit wewnętrzny
Nr 4 Działania korygujące i zapobiegawcze

Karty procesów – plany jakości 
Zarządzanie systemem jakości
Prowadzenie postępowań administracyjnych
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