
Zarzqdzenie nr 40/2017 

Prezydenta Miasta Rzeszowa 

z dnia 20 marca 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia Ksi~gi Jakosci Urz~du Miasta Rzeszowa 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z p6Zn. zm.), 

za rzqdza si~, co nast~puje: 

§ 	1 

1. 	Zatwierdza si~ Ksi~g~ Jakosci Urz~du Miasta Rzeszowa stanowiqcq zatqcznik do 

niniejszego zarzqdzenia. 

2. 	Aktualne wydanie Ksi~gi Jakosci Urz~du Miasta Rzeszowa jest dost~pne w programie 

QSystem. 

§ 	2 

Zobowiqzuje si~ wszystkich pracownikow Urz~du do: 


1) zapoznania si~ z tresciq Ksi~gi Jakosci Urz~du Miasta Rzeszowa i stosowania zawartych 


w niej postanowien oraz dokumentow w niej przywotanych; 

2) aktywnego uczestnictwa w procesie doskonalenia systemu organizacyjnego; 

3) wspotpracy z Petnomocnikiem do spraw Systemu Zarzqdzania Jakosciq. 

§ 3 

Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ Petnomocnikowi do spraw Systemu Zarzqdzania 

Jakosciq. 

§4 

Traci moc zarzqdzenie nr 8/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 stycznia 2017 r. 

w sprawie przyj~cia Ksi~gi Jakosci Urz~du Miasta Rzeszowa. 

§ 5 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

..-
Prezydent Mi(R/~sz~a 

/
Tadeusz Ferenc 

t~ 
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1 Wprowadzenie 

Wdrozony w Urz~dzie Miasta Rzeszowa system organizacyjny jest zgodny z: 

wymaganiami standardow kontroli zarzqdczej dla sektora finansow publicznych oraz 

wymaganiamj normy ISO 900l. 


System organizacyjny obejmuje zakresem dziafania pi~c grup standardow, ktore 

odpowiadajq poszczegolnym elementom kontro li zarzqdczej, tj.: 

1) srodowisko wewn~trzne, 


2) cele i zarzqdzanie ryzykiem, 

3) mechanizmy kontroli, 

4) informacj a i komunikacja, 

5) monitorowanie i ocena. 


W zakresie kontroli zarzqdczej podstawowymi przepisami prawnymi i wytycznymi Sq: 

1) ustawa 0 finansach publicznych, 

2) komunikat nr 23 Ministra Finansaw Z dnia 16 grudnia 2009 r. 


2 Prezentacja Mlasta Rzeszowa 

RZESZOW - najwi~ksze miasto po~udnlowo-wschodniej Polski, stolica wojewodztwa 
podkarpacklego oraz centrum Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego. Siedziba wtadz 
samorzqdowych j wojewodzkich, instytucji rzqdowych oraz sqdowniczych. Stanowi 
centrum ekonomiczne, akademickie, ku lturalne I rekreacyjne potudniowo-wschodnjej 
Polski. Petnl funkcj~ waznego osrodka przemystu lotniczego, informatycznego, 
chemicznego, handlowego, budowlanego 
i ustugowego. Jest dynamicznie rozwijaj qcym 
si~ miastem mtodych i przedsi~biorczych 

ludzi. 

Polozenie 

W potoionym nad rzekq Wistok Rzeszowie 
spotykajq si~ dwie krainy geograficzne: 
rowninna, les ista Kotlina Sandomlerska 
i pj~kn ie uksztahowane, pagorkowate 
Pogarze Karpackie. Tu krzyzujq si~ t rakty 
drogowe: autostrada A-4 zapewniaj qca 
dogodne potqczenie sieci drag Europy 
Zachodniej z UkrainCL w ramach III Koryta rza 
Panamerykanskiego j mj~dzynarodowa t rasa E-40 Drezno - Kijow. Drogi krajowe nr 9 
i 19, umozliwiajq najkrotsze potqczenie krajow skandynawskich i nadbahyckich 
z panstwamJ Europy Srodkowo-Wschodniej. Przez Rzeszow prowadzi rowniez magistrala 
kolejowa E-30 z Zachodu na Wschod, 0 m i~dzyna rodowym znaczeniu gospodarczym. 

Duzym atutem Rzeszowa jest rowniez Mi~dzynarodowy Port Lotniczy Rzeszaw-Jasionka, 
dysponuj qcy drugim pod wzgl~dem dtugosci w Polsce pasem startowym, oferujqcy 
regula rne potqczenja z: Berlinem, Brist olem, Dublinem, East Midlands, Korfu , Londynem 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem .erzeszow.pl 
Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu Sq materiaiami pomocniczymi. 
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(Stansted i Luton), Manchesterem oraz Warszawq, obstugiwane przez PLL LOT, Ryanair, 
Lufthans~ oraz Adria Airlines. Lotnisko wykonuje ustugi przewozowe Cargo, w ramach 
ktorej obstugiwane Sq najwi~ksze na swiecie samoloty. 

W 2013 r. Miasto Rzeszow podpisato umow~ 0 wspotpracy z lotniskiem w Miami majqcq 
na celu zwi~kszenie wymiany handlowej pomi~dzy Europq Srodkowq a Amerykq Potnocnq 
i Srodkowq. W marcu 2015 r. w Porcie Lotniczym Rzeszow-Jasionka zostat uruchomiony 
drugi w kraju punkt odpraw fitosanitarny. 

Lotnictwo i nie tylko 

W miescie dziata ponad 25 tysi~cy przedsi~biorstw, obstugiwanych przez ponad 800 
instytucji finansowych i okotobiznesowych. Wiodqcym rzeszowskim przedsi~biorstwem 

jest PRATT & WHITNEY RZESZOW S.A. (dawniej WSK "PZL-Rzeszow" S.A.) - producent 
silnikow lotniczych. 

W celu stworzenia dogodnych warunkow do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej 
w Rzeszowie zostata utworzona Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszow-Dworzysko, ktora 
obejmuje tereny dzielnicy Rzeszow - Przybyszowka oraz gmin: SWilcza i Gtogow 
Matopolski z docelowym obszarem funkcjonalnym 450 h. W rejonie tym krzyzuje si~ 

autostrada A-4 z drogq ekspresowq S19 oraz liniq kolejowq E-30. W bliskiej odlegtosci 
potozony jest takze Mi~dzynarodowy Port Lotniczy Rzeszow-Jasionka. 

Celem podnoszenia konkurencyjnosci rzeszowskiej i podkarpackiej gospodarki oraz 
wdrazania innowacyjnych rozwiqzan technologicznych utworzony zostat Podkarpacki Park 
Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS (PPNT). 

Pr~znie rozwija si~ rowniez Stowarzyszenie "Informatyka Podkarpacka" zrzeszajqce firmy 
informatyczne, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, ktory m.in. przygotowuje 
koncepcje rozwiqzan dla Inteligentnego Eko Osiedla 2020, Klaster Budowlany 
"Innowator", Klaster "Poligen" skupiajqcy instytucje zajmujqce si~ przetworstwem 
tworzyw sztucznych oraz Klaster Dobrej Jakosci Zycia "Dolina Podkarpacia". 

Uczelnie wyzsze 

Prawdziwym bogactwem Rzeszowa Sq ludzie mtodzi, uczniowie i studenci. Rzeszow to 
jeden z najwi~kszych osrodkow akademickich w Polsce. Rzeszowskie uczelnie zapewniajq 
wysoko wykwalifikowanq kadr~ naukowq oraz nowoczesnq baz~ lokalowq. 

Siadami przeszlosci 

Turysci zainteresowani przesztosciq miasta mogq zwiedzic rzeszowskie zabytki, do 
zachowania i odnawiania ktorych samorzqd miasta przyktada szczegolnq wag~. Pod 
kamienicami i ptytq rynku usytuowana jest Podziemna Trasa Turystyczna 0 dtugosci 369 
m, obejmujqca 40 piwnic, potozonych na trzech kondygnacjach. Czas powstania piwnic 
datuje si~ na XV-XX w., w przesztosci magazynowano tu r6Znorodne towary, piwnice 
stanowity takze schronienie dla mieszkancow miasta w czasie wojen i najazdow. 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujCl si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu SCI materia/ami pomocniczymi. 


http:http://qsystem.erzeszow.pl


Dokumentacja Systemu Zarzildzania lakosciil 

Ksi~ga Jakosci 

Nr: KJ-1 

Strona : 6/31 Wyd. 4 

Data wydania: 
20.03.2017 

Aktywny wypoczynek 

Rzeszow bogaty jest w liczne placowki kulturalne - kina, teatry, galerie sztuki i fotografii, 
domy kultu ry, muzea. W miescie i okollcy odbywajq si~ imprezy kulturalne i sportowe, 
z ktorych wiele ma charakter mi~dzynarodowy . Szczegolnq renom~ zyskaty m.in.: 
SWiatowy Festiwal Polonijnych Zespotow Folklorystycznych, odbywajqcy sl~ od 1969 r. co 
trzy lata, Mi~dzynarodowy Festiwal Piosenki Carpathia, Festiwal Muzyczny w t.ancucie 
organizowany przez Filharmoni~ Podkarpackq. Estrada Rzeszowska jest organizatorem 
Europejskiego Stadionu Kultury, realizowanego w ostatnich latach w ramach projektu 
Wschod Kultury prezentujqcego kultur~ wschodniego pogranicza. 

Wspolpraca zagraniczna 

Rzeszow utrzymuje wspotprac~ partnerskq z dwunastoma miastami: Bielefeldem 
w Niemczech, Buffalo i Gainesville w USA, Klagenfurtem w Austrii, 'Koszycami 
na Stowacjl, Nyfregyhazq na W~grzech, Lwowem, Iwano-Frankiwskiem i t.uckiem na 
Ukrainie, Lamiq w Grecji, Satu Mare w Rumunii oraz Fangchenggang w Chinach. 

Miasto przypisuje istotnq rol~ do kontakt ow z zag ranicznymi partnerami, ktorych celem 
jest wymiana doswiadczen i wspOtpraca w dziedzin ie gospodarki, urbanlstyki, ochrony 
srodowiska, nauki, medycyny, pomocy spotecznej , kultury, sportu i turystyki oraz 
bezpieczenstwa publicznego. Partnerstwo miast jest tei: istotnym elementem procesu 
integracj i europejskiej. 

Rzeszow ch~tnie gosci wszystkich tych, ktorzy wldzqc szans~ sukcesu gospodarczego, 
zechcq zatrzymac si~ tu na dtui:ej , tych, ktorzy pragnq si~ ksztakic w rzeszowskich 
szkotach I ucze lniach, jak rowniei: tych, ktorzy na trasie turystycznych w~drowek zechcq 
przekonac s i ~, i:e trafili do goscinnego polskiego miasta, do ktorego warto powrocic raz 
jeszcze. 

2.1 Cha rakterystyka dziafania samorzctdu 

Rzeszow j est m iastem na prawach powiatu. PrezydentMiasta Rzeszowa, przy pomocy 

Urz~du Miasta Rzeszowa, zwanego dalej Urz~dem , wykonuje zadania: 

1) wtasne gminy i powiatu, 

2) zlecone z zakresu administracji rzqdowej, 

3) powierzone na podstawie porozumlen zawartych z jednostkami samorzqdu 


terytorialnego i organami administ racji rzqdowej , 
4) wyn ikaj qce z ustaw szczegolnych. 

Organaml miasta Sq Rada Miasta Rzeszowa oraz Prezydent Miasta Rzeszowa. 

Rada Miasta Rzeszowa 

Rada Miasta Rzeszowa jest kolegialnym organem uchwatodawczym i kontrolnym, 
sktadajqcym s l~ z 25 radnych wybleranych w wyborach powszechnych, rownych, 
bezposredn ich, w gtosowaniu tajnym na 4 - letniq kadencj~. Do wtasciwosci Rady Miasta 

Aktualne dokumenty SZJ znajduj~ si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow. pl 
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Rzeszowa nalezq wszystkie sprawy pozostajqce w zakresie dziatania gminy i powiatu, 

o ile przepisy prawa nie stanowiq inaczej. 

Prezydent Miasta Rzeszowa 

Prezydent Miasta Rzeszowa, zwany dalej Prezydentem, wybierany jest w wyborach 
powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w gtosowaniu tajnym na 4 - letniq kadencj~. 
Wykonuje uchwaty Rady Miasta Rzeszowa oraz realizuje zadania gminy i powiatu, 
okreslone przepisami prawa, a takze przyj~te na podstawie porozumien. W szczeg61nosci 
do zadan Prezydenta nalezy kierowanie biezqcymi sprawami miasta i reprezentowanie 
miasta na zewnqtrz. Powyzsze zadania Prezydent wykonuje przy pomocy Urz~du, kt6rego 
jest kierownikiem. 

Zast~pcy Prezydenta 

Prezydent powotat trzech zast~pc6w, powierzajqc im w drodze zarzqdzenia prowadzenie 
okreslonych spraw miasta. 

Sekretarz Miasta Rzeszowa 

Sekretarz Miasta Rzeszowa, zwany dalej Sekretarzem, odpowiada w szczeg61nosci 
za zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania Urz~du. 

Skarbnik Miasta Rzeszowa 

Skarbnik Miasta Rzeszowa, zwany dalej Skarbnikiem, powotany na wniosek Prezydenta 
przez Rad~ Miasta Rzeszowa, jest gt6wnym ksi~gowym budzetu i w szczeg61nosci 
sprawuje nadz6r merytoryczny nad zadaniami dotyczqcymi przygotowania i realizacji 
budzetu miasta. 

2.2 Struktura organizacyjna Urz~du 

Prezydent, Zast~pcy Prezydenta, Skarbnik i Sekretarz swoje zadania realizujq przy 

pomocy Urz~du, poprzez nadzorowane przez siebie wydziaty, biura oraz samodzielne 

stanowiska pracy. 

Urzqd dziata w szczeg61nosci na podstawie nast~pujqcych akt6w prawnych: 

1) ustawa 0 samorzqdzie gminnym, 

2) ustawa 0 samorzqdzie powiatowym, 

3) Statut Miasta Rzeszowa, 

4) Regulamin Organizacyjny Urz~du Miasta Rzeszowa. 


Regulamin Organizacyjny Urz~du Miasta Rzeszowa okresla og61ne zasady funkcjonowania 

Urz~du, zadania poszczeg61nych wydziat6w, biur, oddziat6w, referat6w i samodzielnych 

stanowisk pracy. Stanowi podstaw~ do opracowania zakres6w czynnosci dla wszystkich 

zatrudnionych pracownik6w. 


Graficzna prezentacja struktury organizacyjnej Urz~du zostata zamieszczona na 

schemacie organizacyjnym - zatqcznik nr 1. 
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2.3 Gf6wne dokumenty wyznaczajClc kierunkl dziatania Miasta Rzeszowa 

Gtowne kierunki dziatania samorzqdu, w tym U rz~du jako jednostki, przy pomocy ktorej 

Prezydent zarzetdza miastem, Set zdeterminowane przez trzy kluczowe dokumenty: 

1) Strateg i~ Rozwoju Miasta Rzeszowa, 

2) Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego, 

3) Budzet Miasta Rzeszowa. 


3 System organizacyjny Urz~du Miasta Rzeszowa 

W systemie organizacyjnym Urz~du podstawowq dokumentacj~ stanowiet: 


1) Polityka Jakosci, 

2) Ksi~ga Jakosci, 

3) zarzetdzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa: w sprawie organizacj i i zasad 


funkcjonowania kontroB zarzetdczej w Gminie Miasto Rzeszow, a takie w sprawie 
wprowadzenia Procedury planowania dzlata lnosci oraz zarzqdzania ryzykiem 
w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, 

4) dokumenty systemu zarzqdzania jakosciet zgod nego z normq ISO 9001, 
5) Kodeks Etyki Pracownikow Urz~du Mlasta Rzeszowa, 
6) Regulamln Organizacyjny Urz~du Miasta Rzeszowa, 
7) Regulamin Pracy Urz~du Miasta Rzeszowa. 

Polityka Jakosci 

Prezydent ustanowH Po'lityk~ Jakoscl, ktora stanowi deklaracj~ do spetniania wymagan 
normy i cietgtego doskonalenia skutecznosci systemu zarzqdzania jakosciq w Urz~dzie. 
Wytycza strategiczne kierunki w dziatalnosci Urz~d u i jest podstawq do dokonywania 
okresowych przeglqdow stanu realizacj i ustalonych celow. 

Ksi~ga Jakosci 

Ksi~ga Jakosci stanowi podstawowy dokument systemu organizacyjnego Urz~du. Jest 
przewodnikiem po tym systemie. Opisany w Ksi~dze system zarzqdzania nadzorowany 
jest bezposrednio przez Sekretarza, ktory j est takie koordynatorem kontroli zarzqdczej. 
Pracownicy Urz~du Set zobowiqzani do zapoznania si~ z tresciq Ksi~gi Jakosci i stosowania 
zawartych w niej postanowien oraz dokumentow w niej przywotanych. 

Definicje 

Audit, audit (audyt) jakosci - systematyczny, nlezalezny i udokumentowany proces 
uzyski wania obiektywnego dowodu oraz j ego obiektywnej oceny w celu okreslenia 
stopnia spefn ienia kryteriow auditui przez audit jakosci nalezy rozumiec audit 
wewn~trzny, a ktorym mowa w normie PN-EN ISO 9001:2015-10 

Auditor, auditor jakosci pracownik U rz~du Miasta Rzeszowa posiadajqcy 
kompetencje do przeprowadzania auditow ja kosci 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujCl si~ w sieci komputerowej w porta lu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu sf.! materialami pomocniczymi. 
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Dokument - informacja oraz nosnik, na jakim jest zawarta 

Dowod z auditu - zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, kt6re Sq istotne ze 
wzgl~du na kryteria auditu i mozliwe do zweryfikowania 

Dzialanie korygujctce - dziatanie w celu wyeliminowania przyczyny niezgodnosci 
i zapobiezenia ponownemu wystqpieniu 

Identyfikowalnosc - zdolnose do przesledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji 
tego, co jest przedmiotem rozpatrywania 

Jakosc - stopien, w jakim zbi6r inherentnych wtasciwosci obiektu spetnia wymagania 

Klient - organizacja lub osoba, kt6ra otrzymuje produkt/ ustug~ - efekt finalny procesu 
(wobec kt6rej realizowana jest ustuga) 

Kontrola zarzctdcza - stanowi og6t dziatan podejmowanych dla zapewnienia realizacji 
cel6w i zadan w spos6b zgodny z prawem, efektywny, oszcz~dny i terminowy 

Komorka organizacyjna - to wydziat, kom6rka na prawach wydziatu (biuro) 
i samodzielne stanowisko pracy 

Ksi~ga Jakosci - dokument, w kt6rym okreslono system organizacyjny jednostki 

Najwyzsze kierownictwo - osoba, kt6ra na najwyzszym szczeblu kieruje organizacjq 
i jq nadzoruje - Prezydent 

Pelnomocnik ds. SZJ - osoba, powotana w drodze zarzqdzenia do realizacji zadan 
o istotnym dla SZJ znaczeniu, odpowiedzialna za prawidtowe, zgodne z normq ISO 9001 
funkcjonowanie SZJ 

POlityka Jakosci - og6t zamierzen i ukierunkowanie organizacji dotyczqce jakosci 
formalnie wyrazone przez najwyzsze kierownictwo 

Procedura - okreslony spos6b przeprowadzenia dziatania lub procesu. Procedury mogq 
bye udokumentowane lub nie 

Proces - zbi6r dziatan wzajemnie powiqzanych lub wzajemnie oddziatujqcych, kt6re 
przeksztakajq "wejscia" w "wyjscia" 

Produkt - wynik procesu 

System Zarzctdzania Jakoscict Urz~du Miasta Rzeszowa, SZJ, System - wdrozony 
i funkcjonujqcy w Urz~dzie system zarzqdzania do kierowania organizacjq i jej 
nadzorowania w odniesieniu do jakosci 

Weryfikacja - potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, ze zostaty 
spetnione wyspecyfikowane wymagania 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujq si'i! w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu Sq materialami pomocniczymi . 
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Wymaganie - potrzeba lub oczekiwanie, ktore zostato ustalone, przyj~te zwyczajowo 
lub j est obowiqzkowe 

Zadowolenie klienta percepcja klienta dotyczqca stopnia, w jakim jego wymagania 
zostaty spetnione 

Zapis dokument, w ktorym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody 
przeprowadzonych dziafan 

4 Kontekst organizacji 

4.1 Zroz.umienle organizacjl i jej kontekstu 

Urzqd funkcjonuje w otoczeniu zewn~trznym i wewn~trznym, ktore majq wptyw lub mogq 
miec wptyw na jakosc realizacj i ustug swiadczonych na rzecz klientow i stron 
za i nteresowa nych. 

Przy planowaniu systemu organizacyjnego, j ego poszczegolnych elementow, a takze 
podczas planowania dziatalnosci i zarzqdzania ryzykiem bierze si~ pod uwag~ nast~pujqce 
czynniki kontekstu zewn~trznego: 
1) sytuacja makropolityczna w Unii Europejskiej, ktora rzutuje na mozliwosc 

pozyskiwania srodkow zewn~trznych z programow wspierajqcych rozwoj miasta, 
2) sytuacja makropolityczna. w kraju, ktora rzutuje na mozliwosc pozyskiwania srodkow 

krajowych z programow wspieraj qcych rozwoj miasta, 
3) sytuacja makroekonomiczna w kraju, ktora rzutuje na mozliwosci finansowania 

funkcj onowania i rozwoju miasta jako podmiotu publicznego, 
4) zm ieniajqce si~ prawo i orzecznictwo sqdoW powszechnych i administracyj nych, 
5) wymagania i oczekiwania klientow Urz~du . 

Starannie anal izowany jest rown iez kontekst wewn~trzny organizacji, kto ry moze miec 

wptyw na j akosc swiadczonych ustug. 


Do najwazniejszych czynnikow wewn~trznych nalezq: 

1) przywodztwo w zarzqdzaniu Prezydenta, jako kierownika Urz~du, 


2) zmiany budzetu w trakcie roku (ograniczanie zakresu realizacji zadan), 

3) organizacja Urz~du (Regulamin Organizacyjny, schemat organizacyjny), wtasciwy 


podzial uprawnien i odpowiedzialnosci pracownikow, zmiany organizacyjne, 
4) kwali fikacje, kompetencje kadry Urz~d u, pol ltyka kadrowa Urz~du; 
5) wdroi:en ie systemu zarzqdzania ksztattujqcego ku ltur~ organizacyjnq (ISO), 
6) systemy informatyczne wspomagajqce rea l izacj~ zadan Urz~du. 

4 .2 Zrozumienie potrzeb i oczeklwan stron zainteresowanych 

W Urz~dzie zidentyfikowano zainteresowane strony, ktore majq lub mogq miec wptyw na 

system organizacyjny Urz~du. 


Do najwazniej szych zainteresowanych st ron na lei:q: 

1) beneficjenci zadan komorek organ'izacyj nych Urz~d u, 


Aktualne dokumenty SZJ znajduil:! si~ w sieci komputerowej w porta lu pod adresem http://qsystem. rzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu Sf! materia/ami pomocniczymi. 
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2) mieszkancy Miasta Rzeszowa, 
3) przedsi~biorcy (inwestorzy), 
4) organizacje spoteczne (w tym zwiqzki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia), 

5) turysci, 
6) radni, 
7) miejskie jednostki organizacyjne i ich klienci, miejskie spotki, 
8) postowie, senatorowie, 
9) administracja rzqdowa, 
10) administracja samorzqdowa, 
11) organy kontrolne (np. NIK, RIO, UKS), 
12) organy Unii Europejskiej, 
13) dostawcy ustug dla Urz~du, 
14) media. 

Raz w roku przeprowadzane Sq badania poziomu satysfakcji Klienta w zakresie ustug 
swiadczonych w Urz~dzie. Na ich podstawie przygotowywane Sq dla Kierownictwa wnioski 
do analizy, stanowiqce pomoc w dalszym doskonaleniu systemu. 

4.3 Okreslenie zakresu systemu organizacyjnego 

Systemem kontroli zarzqdczej obj~te Sq wszystkie kom6rki organizacyjne Urz~du. 

Struktur~ organizacyjnq i zakresy spraw zatatwianych przez poszczeg61ne kom6rki 
organizacyjne okresla Regulamin Organizacyjny Urz~du Miasta Rzeszowa. 

W Urz~dzie jest wdrozony, utrzymywany i doskonalony system zarzqdzania jakosciq 
spetniajqcy wymagania normy ISO 9001, obejmujqcy wszystkie komorki organizacyjne, 
w zakresie: "Swiadczenia ustug administracji samorzqdowej zaspokajajqcych potrzeby 
spotecznosci lokalnej oraz zapewniajqcych wszechstronny rozwoj miasta." 

W systemie zarzqdzania w Urz~dzie z uwagi na jego specyfik~ dziatania zastosowania nie 
ma pkt 8.3 normy - Projektowanie i rozw6j produktu/ustugi. Urzqd nie projektuje swoich 
ustug. Sq one zaprojektowane w przepisach prawa. Jednoczesnie nie ma to zadnego 
wptywu na zdolnosc: i odpowiedzialnosc: Urz~du w zakresie dostarczenia klientom ustug 
spetniajqcych wtasciwe wymagania. 

4.4 System organizacyjny Urz~du i jego procesy 
[zastosowanie ma standard B6 kontroli zarzqdczej - Okreslanie cel6w zadan, 

monitorowanie i ocena ich realizacji] 


W Urz~dzie ustanowiono, udokumentowano, wdrozono i utrzymuje si~ SZJ oraz ciqgle 

doskonali jego skutecznosc: i efektywnosc: zgodnie z wymaganiami normy. 

W tym celu : 

1) zidentyfikowano procesy majqce wptyw na system zarzqdzania jakosciq jego 


zastosowanie w Urz~dzie, 
2) okreslono kolejnosc: i wzajemne oddziatywanie tych procesow, 
3) opisano jednolite zasady realizacji takich procesow, 

Aktualne dokumenty SZJ znajduj~ si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu s~ materialami pomocniczymi . 
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4) okreslono parametry pomiaru procesu. Wyn lki pomiarow procesow analizowane Sq 
przez Prezydenta i na ich podstawie podejmowane Sq decyzje zapewniajqce popraw~ 
dzia~alnosci Urz~du, 

5) zapewniono zasoby i informacje konieczne do wspierania dzia~an operacyjnych 
i kontroli tych procesow, 

6) wdroiono dzia~ania konieczne do os iqgn l~cia zamierzonych celow, 
7) postanowiono systematycznie badac skutecznosc systemu (aud/ty, przeglqdy, 

mierniki) , a w razie koniecznosci podejmowac niezb~dne dla naprawy bqdi poprawy 
dzia~an ia . 

System ten podlega ciqg~emu nadzorowi i doskonaleniu poprzez monitorowanie 
planowanych dzia~an i zak~adanych wynikow zgodnle z podejsciem procesowym. 

Wzajemne powiqzania i oddzia~ania pomi~dzy procesami pokazano na mapie 
procesow, ktora stanowi za~qcznik nr 2 do Ksl~gi Jakosci. 

Procesy zidentyfikowane w Urz~dzie zosta~ podzlelone na zarzqdcze, g~owne oraz 
wspomagajqce. 

Do procesow zarzqdczych zaliczono te, ktore umozliwiajq sprawne dzia~anie organizacji. 
Do procesow g~ownych zaliczono te, ktore Sq bezposrednio zwiqzane z produktem 
oraz jego tworzeniem. 
Do procesow wspomagajqcych zal iczono te, ktore peniq funkcj~ pomocniczq w stosunku 
do procesow zarzqdczych i gtownych. 
Informacj e na temat poszczegolnych procesow Sq zawarte w portalu intranetowym 
QSystem. 
Konsekwentna realizacja ustalonego przebiegu procesow, ich wtasciwe nadzorowanie 
i monitorowanie oraz wykorzystywanie informacj i z analizy, s~uiy zachowaniu ciqgtosci 
dzia~alnosc i U rz~du, wtasciwemu nadzorowi nad wykonywaniem zadan oraz poprawie 
skutecznosci i efektywnosci dziatan U rz~du , a w rezultacie decyduje 0 doskonaleniu 
jakosci us~ug swiadczonych w U rz~dzie. W tym zakresie w sposob ciqg~ planowane 
j podejmowane Sq dzia~ania niezb~dne do os jqgn i~ci a celow i doskonalenia swiadczonych 
us~ug w U rz~dzje . 

5 Przyw6dztwo 

5.1 Przywodztwo i zaanga:iowanie 
[zastosowanle ma standard A1 kontroli zarzqdczej - Przestrzeganie wartosci etycznych] 

Naj wyisze Kierownictwo demonst ruje swoje przywodztwo i zaangaiowanie si~ 


w tworzenie i wdroi enie systemu organizacyj nego, w szczegolnosci poprzez: 

1) zapewnlenie rozliczalnosci skutecznosci tego systemu, 

2) ustanowienie Polityki Jakosci, 

3) za pewnienie integracji wymagan systemu do u~ug realizowanych przez Urzqd, 

4) promowanie podejscia procesowego i zarzqdzania ryzykiem, 
5) zapewnienie dost~pnosci zasobow koniecznych do funkcjonowania systemu 

i rea lizacjl wyznaczonych dla niego celow, 
Aktualne dOKumenty SZJ znajdujq si~ w siecl komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 
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~ 	 Ksi~ga Jakosci 

6) 	 zakomunikowanie w Urz~dzie znaczenia spetnienia wymagan Klienta oraz wymagan 
przepisow prawnych i wewn~trznych uregulowan organizacyjnych. StUZq temu przede 

wszystkim spotkania i narady z kadrq kierowniczq Urz~du, 
7) zapewnienie, ze system osiqga zaplanowane wyniki, 

8) wspieranie pracownikow Urz~du majqcych wktad w skutecznosc systemu, 


9) promowanie doskonalenia, 

10) przeprowadzanie corocznych przeglqdow zarzqdzania, 

11) wdrozenie Kodeksu Etyki Pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa oraz wsparcie 


i promowanie przestrzegania wartosci etycznych dajqc dobry przyktad codziennym 

post~powaniem i podejmowanymi decyzjami. 

5 .1.2 Orientacja na klienta 
[zastosowanie ma standard D18 kontroli zarzqdczej - Komunikacja zewn~trzna] 

Prezydent uznat, iz w centrum zainteresowania Urz~du jest klient. Zobowiqzat wszystkich 
pracownikow Urz~du do spetniania stusznych potrzeb oczekiwan klientow 
w granicach obowiqzujqcego prawa. 
Realizujqc swoje zaangazowanie na rzecz klientow Najwyzsze Kierownictwo Urz~du 

zapewnia: 
1) identyfikacj~ potrzeb i oczekiwan klientow, 
2) identyfikacj~ ryzyk i szans, ktore mogq mlec wptyw na zgodnosc ustugi 

z wymaganiami i zdolnosc do zwi~kszania zadowolenia klienta oraz ze Sq one 
wtasciwie okreslone i zaadresowane, 

3) sprawnq i zgodnq z prawem realizacj~ ustug (identyfikacja wymagan prawnych do 
zadan), 

4) popraw~ warunkow organizacyjnych i technicznych obstugi klient6w, 
5) tworzenie przyjaznego klimatu w relacjach z klientem, 
6) prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej. 

Klientami Urz~du Sq gtownie: 

1) mieszkancy miasta - spotecznosc lokalna, 

2) osoby nie b~dqce mieszkancami miasta, ktore oczekujq od Urz~du zapewnienia 


realizacji ich stusznych i zgodnych z prawem interesow - osoba (fizyczna lub prawna), 
3) organizacje pozarzqdowe, 
4) przedsi~b i orcy, inwestorzy, 
5) turysci. 

Sukces dZiatan Urz~du zalezy od zrozumienia i zaspokojenia biezqcych i przysztych 
potrzeb i oczekiwan obecnych i potencjalnych klientow. Orientacja na klienta znajduje 
odzwierciedlenie w szczegolnosci w obszarach: 
1) organizacji pracy Urz~du, 
2) komunikacji z klientem w tym przekazywanie informacji 0 produktach - ustugach 

swiadczonych przez Urzqd, 
3) identyfikacji wymagan dotyczqcych produktow Urz~du, 
4) badania spetnienia okreslonych wymagan. 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem .erzeszow.pl 
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Rozpoznanie i okreslenie wymagan klientow odbywa si~ poprzez: 

1) analiz~ nadsytanej korespondencj i, rown iei elektronicznej, 

2) analiz~ skarg i wnioskow, 

3) rozmowy z klientami, 

4) analiz~ wyni kow badan satysfakcj i klienta, 

5) udost~pn ja nie formularzy wnioskow wnoszonych spraw. 


Dzi~ki rozpoznaniu oczekiwan klienta Prezydent podejmuje dziatania zmierzajqce do 

ciqgtego doskonalenia metod i form obstug i klienta w oparciu 0 ich sugestie oraz 

propozycj e pracownikow Urz~du. Wszystkie sposoby okreslania i spetniania wymagan 

klienta maj q za cel uzyskanie najwyiszego poziomu j ego satysfakcji. 

Wychodzqc naprzeciw oczekiwaniom Klientow Urz~du oraz w celu usprawnienia ich 

obstugi utworzono w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Teleinformatyczne 

Centrum Obstugi Mieszkancow oraz cztery Punkty Obstugi Mieszkancow zlokalizowane 

w roinych galeriach handlowych w Rzeszowie. 


S.2 Polityka jakosci 
[zastosowanie ma standard 65 kontroli zarzqdczej - Misja] 

Celem Urz~du jest swiadczenie ustug na najwyiszym poziomie w realizacji zbiorowych 
i indywidualnych potrzeb klientow. 
Aktualna Polityka Jakosci Urz~du stanowi zatqcznik do zarzqdzenia nr 63/2016 
Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 wrzesnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Polityki 
Jakosci Urz~d u Miasta Rzeszowa. Jest ona rozpowszechniona w Urz~dzie oraz dost~pna 
dla zainteresowanych stron w BIP Miasta Rzeszowa. 

5 .3 Role, odpowledzialnosc i uprawnienia W organizacji 
[zastosowanie majq: standard A3 kontroll zarzqdczej - Struktura organizacyjna; standard 
A4 kontroli zarzqdczej - Delegowanie uprawnien ; standard C12 kontroli zarzqdczej -
Ciqgtosc dziatalnosci ] 

Zasady organizacj i, funkcjonowan ia Urz~du oraz uprawnienia i odpowiedzialnosci 
pracownikow zostaty okreslone w Regu laminie Organizacyjnym Urz~du Miasta Rzeszowa, 
zarzqdzeniach Prezydenta, procedu rach i instrukcjach, a takie w pisemnych zakresach 
czynnosci pracownikow Urz~du oraz w udzlelonych 1m upowainieniach. 

Prezydent 

Prezydent od pow iedzialny jest za: 
ustanowienie Polityki Jakosci, 

- zapewnienie, ie ustanowione Sq cele dotyczqce j akosci, 
promowanie podejscia procesowego oraz zarzqdzania ryzykiem, 

- zakomunikowanie w Urz~dzie znaczenia spetn ienia wymagan Klienta oraz wymagan 
przepisow prawnych i wewn~trznych uregulowa n organizacyjnych, 
nadzor nad efektywnosciq systemu organizacyjnego, 
przeprowadzanie rocznych przeglqdow zarzqdzan ia , 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem .erzeszow.pl 
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- zapewnienie zasobow niezb~dnych dla efektywnego funkcjonowania systemu 

organizacyjnego. 

Zast~pcy Prezydenta 

Zast~pcy Prezydenta w nadzorowanym przez siebie zakresie odpowiedzialni Sq za: 
- state usprawnianie realizowanych procesow, 

nadzor nad realizacjq dziatan doskonalqcych, zgodnie z podziatem zadan. 

Sekretarz - Pelnomocnik ds. Systemu Zarzctdzania Jakoscict 

5ekretarz - Petnomocnik ds. 5Z] odpowiada za nadzor nad wdrozeniem i rozwojem 5Z]. 
Do obowiqzkow Petnomocnika ds. 5Z] nalezy w szczegolnosci: 

zapewnienie, ze wymagane procesy Sq ustanawiane, wdrazane i utrzymywane 
zgodnie z wymaganiami przepisow i normy ISO 9001, 
przedstawianie Prezydentowi sprawozdan z biezqcego funkcjonowania systemu 
zarzqdzania ze szczegolnym uwzgl~dnieniem kwestii ciqgtego jego doskonalenia, 
zapewnienie upowszechnienia w Urz~dzie swiadomosci dotyczqcej wymagan klienta, 
organizowanie prac zwiqzanych z prowadzeniem przeglqdow zarzqdzania, 
planowanie i nadzorowanie przeprowadzania auditow jakosci, 
organizowanie i wspieranie prac zwiqzanych z dokonywaniem przez ZespOt 5terujqcy 
5Z] przeglqdow jakosci, 
inicjowanie i nadzorowanie dziatan doskonalqcych, 
realizowanie innych obowiqzkow i uprawnien niezb~dnych do wykonania zadan 
okreslonych 5Z]. 

Skarbnik 

5karbnik odpowiada za utrzymanie i doskonalenie 5ystemu Zarzqdzania ]akosciq 
w zakresie procesow dotyczqcych zarzqdzan ia finansami. 

Zesp61 Sterujctcy SZJ 

Zespot 5terujqcy 5Z] jest odpowiedzialny za doskonalenie, poprzez wskazywanie 
ogolnych kierunkow rozwoju 5ystemu Zarzqdzania ]akosciq. Zespot 5terujqcy 5Z] 
wspiera Prezydenta w sprawowaniu kontroli zarzqdczej . 

Dyrektorzy wydzial6w, kom6rek na prawach wydzial6w, jednoosobowe 

stanowiska pracy 

Dyrektorzy wydziatow, komorek na prawach wydziatow, jednoosobowe stanowiska pracy 
odpowiedzialni Sq za: 
- zbieranie informacji 0 wyst~powaniu niezgodnosci dotyczqcych zakresu dziatania 

komorki organizacyjnej, 

podejmowanie dZiatan doskonalqcych dotyczqcych dziatania komorki organizacyjnej, 

przygotowywanie dla Petnomocnika ds. 5ystemu Zarzqdzania ]akosciq propozycji 

dziatan doskonalqcych i zmian w 5ZJ, 


- podj~cie decyzji w zakresie potrzeby ustanowienia procesow i dokumentow, 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem .erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu Sq materia/ami pomocniczymi. 
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przedk~adanie propozycji celow doty czqcych jakosci na szczeblu wydziatu, komorki na 

prawach wydzialu, jednoosobowego stanowiska pracy i ich realizacj~ po zatwierdzeniu 

przez Prezydenta wraz z odpowiedniq sprawozdawczoscict, 

prowadzenie cZqstkowych przeg lqdow j akosci, 

ksztaltowanie, takie wlasnyrn przyktadem, wsrod pracownikow postaw orientacji na 

klienta, 


- za rzctdzanie realizowanymi procesami tak, aby skuteczne bylo ich planowanie, 
przebieg I nadzorowanie, 

- zapoznanie z dokumentami systemu organ izacyjnego oraz ich zmianami podleglych 
pracownikow, 
dbalosc 0 funkcjonowanie systemu organizacyjnego w podleglej komorce 
organizacyjnej. 

W'asclciele procesow 

Wlasciciele procesow odpowiedzialni Sq za: 
- sformulowanie celu procesu i zapewnienie zgodnosci procesu z cel,ami okreslonymi 

w Polityce Jakosci, 
- zapewn lenie stosownego opisu procesu, 

prowadzenie cZqstkowych przeglqdow jakoscl, 
- zapewnien ie odpowiedniego poziomu wiedzy uczestnikow procesu w zakresie 

niezb~dnym do jego realizacji, 
monitorowanie i analizowanie przebiegu procesu, 

- wn ioskowanie do uczestnikow procesu 0 przekazanie danych pomagajqcych 
kontrolowac efektywnosc i jakosc procesu , 

- dokonywanie zmian w opisach procesow zgodnie z pisemnq procedurq, 
nadzor nad dokumentami SZJ zwlqzanymi z procesem, 
okreslanie potrzeb w zakresie standaryzacji dzlatari (instrukcji, formu larzy i innej 
dokumentacj i procesu), 
identyfi kowanie niezgodnosci i zag rozen oraz inicjowanie dzialari doskonalqcych 
dotyczqcych przebiegu procesu, 
prowadzenle przeglqdow dokumentacj i nadzorowanych procesow, 

- sporzqdzan ie i utrzymywanie odpoWiednich zapisow z przeprowadzanych dZialari, 
ustanowienie, zebranie oraz ana li z~ miernikow i wskaznikow procesow, 
kom uni kacj~ wszystkich zmian w procesach ich uczestnikom. 

Powyisze zadania wykonywane Sq takie przez dyrektorow wydzialow, komorek na 
prawach wydziatow uczestniczqcych w procesie wydawania decyzji administ racyjnych, 
postanowien, zaswiadczeri oraz op inii . 

W przypadku stwierdzenia, ie zaplanowane wyn iki nie b~dq oSiqgane, naleiy uruchomic 
dzialania doskonalqce. 

Auditorzy ja ko~ci 

Audito rzy jakosci odpowiadajq za prawidlowe przeprowadzanie auditu I sporzqdzenie 
raportu uwzgl~dniajqcego wyniki auditu. 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujCj si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem .erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu sCI materialami pomocniczymi. 


http:http://qsystem.erzeszow.pl


Dokumentacja Systemu Zarzildzania Jakosciil Nr: KJ-1 

Strona: 17/31 IWyd. 4 

Ksi~ga Jakosci Data wydania: 
20.03.2017 

~ 

Realizujqc swoje dziatania, ponoszq odpowiedzialnosc przed Petnomocnikiem ds. SZJ. 

Wykaz auditorow jakosci okreslony jest w zarzqdzeniu nr 28/2017 Prezydenta Miasta 
Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia auditorow jakosci w Urz~dzie 
Miasta Rzeszowa, z poin. zm. 

Wszyscy pracownicy Urz~du 

Wszyscy pracownicy Urz~du odpowiedzialni Sq za: 
- znajomosc procedur przez siebie realizowanych i ich sumienne przeprowadzanie 

z zachowaniem terminu realizacji, 
- zgtaszanie bezposredniemu przetoionemu uwag i wnioskow w zakresie skutecznosci 

SZJ oraz dotyczqcych wykonywanych czynnosci, 
- dqienie do doskonalenia swoich kwalifikacji, 
- prezentacj~ postaw potwierdzajqcych orientacj~ na klienta w zakresie kompetencji, 

kultury obstugi, sumiennosci, przestrzegania prawa i dbania 0 wizerunek Urz~du. 

6 Planowanie 

6.1 Dziatania odnoszilce si~ do ryzVk i szans - zarzildzanie ryzykiem 
[zastosowanie majq: standard 67 kontroli zarzqdczej - Identyfikacja ryzyka; standard 68 
kontroli zarzqdczej - Analiza ryzyka; standard 69 kontroli zarzqdczej - Reakcja na 
ryzyko] 

Szczegotowe informacje dotyczqce planowania dziatalnosci oraz zarzqdzania ryzykiem 
zawiera zarzqdzenie nr 48/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia Procedury planowania dziatalnosci oraz zarzqdzania ryzykiem 
w Urz~dzie Miasta Rzeszowa. 

6.2 Cele jakosciowe i planowanie ich osiilgni~cia 
[zastosowanie ma standard 66 kontroli zarzqdczej - Okreslanie celow zadan, 
monitorowanie i ocena ich realizacji] 

Szczegotowe informacje dotyczqce planowania dziatalnosci zawiera zarzqdzenie 
nr 48/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia Procedury planowania dZiatalnosci oraz zarzqdzania ryzykiem w Urz~dzie 
Miasta Rzeszowa. 

Cele ogolne zostaty okreslone w Polityce Jakosci i m.in. na ich podstawie ustanawiane Sq 
cele bardziej szczegotowe. 

Plan dziatalnosci i rejestr ryzyka Urz~du Miasta Rzeszowa zatwierdza Prezydent podczas 
przeglqdu zarzqdzania. Prezydent zatwierdza ponadto sprawozdanie z rea lizacj i celow 
i zadan Urz~du Miasta Rzeszowa sporzqdzone za rok poprzedni. 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeslow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu Sq materialami pomocniczymi. 
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6.3 Planowanie zmian systemu organizacyjnego 

Niezb~dne ustalenia pisemne dotyczetce planowania systemu organizacyjnego, zostaty 
zawarte w Ksi~dze Jakosci i w poszczegolnych procedurach. W planowaniu systemu 
uwzgl~dniane Set dane z przeprowadzonych analiz, wyniki auditow jakosci, monitorowania 
procesow, monitorowania zgodnosci rea lizacji zadari oraz badania satysfakcji klienta, 
ktore wykorzystywane Set do formutowania zadari w kierunku doskonalenia tego systemu. 

7 Wsparcie 

7.1 Zasoby 

7.1.1 Postanowlenia ogolne 

W celu okreslenia i zapewnienia zasobow niezb~dnych do doskonalenia skutecznosci 

systemu oraz spetnienia oczekiwan klientow Urz~du przyktada si~ szczegolnet uwag~ do 

zapewnienia srodkow finansowych i racjonalne gospodarowanie nimi. 

Zasobami niezb~dnymi do wdroienla, funkcjonowania i cietgtego doskonalenia systemu, 

Set: 

1) zasoby ludzkie, 

2) srodki fi nansowe, 

3) infrastruktura. 

Kierownictwo U rz~du zapewnia zasoby poprzez odpowiedniet polityk~ kadrowet, finansowet 

oraz zapewnienie wyposaienia Urz~d u. 


7.1.2 Ludzie 

Pracownicy Urz~du stanowiet 0 skutecznosci i j akosci realizowanych zadari. Na sprawne 
i wtasciwe wykonywanie zadari wptyw majq takie czynniki jak: wyksztakenie, 
umiej~tnosci, doswiadczenie i szkolenla . Polityka kadrowa Urz~du prowadzona jest 
zgodnie z ustawq 0 pracownikach samorzqdowych, w ramach srodkow przeznaczanych na 
ten cel w budiecie miasta. 

7.1.3 Infrastruktura 
[zastosowanie ma standard C13 kontroli zarzqdczej - Ochrona zasobow, standard C 15 

kontroli zarzqdczej - Mechanizmy kontroli dotyczetce systemow informatycznych] 


W celu za pewnienia swiadczenia ustug spetniajqcych wymagania okreslone w przepisach 

prawa i w przyj~tych procedurach, Urzctd zapewnia infrastruktur~ potrzebnq do 

prawidtowego przebiegu procesow oraz osictgania przyj~tych celow. Infrastruktura 

obejmuje: 

1) budynki Urz~du wraz z instalacjami oraz pomieszczeniami przeznaczonymi do pracy, 

2) srodki trwate, takie jak meble, urzqdzenia biurowe, urzqdzenia kserograficzne i inne, 

3) siee telefonicznct., 

4) sprz~t i osprz~t komputerowy w sleci informatycznej, 

5) oprogramowanie komputerowe oraz aplikacje stuzctce informatyzacji procesow i zadan 


realizowanych przez Urzqd, 
Aktualne dokumenty SZJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 


Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu SCI materialami pomocniczymi. 
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6) materiaty (np. biurowe), drobny sprz~t biurowy. 

Urzqd jest zlokalizowany w kilkunastu budynkach na terenie Rzeszowa. Ratusz znajduje 
si~ na miejskim rynku. Tu mieszczq si~ gabinety Prezydenta i jego Zast~pcow, a takie 
Sekretarza. Dodatkowo w hipermarkecie funkcjonuje Punkt Informacyjny Urz~du, 

a w czterech galeriach handlowych Punkt Obstugi Mieszkancow Urz~du. 

Zarzqdzaniem nieruchomosciami, b~dqcymi siedzibq Urz~du, zajmuje si~ Oddziat 
Gospodarczy Wydziatu Organizacyjno-Administracyjnego. Wyrazem dbatosci 
o infrastruktur~ jest planowanie w budiecie miasta wydatkow na zakup nowych urzqdzen 
oraz na modernizacj~ istniejqcych. 

Siec telefonicznq tqcza internetowe dla Urz~du zapewnia regionalna siec 
szerokopasmowa ResMAI'J. Powstata ona w ramach projektu "Budowa regionalnej sieci 
szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN etap I". Fundusze na jego 
funkcjonowanie zostaty w 75 % pozyskane w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na terenie miasta w 2006 r. zamontowano 60 hot
spotow, gtownie zlokalizowanych na budynkach urz~dowych i oswiatowych. Z darmowego 
Internetu mogq rowniei korzystac mieszkancy miasta. 

Rozbudowa sieci nastqpita w ramach kolejnego projektu pn.: "Budowa regionalnej sieci 
szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAI'J etap 2", ktory zostat zrealizowany 
w latach: 2010 - 2015 i obejmowat uzupetnienie struktury sieci telefonicznej 
i internetowej ResMAN, wybudowanej w ramach 1 etapu. Rozbudowa polegata na 
utworzeniu kolejnych dwoch stacji bazowych bardzo zaawansowanego technicznie 
szerokopasmowego systemu radiowego typu punkt-wiele punktow LMDS oraz osmiu 
stacji bazowych szerokopasmowego systemu radiowego WiMAX, ktore umoiliwity 
podtqczenie do sieci internetowej obiektow w postaci budynkow. W rezultacie poszerzono 
jakosc ustug w 96 budynkach i uzyskany zostat dost~p do sieci przez kolejnych 61 
budynkow jednostek organizacyjnych administracji publicznej, odpowiednio 45 na terenie 
Gminy Miasto Rzeszow i 16 na terenie Gminy Krasne. Stacje te zintegrowaty lokalne sieci 
znajdujqce si~ w tych budynkach w jednq siec klasy metropolitalnej MAN z centrum 
zarzqdzania w Rzeszowie i centrum lokalnym w Urz~dzie Gminy Krasne. W budynkach 
tych jest 1666 punktow dost~pu do Internetu w postaci portow sieciowych podtqczonych 
do komputerow Pc. Szerokopasmowy Internet socjalny zostat udost~pniony 
mieszkancom w otoczeniu tych jednostek poprzez zainstalowanie na nich 110 
podwojnych punktow dost~pu do Internetu - hotspotow Wi-Fi, pracujqcych w pasmie 2,4 
i 5 GHz. Wczesniej dotqczone do sieci ResMAN budynki otrzymaty urzqdzenia abonenckie 
WiMAX, co zapewnito polepszenie jej funkcjonowania oraz przeptywnosc koniecznq do 
uruchamianych e-ustug w edukacji. We wszystkich budynkach sieci ResMAN funkcjonuje 
rozbudowywany w 2 etapie 0 900 stanowisk profesjonalny system telefonii internetowej 
VolP, eliminujqcy tradycyjnq siec telefonicznq. Realizacja projektu znaczqco wptyn~ta na 
rozwoj zaplecza informatyczno telekomunikacyjnego w obr~bie aglomeracji 
rzeszowskiej. 

7 .1.4 Srodowisko realizowanych proces6w 

W Urz~dzie w obszarze srodowiska pracy zapewniono nadzor, petne bezpieczenstwo, 
zgodne z wymaganiami BHP oraz srodki finansowe na utrzymanie i ciqgle 
dostosowywanie w odniesieniu do obowiqzujqcych wymagan prawnych srodowiska pracy. 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu Sq materia/ami pomocniczymi. 
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Zapewniono, aby kaide stanowisko pracy by to wyposaione w potrzebne pracownikowi 

przedmioty Z uwzgl~dnieniem zasad ergonomii. 


Ze wzgl~d u na charakter pracy w Urz~d z ie warunki srodowiska pracy potrzebne do 

osiqgni~cia zgodnosci z wymaganiami dotyczqcymi produktu odnoszq si~ do: 

1) warunkow w jakich przechowuje si~ i gromadzi dokumentacj~ - w tym dokumentacj~ 


archlwalnq (zgodnie z wymaganiami prawnymi), 
2) warun kow w ktorych swiadczone Sq ustugi (ogolne wymagania okreslone w przepisach 

dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy). 

Poza przestrzeganiem wymagan dotyczqcyeh wtasciwych warunkow fizycznych 
srodowiska w Urz~dzie stworzone Sq warunki i mechan izmy majqce na celu promowanie 
etycznych relaeji mi~dzy pracownikami oraz w kontaktach z klientami. 

7.1.5 Zasoby do monitorowanla i pomiar6w 

W Urz~dzie monitorowane Sq procesy reallzacji ustug i zostato to opisane w pkt. 9. Ksi~gi 
Jakosci. Dodatkowo w Urz~dzie stosuje si~ przyrzqdy do pomiaru temperatury 
i wilgotnosci powietrza, stuiqce do monitorowania warunkow sktadowania dokumentow. 
Z dzlatan tych utrzymywane Sq zaplsy . 

7.1.6 Wiedza organizacji 
[zastosowanle ma standard A2 kontroli zarzqdczej - Kompetencje zawodowe] 

Wiedza w orga nizacji dotyczy sposobu realizacji ustug Urz~du oraz interpretacji przepisow 
prawa, ktore majq zastosowanie w czasie real izacji procesow. Wiedz~ t~ nabywa si~ 

w tryb ie doskonalenia zawodowego u rz~dnikow, zarowno w trybie samoksztatcenia jak 
i szkolen. 

7.2 Kompetencje 
[zastosowan ie ma standard A2 kontroll zarzqdczej - Kompetencje zawodowe, standard 
A4 kontroli zarzqdczej - Delegowanie uprawnien] 

Zgodny z ustawq 0 pracownikach samorzqdowych nabor pracownikow Urz~du zapewnia 
zatrudnien ie pracownikow wykwali fi kowanych, 0 odpowiednich umiej~tnosciach 

praktycznych i przygotowaniu zawodowym . Tym samym zatrudnieni pracowni cy spetniajq 
wymogi okres lone w ustawie 0 pracowni kach samorzqdowych, rozporzqdzeniu Rady 
Ministrow w sprawie wynagradzania pracownlkow samorzqdowych. Wy ksztakenie, 
szkolenia, zdobywane umiej~tnosci I doswiadczenie powodujq, ie pracownicy Urz~du Sq 
kompetent ni do wy tworzenia produktu 0 wysokiej jakosci. Pracownicy Urz~du w ramach 
podwyiszania swoich kwalifikacji mogq brae udzlat w szkoleniach, warsztatach 
i seminariach. Planowane Sq pot rzeby w zakresie szkolen, zabezpieczaj qc corocznie 
srodki f inansowe na ten cel w budi:ecie miasta. Przeprowadzana jest ocena skutecznosci 
szkolen. Pracownicy podejmujqcy po raz pierwszy prac~ na stanowisku urz~dniczym 

odbywajq stu i:b~ przygotowawczq zakonczonq egzamlnem. 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujCl si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej beZ oryginalnego podpisu SCI materia/ami pomocniczymi. 
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Wydziat Organizacyjno - Administracyjny prowadzi akta osobowe pracownikow Urz~du, 
w ktorych przechowywane Sq zapisy dotyczqce wyksztatcenia i umiej~tnosci (swiadectwa 
szkolne, dyplomy), szkolen (kopie zaswiadczen i certyfikatow) oraz doswiadczenia 
zawodowego (swiadectwa pracy). Na szkolenia pracownicy Sq kierowani stosownie do 

potrzeb organizacji. 
W Urz~dzie dokonywana jest okresowa ocena pracownikow. Umozliwia ona 
sformutowanie wzajemnych oczekiwan oceniajqcego i ocenianego. Pozwala stwierdzie, 
jakie dziatania organizacyjne powinny bye podj~te, aby podniese jakose swiadczonej 
pracy oraz jakie Sq ambicje zawodowe i szkoleniowe pracownika. 

7.3 Swiadomosc 

Kazdy pracownik Urz~du jest swiadomy wymagan systemu organizacyjnego, w tym 

w szczegolnosci: 

1) Polityki Jakosci, 

2) celow dotyczqcych jakosci, 

3) udziatu pracownika w osiqganiu skutecznosci systemu organizacyjnego w swoim 


obszarze odpowiedzialnosci, tqcznie z korzysciami, ktore odnosi Urzqd dzi~ki takiej 
postawie, 

4) skutkow sytuacji, gdy pojawiajq si~ niezgodnosci w systemie organizacyjnym. 

7.4 Komunikacja 
[zastosowanie ma standard 016 kontroli zarzqdczej - Biezqca informacja, 017 kontroli 

zarzqdczej - Komunikacja wewn~trzna i standard 018 kontroli zarzqdczej - Komunikacja 

zewn~trzna] 


W Urz~dzie funkcjonuje system komunikacji wewn~trznej zewn~trznej, umozliwiajqcy 

jego sprawne funkcjonowanie. 


Komunikacja wewn~trzna: 


Zasady komunikacji wewn~trznej zapewniajq sprawne przekazywanie informacji 

wewnqtrz Urz~du oraz zapobiegajq niepotrzebnym powtorzeniom dziatan i zapewnlaJq 

przekazywanie pracownikom i klientom aktualnych informacji dotyczqcych realizowanych 

zadan i zatatwianych spraw. 

Ustanowiono nast~pujqce metody komunikacji wewn~trznej: 


1) internet i intra net, 

2) spotkania z kierujqcymi komorkami organizacyjnymi Urz~du, 


3) korespondencja (rowniez e-mail) z pracownikami Urz~du, 


4) elementy systemu Elektronicznego Zarzqdzania Ookumentacjq, 

5) spotkania robocze z pracownikami Urz~du, 


6) wywieszenie w miejscach ogolnie dost~pnych Polityki Jakosci. 

Przebieg procesow komunikacyjnych jest dokumentowany w formie protokotow 

z posiedzen i narad, zapisow elektronicznych. 

Kierujqcy komorkami organizacyjnymi i pracownicy posiadajq bezposredni dost~p do 

zrodta przepisow prawnych podczas realizacji zadan. Zakres zadan wykonywanych 

w danej komorce organizacyjnej okresla Regulamin Organizacyjny Urz~du. 


Aktualne dokumenty SZJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu Sq materia/ami pomocniczymi . 
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Komunikacja zewn~trzna, w tym z klientami: 

Kierownictwo Urz~du i pracownicy Sq w petni 5wiadomi, ie w swietle zm ieniajqcych si~ 


przepisow prawa szybka, pe~na i zawsze aktualna informacja jest podstawowym celem 

realizacji polityki informacyjnej. 


W Urz~d z ie ustalone Sq zasady dot. komu nikacji zewn~trznej oraz kompetencji 

i uprawnien kadry kierowniczej i pracownikow w tym zakresie. 

Komunikacj a zewn~trzna dotyczy gtownie klientow Urz~du i stron zainteresowanych. 

Szczegofowy opis zasad komunikacji zewn~trznej opisano w pkt. 8. 2.1. KJ. 


7 .S Udokumentowane informacje 
[zastosowanie ma standard C10 kont roli zarzqdczej - Dokumentowanie systemu kontroli 
zarzqdczej, standard D16 kontroli zarzqdczej - Biezqca informacja] 

Szczegotowe zasady nadzoru nad udokumentowanymi informacjami okresla procedura 
PZ 1. 

8 Dzlalania operacyjne 

8 .1 Planowanie realizacji ustug 

Planowanie realizacji produktow U rz~du polega na przygotowywaniu planow lub 
projektow : 
1) aktow normatywnych (uchwat i zarzqdzen) lub czynnosci prawnych okreslajqcych 

sposob realizacji zadan publicznych w celu zaspokoj enia zbiorowych potrzeb wspolnoty 
samorzqdowej Cumow i porozumien), 

2) ustug publicznych oraz materialnych efektow tych usfug, 
3) aktow administracyjnych (decyzji, postanowien, zaswiadczen) w celu zatatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracj i publicznej, 
4) innych dokumentow, czynnosci prawnych lub czynnosci materialno-technicznych, 

informacjl , obj~tych zadaniami miasta. 

W procesie planowania realizacji produktow Urzqd opiera si~ na powszechnie 

obowiqzujqcych przepisach prawa, aktach prawa miejscowego, porozumieniach 

zawartych przez miasto oraz aktach wewn~trznych . 


Szczegolne znaczen ie w procesie planowania realizacj i zadan publicznych polegajqcych na 

zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspolnoty majq: 

1) strategia rozwoju miasta; 

2) wieloletnle i roczne programy; 

3) budiet m iasta. 

W celu rea lizacji produktu Urzqd zapewnla odpowiednie zasoby w postaci 

wykwali fi kowanej kadry oraz nalei ycie zorganizowanej infrastruktury techn icznej, a takie 

zidentyfi kowane procesy i procedury rea lizacj i zadan. 


Przebieg wszystkich procesow jest wzaj emnie zaleiny (mapa procesow). 


Aktualne dokumenty SZJ znajdujCj si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez o/YQinalnego podpisu sC\ materialami pomocniczymi. 
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Realizacj~ procesow nadzorujq kierujqcy komorkami organizacyjnymi. Sq one 
udokumentowane w dokumentach lub zapisach systemu. Tryb realizacji procesow, 
metodyka weryfikacji, monitorowania i kontroli produktu przed jego wydaniem klientowi 

zostat zaplanowany: 
1) w operacyjnych wewn~trznych dokumentach procedurach, instrukcjach 

i programach, 
2) w formie procedur ustnych, dla ktorych w post~powaniu stosuje si~ reguty okreslone 

w aktach normatywnych. 

8.2 Wymagania dotycziI,ce ustug 

8 .2 .1 Komunikacja z klientem 
[zastosowanie ma standard 018 kontroli zarzqdczej - Komunikacja zewn~trzna] 

W swietle zmieniajqcych si~ przepisow prawa szybka, petna i zawsze aktualna informacja 
jest podstawowym celem realizacji polityki informacyjnej. W celu zapewnienia 
prawidtowej komunikacji z klientami informacje Sq zamieszczane: 
1) na tablicach ogfoszen, 
2) na stronach internetowych (w szczegolnosci - Biuletynu Informacji Publicznej 

oraz Serwisu Informacyjnego Urz~du), 
3) w prasie lokalnej IUb ponadlokalnej (w zaleinosci od poziomu potrzeby lub obowiqzku 

zamieszczania informacji). 

Informacje udzielane Sq ponadto klientom na ich wniosek pismem, pocztq elektronicznq, 

a takie w bezposrednim kontakcie z pracownikiem i podczas cotygodniowych przyj~c: 


w sprawach skarg i wnioskow przez kierownictwo Urz~du. 


Istotne znaczenie majq informacje zwrotne od klientow. Pozyskiwanie informacji 

umoiliwiajq: 

1) badania poziomu zadowolenia klienta z usfug, 

2) analizy skarg i wnioskow wpfywajqcych do Urz~du, 


3) analizy publikacji w srodkach masowego przekazu w szczegolnosci prasy lokalnej, 

4) r6inego rodzaju spotkania, debaty z udziafem mieszkancow. 


Komunikacja z klientem obejmuje rowniei post~powanie z wfasnosciq Klienta w celu jej 

zabezpieczenia i ochrony. 


8 .2.2 Okreslenie wymagan dotyczitcych uslug 

Wymagania w stosunku do przygotowywanych i realizowanych przez Urzqd usfug 
wypfywajq z powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa, aktow prawa miejscowego, 
aktow wewn~trznych, porozumien oraz wymagan klientow. 
Kierownictwo realizujqc przedstawiony obowiqzek dqzy do zapewnienia takich warunkow 
organizacyjnych, kadrowych i technicznych, aby sposob realizacji zadan nie tylko 
odpowiadaf standardom zaspokajania zbiorowych potrzeb oraz formalnym wymogom 
zafatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, ale rowniez spefniaf 

Aktualne dokumenty SlJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszowpl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu Sq materialami pomocniczymi. 


http://qsystem.erzeszowpl


Dokumentacja Systemu Zarzildzania Jakoscict Nr: KJ-l 

Strona : 24/ 31 Wyd. 4 

Ksi~ga Jakosci Data wydania: 
20.03.2017 

oczekiwania i wymagania klientow odzwierciedlone w indywidualnych wnioskach, opiniaeh 
i ocenaeh. 
Oczekiwania i wymagania klientow rozpoznawane Sq w drodze analiz informacji zawartej 
w: 
1) opiniaeh i oeenaeh zebranyeh w drodze konsultaeji spofeeznyeh dotyezqcyeh 

projektowanych dziafan, 
2) wn ioskach, opiniach i ocenach przekazywanych za posrednictwem rad nych, 
3) wnioskach i ocenaeh zawartych w podaniach oraz srodkach zaskarienia skfadanych 

w post~powaniu administraeyjnym, 
4) wnioskach, opiniach i ocenaeh przekazywanych za posrednictwem srodkow masowego 

przekazu, 
5) opiniach ocenach przekazywanych w bezposrednim kontakcie pracownika 

z klientem, a szczegolnie skfadanych przez niego formularzy wnioskow i informaeji 
o sposobie zafatwienia sprawy. 

8.2.3 Przeglctd wymagari dotyczctcych ustug 
[zastosowanie ma standard Cll kontroll zarzqdczej - Nadzor] 

Przeglqd wymagan dotyezqcych usfug rozumiemy jako zbior wszystki ch czynnosei 
niezb~dnych dla uruchomienia procesu zaspokojenia zapotrzebowania na okreslonq 
ustug~ dokonywany w opareiu 0 obowiqzujqce akty normatywne, ktore Sq systematyeznie 
nadzorowane pod kqtem ich akt ualnosci. Przeglqdem wymagan obj~te Sq wszystkie 
proeesy rea lizowane w Urz~dzie, niezalei nie od tego, ezy Sq one uruchamiane przez 
zapotrzebowanie zewn~trzne (podania, wnioski, skargi, interpelacje i zapytania, oferty) 
ezy wewn~trzne (projekty uchwat, zarzctdzen, polecenia sfuibowe, itp.). Przeglqdu 
wymagan dokonujq uprawnieni pracownicy zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
Organizacyjnego, zakresami czynnosci lub na polecenie bezposredniego przefoionego 
poprzez: 
1) analiz~ wniosku skfadanego przez klienta pod kqtem iqdania, kompletnosci, 

wfasciwosci rzeczowej i miejscowej, identyfikacj i wnioskodawcy orazinnych wymagan 
formalnych - z przeglqdu prowadzi s i~ zapisy, 

2) analiz~ sporzqdzanych i przedkfadanych projektow uchwat, zarzqdzen, umow itp. pod 
kqtem ich zgodnosci z prawem oraz obow iqzujqcymi proeedurami. 

8.2.4 Zmlany wymagari dotyCZilcych ustug 
[zastosowanie ma standard Cll kont roll zarzqdczej - Nadzor] 

W celu rea lizacji ustugi zgodnie z ustalonymi dla nlej wymaganiami osoby je realizujqee 
w sposob ciqgfy monitorujq zmien iajqce si~ przepisy prawa oraz regulaej e wewn~trzne 
mogqce miec wpfyw na ich realizacj~. 

Zmiany wynikajqce ze zmienionych wymagan Klienta Sq realizowane zgodnie 
z postanowieniami KPA lub ustaw szczegotowych dotycZqcych danej usfugi. 

Aktuatne dokumenty SZJ znajduj~ si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu s~ materialami pomocniczymi . 
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8.3 Projektowanie i rozw6j 

W systemie zarzqdzania w Urz~dzie z uwagi na jego specyfik~ dziatania zastosowania nie 
ma pkt 8.3. normy - Projektowanie i rozwoj produktu/ustugi. Urzqd nie projektuje swoich 
ustug. Sq one zaprojektowane w przepisach prawa. Jednoczesnie nie ma to zadnego 
wptywu na zdolnosc i odpowiedzialnosc Urz~du w zakresie dostarczenia klientom ustug 
spetniajqcych wtasciwe wymagania. 

8.4 Nadzor nad procesami, produktami i ustugami dostarczanymi z zewncttrz 
[zastosowanie ma standard C14 kontroli zarzqdczej - Szczegotowe mechanizmy kontroli 
dotyczqce operacji finansowych i gospodarczych] 

W Urz~dzie zadania zwiqzane z zakupami realizowane Sq zgodnie z ustawq - Prawo 
zamowien publicznych oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamowien publicznych, 
gdy wartosc zamowienia przekracza wyrazonq w ztotych rownowartosc kwoty 30.000 
euro, a takze na podstawie Regulaminu udzielania zamowien publicznych, ktorych 
wartosc nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30.000 euro (obydwa 
wprowadzone w drodze zarzqdzenia Prezydenta). 

Zasady prowadzenia operacji finansowych zostaty uregulowane zarzqdzeniem Prezydenta 
Miasta Rzeszowa w sprawie Instrukcji sporzqdzania, obiegu, kontroli i przechowywania 
dowodow ksi~gowych Urz~du Miasta Rzeszowa. 

8.5 Dostarczanie usJugi 
[zastosowanie majq standard D16 kontroli zarzqdczej - Biezqca informacja standard 
C11 kontroli zarzqdczej - Nadzor] 

8 .5 .1 Nadzorowanie dostarczania ustugi 

Nadzorowanie procesow realizacji ustug odbywa si~ poprzez: 
1) biezqcy nadzor i kontrol~ sprawowanq przez kierownictwo i kierujqcych komorkami 

organizacyjnymi zgodnie z obowiqzujqcq zasadq stuzbowego podporzqdkowania 
i odpowiedzialnosci za realizacj~ zadan nadzorowanych lub kierowanych komorek 
organizacyjnych, 

2) audyty wewn~trzne, 


3) samoocen~ kontroli zarzqdczej, 

4) pomiar procesow w ramach przeglqdow jakosci i zarzqdzania, 

5) audity jakosci, 

6) kontrole wewn~trzne, 


7) kontrole zewn~trzne przeprowadzane przez Najwyzszq Izb~ Kontroli, Regionalnq Izb~ 


Obrachunkowq, Urzqd Kontroli Skarbowej oraz inne wyspecjalizowane jednostki 
uprawnione z mocy przepisow prawa do kontrolowania organow administracji 
samorzqdowej. 

Ustugi swiadczone przez Urzqd Sq realizowane w warunkach nadzorowanych, 
z zapewnieniem petnej dost~pnosci informacji dla Klientow Urz~du i pracownikow. 

Aktualne dokumenty SZJ znajduj~ si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu s~ materia/ami pomocniczymi . 
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Warunki nadzorowane dotyczq zapewnienla: 

1) dost~pu dla pracownikow do dokumentow opisujqcych ustug~ oraz wyniki ustugi, 

2) zasad monitorowania realizacji ustugi, 

3 ) stosowania odpowiedniego wyposaienia I srodowiska pracy do realizacji ustugi, 

4) zaangai:owania kompetentnych pracownikow do realizacji ustugi, 

5) wdroienia dziatan przeciwdziataj qcych bt~dom ludzkim, 

6) wdrozenia zasad dotyczqcych zwolnienla ustugl, dostawy usfugi i dziafan po dostawie. 


W Regulaminie Organizacyjnym zostaty okreslone zadania dJ.a poszczegolnych komorek 

organizacyj nych. Wewn~trznq organizacj~ pracy Urz~du systematyzujq zakresy czynnosci 

poszczegolnych pracownikow oraz polecenia przeJoionych. 

Uporzctdkowane w ten sposob zadania, kompetencje i odpowiedzialnosci, zapewniajq 

staty mon itoring procesow zachodzqcych w Urz~dzie oraz umozliwiajct ich weryfikacj~ 


i ciqgte doskonalenie. 

Wymagania zWiqzane z ustugq, w tym wymagania prawne, Sq znane kazdemu 

pracownikowi , ktory uczestniczy w procesie real izacj i tej usfugi. 

Kazdy dokument jest wtasciwie identyfikowany, przechowywany i chroniony do momentu 

przekazania go Klientowi lub do arch iwum zaktadowego. 


8 .5 .2 Identyflkacja i identyfikowalnosl: 

[zastosowanie ma standard C13 kontroll zarzqdczej - Ochrona zasobow] 


Dziatanla w zakresie identyfikacji majq na celu zapewnienie, ze zatatwiane sprawy Sq 
jednoznacznie oznakowane. Identyfi kowanie zapewnia, ie w kazdej fazie zatatwiania 
sprawy jest mozliwa identyfikacja statusu w odniesieniu do monitorowania. Zasady 
identyfikowania Sq ustalone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, co umoiliwia 
identyfikowalnosc kaidej sprawy. 
Urzqd podejmuj e dziatania mqjqce na celu identyfi kacj~ i identyfikowalnosc wszystkich 
wfasciwych elementow zatatwianych spraw. Dziafania te umozliwiajq przesledzenie 
historii sprawy oraz tatwe dotarcie do wtasciwego dokumentu. 
Podstawq dla zachowania identyfi kacji i identyfikowalnosci dokumentow oraz 
zatatwianych spraw na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej Urz~du Sq: 
Instrukcja Kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. 
Instrukcja Kancelaryjna okresla zasady I tryb wykonywania czynnosci kancelaryjnych 
w Urz~dzie, a Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt stanowi klasyfikacj~ akt powstajqcych 
w toku dziatalnosci Urz~du oraz zawiera ich klasyfikacj~ archiwalnq. Wykaz ten 
porzqd kuje zagadnienia zwiqzane z oznaczeniem, rej estracjq oraz przechowywaniem akt. 
Opis spetn ienla wymagan dotyczqcych Identyfi kacjl i identyfikowalnosci podajq Jednolity 
Rzeczowy Wykaz Akt i Instrukcja Kance laryjna. 

8 .5 .3 Wlasnosc naleictca do klientow lub dostawc6w zewn~trznych 
[zastosowanie majq standard C13 kontroli zarzctdczej - Ochrona zasobow I standard 
C1S ko ntroli zarzqdczej - Mechanizmy kontroli dotyczqce systemow informatycznych] 

W przypadku, gdy istnieje potrzeba, wymagana przepisami prawa, dostarczenia przez 
Klienta jego wtasnosci - danych osobowych - w cel u umozliwienia przeprowadzenia 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu Sq materiaiami pomocniczymi. 
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danego procesu ustugi, odpowiednia komorka organizacyjna, sprawuje nad niq nadzor 
i przejmuje za niq petnq odpowiedzialnosc. 
Zawarte w dokumentach dane osobowe Klientow przetwarzane w procesie realizacji 
ustugi podlegajq nadzorowi i zabezpieczeniu na zasadach okreslonych w ustawie 
o ochronie danych osobowych. Zgodnie z zarzqdzeniem Prezydenta w sprawie 
wprowadzenia Polityki bezpieczenstwa informacji - dost~p do dokumentow i danych 
dostarczonych przez Klienta majq tylko pracownicy upowaznieni przez administratora 
danych w zakresie indywidualnych obowiqzkow pracowniczych. 
Dokumenty sktadane przez Klientow w Urz~dzie Sq rejestrowane zgodnie z instrukcjq 
kancelaryjnq. Kierujqcy komorkami organizacyjnymi zapewniajq odpowiedni nadzor 
poprzez ich wtasciwe oznaczenie, przechowywanie oraz zabezpieczenie przed 
zniszczeniem lub zagini~ciem. 

8.5.4 Zabezpieczenie usJugi 
[zastosowanie ma standard C13 kontroli zarzqdczej - Ochrona zasobow] 

Zgodnosc produktu podczas jego procesu przetwarzania i dostarczania do klienta jest 
zabezpieczona poprzez jego identyfikacj~ zgodnie z instrukcjq kancelaryjnq oraz 
przepisami ustawy 0 ochronie danych osobowych, ustawy 0 ochronie informacji 
niejawnych. Dokumenty, druki, formularze, elektroniczne bazy danych niezb~dne do 
realizacji zadan przechowywane Sq w miejscach do tego przeznaczonych 
i zabezpieczonych stosownie do wymaganego rodzaju ochrony w: 
1) zabezpieczonych pomieszczeniach biurowych, 
2) systemach informatycznych zabezpieczonych hastami dost~pu, 
3) archiwum zaktadowym. 

Dokumenty przeznaczone do wysytki Sq pakowane w sposob zapewniajqcy ich 
zabezpieczenie i dostarczenie do klienta bez utraty ich jakosci. 

8.5.5 Dzia'ania po dostawie 

Urzqd realizuje zadania po dostarczeniu swojego produktu (wyniku ustugi) na podstawie 
przepisow prawa. Wyniki ustug odbierane Sq bezposrednio przez Klienta, przesytane 
pocztq, pocztq elektronicznq lub dostarczane do klienta przez uprawnionego pracownika 
Urz~du. 

Szczegolne dziatania podejmowane Sq w przypadkach wystqpienia ustug niezgodnych 

z wymaganiami. Sq to dziafania podejmowane w wyniku odwofania strony, skargi lub 

innego dokumentu, ktory wszczyna procedur~ przeglqdu zrealizowanej ustugi. 

Przepisy regulujqce tryb odwofawczy okreslone Sq w: 

1) ustawie Kodeks post~powania administracyjnego, 

2) ustawie Ordynacja podatkowa, 

3) innych wfasciwych dla danej sprawy przepisach ustawowych. 

Przepisy regulujqce tryb skargowy okreslone Sq w: 

1) ustawie Prawo 0 post~powaniu przed sqdami administracyjnymi, 

2) ustawie Kodeks post~powania administracyjnego. 


Aktualne dokumenty SZJ znajdujCl si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu sCI materia/ami pomocniczymi. 
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Okreslajqc dziatania po dostawie ustug i naleiy wziqc pod uwag~: 


1) wymagan ia przepisow prawnych, 

2) potencja inie niepozqdane sku tki zwiqzane z u~ugq niezgodnq, 

3) natur~ usfugi, 

4) wymagan ia Klienta, 

5) informacj~ zwrotnq od Klienta. 


8.5.6 Nadzorowanle zmian 

[ zastosowanie rna standard C11 kontroli zarzqdczej - Nadzor standard E19 kontroli 
zarzqdczej - Monitorowanie systemu kont roli zarzctdczej] 

Urzqd nadzoruje przepisy prawne, ktore opisujq sposob reaHzacji ustugi. W przypadku 
zmian w przepisach prawnych wprowadza odpowiednie zmiany w procedurach, 
Reg ulaminie Organizacyjnym Urz~du, za kresach czynnosci, wzorach formularzy, ktore 
wypetniajct Kllenci podczas sktadania wn ioskow. 

8.6 Zwolnienie us'ugi 
[zastosowanie rna standard Cll kontroli zarzctdczej - Nadzor standard E1 9 kontroli 
zarzqdczej - Monitorowanie systemu kont ro li zarzctdczej] 

W organizacji zostaty ustalone zasady monitorowania i mierzenia wtasciwoscl produktow 
m.in. po to, aby zweryfikowac czy zostaty spetnione wymagania dla niego ustalone. Jest 
to robione w trakcie rea lizacj i pracesow na etapach w tym pracesie jednoznacznie 
wskazanych. Przed zwolnieniem produktu do Klienta musi on zostac przejrzany pod 
kcttem spetnienia przypisanych mu wymagan, a fakt przeglqdu nalezy potwierdzic 
odpowiednim zapisem. 

8.7 Nadzorowanle uslugl niezgodnej z wymaganiami 

[zastosowan ie rna standard Cll kont roli zarzqdczej - Nadzor] 

W celu zapewnienia skutecznego nadzoru nad prod,uktem niezgodnym zostata 
ustanow[ona i jest utrzymywana udokumentowana pisemna procedura PZ 5 Nadzor nad 
produktem niezgodnym. Celem tej procedury jest ustalenie zasad post~powania 

z produktem niezgodnym, aby za pobiec j ego nlezamierzonemu uzyciu lub dostawie. 
Procedura ustala zasady post~powanla oraz kompetencje i odpowiedzialnosc os6b z nim 
zwiqzanych. 

9 Ocena efekt6w dzialalnosci 

9.1.1 Postanowlenia ogolne 
[zastosowanie rna standard E19 kontroli zarzctdczej - Monitorowanie systemu kontroli 
zarzqdczej I standard E20 kontroli zarzctdczej - Samoocena] 

W Urz~dzie zostaty zaplanowane i wdroione procesy monitorawania, pomlaru, analizy 
i doskonalenia, n i ezb~dne do: wykazania zgodnosci z wymaganiami dotyczqcymi ustugi; 
zapewnienla zgodnosci systemu z postanowieniami normy ISO 9001; ciqgtego 
doskonalenia skutecznosci systemu. 

Aktualne dokumenly SZJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem,erzeszow,pl 

Dokumenty w wersj i papierowej bez oryginalnego podpisu 51:1 malerialami pomocniczymL 
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Do realizacji procesow wraz z wyspecjalizowanym personelem wtqczani Sq wszyscy 

pracownicy Urz~du w fazie podejmowania okreslonych dziatan. Obowiqzkiem kazdego 

pracownika Urz~du jest dbatosc 0 jakosc swiadczonych ustug poprzez samokontrol~ 


i analiz~ wykonywanych czynnosci pod kqtem spetniania odpowiednich dla tej ustugi 

wymagan, w tym wymagan prawnych. 

W ramach monitorowania wykorzystywane Sq nast~pujqce narz~dzia: 


1) audit jakosci, 

2) analiza danych i ocena - przeglqd jakosci, 

3) samoocena kontroli zarzqdczej, 

4) przeglqd zarzqdzania, 

5) audyt wewn~trzny, kontrola wewn~trzna. 


9.1.2 Zadowolenie klienta 
[zastosowanie ma standard D1S kontroli zarzqdczej - Komunikacja zewn~trzna] 

Informacje 0 poziomie zadowolenia klienta z ustug swiadczonych przez Urzqd 

pozyskiwane Sq z r6Znych :hodet m.in.: 

1) skarg i wnioskow dotyczqcych funkcjonowania Urz~du, 


2) wynikow badan poziomu zadowolenia Klienta, 

3) publikacji w srodkach masowego przekazu, 

4) spotkan z mieszkancami, 

5) wynikow przeglqdu zarzqdzania. 


9 . 1 .3 Analiza i ocena 

W celu wykazania przydatnosci i skutecznosci systemu oraz identyfikowania obszarow do 
doskonalenia Urz~du okresla si~, zbiera, analizuje oraz ocenia odpowiednie dane. 
Zostaty rowniez ustalone zasady analizowania zgromadzonych informacji oraz ich 
praktycznego zastosowania do doskonalenia. W tym celu ustanowiono nast~pujqce 

procedury: PZ 6 Monitorowanie zadan i procesow oraz prowadzenie przeglqdow oraz PZ 7 
Badanie satysfakcji klientow. Ponadto raz w roku, w Urz~dzie, dokonywana jest 
samoocena kontroli zarzqdczej zgodnie z trybem okreslonym w odr~bnym zarzqdzeniu. 
Zbiorczq informacj~ zawierajqcq wyniki analizy danych przedstawia Petnomocnik ds. SZJ 
w sprawozdaniu na przeglqd zarzqdzania. 

9 .2 . Audit wewn~trzny 
[zastosowanie ma standard E19 kontroli zarzqdczej - Monitorowanie systemu kontroli 
zarzqdczej] 

Celem przeprowadzania auditow wewn~trznych (jakosci) jest zapewnienie statej 
przydatnosci wdrozonego systemu oraz jego skutecznosci w osiqganiu zamierzonych 
celow. Audit wewn~trzny jest narz~dziem stuzqcym do sprawdzenia stopnia spetnienia 
wymagan normy ISO 9001. Wyniki audit6w Sq zapisywane i wykorzystywane do ciqgtego 
doskonalenia systemu. W przypadku ujawnienia niezgodnosci zostajq uruchomione 
dziatania korygujqce. Zasady przeprowadzania auditow opisane Sq szczeg6towo 
w procedurze PZ 4 Audity jakosci. 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujCl si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu sCI materia/ami pomocniczymi. 
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9.3 Przeglctd zarzctdzania 
[ zastosowanle majq: standard E19 kontroli zarzqdczej - Monitorowanie systemu kontroli 
zarzqdczej oraz standard E22 kontroli zarzqdczej - Uzyskan'ie zapewnienia 0 stanie 
kontroli zarzqdczej] 

Prezydent raz w roku przeprowadza przeglqd zarzqdzania. Przeglqd ma za zadanie 
zapewnienle sta}ej przydatnosci, adekwat nosci, skutecznosci systemu oraz sformu}owanie 
ewentualnych korekt Polityki Jakoscl i jej celow. Przeglqd ma rowniei umoi:liwic 
doskonalenie systemu. W Urz~dzie przeg lqd zarzqdzania systemu przeprowadzany jest 
corocznie, najpOiniej do korica I kwarta}u danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. 
Szczegotowe ustalenia dotyczqce przeg lqdu zawarte Sq w procedurze PZ 6. 

Zarzqdzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie organizacji i zasad funkcj onowania 
kontroli zarzqdczej w Gminie Miasto Rzeszow w sposob szczegolowy reguluje zasady 
zapewnienia 0 stanie kontroli zarzqdczej. 

10 Doskonalenie 
[zastosowanie ma standard E19 kontro/i zarzqdczej - Monitorowanie systemu kontroli 
zarzqdczej ] 

10.1 Postanowienla og61ne 

Kierownictwo U rz~du jest w pe}ni swiadome, ze warunkiem uzyskania zadowolenia klienta 

z uzyskanego produktu jest systematyczne doskonalenie systemu. 

Narz~dzi em doskonalenia Sq: 

1) monitorowanie procesow, 

2) nadzorowanie i analiza - przeglqd j akesci, 

3) szkolenia pracownikow, 

4) realizacja wytyczonych celow, 

5) audity wewn~trzn e, 


6) dziatania korygujqce, 

7) przeg lqdy zarzqdzania. 


10.2 Niezgodnosci i dzlafania korygujctce 

Na wszystkich szczeblach zarzqdzania ocenlane Sq potrzeby uruchomienia dzialan 
korygujqcych. Dzia}ania korygujqce Sq podejmowane w celu: 
1) zidentyfikowania i wyeliminowania przyczy n stwierdzonych niezgodnosci 

z wymaganiami systemu organizacyjnego, 
2) zapobieganla pewt ornemu wystqpieniu stwierdzonych niezgodnosci, 
3) wye liminowania faktycznych sku tkow Jakie powodujq stwierdzone niezgodnosci. 

W U rz~dzie podejmowane Sq dzia}ania eliminujqce przyczyny niezgodnosci 
i wyst~powan la us}ugi niezgodnej. Podj~cle dziatari korygujqcych nast~puje w oparciu 
o wyniki, w szczegolnosci: 

1) skarg i wnloskow, odwotan i zaialeri Kllentow, 


Aktualne dokumenty SZJ znajdujEl si~ w siec! komputerowej w portalu pod adresem http://qsyslem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podp su Set materialami pomocniczymi. 
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2) wynikow z przeprowadzonego badania ankietowego Klientow, 

3) informacji od pracownikow, 

4) auditow jakosci wewn~trznych i zewn~trznych, 


5) wnioskow z przeglqdow jakosci i zarzqdzania. 


Szczegotowe ustalenia zawarte Sq w procedurze PZ 3 Dziatania korygujqce. 

10.3 Cictgte doskonalenie 

l\Jadrz~dnym celem dziatania Urz~du jest staranne wykonywanie powierzonych mu zadan 
publicznych, tworzenie warunkow trwatego rozwoju miasta oraz sprawna i profesjonalna 
obstuga klientow. Systematyczne mierzenie i analizowanie konieczne jest do 
doskonalenia systemu - jego przydatnosci, adekwatnosci i skutecznosci. 
Uzyskane wyniki analizy i oceny systemu wraz z danymi wyjsciowymi z przeglqdu 
zarzqdzania Sq uwzgl~dniane jako elementy stui:qce ciqgtemu doskonaleniu systemu. 

Aktualne dokumenty SZJ znajdujq si~ w sieci komputerowej w portalu pod adresem hltp:llqsystem.erzeszow.pl 

Dokumenty w wersji papierowej bez oryginalnego podpisu Sq materia/ami pomocniczymi. 
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Mapa procesow Systemu Zarzetdzania Jakosciet Urz~du Miasta Rzeszowa 
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