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CZĘŚĆ I. 

 

WPROWADZENIE 

 

 

1. Zatwierdzenie Księgi Jakości 

Zatwierdzam niniejszą Księgę Jakości, stanowiącą dokument zawierający Politykę Jakości 

oraz  opisujący System Zarządzania Jakością Urzędu Gminy w Santoku, zgodny 

z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. 

Jednocześnie zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do stosowania Polityki 

Jakości, przestrzegania zasad Systemu Zarządzania Jakością oraz regulacji zawartych w 

procedurach i instrukcjach systemowych. 

Deklaruję osobisty nadzór nad realizacją Polityki Jakości sformułowanej w tej Księdze. 

 

 

Santok, dnia 8 październik 2012 r.            

       Wójt Gminy Santok 

             Stanisław Chudzik 
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2. Przedmiot i zakres stosowania Księgi Jakości 

 Księga Jakości jest podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością, 

określającym Politykę Jakości i opisującym wdrożony System. Pełni rolę swoistej mapy 

Systemu, dostarczającej całościowych informacji o celach i Polityce jakościowej Urzędu, 

jego strukturze organizacyjnej, zachodzących w nim procesach i powiązaniach między 

nimi, omawia zakres ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością (opisany w rozdziale 4) 

oraz regulującą go dokumentację. 

Celem istnienia Księgi jest zapewnienie każdego interesanta (zewnętrznego i 

wewnętrznego – patrz: Podstawowe terminy i definicje) o skutecznej realizacji najwyższej 

jakości usług administracyjnych oraz stworzenie mu możliwości weryfikacji i doskonalenia 

funkcjonującego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością. 

W swojej konstrukcji Księga odnosi się do kolejnych wymagań normy PN-EN ISO 

9001:2009 – przedstawiając sposób, w jaki zostały spełnione oraz dostosowane do 

specyfiki pracy jednostki administracji publicznej. 

Księga Jakości Urzędu Gminy w Santoku jest dokumentem dostępnym dla każdego 

pracownika Urzędu, audytora oraz dla każdego interesanta, na jego życzenie. 

Zakres Systemu Zarządzania Jakością obejmuje obsługę ludności, kultury, gospodarki 

finansowej, inwestycji i infrastruktury komunalnej Gminy Santok tzn. świadczenie usług 

wydawania decyzji i dokumentów dla społeczności lokalnej w zakresie kompetencji  

Urzędu Gminy zgodnie z dokumentami zewnętrznymi  stanowiącymi wykładnię prawa.  

Wdrożony System Zarządzania Jakością oraz przestrzeganie zasad zawartych w Księdze 

Jakości obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Urzędu, oraz wszystkich 

zatrudnionych w nich pracowników. 

 

Z Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy w Santoku wyłączono punkty 

normy PN-EN ISO 9001:2009 7.3 Projektowanie i rozwój oraz 7.5.2 Walidacja 

procesów produkcji i dostarczania usługi 
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Procesy zachodzące w Urzędzie Gminy realizowane są zgodnie z Ustawą o Samorządzie 

Gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), 

wobec powyższego w Urzędzie Gminy w Santoku nie projektuje się nowych procesów 

realizowanych na rzecz mieszkańców gminy, procesy są na bieżąco weryfikowane w 

ramach monitorowania i nadzoru sprawowanego przez osoby upoważnione, audytu i 

kontroli wewnętrznej, prowadzonego postępowania administracyjnego oraz nadzoru 

prawnego i kontroli zewnętrznej dokonywanej przez wyspecjalizowane instytucje 

kontrolne. Nie zachodzi więc potrzeba dokonywania walidacji dostarczanych usług. 

Wyłączenie powyższego wymagania nie wpływa na zdolność Urzędu do dostarczania 

usług spełniających wymagania interesanta i wymagania mających zastosowanie przepisów 

oraz związaną z tym odpowiedzialność.   

3. Zasady nadzorowania Księgi Jakości 

Księgę Jakości zatwierdza Wójta Gminy Santok, a całościowy nadzór 

nad jej opracowaniem, właściwym oznakowaniem, ewidencjonowaniem, dystrybucją, 

aktualizacją oraz archiwizacją sprawuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. 

Wszelkie zmiany w Księdze przed ich wprowadzeniem są weryfikowane przez 

Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i akceptowane przez Wójta Gminy 

Santok, a fakt ich wprowadzenia odnotowywany jest w Karcie zmian, stosownie do 

kolejnego numeru wydania księgi. Karta zmian stanowi integralną część oryginalnego 

egzemplarza Księgi Jakości.  

Zasady te szczegółowo reguluje procedura P.4.2.3 „Nadzór nad dokumentacją” 
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4. Polityka Jakości  

NNaaddrrzzęęddnnyymm  cceelleemm  jjaakkoośścciioowwyymm  wwyykkoonnyywwaannyycchh  zzaaddaańń  pprrzzeezz  UUrrzząądd  GGmmiinnyy  ww  SSaannttookkuu  

jjeesstt  zzaassppookkaajjaanniiee  ppoottrrzzeebb  mmiieesszzkkaańńccóóww,,  ppoopprrzzeezz  śśwwiiaaddcczzeenniiee  pprrooffeessjjoonnaallnneejj  oobbssłłuuggii  ppeetteennttóóww  nnaa  

nnaajjwwyyżżsszzyymm  ppoozziioommiiee  uussłłuugg,,  ww  pprrzzyyjjaazznneejj  aattmmoossffeerrzzee,,  zzggooddnniiee  zz  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa,,  ww  ooppaarrcciiuu  oo  

SSyysstteemm  ZZaarrzząąddzzaanniiaa  JJaakkoośścciiąą  wwgg  nnoorrmmyy  PN – EN ISO 9001:2009.  

RReeaalliizzuujjąącc  zzaaddaanniiaa  nnaa  rrzzeecczz  ssppoołłeecczznnoośśccii  llookkaallnneejj  pprraaccoowwnniiccyy  UUrrzzęędduu  GGmmiinnyy  ssttwwaarrzzaajjąą  

ddooggooddnnee  wwaarruunnkkii  ii  pprrzzyyjjaazznnyy  kklliimmaatt..    

DDllaa  sskkuutteecczznneejj  rreeaalliizzaaccjjii  PPoolliittyykkii  JJaakkoośśccii  wwyyzznnaacczzaa  ssiięę  nnaassttęęppuujjąąccee  cceellee::  

  DDoosskkoonnaalleenniiee  pprroocceessóóww  ii  zzaappeewwnniieenniiee  ppeełłnneejj  iinnffoorrmmaaccjjii  kklliieennttoowwii  ww  zzaakkrreessiiee  

rreeaalliizzoowwaannyycchh  zzaaddaańń  pprrzzeezz  uurrzząądd..  

  SSttaałłee  ppooddnnoosszzeenniiee  kkwwaalliiffiikkaaccjjii  ii  uummiieejjęęttnnoośśccii  pprraaccoowwnniikkóóww  ppoopprrzzeezz  sszzkkoolleenniiaa  

ssppeeccjjaalliissttyycczznnee..  

  RRaaccjjoonnaallnnee  ggoossppooddaarroowwaanniiee  śśrrooddkkaammii  ppuubblliicczznnyymmii..  

KKiieerroowwnniiccttwwoo  UUrrzzęędduu  GGmmiinnyy  ww  SSaannttookkuu  ggwwaarraannttuujjee  rreeaalliizzaaccjjęę  PPoolliittyykkii  JJaakkoośśccii  ppoopprrzzeezz  

ssttaałłee  mmoonniittoorroowwaanniiee  ii  ssyysstteemmaattyycczznnee  sszzkkoolleenniiaa  pprraaccoowwnniikkóóww  ww  zzaakkrreessiiee  jjaakkoośśccii..    

NNiinniieejjsszzaa  PPoolliittyykkaa  JJaakkoośśccii,,  oopprraaccoowwaannaa  ii  wwpprroowwaaddzzoonnaa  ZZaarrzząąddzzeenniieemm  NNrr  4488//22001122  WWóójjttaa  

GGmmiinnyy  SSaannttookk  zz  ddnniiaa  88  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22001122rr..,,  jjeesstt  nnaasszząą  ddeekkllaarraaccjjąą  nnaa  rrzzeecczz  PPeetteennttaa,,  aa  ttaakkżżee  

zzoobboowwiiąązzaanniieemm  ddoo  cciiąąggłłeeggoo  ddoosskkoonnaalleenniiaa  sskkuutteecczznnoośśccii Systemu Zarządzania Jakością zgodnego 

z normą ISO 9001:2008  w Urzędzie Gminy w Santoku.  
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5. Krótka charakterystyka Gminy Santok 

Gmina Santok położona jest w centralnej części województwa lubuskiego, na wschód od 

Gorzowa Wlkp. i zajmuje obszar 16.830 ha. Gminę zamieszkuje 7962 mieszkańców. Przy 

drodze relacji Gorzów – Wałcz przebiega północna jej granica, południowa natomiast skrajem 

Puszczy Noteckiej. Granica wschodnia przebiega wzdłuż rzeki Santocznej do granicy lasu a 

stamtąd kieruje się na zachód do miejscowości Płomykowo. Dalej rozciąga się ku rzece Noteć i 

wzdłuż jej biegu do miejscowości Lipki Małe a następnie Jastrzębnika. Położenie gminy 

powoduje, że rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana, bowiem jej południowa część leży w 

Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej a północna na Pojezierzu Północnopomorskim. W 

północno-wschodniej części znajduje się fragment Puszczy Gorzowskiej, a w południowej 

fragment Puszczy Noteckiej. Rzeźba terenu nadaje gminie interesujące walory przyrodnicze i 

turystyczno-krajobrazowe. Na charakter gminy podmiejskiej wpływa jej bezpośrednia 

przyległość do miasta Gorzowa Wlkp. Północny obszar gminy sąsiaduje z gminą Kłodawa a 

wschodni do gmin Zwierzyń i Drezdenko, natomiast południowy z gminą Skwierzyna i 

Deszczno. Gminę tworzą jednostki pomocnicze - sołectwa w liczbie 15: Baranowice, 

Czechów, Gralewo, Górki, Janczewo, Jastrzębnik, Lipki Małe, Lipki Wielkie, Ludzisławice, 

Mąkoszyce, Nowe Polichno, Płomykowo, Santok, Stare Polichno, Wawrów. 

 

Historia 

Siedzibą Gminy jest miejscowość Santok, który należy do najstarszych polskich (pomorskich) 

miejscowości. Z nim powiązane były osady wiejskie służebne w okolicy, w tym wieś, a 

następnie miasteczko Santok, powstałe na przeciwnym, pomorskim brzegu rzeki Warty. 

Pierwsza wzmianka pisana o Santoku pochodzi z 1097 roku, natomiast początki grodu 

santockiego sięgają przełomu VII i VIII wieku. W 1997 roku Santok obchodził jubileusz 1300 - 

lecia grodu. Santok, będący historyczną chlubą całej gminy, leży u zbiegu rzeki Warty i Noteci. 

Rzeki te odegrały najważniejszą rolę w dziejach tej wsi, pisząc jego historię. Obecność ludzi 

oraz ich działalność wykryto w rejonie Santoka już na początku okresu rzymskiego, a więc w I – 

II wieku naszej ery. Badania archeologiczne wykazały, że mniej więcej w tym okresie, na 

prawym brzegu Noteci została założona osada. Na przełomie VII i VIII w. osadnictwo 
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przeniosło się na lewy brzeg Noteci gdzie powstał gród, który stał się „Kluczem i Strażnicą 

Królestwa Polskiego”, a jednocześnie kartą przetargową, o którą niejednokrotnie toczyli boje 

kolejni władcy Polski z sąsiadami po drugiej stronie Warty i Noteci. Za budowniczego grodu 

warownego w Santoku uważa się Mieszka I, który ponoć dokonał tego w 965 roku. W 1124r. 

Bolesław Krzywousty będący wówczas 13-letnim księciem, uczynił z Santoka kasztelanię, której 

pierwszym kasztelanem został Paweł. W tymże roku kasztelan Paweł podejmuje biskupa Ottona 

z Bamberga. Do XV w. w kartach historii Santoka zapisują się kolejne wojny i władcy. 

W 1660r., Santok spadł do rangi zapomnianej wioski, zaś siedziba szlachecka została 

przeniesiona do Gralewa. Dowodami barwnej przeszłości stały się wykopaliska archeologiczne i 

wzniesiona w 1936r. wieża widokowa, którą wybudowano w miejscu historycznej wieży 

zamkowej, zbudowanej przez Krzyżaków w 1437r. Bogate w Gminie Santok w zwierzynę lasy, 

sprzyjające w rozwój rybołówstwa rzeki, żyzne gleby, biegnące wzdłuż i w poprzek trakty i 

drogi handlowe, zachęcały do osadnictwa w tych okolicach. Z 1377r. pochodzą wzmianki o 

założeniu osady rycerskiej w Janczewie oraz wsi rycerskiej w Gralewie. Historyczne źródła 

wskazują, że z tego okresu pochodzą też pierwsze wzmianki o Wawrowie (1319r.) a z 1364r. 

wywodzi się zapis o Starym Polichnie¸ które pierwotnie było osadą służebną, a następnie wsią 

rycerską. Rycerski rodowód mają także Lipki Wielkie, które w początkach XX w. stają się dużą 

gminą wiejską, z własnym herbem, największą w powiecie gorzowskim. XII wieczny rodowód 

posiada Czechów, powstały jako słowiańska wieś rybacka. Pozostałe miejscowości obecnej 

gminy Santok to przeważnie byłe kolonie i osady leżące przy większych wsiach. Po II wojnie 

światowej i zmianie granic państwowych santockie wsie przeszły w ręce polskie. 

 

Infrastruktura techniczna 

Na terenie Gminy Santok znajdują się drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, których długość, 

po zmianach administracyjnych wynosi ogółem 373,5 km. Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Zielonej Górze (biuro zamiejscowe w Gorzowie Wlkp.) zajmuje się utrzymaniem i modernizacją 

dróg wojewódzkich, natomiast drogami powiatowymi zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w 

Gorzowie Wlkp. Władze gminy nadzorują i modernizują drogi gminne. 
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Na terenie Gminy Santok znajduje się 26,0 km dróg wojewódzkich, 54,4 km dróg powiatowych i 

292,2 km dróg gminnych. Sieć drogowa na terenie gminy jest stosunkowo gęsta i w miarę 

równomiernie rozmieszczona. Układ komunikacyjny zapewnia niezbędne połączenia drogowe 

pomiędzy gminą, a ośrodkami administracji rządowej i samorządowej oraz pomiędzy 

wszystkimi miejscowościami leżącymi na jej terenie. Wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych 

we wszystkich miejscowościach wybudowane są chodniki z kostki betonowej ich długość 

wynosi 19,0km, natomiast długość chodników wybudowanych przez Gminę Santok liczy 

16,5km. Komunikacja wodna, śródlądowa stanowi potencjał gminy o znaczeniu turystycznym. 

Na rzece Noteć w miejscowości Santok, znajduje się rzeczna przystań, którą wykorzystuje 

kursujący w okresie letnim pasażerski statek oraz barki przewożące masowy towar. Przystań ta 

jest też wykorzystywana w organizowanych zawodach kajakowych. W Santoku znajduje się 

również przeprawa promowa. Zachęcającym do uprawiania turystyki rowerowej potencjałem 

gminy są ścieżki rowerowe. Przez teren Gminy Santok przebiegają trzy ścieżki rowerowe.  

Teren gminy znajduje się w obszarze działania Zakładów Energetycznych Gorzów S.A. (od 

2007r. ENEA S.A.). Nie istnieją żadne problemy w podłączaniu nowych odbiorców oraz 

pokryciu ich zapotrzebowania energetycznego. Wszystkie miejscowości na terenie gminy są 

zelektryzowane. Źródłami ciepła na terenie gminy są indywidualne kotłownie domowe oraz 

postępująca gazyfikacja gminy. Gmina Santok wchodzi w skład Związku Celowego Gmin MG6, 

który powstał w 2003r. Jest to związek powołany w celu pozyskania środków finansowych na 

realizację wspólnej inwestycji: budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gorzów Wlkp. 

oraz pięciu ościennych gmin: Bogdańca, Lubiszyna, Kłodawy, Deszczna i Santoka. Od chwili 

powstania związek na budowę sieci w Gminie Santok wydatkował środki własne pochodzące w 

znacznej mierze z kredytów oraz fundusze unijne. Ze środków tych oraz własnych gminy 

zbudowano sieć kanalizacyjną o długości 9,5 km wraz z dużą hydrofornią położoną w 

miejscowości Czechów. W harmonogramie planowanych inwestycji na lata następne zostały 

zaplanowane środki na rozbudowę budowanej sieci kanalizacyjnej. 
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Walory naturalne i kulturowe. 

Powierzchnia gminy ukształtowała się pod wpływem procesów zlodowacenia bałtyckiego i 

posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Część północna to wzniesienie morenowe 

poprzecinane licznymi i bardzo malowniczymi jaram, część południowa  kanałami. Największe 

obszary leśne zlokalizowane są w dwóch kompleksach – na północy Puszcza Gorzowska, na 

południu Puszcza Notecka. Lasy dostarczają drewna, jak również grzybów, owoców, ziół, 

żywicy. Ponadto obszar gminy wchodzi w skład terenów, zaliczanych do jednych z najlepszych 

w kraju, gdzie występują bardzo dobre warunki do bytowania i rozchodu zwierzyny łownej. W 

granicach administracyjnych gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody oraz obszar 

chronionego krajobrazu. 

Gmina posiada walory kulturowe. Działalność kulturalna prowadzona jest na bazie Gminnego 

Ośrodka Kultury w Santoku wraz z salami wiejskimi, Muzeum Grodu Santok i dwoma 

bibliotekami, w Santoku i Lipkach Wielkich Na terenie grodziska prowadzone są badania 

archeologiczne. 

 

Gleby i ich rodzaje  

 Teren gminy pokrywają głównie czwartorzędowe osady lodowcowo - plejsctoceńskie. Ponad 

60% powierzchni stanowią utwory lodowcowe (piaski i gliny), a pozostałą pokrywają osady 

holoceńskie (torfy, mursze, piaski rzeczne, aluwia). Większość gleb uprawnych zaliczyć można 

do gleb lekkich, których zaletą jest łatwość uprawy mechanicznej i szybkie obsychanie na 

wiosnę. Na terenie gminy dominują gleby brunatne i piaskowe wykształcone z piasków słabo 

gliniastych i gliniastych oraz, głównie w południowej części gminy, gleby torfowe i murszowo - 

torfowe. Wśród użytków zielonych nieznacznie dominują użytki słabej klasy. Zdecydowana 

większość użytków zlokalizowana jest w południowej części gminy, w pradolinie Warty i 

Noteci.  
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Możliwości rozwoju 

 
Duże szanse rozwojowe Gminy Santok tkwią w jej otoczeniu. Zagospodarowanie brzegów 

Noteci oraz utworzenie w jej pobliżu bazy do uprawiania sportów wodnych (przystań kajakowa, 

hangary na łodzie i sprzęt oraz wszelkie inne pomieszczenia z przeznaczeniem na usługi, w tym 

bazę noclegową, żywieniową oraz wypoczynkową) stanowią podstawę do przekształcenia 

Santoka w centrum sportów wodnych północnej części województwa lubuskiego.  

Korzystne warunki ukształtowania terenu w okolicach miejscowości Janczewo – Czechów – 

Górki pozwala na zagospodarowanie ich pod względem turystycznym do uprawiania sportów 

zimowych. Pagórkowate ukształtowanie terenów morenowych z różnicami wzniesień do 300 

metrów stanowi naturalną strukturę, aby na tych wzniesieniach utworzyć trasy do uprawiania 

narciarstwa zjazdowego.  

Planowany jest kolejny etap kanalizacji Gminy w ramach Związku Gmin MG6. Po zakończeniu 

etapów cała Gmina miałaby dostęp do kanalizacji.  

Potencjał do rozwoju Gminy to także jej czyste środowisko, rzeki, bogata fauna i flora, 

przepiękne widoki. Wszystkie te aspekty mogą rozwijać gminę w kierunku turystycznym, pod 

warunkiem rozbudowy bazy turystycznej. Gmina Santok jest też gminą typowo rolniczą, tak 

więc i stąd można czerpać jej naturalne zasoby, zrodzone przez uprawną ziemię. Korzystne 

warunki glebowo-przyrodnicze stwarzają także duże możliwości rozwoju przemysłu rolno-

spożywczego. Możliwości rozwojowe tkwią także w dziedzinie mieszkalnictwa, w związku z 

posiadanymi zasobami, które po uzbrojeniu mogłyby przyciągnąć nowych mieszkańców. 

W ostatnich latach coraz więcej osób osiedla się z terenów pobliskiego Gorzowa na tereny 

Gminy Santok, co szczególnie widoczne jest w miejscowości Janczewo, gdzie powstało sporo 

nowych domków jednorodzinnych.  

 

6. Ogólna prezentacja Urzędu Gminy. 

Urząd Gminy w Santoku działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym. Urząd jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje 

zadania z zakresu administracji publicznej należące, z mocy przepisów prawnych, do 

właściwości gminy. Zadania te można podzielić na trzy kategorie: zadania własne, zadania 
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zlecone ustawowo oraz zadania przejęte na podstawie porozumień zawartych z organami 

administracji rządowej lub samorządowej. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach 

jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych 

i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

Działalnością Urzędu kieruje Wójt. Zadania Urzędu realizują komórki organizacyjne (referaty) 

oraz samodzielne stanowiska pracy. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Santoku nadany Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta 

Gminy Santok z dnia 28 czerwca 2011r. 

Poniżej - schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Santoku. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO REGULAMINU - SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SANTOK 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               zacieniony obszar objęty jest Systemem Zarządzania Jakością od 8.05.2009r. 
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CZĘŚĆ II. 

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - WYMAGANIA 

 

1. Wprowadzenie 

Celem istniejącego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością jest podnoszenie 

skuteczności i efektywności zarządzania oraz jakości świadczonych usług, a także ciągłe 

doskonalenie w tym zakresie.  

Podstawą funkcjonowania Systemu jest orientacja na faktycznie realizowane procesy, 

dostosowane do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i opisane w dokumentacji 

systemowej.  

Przewodnikiem po Systemie, a zarazem jego podstawowym dokumentem jest niniejsza 

Księga Jakości. Zasady i ustalenia w niej zawarte dotyczą wszystkich obszarów 

działalności Urzędu. 

 

2. Norma powołana 

Niniejszą Księgę opracowano w oparciu o Polskie Normy ustanowione – na bazie norm 

międzynarodowych ISO serii 9001. 

- PN-EN ISO 9001:2009 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania” 

 

3. Podstawowe terminy i definicje 

AUDYT – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z 

audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. 

AUDYTOR – osoba mająca kompetencje do przeprowadzania audytu. 

DOKUMENT – informacja i jej nośnik. 

DZIAŁANIE KOREKCYJNE – działanie w celu wyeliminowania wykrytej 

niezgodności. 

DZIAŁANIE KORYGUJĄCE – działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej 

niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji. 
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DZIAŁANIE ZAPOBIEGAWCZE – działanie w celu wyeliminowania przyczyny 

potencjalnej niezgodności lub innej sytuacji niepożądanej. 

INSTRUKCJA – opisuje kolejne czynności, których wykonanie wymagane jest dla 

osiągnięcia zamierzonego działania lub realizacji procesu. Instrukcja może stanowić 

uzupełnienie procedury. 

INTERESANT – pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno interesanta (klienta) 

zewnętrznego (osoby fizyczne, firmy, instytucje) jak i wewnętrznego (pracownicy Urzędu).  

ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION) – 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, będąca ogólnoświatową federacją 

krajowych jednostek normalizacyjnych. 

JAKOŚĆ – stopień, w jakim zbiór naturalnych właściwości spełnia wymagania. 

KSIĘGA JAKOŚCI – dokument, w którym określono system zarządzania jakością 

organizacji. 

NIEZGODNOŚĆ – niespełnienie wymagania (porównanie: zgodność). 

POLITYKA JAKOŚCI – ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, 

formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo. 

PROCEDURA – ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. 

PROCES – zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które 

przekształcają wejścia w wyjścia. 

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) – część systemu zarządzania organizacją, 

obejmująca skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania 

w odniesieniu do jakości. 

WYRÓB – wynik procesu. Zasadniczo wyróżniane są cztery ogólne kategorie wyrobu: 

usługa, wytwór intelektualny, przedmiot materialny, materiał przetworzony. 

ZAPIS – dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody 

przeprowadzonych działań. 

ZGODNOŚĆ – spełnienie wymagania. 
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4. System Zarządzania Jakością 

 

   4.1 Wymagania ogólne 

Urząd Gminy w Santoku ustanowił, udokumentował, wdrożył i utrzymuje System 

Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN:EN ISO 9001:2009 oraz w sposób 

ciągły doskonali jego skuteczność. 

Systemu Zarządzania Jakością obejmuje cały obszar działalności Urzędu, skupionej, 

zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, na realizacji zadań własnych obejmujących 

w szczególności: 

- organizację ładu przestrzennego 

- zarządzanie środowiskiem 

- zarządzanie nieruchomościami 

- zarządzanie gospodarką komunalną  

- realizację projektów i zadań inwestycyjnych 

- edukację, kulturę i sport 

- usługi społeczne 

- bezpieczeństwo publiczne 

- promocję gminy 

oraz zadań zleconych ustawowo lub przejętych na podstawie porozumień zawartych z 

organami administracji rządowej lub samorządowej, między innymi rejestrację stanu 

cywilnego osób. 

Ze względu na charakter działalności prowadzonej przez Urząd Gminy w Santoku, nie 

wszystkie wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2009 mają zastosowanie. 

Wymagania te zostały potraktowane jako wyłączenia Systemu Zarządzania Jakością i 

opisane w pkt 2 część I niniejszej Księgi. 
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Model Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Gminy w Santoku przedstawia poniższa mapa 

procesów. 

Mapa procesów 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.II Procesy pomiarowe 

 

P II.1Audyt wewnętrzny 

P II.2 Badanie opinii       

           interesantów 

P I Procesy zarządzania 

P I. 1   Przegląd zarządzania  

P I. 2  Nadzorowanie infrastruktury 

P I . 3  Zarządzanie zasobami  

           ludzkimi  

PG   Procesy główne  

PGI – wydawanie decyzji, pozwoleń, zezwoleń 

PG II – wydawanie dokumentów 

PG III – realizacja zadań budżetowych 
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P IV Procesy zaopatrywania w zasoby. 

P  IV. 1  Zakupy 

P  IV. 2  BHP – Środowisko pracy 

 

 

 

P.III Analiza i doskonalenie 

  P III. 1  Działania  korygujące  

 P. III. 2 Działania zapobiegawcze i 

ciągłe doskonalenie 

P. V Dostawcy usług 

zewnętrznych 

P  V.1  Obsługa prawna 
P  V.2  Ochrona Urzędu 
P  V.3 Usługi urbanistyczne i  
           geodezyjne 
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Punktem wyjścia przy ustanawianiu Systemu Zarządzania Jakością było określenie zasad 

systematycznego i przejrzystego zarządzania działalnością Urzędu w obszarach mających wpływ 

na jakość realizowanych usług. 

Wykaz procesów głównych zawiera załącznik Nr 2. 

Wyznaczone zostały kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności przebiegu i 

nadzorowania procesów. Zagwarantowana została dostępność zasobów i informacji koniecznych 

do wspomagania realizacji i monitorowania procesów. Opracowane zostały mierniki dla 

procesów, których analiza pozwala ocenić skuteczność i przydatność systemu oraz dostarcza 

informacji o koniecznych działaniach doskonalących. 

W UG Santok dokonuje się oceny skuteczności następujących procesów:  

- wszystkich procesów głównych (PG 1, PG2, PG3, ) 

- z procesów zarządzania PI. 1 Przegląd Zarządzania 

- z procesów Analiza i Doskonalenie PIII.1 Działania Korygujące oraz PIII. 2 Działania 

Zapobiegawcze i Ciągłe Doskonalenie 

Dokonuje się także oceny skuteczności procesów realizowanych na zewnątrz tj.  

- obsługa prawna 

- ochrona urzędu 

4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji 

Dokumentacja wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością zawiera : 

1. Politykę Jakości wraz z określeniem celów jakościowych, ustanowioną zarządzeniem    

   Wójta Gminy Santok, 

2. Księgę Jakości, opisującą zakres Systemu (wraz z wyłączeniami), 

3. Procedury systemowe, wymagane postanowieniami normy międzynarodowej PN-EN ISO 

  9001:2009, 

4. Inne dokumenty niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu 

 i nadzorowania   realizowanych procesów, 

5. Zapisy. 

Całość dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością uwzględnia: 

- wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, 

- wymagania interesantów, 

- wymagania niezbędne dla zapewnienia sprawności działania i nadzorowania przebiegu 

procesów. 

Dokumenty Systemu Zarządzania Jakością są nadzorowane. Zasady nadzoru reguluje 

udokumentowana procedura P 4.2.3 „Nadzór nad dokumentacją”.  
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Sprawowanie właściwego nadzoru na dokumentacją umożliwia dostęp do wyłącznie aktualnych 

informacji oraz zapobiega przypadkowemu użyciu nieaktualnych dokumentów. Przestrzeganie 

zasad ustalonych w tym zakresie weryfikowane jest w trakcie audytów jakościowych i kontroli 

wewnętrznej.  

W celu dostarczania dowodów zgodności z wymaganiami normy i skuteczności działania 

Systemu Zarządzania Jakością ustanawiane i utrzymywane są zapisy. Nadzór potrzebny do 

identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania i udostępniania zapisów określa procedura     

P 4.2.4 „Nadzór nad zapisami”. 

 

5. Odpowiedzialność kierownictwa 

5.1 Zaangażowanie kierownictwa 

Zaangażowanie Kierownictwa w proces wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłe 

doskonalenie jego skuteczności uwidacznia się poprzez : 

1. komunikowanie znaczenia spełnienia wymagań interesanta oraz wymagań przepisów 

prawnych   i wewnętrznych uregulowań organizacyjnych. Celowi temu służą miedzy innymi 

comiesięczne   narady z kadrą kierowniczą Urzędu oraz spotkania w grupach roboczych, 

2. ustanowienie Polityki Jakości obejmującej cele i zobowiązania dotyczące jakości. Treść 

Polityki   Jakości została rozpowszechniona wśród wszystkich pracowników Urzędu, 

3. przeprowadzanie corocznych Przeglądów Zarządzania, będących płaszczyzną jednoczącą 

  Najwyższe Kierownictwo wokół działania Systemu Zarządzania Jakością, 

4. zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych do funkcjonowania Systemu i realizacji 

wytyczonych dla niego celów jakościowych. 

 

5.2 Nastawienie na interesanta 

Istotą założenia służebnej roli Urzędu wobec mieszkańców wspólnoty samorządowej jest 

dążenie do  jak najlepszego rozpoznania wymagań interesantów, uwzględnianie potrzeb i 

oczekiwań interesantów,  polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi 

interesantów, tworzenie przyjaznego klimatu w relacjach z interesantem oraz doskonalenie 

dostępności usług i prowadzenie właściwej polityki informacyjnej.  
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Przejawem działań podejmowanych celem zrozumienia i zaspokojenia potrzeb oraz oczekiwań 

interesantów są między innymi: 

1. usprawnienie funkcjonowania Punktu Informacji, zapewniającego rzetelną i kompetentną 

informację   o działalności Urzędu, dysponującego wzorami formularzy i druków, 

2. bieżące aktualizowanie strony internetowej www.santok.pl, pełniącej rolę informatora 

gminnego, dającej możliwość pobrania formularzy i druków wymaganych przy 

załatwianiu spraw w Urzędzie, 

3. okresowe badanie zadowolenia interesanta, pozwalające identyfikować jego bieżące i 

przyszłe potrzeby oraz oczekiwania, 

4. organizacja przyjęć interesantów przez Wójta Gminy Santok, 

5. analiza skarg i wniosków interesantów, 

6. okresowa ocena pracowników, 

7. Wszystkie powyższe działania ukierunkowanie są na ciągłe podnoszenie zadowolenia 

interesantów z jakości świadczonych usług.  

Szczegółowo komunikowanie się z klientem opisane jest w procedurze P 8.2.1 Badanie 

zadowolenia interesanta. 

 

5.3 Ustanowienie Polityki Jakości 

Obowiązująca w Urzędzie Gminy w Santoku Polityka Jakości została ustanowiona zarządzeniem 

Wójta Gminy Santok nr 48/2012 z dnia 8.10.2012r. Treść Polityki przekazano do wiadomości 

i przestrzegania wszystkim pracownikom Urzędu. 

Ponadto tekst Polityki Jakości zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu, pod adresem 

www.santok.pl oraz w holu budynków Urzędu, w miejscach ogólnodostępnych dla interesantów. 

Deklaracje zawarte w Polityce Jakości: 

1. są odpowiednie do celu istnienia Urzędu,  

2. zawierają zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności 

Systemu, 

3. tworzą ramy do określenia celów jakościowych i ich przeglądu, 

4. zostały zakomunikowane pracownikom Urzędu, 

http://www.santok.pl/
http://www.santok.pl/
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5. są poddawane weryfikacji, przynajmniej 1 raz w roku w trakcie Przeglądu Zarządzania, 

pod kątem   ich adekwatności i aktualności. 

Treść Polityki Jakości Urzędu Gminy znajduje się w pierwszej części niniejszej Księgi. 

Za realizację Polityki odpowiadają Wójt Gminy, Z-ca Wójta Gminy, Pełnomocnik ds. SZJ,  

Skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów. 

 

 5.4 Planowanie 

Ustanawianie celów jakościowych i planowanie budowanego wokół nich Systemu Zarządzania 

Jakością odbywa się w oparciu o: 

1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Santok 

2. wymagania, potrzeby oraz oczekiwania interesantów. 

Wszelkie zmiany wdrażane w Systemie nie mają wpływu na jego integralność.  

5.4.1 Cele jakościowe 

Cele jakościowe ustalane są odpowiednio do pełnionych funkcji i poziomów zarządzania 

Urzędem, zgodnie z zasadą zachowania ich mierzalności i spójności z Polityką Jakości oraz 

zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu. 

W zakres ustalanych i realizowanych celów jakościowych wchodzą: 

1. cele ogólne określone w Polityce Jakości, 

2. zadanie szczegółowe dla poszczególnych celów zawartych w Kartach Celów 

Jakościowych. 

Dokumenty określające cele i zadania niezbędne dla ich osiągnięcia to: 

1. Polityka Jakości: cele ogólne, 

2. Karty Celów Jakościowych 

3. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy: cele ogólne i  szczegółowe zakresy  działania 

komórek organizacyjnych Urzędu, 

4. Procedury, Instrukcje oraz dokumenty z nimi związane   (harmonogramy, plany, 

programy działań doskonalących, wykazy, zestawienia itp.): cele ogólne  i szczegółowe 

dotyczące przedmiotowych procesów i działań w Systemie Zarządzania Jakością,  
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5. Plany realizacji celów: ustalane zawsze jako dane wyjściowe z procesu Przeglądu 

Zarządzania   przeprowadzanego przez Kierownictwo  lub ustalane doraźnie w miarę 

potrzeb. 

Za realizację poszczególnych celów jakości odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Urzędu, 

każdy w swoim zakresie działania.  

Podsumowanie realizacji celów jakościowych następuje na Przeglądzie Zarządzania opisanego 

szczegółowo w procedurze  P 5.6.1  „Przegląd Zarządzania”. 

Cele jakościowe poddawane są regularnym przeglądom i nowelizowane, gdy jest to niezbędne.  

5.4.2 Planowanie Systemu Zarządzania Jakością  

Planowanie Systemu Zarządzania Jakością przeprowadza się zarówno w celu spełnienia 

wymagań podanych w pkt. 4.1 oraz osiągnięcia celów dotyczących jakości. Wszelkie zmiany 

odnoszące się do planowania jakości są przeprowadzane w sposób nadzorowany oraz 

zapewniający integralność Systemu. 

 

 

   5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 

5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia 

Odpowiedzialność i uprawnienia  Kierownictwa oraz wyodrębnionych w strukturze Urzędu 

komórek organizacyjnych (referatów) precyzuje Regulamin Organizacyjny, którego 

uszczegółowieniem są zakresy czynności przypisane imiennie każdemu pracownikowi Urzędu. 

Wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach pracy określa rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. 

U. Nr 50 poz. 398). Zakresy czynności pracowników określające obowiązki, uprawnienia, 

odpowiedzialność otrzymał każdy pracownik. Zakresy czynności przechowywane są w aktach 

osobowych pracowników. 

Wójt Gminy Santok wykonuje uchwały Rady Gminy oraz realizuje zadania określone 

przepisami prawa, do których należą w szczególności: 

1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2.  powoływanie i odwoływanie Zastępcy Wójta, 

3. przedkładanie Radzie projektów uchwał, 



Urząd Gminy w Santoku 

 

System Zarządzania Jakością  

według normy PN-EN ISO 9001:2009 

 

Numer wydania: 1 

 

KSIĘGA  JAKOŚCI 
 

 

  

Strona: 24 

 

                              
 

 

Stron: 47 
 

 

 

 

4. określanie sposobu wykonania uchwał Rady, 

5. wykonywanie budżetu, 

6. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla 

aktów prawa miejscowego, 

7. składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji uchwał, 

8. gospodarowanie mieniem komunalnym, 

9. składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem, 

10. wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki i przedkładanie 

ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady, 

11. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy, 

12. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie pogotowia 

i alarmu przeciwpowodziowego, 

13. zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych dla życia ludzi lub dla mienia, 

14. kierowanie działalnością Urzędu, 

15. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

Urzędu, 

16. wykonywanie uprawnień kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w stosunku 

do pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,  

17. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, 

18. nadawanie upoważnień podległym pracownikom do podejmowania decyzji 

administracyjnych w imieniu Wójta, 

19. nadzorowanie realizacji zadań zleconych. 

Zastępca Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania oraz 

właściwą organizację pracy. 

Skarbnik Gminy odpowiada za prawidłową gospodarkę środkami budżetu gminy oraz 

zapewnienie dyscypliny budżetowej. 

5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa 

Koordynowanie wszelkimi pracami związanymi z ustanowieniem, wdrożeniem, utrzymywaniem 

i doskonaleniem skuteczności Systemu Zarządzania Jakością Wójt powierzył Pełnomocnikowi 

ds. Systemu Zarządzania Jakością, powołanemu w drodze zarządzenia nr 4/09 Wójta Gminy 
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Santok z dnia 14.01.2009r. Zakres działania Pełnomocnika ds. SZJ obejmuje w szczególności: 

1. Zaplanowanie i wdrożenie SZJ zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008, 

2. Ustalenie szczegółowych prac związanych z wdrożeniem w/w systemu oraz udzielania 

Kierownictwu Urzędu bieżącej informacji dotyczącej postępu prac, 

3. Nadzorowanie prac wdrożeniowych, 

4. Wydawanie poleceń pracownikom oraz osobom odpowiedzialnym za komórki 

organizacyjne w zakresie SZJ, 

5. Reprezentowanie Urzędu w zakresie SZJ, 

6. Uczestnictwo w identyfikacji procesów Urzędu i opracowaniu Polityki Jakości. 

5.5.3 Komunikacja wewnętrzna 

Skuteczny przepływ informacji w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością 

w Urzędzie zapewniają: 

- sieć komputerowa, 

- sieć telefoniczna, 

- obieg dokumentów zgodny z Instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków 

międzygminnych   oraz wewnętrznymi uregulowaniami organizacyjnymi, 

- narady, szkolenia oraz spotkania w grupach roboczych. 

  

    5.6 Przegląd Zarządzania 

Kierownictwo przeprowadza raz w roku co 12 miesięcy Przegląd Zarządzania, którego celem 

jest weryfikacja wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, określenie stopnia jego 

przydatności, adekwatności i skuteczności, a także ocena możliwości doskonalenia oraz potrzeb 

zmian w Systemie. 

Danymi wejściowymi do Przeglądu, przygotowywanymi przez Pełnomocnika ds. SZJ, są: 

raporty i  wyniki z audytów jakości (wewnętrznych oraz zewnętrznych) przeprowadzonych w 

okresie od ostatniego przeglądu, analiza skarg i wniosków interesantów, analiza przebiegu i 

trendów procesów, zgodności usług, status podejmowanych działań korygujących i 

zapobiegawczych, zalecenia z kontroli problemowych wewnętrznych i zewnętrznych, wytyczne 

dotyczące doskonalenia, zmiany, które mogą wpływać na System Zarządzania Jakością, 

działania podjęte w następstwie wcześniejszych Przeglądów Zarządzania. 
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Dane wyjściowe z Przeglądu obejmują wszelkie decyzje i działania związane z doskonaleniem 

skuteczności Systemu Zarządzania Jakością i jego procesów, poprawą jakości świadczonych 

usług w kontekście wymagań interesanta oraz weryfikacją stanu potrzebnych zasobów. 

Z Przeglądu Zarządzania utrzymywane są zapisy, będące odzwierciedleniem przeprowadzonych 

działań i podjętych decyzji. Szczegóły zawarte są w procedurze P 5.6.0 „Przegląd Zarządzania”. 

 

6. Zarządzanie zasobami 

 6.1 Zapewnienie zasobów 

W Urzędzie Gminy analizowane, określane i zapewniane są wszelkie zasoby niezbędne 

do wdrożenia i utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłego doskonalenia jego 

skuteczności, celem zwiększania zadowolenia interesanta, przy zapewnieniu spełnienia 

wymagań. Pod pojęciem zasobów należy rozumieć ludzi, infrastrukturę oraz środowisko pracy. 

 

   6.2 Zasoby ludzkie 

Każdy pracownik Urzędu wykonuje działania mające wpływ na jakość realizowanych usług. 

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie posiadają odpowiednie kompetencje, wymagane na 

zajmowanym stanowisku, wynikające z wykształcenia, wyszkolenia, umiejętności i 

doświadczenia.  

Urząd posiada ustaloną procedurę postępowania przy naborze pracowników, która wraz z 

Wykazem kryteriów określających wymagania dla poszczególnych stanowisk, stanowi punkt 

wyjścia w procesie zatrudniania. Nabór nowego pracownika poprzedzany jest każdorazowo 

rozmową kwalifikacyjną, pozwalającą ocenić przydatność danego kandydata w kontekście 

stawianych mu wymagań i powierzanych zadań. Wyłanianie kandydatów na stanowiska 

kierownicze odbywa się w drodze postępowania konkursowego. 

W celu zapewnienia ciągłego doskonalenia i osiągania optymalnych efektów w działalności 

Urzędu duży nacisk kładzie się na stałe podnoszenie kwalifikacji personelu, poprzez planowe 

szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz ocenę ich skuteczności. Urząd stosuje także formę 

dofinansowywania pracowników podejmujących studia oraz kursy specjalistyczne.  

W Urzędzie dokonywana jest okresowa ocena pracowników, która daje możliwość 

sformułowania wzajemnych oczekiwań oceniającego i ocenianego oraz pozwala stwierdzić, jakie 
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działania organizacyjne powinien podjąć przełożony/pracodawca, a co powinien zmienić w 

swoim postępowaniu pracownik, jakie są ambicje zawodowe i szkoleniowe pracownika. 

Regulacje w omówionych kwestiach zawarte są w zarządzeniach Wójta Gminy. 

Z podejmowanych w powyższym zakresie działań prowadzone są odpowiednie zapisy, 

gromadzone przez Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego. Elementy regulujące 

powyższe kwestie są opracowane w procedurze P 6.2.0 „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 

  

    6.3 Infrastruktura 

W celu sprawnej i skutecznej realizacji świadczonych usług Urząd określa i zapewnia budynki, 

pomieszczenia, przestrzeń do pracy, instalacje, sprzęt techniczny, komputerowy, 

oprogramowanie, transport i łączność. Zakupy sprzętu i koniecznego wyposażenia dokonywane 

są na podstawie zapotrzebowań składanych przez poszczególnych pracowników.  

Poszczególne elementy infrastruktury Urzędu są na bieżąco doposażone i modernizowane, 

celem  polepszania warunków organizacyjnych i technicznych obsługi interesantów. 

Za utrzymanie właściwego stanu i sprawności technicznej poszczególnych składników 

infrastruktury odpowiada Referat Rozwoju Gospodarczego i Referat Organizacyjno – 

Administracyjny. Elementy regulujące infrastrukturę Urzędu zawarte są w procedurze P 6.3.0 

„Nadzorowanie infrastruktury”. 

 

   6.4 Środowisko pracy 

Środowisko pracy, w jakim pracownicy Urzędu wykonują powierzone im zadania, ma 

zasadniczy wpływ na jakość wykonywanej pracy, a tym samym na jakość obsługi interesantów.  

Wymagania dotyczące środowiska pracy Urzędu określają Regulamin Pracy oraz przepisy BHP, 

które szczegółowo precyzują warunki, w jakich może odbywać się praca. Zarządzanie 

środowiskiem pracy odbywa się poprzez jego bieżącą analizę oraz okresowe kontrole 

założonych parametrów prowadzone przez Inspektora w Urzędzie Gminy, w którego zakres 

czynności wchodzi BHP. Formułowane w ich wyniku wnioski brane są pod uwagę 

przez Kierownictwo i uwzględniane w planach doskonalenia celem zwiększenia zadowolenia 

pracowników oraz ich motywacji i kreatywności w pracy. 
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7. Realizacja usługi 

 

7.1 Planowanie realizacji usługi 

 

Realizacja usług świadczonych przez Urząd oznacza wykonywanie zadań z zakresu administracji 

publicznej, których katalog precyzują ustawy oraz przepisy szczególne.  

Zakres wykonywanych zadań ujęty został w rozdziale 4 części II niniejszej Księgi. 

Realizowanie obowiązków publicznoprawnych wobec członków wspólnoty samorządowej 

przybiera formy decyzji i innych dokumentów o charakterze administracyjnym, umów, aktów 

normatywnych (gminnych i wewnętrznych), a także wszelkich działań podejmowanych na rzecz 

rozwoju gminy i zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców.  

Realizacja nałożonych na gminę zadań przebiega według określonych procesów unormowanych 

przepisami prawa lub wewnętrznymi uregulowaniami organizacyjnymi.  

Przebieg poszczególnych procesów jest planowany i nadzorowany. W odniesieniu do każdego 

procesu określony został cel oraz mierniki pozwalające ocenić jego skuteczność. 

Przy planowaniu realizacji usług określone zostały:   

- cele dotyczące jakości wraz z dokumentacją gwarantującą zgodność usługi z wymaganiami, 

- potrzeby dotyczące ustanowienia koniecznych procesów, dokumentów oraz zasobów 

  specyficznych  dla realizowanego zadania,  

- działania dotyczące weryfikacji, monitorowania i kontroli – specyficzne dla danej usługi, 

  z odniesieniem do ustalonych kryteriów przyjęcia, 

-    zapisy konieczne do przedstawienia dowodów na to, że procesy realizacyjne i usługi będące 

  ich wynikiem spełniają wymagania.  

 

   7.2 Procesy związane z interesantem 

Procesy związane z interesantem stanowią szczególną grupę procesów zidentyfikowanych 

w działalności Urzędu.  

Dążeniem Kierownictwa jest zapewnienie jak najlepszych warunków organizacyjnych, 

technicznych, kadrowych i formalnych, umożliwiających ich sprawną realizację.  
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Większość spraw wnoszonych przez interesantów załatwianych jest w oparciu o przepisy 

prawne, szczegółowo określające wymagania, które muszą być spełnione, aby możliwa była 

realizacja wniesionej przez interesanta sprawy. 

Każdy dokument wejściowy (pismo, podanie, wniosek, dokumentacja techniczna) jest 

poddawany wstępnej weryfikacji w sekretariacie Urzędu Gminy polegającej miedzy innymi na 

ocenie kompletności dokumentów i prawidłowości zaadresowania. 

W dalszej kolejności dokumentacja wejściowa oceniana jest przez pracownika merytorycznego –  

załatwiającego daną  sprawę – pod  kątem  spełnienia  wymagań  określonych  w  przepisach  

prawa materialnego. W przypadku stwierdzonych braków formalnych, pracownik merytoryczny 

wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków lub pozostawia podanie bez rozpoznania, 

gromadząc odpowiednie zapisy w aktach sprawy.  

W przypadku bezpośredniego kontaktu z interesantem wszelkich informacji o stwierdzonych 

niezgodnościach pracownicy Urzędu udzielają ustnie. 

Większość wymagań, określonych dla spraw załatwianych w Urzędzie, zawartych zostało 

w odpowiednich drukach wniosków i formularzy, co ma zasadniczo usprawnić obsługę 

interesanta. 

Nadzorowanie procesów oraz monitorowanie terminowości prowadzonych spraw powierzone 

zostało właścicielom procesów oraz merytorycznym pracownikom, działającym w ramach 

nadanych im upoważnień. 

Na każdym etapie wykonywania danej usługi przeprowadzany jest przegląd wyspecyfikowanych 

dla niej wymagań, a także sporządzane są zapisy przedstawiające uzyskane wyniki lub dowody 

przeprowadzonych działań. 

Odpowiednio nadzorowane są przypadki zmian w wymaganiach, zaistniałych już w trakcie 

realizacji usługi /zmiany przepisów prawnych, danych interesanta, itp./. Zaistniałe zmiany 

weryfikowane są przez upoważnionych pracowników i uwzględniane w dokumentach, przed 

przekazaniem ich osobom zainteresowanym. 

Interesantom przysługuje prawo składania odwołań oraz skarg i wniosków zgodnie z trybem 

określonym w przepisach szczególnych. 

Informacje mające istotne znaczenie w procesach związanych z interesantem przekazywane 

są poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej lub na urzędowej stronie internetowej 
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pod adresem www.santok.pl, ogłoszenia zamieszczane w gazetce „Wieści z Santoka”,  a także w 

drodze bezpośredniego kontaktu z interesantem. 

Celem Urzędu jest stałe doskonalenie dostępności usług i prowadzenie właściwej polityki 

informacyjnej.  

 

7.3 Projektowanie i rozwój 

W Urzędzie wszystkie procesy są ustalone zgodnie z wymaganiami prawnymi i Urząd nie ma 

wpływu na ich projektowanie i rozwój. Wobec powyższego wyłączenie zastosowania elementu 

7.3 normy PN-EN ISO 9001:2009 nie ma żadnego wpływu na zdolność Urzędu do dostarczania 

interesantom usług zgodnych ze stawianymi oczekiwaniami i wszystkimi wymaganiami oraz 

związaną z tym odpowiedzialność. 

  

  7.4  Zakupy 

7.4.0 Proces zakupu 

Urząd jest jednostką zaliczaną do sektora finansów publicznych, rozporządzającą wyłącznie 

środkami publicznym. W związku z powyższym zakup usług, wyrobów i materiałów 

niezbędnych dla  funkcjonowania Urzędu oraz koniecznych do realizacji podejmowanych 

działań opiera się na przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, której odzwierciedleniem 

są unormowania wewnętrzne, ustalające tryb postępowania w tym zakresie.  

Proces zakupu usług i materiałów realizowany przez Urząd można podzielić, w zależności 

od wartości transakcji, na dwa przedziały : 

1. Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14.000 EURO. 

2. Zamówienia publiczne o wartości powyżej 14.000 EURO. 

W zależności od wartości dokonywanych zakupów uruchamiana jest właściwa dla danego 

przedziału procedura przetargowa. 

Ocena i wybór dostawców, a następnie ponowna ocena dokonywana jest na podstawie ich 

zdolności do dostarczania usług/materiałów zgodnych z wymaganiami Urzędu, z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i zasad Systemu Zarządzania Jakością.  

Dostawcy są oceniani, wybierani oraz okresowo weryfikowani na podstawie ustalonych 

kryteriów, dostosowanych do specyfiki zakupu. 

http://www.santok.pl/
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Zapisy związane z realizacją procesu zakupu gromadzone i przechowywane są w komórce 

merytorycznej, inicjującej proces zakupu. 

 

7.4.2 Informacje dotyczące zakupów 

Informacje dotyczące zakupów, precyzujące wyrób lub usługę oraz wyspecyfikowane dla nich 

wymagania, zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projekcie umowy. 

Dokumenty te tworzone i zatwierdzane są przez kompetentny i upoważniony personel, między 

innymi radcę prawnego Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. 

 

7.4.3 Weryfikacja zakupionego towaru 

Weryfikacja zakupionego wyrobu lub usługi dokonywana jest zgodnie z zapisami zawartymi 

w umowie przez upoważnionego pracownika, merytorycznie odpowiedzialnego za realizację 

umowy. Zatwierdzenia końcowego odbioru – wykonania przedmiotu umowy dokonuje kierujący 

komórką organizacyjną.  

Elementy dotyczące zakupów zawarte są w procedurze P 7.4.0. Zakupy  

    

 7.5 Wykonywanie i dostarczanie usług 

7.5.1 Nadzór nad realizacją i dostarczaniem usługi 

Realizacja usług świadczonych przez Urząd jest planowana i nadzorowana. Poszczególne 

zadania, spójne tematycznie, powierzone są określonym komórkom organizacyjnym Urzędu 

i samodzielnym stanowiskom pracy, na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym. 

Organizacja wewnętrzna poszczególnych komórek porządkowana jest dodatkowo w drodze 

zakresów czynności poszczególnych pracowników oraz wewnętrznych procedur i instrukcji. 

Uregulowane w ten sposób granice zadań, kompetencji i odpowiedzialności, pozwalają na stałe 

monitorowanie zachodzących w Urzędzie procesów, a co za  tym  idzie,  umożliwiają  ich 

weryfikację i ciągłe doskonalenie. Uporządkowana, czytelna dla wszystkich organizacja 

wewnętrzna przekłada się również na jakość świadczonych usług.  

Z uwagi na złożoność niektórych procesów, a także celem zapewnienia jednolitego sposobu 

ich realizacji, opracowane zostały czytelne karty procesu, wyznaczające zakres uprawnień i 

odpowiedzialności, opisujące  etapy ,  metody  monitorowania  i  sprawdzeń zgodności usługi z 
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ustalonymi  kryteriami przyjęcia oraz skuteczności procesów, a także określające sposób 

tworzenia i utrzymywania zapisów. Wnioski wypływające ze sprawowanego nadzoru i analizy 

mierników procesów stanowią podstawę ciągłego doskonalenia SZJ. 

Z uwagi na zróżnicowany charakter usług świadczonych przez poszczególne komórki 

organizacyjne, dokumenty będące podstawą ich realizacji, gromadzone są w merytorycznych 

referatach  Urzędu.  

         7.5.2 Walidacja wykonywania i dostarczania usług 

 Procesy zachodzące w Urzędzie Gminy są na bieżąco weryfikowane w ramach: nadzoru 

sprawowanego przez osoby upoważnione, audytu i kontroli wewnętrznej, prowadzonego 

postępowania administracyjnego oraz nadzoru prawnego i kontroli zewnętrznej dokonywanej 

przez wyspecjalizowane instytucje kontrolne. Nie zachodzi więc potrzeba dokonywania 

walidacji dostarczanych usług.  

Wyłączenie zastosowania elementu 7.5.2 normy PN-EN ISO 9001:2009 nie ma żadnego wpływu 

na zdolność Urzędu do dostarczania interesantom usług zgodnych ze stawianymi oczekiwaniami 

i wszystkimi wymaganiami oraz związaną z tym odpowiedzialność. 

7.5.3 Identyfikacja i identyfikowalność 

Komórki organizacyjne Urzędu stosują jednolity system identyfikacji wszystkich dokumentów i 

spraw, określony w Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.  

Całość korespondencji trafiającej do Urzędu podlega zaewidencjonowaniu w dzienniku 

korespondencyjnym w Sekretariacie. Każdy dokument otrzymuje numer ewidencyjny i datę 

wpływu w postaci odciśniętej pieczęci. Dokumenty są weryfikowane przez Wójta Gminy a 

następnie rozdzielane na poszczególne stanowiska pracy. Wymagany jest podpis odbierającego 

korespondencję w dzienniku korespondencji.   

Na poziomie referatów sprawy rejestrowane są w spisach spraw, założonych zgodnie 

z jednolitym rzeczowym wykazem akt i opatrywane właściwym znakiem sprawy, będącym jej 

stałą cechą rozpoznawczą.  Planowany jest elektroniczny system obiegu dokumentów, co da 

możliwość skontrolowania na jakim etapie znajduje się realizacja sprawy.  
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7.5.4 Własność klienta 

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba, wymagana przepisami, dostarczenia przez interesanta 

dokumentów i danych stanowiących jego własność, na podstawie przedłożonego oryginału, 

sporządzana i uwierzytelniana jest kopia koniecznego dokumentu, którą następnie dołącza się do 

akt sprawy, a jego oryginał zatrzymuje interesant.  

W pozostałych sytuacjach, dokumenty i dane stanowiące własność interesanta, włączane 

do realizacji usługi, są odpowiednio identyfikowane, weryfikowane, chronione i zabezpieczane 

przez będące w ich posiadaniu komórki organizacyjne, na zasadach określonych w Instrukcji 

kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. 

Dane osobowe interesantów przetwarzane w procesie realizacji usługi podlegają nadzorowi 

i zabezpieczeniu na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

W przypadku nieumyślnego zagubienia lub zniszczenia dokumentu/danych stanowiących 

własność interesanta osoby upoważnione natychmiast informują o tym fakcie zainteresowanego, 

sporządzając odpowiedni zapis. 

 

 Zabezpieczanie danych i  dokumentów towarzyszących realizacji usługi 

Wszystkie dokumenty i dane towarzyszące procesom realizacji usług są zabezpieczane. 

Ich zabezpieczenie polega na właściwej identyfikacji, przechowywaniu w miejscach do tego 

przeznaczonych oraz ochronie przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą oraz dostępem 

osób nieupoważnionych.  

Dokumenty i dane przechowywane w pamięci komputerów zabezpiecza się przez: umożliwienie 

dostępu wyłącznie upoważnionym pracownikom, odpowiednie archiwizowanie zbiorów na 

nośnikach informatycznych. 

Dostęp do zbiorów danych zawartych w komputerach ogranicza się przez: system haseł 

identyfikujących pracownika, system haseł ograniczających dostęp do wybranych obszarów 

danych osobom nie posiadającym odpowiednich uprawnień. 

Dokumenty dostarcza się interesantom w drodze bezpośredniego kontaktu lub za pośrednictwem 

poczty. Dokumenty przygotowywane do wysyłki są w odpowiedni sposób pakowane, a 

następnie przesyłane, zgodnie z zawartą na nich dyspozycją.  
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Każdy dokument do chwili przekazania go adresatowi jest odpowiednio identyfikowany, 

przechowywany i chroniony. 

7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów. 

Sprzęt kontrolno – pomiarowy wykorzystywany w Urzędzie Gminy w Santoku jest 

nadzorowany. Nadzór polega na oddawaniu sprzętu w określonych odstępach czasu do 

wzorcowania lub legalizacji. Zapisy z tych operacji mają status nadzorowanych są w posiadaniu 

odpowiedzialnego za ich przechowywanie pracownika.  

 

8. Pomiary, analiza i doskonalenie 

 

8.1 Postanowienia ogólne 

W Urzędzie określone zostały procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia, których 

zasadniczym celem jest wykazanie zgodności wykonywanych działań z wymaganiami, 

zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Jakością z postanowieniami normy PN-EN ISO 

9001:2009 oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności. 

W realizację procesów, o których mowa wyżej, oprócz wyspecjalizowanego personelu 

(właściciele procesów, audytorzy, Pełnomocnik ds. SZJ), włączani są wszyscy pracownicy 

Urzędu na etapie podejmowania określonych działań. Do obowiązków każdego pracownika 

Urzędu, należy dbałość o jakość świadczonych usług poprzez bieżącą samokontrolę i analizę 

wykonywanych czynności pod kątem spełnienia założonych wymagań.  

 

    8.2 Monitorowanie i pomiary 

8.2.1 Zadowolenie interesanta 

Urząd kładzie ogromny nacisk na zwiększanie poziomu zadowolenia interesantów z jakości 

świadczonych usług poprzez monitorowanie wszelkich informacji dotyczących percepcji 

interesanta, co do spełnienia jego wymagań, potrzeb i oczekiwań oraz sposobu obsługi. 

Informacje te uzyskiwane są w drodze: 

- ankiet wypełnianych przez interesantów,  

- rejestracji skarg i wniosków oraz ich bieżącej analizy dokonywanej przez komórki 

merytoryczne, 
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- przyjęć interesantów przez Wójta, Zastępcę Wójta, 

- bezpośrednich kontaktów mieszkańców z pracownikami Urzędu, 

- analizy wniosków z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz audytów wewnętrznych, 

- okresowej oceny pracownika. 

Szczegóły dotyczące zadowolenia klienta zawarte są w procedurze 8.2.1 „Badanie zadowolenia 

klienta”. 

Ocena stopnia zadowolenia interesanta stanowi jeden z najważniejszych mierników 

funkcjonowania i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. Wnioski stąd płynące są 

wykorzystywane do ciągłego doskonalenia skuteczności SZJ. 

8.2.2 Audyt wewnętrzny 

Urząd w zaplanowanych odstępach czasu przeprowadza audyty jakościowe, których celem 

jest   ocena zgodności, prawidłowości funkcjonowania i skuteczności wdrożonego Systemu 

Zarządzania Jakością poprzez określenie stopnia spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 

9001:2009. 

Audytorami są pracownicy posiadający odpowiednie kompetencje, nie związani zakresem 

działania z audytowanym obszarem, wpisani na listę kwalifikowanych audytorów, zatwierdzoną 

przez Wójta Gminy Santok.  

Częstotliwość prowadzenia audytu jest planowana i określona w rocznym Programie Audytów 

Wewnętrznych, opracowanym na podstawie statusu i ważności procesów, które mają być 

audytowane oraz wyników z poprzednich audytów. 

Ocena stopnia skuteczności wdrożenia podjętych działań prowadzona jest przez audytorów 

lub Pełnomocnika ds. SZJ na audytach doraźnych lub planowych. Wyniki oceny analizowane 

są na bieżąco przez Pełnomocnika i wykorzystywane do ciągłego doskonalenia SZJ. 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania przy planowaniu, przeprowadzaniu i dokumentowaniu 

wewnętrznych audytów Systemu Zarządzania Jakością zostały opisane w procedurze 8.2.2 

„Audyt wewnętrzny”. 

8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów 

W Urzędzie Gminy stosuje się odpowiednie metody monitorowania i pomiarów wszystkich 

procesów mających zasadniczy wpływ na obsługę interesantów, w celu ciągłego potwierdzania 

zdolności każdego procesu do spełniania założonego dla niego celu. 
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Monitorowania i pomiarów procesów dokonują właściciele procesów, oraz merytoryczni 

pracownicy, działający w ramach nadanych im upoważnień i przygotowują pisemną ocenę 

realizacji i przebiegu procesów w formie raportu jako dane wejściowe do przeglądu zarządzania 

(załącznik Nr 2 do 5.6.0). 

Jeżeli pomiary procesów wskazują na występowanie trendów pogarszającej się zdolności 

procesu do osiągania zaplanowanych wyników, właściciele procesów/merytoryczni pracownicy 

podejmują działania korekcyjne, korygujące lub zapobiegawcze. 

Niezależnie od powyższego, o wszelkich niezgodnościach związanych z realizacją procesu, 

jego właściciel, jak również każdy jego uczestnik obowiązany jest powiadamiać Pełnomocnika 

ds. SZJ. 

 

8.2.4 Monitorowanie i pomiary wykonywanych zadań 

Monitorowanie i pomiary zadań wykonywanych przez pracowników Urzędu odbywają się w 

ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej. 

Monitorowanie i pomiary w omawianym zakresie prowadzone są na bieżąco, na każdym etapie 

realizacji zadania, przez wszystkich pracowników we współpracy z ich bezpośrednimi 

przełożonymi. 

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym akty prawa miejscowego oraz wewnętrzne 

uregulowania organizacyjne są głównym wyznacznikiem prawidłowej realizacji zadań 

przypisanych Urzędowi. Dokumenty powstające w toku działalności Urzędu tworzone są na 

podstawie obowiązującego prawa.  

Każdy dokument sporządzany jest w sposób pozwalający zidentyfikować: datę jego utworzenia, 

autora, osobę go akceptującą i zatwierdzającą, przypisany mu znak rozpoznawczy – wskazujący  

między innymi na miejsce przechowywania, listę osób otrzymujących dokument do wiadomości.   

Zasady sporządzania poszczególnych dokumentów normują przepisy zewnętrze oraz regulacje 

wewnętrzne, których przestrzeganie gwarantuje realizację zadań zgodną z wymaganiami 

Systemu Zarządzania Jakością. 
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8.3 Nadzór nad niezgodnością 

W Urzędzie określone zostały szczegółowe zasady nadzorowania i postępowania z ujawnionymi 

niezgodnościami. Odzwierciedleniem uregulowań w tym przedmiocie jest procedura P 8.3.0 

„Nadzór nad usługą niezgodną”, ustalająca zasady identyfikowania, oznaczania, zabezpieczania, 

analizowania i usuwania niezgodności. 

Celem procedury jest zapewnienie, że każda usługa lub jej element nie spełniająca określonych 

wymagań nie będzie kontynuowana oraz nie zostanie dostarczona osobie zainteresowanej, 

a przypadki wystąpienia niezgodności zostaną zidentyfikowane, oznaczone, zabezpieczone, 

poddane analizie i usunięte oraz stanowić będą źródło informacji niezbędnych do podjęcia 

działań korygujących i zapobiegawczych. 

Wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do objęcia nadzorem stwierdzonej niezgodności 

i jej usunięcia w ramach swoich kompetencji, a w przypadku, gdy stwierdzona niezgodność 

wykracza poza nie, powiadomienia o fakcie jej wystąpienia bezpośredniego przełożonego lub 

Pełnomocnika ds. SZJ. 

 

8.4 Analiza danych 

Urząd określa, gromadzi oraz analizuje odpowiednie dane w celu wykazania przydatności 

i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz identyfikowania obszarów do doskonalenia, 

a w konsekwencji zwiększania zadowolenia interesantów. 

W Urzędzie został ustalony sposób gromadzenia, nadzorowania i analizy danych, poprzez 

wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zbieranie poszczególnych grup danych.  

Osoba upoważniona dokonuje weryfikacji danych, przeprowadza ich analizę, w miarę 

możliwości prezentując wyniki liczbowo i graficznie, oraz przedstawia wnioski. 

W przypadku potrzeby uszczegółowienia wyników analiz, wystąpienia zakłóceń w realizacji 

usług, niewłaściwego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzane są 

dodatkowe analizy w oparciu o posiadane lub dodatkowo zabierane dane. 

Stosowanie metod analitycznych odbywa się nie rzadziej niż Przegląd Zarządzania wykonywany 

przez  Kierownictwo.  



Urząd Gminy w Santoku 

 

System Zarządzania Jakością  

według normy PN-EN ISO 9001:2009 

 

Numer wydania: 1 

 

KSIĘGA  JAKOŚCI 
 

 

  

Strona: 38 

 

                              
 

 

Stron: 47 
 

 

 

 

Odpowiedzialnym za analizę danych dotyczących Systemu Zarządzania Jakością jest 

Pełnomocnik  ds. SZJ, który współpracuje w tym zakresie z zespołem ds. SZJ i audytorami 

wewnętrznymi. Powyższa analiza każdorazowo przedstawiana jest Wójtowi.  

Wykonanie zadań i działań podejmowanych w wyniku analizy danych jest weryfikowane 

poprzez ocenę ich skuteczności po wdrożeniu.  

 

8.5 Doskonalenie 

8.5.1 Ciągłe doskonalenie 

Skuteczność Systemu Zarządzania Jakością jest ciągle doskonalona. Do określania zakresu 

procesu doskonalenia wykorzystywane są: Polityka Jakości, cele jakościowe, wyniki auditów 

jakościowych i kontroli problemowych, analiza danych, działania korygujące i zapobiegawcze 

oraz przeglądy zarządzania. 

Odpowiedzialność za ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością ponosi 

Pełnomocnik ds. SZJ. W procesie ciągłego doskonalenia aktywnie uczestniczy kadra 

kierownicza Urzędu poprzez wnoszenie propozycji oraz inicjowanie działań doskonalących. 

System Zarządzania Jakością poddawany jest rocznym przeglądom dokonywanym przez  

Kierownictwo Urzędu z udziałem Pełnomocnika ds. SZJ, których celem jest weryfikacja i 

aktualizacja Polityki Jakości oraz adaptacja istniejącego Systemu. 

8.5.2 Działania korygujące i zapobiegawcze 

Istotnych informacji o możliwości i potrzebie doskonalenia skuteczności Systemu dostarczają 

działania korygujące. Tryb ich podejmowania uregulowany został w procedurze  P 8.5.2  

„Działania korygujące” i P 8.5.3. „Działania zapobiegawcze i doskonalące”. 

Działania korygujące podejmowane są w wyniku stwierdzenia niezgodności w trakcie: 

- przeglądu Systemu Zarządzania, 

- audytów wewnętrznych 

- monitorowania procesów, 

- wykonywania działań przez pracowników Urzędu. 

Celem działań korygujących jest eliminowanie przyczyn zaistniałych niezgodności i 

zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu.  
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Celem działań zapobiegawczych jest likwidacja przyczyn powstania potencjalnej 

niezgodności  a podejmowane są w wyniku powstania potencjalnej niezgodności w:  

- trakcie przeprowadzenia audytów wewnętrznych, 

- trakcie realizacji procesów, 

- wyniku analizy satysfakcji interesanta, 

-  wyniku inicjatyw pracowniczych. 

Każdy pracownik Urzędu na swoim stanowisku pracy jest odpowiedzialny za rozpoznanie i 

zabezpieczenie usług niezgodnych, analizę przyczyn ich wystąpienia oraz ich usunięcie w 

ramach swoich kompetencji. 

Właściciele procesów, kierownicy referatów oraz pozostali pracownicy – odpowiedzialni  

za monitorowanie wykonywanych działań, są zobowiązani odpowiednio dokumentować 

fakt zidentyfikowanej niezgodności, skutkującej wstrzymaniem realizowanego procesu. 

Pracownicy odpowiedzialni za usunięcie niezgodności przeprowadzają analizę przyczyn 

niezgodności oraz proponują działania korygujące wskazując osoby odpowiedzialne 

za ich wdrożenie oraz termin realizacji. Wdrożone działania są weryfikowane przez 

audytorów wewnętrznych lub Pełnomocnika ds. SZJ.  
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CZĘŚĆ III. 

ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1 do Księgi Jakości 

 

 

Wykaz  i  Odpowiedzialni Za Procesy Systemu Zarządzania Jakością 

w Urzędzie Gminy w Santoku  

 

 
Tabela 1-5 przedstawia listę Procesów: zarządzania (Tab.1.), Pomiarowych (Tab.2.), Analizy i 

doskonalenia (Tab.3.) , Zaopatrywania w zasoby ( Tab.4),Procesy główne (Tab.5) oraz ich właścicieli  

 

 

Tabela 1 

P. I Procesy zarządzania 

Nazwa procesu Odpowiedzialny za proces 
Dokument 

odniesienia 

P.I. 1    Przegląd zarządzania  Wójt, Pełnomocnik ds. SZJ P 5.6.0 

P. I. 2 Utrzymanie infrastruktury. Referat Rozwoju 

Gospodarczego (RRG) 

Referat Organizacyjno 

Administracyjny (ROA)  

P 6.3.0 

P. I. 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Wójt, Z-ca Wójta, 

Kierownicy Referatów 

P 6.2.0 

 

 

Tabela 2 

P. II Procesy pomiarowe 

Nazwa procesu Odpowiedzialny za proces 
Dokument 

odniesienia 

P.II.1   Audyt wewnętrzny Pełnomocnik ds. SZJ P 8.2.2 

P. II. 2  Badanie opinii interesantów. Punkt informacyjny, 

Sekretariat 

P 8.2.1 
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Tabela 3 

P. III Analiza i doskonalenie 

Nazwa procesu Odpowiedzialny za proces 
Dokument 

odniesienia 

P. III. 1 Działania korygujące Pełnomocnik ds. SZJ P 8.5.2 

P. III. 2 Działania zapobiegawcze i ciągłe 

doskonalenie 

Pełnomocnik ds. SZJ P 8.5.3 

 

 

Tabela 4 

P. IV Procesy zaopatrywania w zasoby 

Nazwa procesu Odpowiedzialny za proces 
Dokument 

odniesienia 

P. IV. 1 Zakupy Referat Rozwoju 

Gospodarczego (RRG) 

Referat Organizacyjno 

Administracyjny (ROA) oraz 

pozostali pracownicy 

dokonujący zakupów 

P 7.4.0 

P. IV. 2 BHP – Środowisko pracy Inspektor BHP Księga Jakości 

P. V Dostawcy usług zewnętrznych                

P. V. 1  Obsługa prawna Wójt Gminy Santok 

P.V. 2 Ochrona Urzędu Z-ca Wójta Gminy Santok 

P.V.3 Usługi urbanistyczne i geodezyjne Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG) 

Referat Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska (RGKROŚ) 
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Załącznik nr 2 do Księgi Jakości 

 

WYKAZ  I WŁAŚCICIELE PROCESÓW GŁÓWNYCH 
 

Tabela 5 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

(RGKROŚ) 

Proces  I                  W y d a w a n i e     d e c y z j i, pozwoleń, zezwoleń 

RGKROŚ.OŚGL 01 

Wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Stanowisko ds. ocen 

środowiskowych i gospodarki 

lokalowej 

RGKROŚ 02 
Wydawanie decyzji o rozgraniczeniu 

nieruchomości 

Kierownik Referatu 

RGKROŚ.OKŚ 01 
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i 

krzewów 

Stanowisko ds. ochrony i 

kształtowania środowiska 

RGKROŚ.RGK 01 

Wydawanie decyzji o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

Stanowisko ds. rolnictwa i 

gospodarki komunalnej 

Proces  II            W y d a w a n i e     d o k u m e n t ó w 

RGKROŚ 03 
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących 

własność gminy na rzecz najemców 

Kierownik Referatu 

RGKROŚ 04 
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu  Kierownik Referatu 

RGKROŚ 05 
Nabywanie nieruchomości 

 

Kierownik Referatu 

RGKROŚ 06 

Oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości w 

formie przetargu na okres do 3 lat lub na okres 

dłuższy niż 3 lata 

Kierownik Referatu 

RGKROŚ.OŚGL 07 

 

Przyznanie lokalu mieszkalnego bądź zamiana Stanowisko ds. ocen środow. i 

gospodarki lokalowej 

RGKROŚ 08 
Sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej 

Kierownik Referatu 

RGKROŚ.GO 09 
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa 

rolnego jego wielkości oraz okresie prowadzenia 

Stanowisko ds. gospodarki 

odpadami 

RGKROŚ 10 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności 

Kierownik Referatu 

RGKROŚ 11 

Oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości w 

formie bezprzetargowej na okres do 3 lat, na okres 

powyżej 3 lata lub na czas nieokreślony 

Kierownik Referatu 

RGKROŚ 12 
Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących 

własność gminy na rzecz najemców 

Kierownik Referatu 

RGKROŚ.GO 13 
Zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki lub ciężaru 

realnego żyta z księgi wieczystej 

Stanowisko ds. gospodarki 

odpadami 
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RGKROŚ.GO 01 

Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpł.i 

transportu nieczystości ciekłych 

Stanowisko ds. gospodarki 

odpadami 

RGKROŚ.GO 02 
Zaświadczenia o rezygnacji z prawa pierwokupu 

nieruchomości 

Stanowisko ds. gospodarki 

odpadami 

 

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO (RRG) 

Proces  I                  W y d a w a n i e     d e c y z j i, pozwoleń , zezwoleń 

RRG.GP 01 
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowaniu terenu 

Stanowisko ds. gospodarki 

przestrzennej 

RRG.GP 02 
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego 

Stanowisko ds. gospodarki 

przestrzennej 

RRG.ZPAZ 01 

Wydawanie decyzji w sprawie naliczenia opłat 

adiacenckich 

Stanowisko ds. zamówień 

publicznych i archiwum 

zakładowego 

RRG.ZPAZ 02 

Wydawanie decyzji w sprawie naliczenia opłaty 

jednorazowej z tytułu opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

Stanowisko ds. zamówień 

publicznych i archiwum 

zakładowego 

RRG.DT 01 Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Stanowisko ds. dróg i transportu 

RRG.DT 02 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym 

reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i 

obiektów budowlanych niezwiązanych z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

Stanowisko ds. dróg i transportu 

RRG.DT 03 
Wydawanie zezwolenia na lokalizację zjazdów lub 

przebudowę zjazdów z dróg gminnych 

Stanowisko ds. dróg i transportu 

RRG.GP 07 
Zatwierdzenie podziału nieruchomości Stanowisko ds. gospodarki 

przestrzennej 

RRG.DGZ 01 
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

Stanowisko ds. działalności 

gospodarczej i zabytków 

ROA.DGZ 02 
Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności i 

Informacji Gospodarczej 

Stanowisko ds. działalności 

gospodarczej i zabytków 

RRG.DGZ 03 
Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności i 

Informacji Gospodarczej 

Stanowisko ds. działalności 

gospodarczej i zabytków 

RRG.DGZ 04 
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Stanowisko ds. działalności 

gospodarczej i zabytków 

RRG.DGZ 05 
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Stanowisko ds. działalności 

gospodarczej i zabytków 

RRG.DGZ 06 
Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji 

Działalności i Informacji Gospodarczej 

Stanowisko ds. działalności 

gospodarczej i zabytków 

ROA.DGZ 07 
Udostępnienie danych z ewidencji działalności 

gospodarczej (lata 1989-2011) 

Stanowisko ds. działalności 

gospodarczej i zabytków 

ROA.DGZ 08 
Duplikat decyzji (wydanej w latach 1989-2011) o 

wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej 

Stanowisko ds. działalności 

gospodarczej i zabytków 
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Proces  II            W y d a w a n i e     d o k u m e n t ó w 

RRG.GP 03 

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego lub 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok 

Stanowisko ds. gospodarki 

przestrzennej 

RRG.GP 04 

Wydawanie zaświadczeń o kierunkowym 

przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Santok 

Stanowisko ds. gospodarki 

przestrzennej 

RRG.GP 05 
Proces opiniowania wstępnych projektów podziału 

nieruchomości 

Stanowisko ds. gospodarki 

przestrzennej 

RRG.GP 06 

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w 

miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego  

Stanowisko ds. gospodarki 

przestrzennej 

RRG.ZPAZ 04 

Ustalenie numeru porządkowego Stanowisko ds. zamówień 

publicznych i archiwum 

zakładowego 

Proces  III                 Realizacja zadań budżetowych 

RRG.DT 04 
Planowanie, organizacja,  nadzór prac 

interwencyjnych i publicznych 

Stanowisko ds. dróg i transportu 

 

 

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW (RBF) 

 

Proces  I                  W y d a w a n i e  d e c y z j i, pozwoleń , zezwoleń 

RBF.WW 01 

Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, 

rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 

podatku od środków transportowych  

Stanowisko ds. wymiaru i 

windykacji 

RBF.WW 02 
Podatek od środków transportowych  Stanowisko ds. wymiaru i 

windykacji 

RBF.WW 04 
Stwierdzenie, określenie nadpłaty podatku Stanowisko ds. wymiaru i 

windykacji 

RBF.PO 01 
Podatek od nieruchomości Stanowisko ds. wymiaru 

podatków i opłat 

RBF.PO 02 
Podatek rolny Stanowisko ds. wymiaru 

podatków i opłat 

RBF.PO 03 
Podatek leśny Stanowisko ds. wymiaru 

podatków i opłat 

RBF.PO 04 

Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia,  

rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób 

fizycznych i prawnych 

Stanowisko ds. wymiaru 

podatków i opłat 
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Proces  II            W y d a w a n i e     d o k u m e n t ó w 

RBF.WW 03 
Zaświadczenia w sprawach podatkowych Stanowisko ds. wymiaru i 

windykacji 

 

 

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY (GZO) 

Proces  III                 Realizacja zadań budżetowych 

GZO 01 

Przyznawanie stypendiów szkolnych. 

 

Stanowisko ds. pomocy 

materialnej uczniów i obsługi 

kasy 

GZO 02 

Dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników 

Stanowisko ds. pomocy 

materialnej uczniów i obsługi 

kasy 

GZO 03 
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i 

przedszkoli 

Główna księgowa GZO 

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY (ROA) 

Proces  I                  W y d a w a n i e     d e c y z j i, pozwoleń, zezwoleń 

ROA.WOC 01 
Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń 

osobistych i rzeczowych. 

Stanowisko ds. wojskowych i 

obrony cywilnej 

Proces  II           W y d a w a n i e     d o k u m e n t ó w 

ROA.WOC 02 
Rejestracja osób na potrzeby przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej 

Stanowisko ds. wojskowych i 

obrony cywilnej 

ROA.OS 01 
Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków Stanowisko ds. obsługi 

sekretariatu 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC) 

Proces  I                  W y d a w a n i e     d e c y z j i, pozwoleń , zezwoleń  

USC 01 
Zmiana imion i nazwisk oraz ustalenie pisowni w 

trybie decyzji administracyjnej dla osoby dorosłej. 

Kierownik USC 

USC 02 

Zmiana imion i nazwisk oraz ustalenie pisowni w 

trybie decyzji administracyjnej dla małoletniego 

dziecka. 

USC 03 
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i 

czasowego w drodze decyzji administracyjnej 
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Proces  II            W y d a w a n i e     d o k u m e n t ó w 

USC 04 
Zawarcie związku małżeńskiego przed 

Kierownikiem USC 

 

Kierownik USC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik USC 

USC 05 
Zawarcie związku małżeńskiego przed 

duchownym 

USC 06 
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w 

akcie stanu cywilnego 

USC 07 
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego 

sporządzonego za granicą. 

USC 08 
Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do 

zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 

USC 09 
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego 

przed zawarciem małżeństwa 

USC 10 

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego 

(odpisy skrócone i zupełne urodzenia, małżeństwa 

i zgonu). 

USC 11 

Wydawanie zaświadczeń o dokonanych w 

księgach stanu cywilnego wpisach, ich braku, oraz 

zaginięciu lub zniszczeniu księgi. 

USC 12 Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy 

USC 13 Wydawanie dowodów osobistych – wymiana 

USC 14 Wydawanie dowodów osobistych – utrata 

USC 15 Zameldowanie na pobyt stały. 

USC 16 Zameldowanie na pobyt czasowy 

USC 17 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy. 

USC 18 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 

USC 19 Rejestracja zgonu 

USC 20 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 

USC 21 
Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 

zbioru PESEL 

USC 22 Wpisywanie do rejestru i spisów wyborców 

USC 23 Rejestracja noworodka 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urząd Gminy w Santoku 

 

System Zarządzania Jakością  

według normy PN-EN ISO 9001:2009 

 

Numer wydania: 1 

 

KSIĘGA  JAKOŚCI 
 

 

  

Strona: 47 

 

                              
 

 

Stron: 47 
 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Księgi Jakości – Karta zmian w Księdze Jakości 

 

 

KARTA WPROWADZONYCH ZMIAN  
 

Lp. 
Numer  

zmiany 

Oznaczenie 

zmiany 

Numer 

strony 

Data 

wprowadzenia 

Zmiany 

Imię i Nazwisko 

wprowadzającego 

Zmianę 

Imię i Nazwisko 

zatwierdzającego 

zmianę 
       

 


