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1.  ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ZA KSIĘGĘ JAKOŚCI 
 

 
 
Burmistrz Miasta w Nowym Targu bierze odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszej 

Księdze Jakości. 
Księga Jakości jest podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością  
Księga określa politykę jakości i organizację Urzędu Miasta Nowy Targ oraz prezentuje 

elementy wdrożonego systemu zarządzania jakością w oparciu o zidentyfikowane procesy (obszary 
działalności). 

Wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązują się do stosowania postanowień niniejszej Księgi 
Jakości.  

Za aktualizację i emisję Księgi Jakości odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zarządzania 
Jakością. 

Papierowy egzemplarz jest przechowywany w zbiorze Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz 
dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Udostępnienie Księgi Jakości następuje przez publikację 
w BIP.  

Burmistrz Miasta w Nowym Targu postanawia, że Księga Jakości opisująca przyjęty 
i wdrożony system zarządzania jakością staje się obowiązująca z dniem 01.01.2009r. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Opracował:         Zatwierdził: 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością       Burmistrz Miasta Nowy Targ  
Stanisława Szołtysek       Marek Fryźlewicz 
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2.  PREZENTACJA 
2.1. Miasto Nowy Targ. 
 

Nowy Targ jest malowniczym miastem położonym na południu Małopolski w sercu rozległej 
Kotliny Orawsko – Nowotarskiej, u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca. Centralne położenie, 
uwarunkowania administracyjne i atrakcje kulturalne sprawiły, iż Nowy Targ jest stolicą Podhala. Tu 
skupiają się wszystkie drogi z Podhala, Spisza i Orawy. Centralne położenie jest zaletą Nowego 
Targu. Jest ono znakomitą bazą wypadową w Tatry, Pieniny, nad Jezioro Czorsztyńskie, na Babią 
Górę, czy pełne szlaków turystycznych Gorce. 

  
Nowy Targ dysponuje dużym potencjałem gospodarczym i intelektualnym. Struktura tego 

potencjału wskazuje, że obok zakładów i instytucji usługowych pracujących na wewnętrzne potrzeby 
miasta, szczególnie duży potencjał posiadają liczne zakłady, firmy i instytucje usługowe pracujące dla 
potrzeb otoczenia regionalnego, często obejmujące skalę ponadregionalną. 

Miasto stanowi centrum administracyjne, gospodarcze, edukacyjne i kulturalne Podhala, 
Spisza i Orawy. Znajdują się tutaj siedziby wielu instytucji o znaczeniu regionalnym, m. in. szpital, 
sąd, urzędy: miasta, gminy, powiatu, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, banki, Euroregion „Tatry”, liczne 
organizacje pozarządowe, redakcje lokalnej prasy. 

  
Początki Nowego Targu sięgają XIII wieku i związane są z działalnością osadniczą cystersów 

na tym terenie. 22 czerwca 1346 roku król Kazimierz Wielki dokonał ponownej lokacji miasta na 
prawie magdeburskim. Zasadźcą został sołtys osady Stare Cło, która od tego momentu została 
wchłonięta przez Nowy Targ. Król nadał miastu liczne przywileje, w tym też prawo do organizowania 
dorocznego jarmarku w dniu św. Katarzyny, patronki miasta, drugi jarmark w dniu 25 VII (na św. 
Jakuba) ustanowił Kazimierz Jagiellończyk. Aż do rozbiorów Nowy Targ był stolicą niegrodowego 
starostwa. 
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Obecnie Nowy Targ jest największym ośrodkiem gospodarczym powiatu. W 2008 roku 
osiągnął poziom 120 firm na 1000 mieszkańców, co daje mu bardzo dobry wskaźnik w skali kraju. W 
mieście organizowane są Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz. 

Nowy Targ to miasto o dużym potencjale kulturalnym. Działalność kulturalną prowadzi 
przede wszystkim Miejski Ośrodek Kultury oraz Spółdzielczy Dom Kultury. Ważne miejsce w 
edukacji kulturalnej młodego pokolenia zajmuje Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. 
Fryderyka Chopina oraz Młodzieżowy Dom Kultury. W mieście działa profesjonalna Galeria „Jatki”, 
która jest organizatorem wielu prestiżowych wystaw (m.in. litografii Marca Chagalla, grafik Pabla 
Picassa) i koncertów. Działają tu również zespoły folklorystyczne „Śwarni”, „Mali Śwarni”, „Hyrni”, 
„Mali Hyrni”; „Hotar” chóry:„Echo Gorczańskie” i „Miejski Nauczycielski Chór Gorce”, a także 
Związek Podhalan, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne, 
Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Forum Podhale. 

„Nowy Targ miasto ze smakiem” - pod tym hasłem władze samorządowe we współpracy z 
Koalicją Marek Ziem Górskich promują górski region z akcentem lokalnych rarytasów, które 
rozpozna każdy turysta. Nowotarskie, wspaniale smakujące lody, wytwarzane przez rodziny 
Żarneckich, Lubieńskich i Jarkiewiczów wg starych receptur na bazie naturalnych składników i 
świeżych owoców, mają już zasłużoną renomę. Natomiast dzięki oscypkowemu szlakowi miasto stało 
się atrakcyjniejsze dla odwiedzających nas turystów. Bacówki w stylu góralskim, stada owiec pasące 
się na gorczańskich halach, wpisały się w malowniczy pejzaż Beskidów. Smakowity szlak oscypka, 
bundzu i bryndzy podhalańskiej, wytwarzanych na terenie Podhala – jednego z z najbardziej 
ekologicznych regionów w Polsce - jest wyrazem działania mieszkańców na rzecz rozwoju ziem 
górskich. To nowe przedsięwzięcie, które służy promowaniu lokalnych markowych produktów i ich 
producentów. W obrębie miasta znajduje się 9 bacówek, w których tradycyjnymi metodami wyrabia 
się sery z owczego mleka - oscypki. W bacówkach, oprócz degustacji można również zaopatrzyć się 
w rzetelnie przyrządzane produkty z owczego mleka wyrabiane od wieków tymi samymi metodami. 

 
2.2.URZĄD MIASTA  
 

 
 

Urząd Miasta w Nowym Targu ma główną siedzibę przy ul. Krzywej 1. Wszystkie 
podstawowe informacje związane z realizowanymi w Urzędzie usługami, jak również lokalizacją 
poszczególnych wydziałów można uzyskać bezpośrednio po wejściu do Urzędu w Biurze Obsługi 
Mieszkańców, które stanowi to znaczną pomoc dla mieszkańców (i takie rozwiązanie jest przez nich 
pozytywnie odbierane). Biuro Obsługi Mieszkańców ma za zadanie udostępnianie wszelkich 
informacji dotyczących pracy Urzędu oraz sposobu załatwiania spraw w Urzędzie. W BOM klienci 
mogą uzyskać informacje, pobrać formularze i wnioski. Klienci będący osobami niepełnosprawnymi 
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oraz mający problemy z wchodzeniem po schodach obsługiwani są w specjalnie do tego 
przeznaczonym biurze na parterze do którego można dotrzeć za pomocą platformy przeznaczonej dla 
osób niepełnosprawnych 
 Struktura organizacyjna urzędu dzieli go na wydziały, referaty oraz samodzielne stanowiska 
pracy. Obowiązującą strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Nowy Targ przedstawia schemat 
zamieszczony w załączniku nr1 do Księgi. 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu oraz podstawowe zadania poszczególnych 
komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza podany 
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie www.nowytarg.pl 

W celu rzetelnej realizacji zadań oraz zapewnienia zaufania społecznego pracownicy Urzędu 
po wysłuchaniu wykładu Ojca Leona Knabita przyjęli do stosowania z dniem 1 października 2005 r. 
Kodeks Etyczny zawierający zbiór wartości etycznych, którymi będą się kierować w codziennej 
pracy. 

 

2.3.PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA 

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

- Statut Miasta Nowy Targ, 

- Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ 

- Urząd posiada identyfikator według Systemu REGON 000523956  oraz Numer Identyfikacji 
Podatkowej(NIP) 735-001-40-12 

 

3.  TERMINOLOGIA  
 

Wszystkie stosowane w treści niniejszej Księgi Jakości terminy z zakresu systemu 
zarządzania jakością są zgodne z normą PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością – 
Podstawy i terminologia (Quality management systems – Fundamentals and vocabulary), także 
z normami: 

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania (Quality management 
systems Requirements). 

PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością – Wytyczne dla doskonalenia 
funkcjonowania (Quality management systems – Guidelines for performance 
improvements). 

PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne do auditowania systemów zarządzania jakością i/lub 
zarządzania środowiskowego. 

Akta sprawy – cała dokumentacja (pisma, dokumenty ,notatki, formularze ,plany, fotokopie, rysunki, 
itp.)zawierająca dane i /lub informacje ,które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej 
sprawy. 
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Audit-  systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego 
obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Niezależne badanie 
systemu zarządzania jakością. 

Burmistrz Miasta  –Burmistrz Miasta Nowy Targ. 

Doskonalenie jakości-część zarządzania jakością ukierunkowana na zwiększenie zdolności spełnienia 
wymagań dotyczących jakości. 

Dowód z auditu- zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu 
i możliwe do zweryfikowania. 

Dowód obiektywny - dane potwierdzające istnienie lub prawdziwość czegoś. 

Działanie korygujące – działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej 
niezgodności. 

Działanie zapobiegawcze działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej 
niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej i zapobieżeniu ich ponownemu 
wystąpieniu. 

Identyfikacja  – znak sprawy, zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej 
komórki organizacyjnej i określonej grupy spraw. 

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

Infrastruktura –system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania Urzędu Miasta. 

Instrukcja – zbiór zasad określających szczegółowo sposób wykonywania określonych czynności 
związanych z działaniami techniczno-operacyjnymi. 

Instrukcja kancelaryjna - Instrukcja kancelaryjna dla organów i związków międzygminnych 
określająca zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, ustalona rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów. 

JRWA - jednolity rzeczowy wykaz akt. 

Klient zewnętrzny   - osoba lub organizacja, dla której Urząd Miasta świadczy usługi. 

Klient wewnętrzny  – pracownik Urzędu, który otrzymuje wyrób niezbędny do wykonania 
obowiązków służbowych. 

Kompetencje – zakres czyjejś wiedzy i umiejętności oraz zakres zadań i uprawnień. 

Księga Jakości – dokument, w którym określono system zarządzania jakością Urzędu. 

Kierownictwo Urzędu (Najwyższe Kierownictwo) – grupa osób, które na najwyższym szczeblu 
kierują Urzędem – Burmistrz Miasta, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik. 

Niezgodność – niespełnienie wymagania. 

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością – przedstawiciel Kierownictwa Urzędu nadzorujący 
wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie. 
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Planowanie jakości - część systemu zarządzania jakością, ukierunkowana na ustalenie celów 
dotyczących jakości oraz określająca procesy operacyjne i związane z nimi zasoby niezbędne 
dotyczących jakości. 

Projektowanie i rozwój- zbiór  procesów, które przekształcają wymagania na określone właściwości 
lub na specyfikację wyrobu, procesu lub systemu. 

Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie 
wyrażone przez kierownictwo urzędu. 

Przegląd – działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności 
przedmiotu rozważań  do osiągnięcia ustalonych celów. 

Proces – zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących, które wykorzystują 
zasoby w celu przekształcenia stanu wejściowego w stan wyjściowy. 

Procedura – ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu 

UM – Urząd Miasta Nowy Targ  

Usługa (wyrób) – wynik procesu. 

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

Weryfikacja  – potwierdzenie przez przedstawienie dowodu obiektywnego, ze zostały spełnione 
wyspecyfikowane wymagania. 

Wymaganie – potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest 
obowiązkowe. 

Uwaga: „przyjęte zwyczajowo” oznacza, iż istnieje zwyczaj lub powszechna praktyka Urzędu , jego 
klientów i innych stron zainteresowanych, że rozpatrywana potrzeba lub oczekiwanie jest przyjęte. 

Zapewnienie jakości –część zarządzania jakością ukierunkowana na zapewnienie zaufania, że 
wymagania dotyczące jakości będą spełnione . 

Zapis – dokument, w którym zawarto uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań. 

Zasoby – kadra pracownicza, środki finansowe, infrastruktura, warunki pracy. 

Zgodność – spełnienie wymagania  
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4.  SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKO ŚCIĄ 

4.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

System zarządzania jakością stanowi: struktura organizacyjna, dokumentacja systemu 
i zasoby niezbędne do zarządzania jakością. 

Zarządzanie przez jakość to sposób zarządzania organizacją Urzędu skoncentrowany na 
jakości obsługi klienta, oparty na planowanych, systematycznych i udokumentowanych 
działaniach. System zarządzania jakością w Urzędzie Miasta w Nowym Targu został 
opracowany i wdrożony w oparciu o zarządzanie procesami, rozumianymi jako zestaw 
wzajemnie powiązanych ze sobą środków i działań, które przekształcają stan wejściowy w stan 
wyjściowy. Na czele każdego procesu stoi jego właściciel, który jednoosobowo odpowiada za 
poprawność działań wykonywanych w ramach procesu. Właścicielom procesu podlegają 
pracownicy odpowiedzialni za poprawne wykonywanie czynności składających się na dany 
proces. Dzięki regularnemu prowadzeniu zapisów jakości, kontroli wszystkich działań przez 
kierownictwo, przeglądów i auditów systemu, skuteczność systemu zarządzania jakością jest na 
bieżąco nadzorowana, poprawiana i usprawniana. 

4.2. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKO ŚCIĄ 

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w Nowym Targu został ustanowiony, 
udokumentowany i wdrożony w oparciu o faktycznie realizowane w Urzędzie procesy 
usługowe, które dostosowano do wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2001.  

System Zarządzania Jakością obejmuje wykonywanie zadań własnych gminy, zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych. 

Proces ciągłego doskonalenia prowadzony jest poprzez analizę i ocenę wyników pracy 
Urzędu w stosunku do potrzeb klienta oraz opracowywanie i realizację programów poprawy 
jakości. 

System zarządzania jakością obejmuje wszystkie wymagania normy, za wyjątkiem 
pkt.7.5.2 „Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi” – gdyż nie ma on zastosowania 
ze względu na specyfikę działania Urzędu. Procesy nie mają charakteru specjalnych, zatem 
w każdym momencie ich realizacji możliwe jest zweryfikowanie poprawności ich przebiegu 
i osiąganych wyników. 

4.3. ZARZĄDZANIE PROCESEM  

Zarządzanie procesem przez osobę odpowiedzialną polega na: 

� planowaniu procesu,  
� nadzorowaniu działań przygotowawczych i realizacji czynności będących przedmiotem 

procesu,  
� nadzorowaniu przebiegu procesu,  
� dokonywaniu oceny efektywności procesu, 
� kontrolowaniu zgodności wykonywanych działań z procedurami zawartymi w niniejszej 

Księdze Jakości i przepisami prawnymi, 
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� nadzorowaniu zapisów jakości w celu zweryfikowania czy proces jest prowadzony zgodnie 
z założeniami, 

� inicjowaniu działań korygujących i zapobiegawczych dla doskonalenia. 

4.4. ZARZĄDZANIE W UJ ĘCIU PROCESOWYM - STRUKTURA PROCESÓW 

System zarządzania jakością został opracowany z uwzględnieniem specyfiki działania 
Urzędu Miasta w Nowym Targu. Dokonano identyfikacji procesów, ich uszeregowania na 
trzech poziomach i połączenia w grupy procesów, a także określenia  ich wzajemnych 
oddziaływań. Do każdego procesu podstawowego opracowane zostały procedury lub inne 
dokumenty stanowiące instrukcje postępowania, wyznaczające zakres uprawnień 
i odpowiedzialności, określające sposób tworzenia i przechowywania zapisów. 

 
Proces 1 – Planowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością 

Właściciel procesu:  
� Planowanie budżetowe -Skarbnik Miasta  

Proces 2 – Zarządzanie systemem jakości 
Właściciel procesu: 
� Zarządzanie dokumentacją i zapisami jakości – Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 
� Przegląd SZJ wykonywany przez kierownictwo - Burmistrz Miasta 
� Zarządzanie zapisami jakości – Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 

Proces 3 – Realizacja usług dla klientów 
Właściciel procesu:  
� Usługi administracyjne dla klienta - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
� Nadzorowanie produktu niezgodnego – Pełnomocnik ds. Zarządzania jakością 

Proces 4 – Partycypacja i konsultacje społeczne 
Właściciel procesu:  
� Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Naczelnik Wydziału Infrastruktury 

Społecznej i Promocji, 
� Procedura udzielania dotacji organizacjom pozarządowym - Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury Społecznej i Promocji , 
Proces 5 – Realizacja inwestycji 

� Właściciel procesu: Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 
Proces 6 – Gospodarowanie nieruchomościami 

� Właściciel procesu: - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego 

Proces 7 – Zakupy 
Właściciel procesu: 
� Procedura udzielania zamówień publicznych- Kierownik Referatu Zamówień 

Publicznych 
Proces 8 – Zarządzanie zasobami 

Właściciel procesu: 
� Procedura naboru pracowników - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
� Procedura szkoleń - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, 
� Ocena kwalifikacyjna pracowników – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
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� Zarządzanie infrastrukturą – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
Proces 9 – Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 

� Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w mieście - Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich 

Proces 10 – Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 
Właściciel procesu:  
� Procedura komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej - Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Rozwoju Lokalnego 
Proces 11 – Pomiary i doskonalenie 

Właściciel procesu: 
� Audity wewnętrzne - Pełnomocnik ds. Zarządzania jakością 
� Działania korygujące i zapobiegawcze - Pełnomocnik ds. Zarządzania jakością 
� Ocena zadowolenia klienta – Pełnomocnik ds. Rozwoju Lokalnego   

 
Powiązanie pomiędzy poszczególnymi procesami zostało przedstawione w formie graficznej na 
poniżej przedstawionej mapie procesów 
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PROCES 1 

5. PLANOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZ ĄDZANIA 
JAKOŚCIĄ 

Najwyższe kierownictwo Urzędu Miasta zapewnia, że planowanie systemu zarządzania jakością 
odbywa się poprzez: 
� opracowanie i nadzorowanie realizacji długofalowej Strategii Rozwoju Miasta, Wieloletnich 

Planów Inwestycyjnych, opracowywanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego, 
programów tematycznych dotyczących różnych sfer gospodarki miejskiej (ochrony 
środowiska, oświaty, bezrobocia, przeciwdziałania alkoholizmowi), 

� przygotowywanie projektów budżetów zgodnie z procesem „Planowanie budżetowe”, 

� sporządzanie i realizację rocznych planów poprawy jakości. 

W Urzędzie prowadzony jest proces ciągłego doskonalenia, który wyraża się w prowadzeniu 
oceny osiąganych wyników w stosunku do potrzeb i wyznaczaniu planów doskonalenia w corocznie 
ustalanych planach poprawy jakości. 

Ustanowione przez najwyższe kierownictwo cele jakościowe mają swoje przełożenie na 
ustanawiane cele w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz realizację zadań, a tym 
samym spełniania wymagań dotyczących wyrobów i kompetentnego świadczenia usług na rzecz 
klientów. Efektywność realizacji poszczególnych celów mierzona jest również przy pomocy 
przeprowadzanych badań zadowolenia klienta, sporządzanych analiz i sprawozdań. 

Urząd realizuje zasadnicze cele rozwojowe zdefiniowane przez dokumenty strategiczne 
dotyczące kierunków rozwoju poszczególnych dziedzin i sektorów życia lokalnego samorządu 
przyjęte w formie uchwał Rady Miasta. Do takich dokumentów rozwojowych należy zaliczyć miedzy 
innymi: 
- Strategię Rozwoju  Miasta 
- Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Lokalowym  
- Wieloletni Plan Inwestycyjny 
- Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych  
- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 
- Plan gospodarki odpadami, 
Dokumenty te podlegają okresowym przeglądom i nowelizacjom. 

5.1. CEL PROCESU 

Celem procesu jest zapewnienie właściwego postępowania w zakresie planowania budżetu, 
umożliwiającego realizację bieżących działań Urzędu, jak również działania związane z rozwojem 
gminy i usprawnianiem całego systemu zarządzania. 

5.2. ZAKRES I OPIS REALIZACJI PROCESU 

W działania związane z planowaniem budżetu zaangażowani są bezpośrednio: 
− Burmistrz Miasta 
− Skarbnik. 
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Planowanie budżetu w Urzędzie Miasta w Nowym Targu realizowane jest wg następujących 
etapów: 

− Etap I - opracowanie prognoz i materiałów planistycznych, 
− Etap II - przygotowanie projektu Uchwały Budżetowej, 
− Etap III - przyjęcie przez Radę Miasta Uchwały Budżetowej i opracowanie układu 

wykonawczego budżetu, 
− Etap IV - dokonywanie w trakcie roku budżetowego zmian planu budżetu. 

Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych oraz informacji o wysokości dotacji celowych 
i subwencji Burmistrz Miasta opracowuje projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami 
i przedkłada go Radzie Miasta oraz przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w ustalonym 
terminie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miasta winna uchwalić Uchwałę Budżetową 
w terminie do 31 grudnia danego roku, ale nie później niż do 31 marca roku następnego.  
Po zatwierdzeniu budżetu, w trakcie roku mogą być dokonywane korekty zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

 

5.3 DOKUMENTY SYSTEMOWE 

PZ-1.1. Planowanie budżetowe. 
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PROCES 2 

6. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKO ŚCI  

6.1. CEL PROCESU 

Celem procesu jest zapewnienie, że: 
� ustanowiona w Urzędzie Miasta misja i polityka jakości oraz cele polityki jakości są 

rozwijane i realizowane zgodnie z przyjętym systemem zarządzania jakością wg 
normy PN-EN ISO 9001, 

� procesy są nadzorowane i monitorowane, 
� personel jest kompetentny i przeszkolony, 
� system jakości jest poddawany przeglądowi i ocenie, 
� dokumentacja i zapisy jakości są nadzorowane, 
� Burmistrz Miasta zapewnia niezbędne zasoby do prawidłowej realizacji polityki 

jakości. 
 

6.2. POLITYKA JAKO ŚCI URZĘDU MIASTA NOWY TARG  

Nadrzędnym celem Urzędu Miasta Nowy Targ jest świadczenie usług najwyższej jakości 
spełniających potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej oraz innych naszych Klientów, na 
podstawie i w granicach obowiązującego prawa oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego 
Miasta i jego skuteczne zarządzanie. Przyjmując ten priorytet, działamy na rzecz stałego podnoszenia 
jakości obsługi Klientów oraz tworzenia profesjonalnej administracji samorządowej. Uznając za 
niezbędne i celowe wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania doskonalimy przyjęty system 
organizacyjny opierając się na sprawdzonych standardach zarządzania, w tym wymaganiach Systemu 
Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001. 

Misja Urz ędu 

„Sprawny i skuteczny urząd, realizujący efektywnie we współpracy z innymi 
partnerami określone prawem zadania i usługi na rzecz rozwoju Miasta i jego 
społeczności„  

Misję Urzędu stanowiącą element Polityki Systemu Zarządzania Jakością realizujemy poprzez 
poniższe cele strategiczne: 
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� usprawniamy obsługę Klientów, doskonaląc jakość i terminowość świadczonych usług, 
� służbę w administracji samorządowej pełnimy sumiennie, z poczuciem godności własnej 

i poszanowaniem godności innych, kierując się zasadami etyki, 
� zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę wyłonioną w procesie otwartego i sprawiedliwego 

naboru, 
� stwarzamy pracownikom Urzędu możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji, 
� stwarzamy warunki do wzrostu motywacji do pracy, 
� zapewniamy pełne uczestnictwo kierownictwa Urzędu w doskonaleniu systemu zarządzania 

jakością, 
� doskonalimy organizację pracy w Urzędzie, zapewniając sprawny przepływ informacji między 

poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i w kontaktach zewnętrznych, 
� wdrażamy i stosujemy nowoczesne systemy informatyczne wspomagające pracę Urzędu oraz 

kontakt z Klientem, 
� prowadzimy stały przegląd systemu zarządzania jakością i regularnie oceniamy efekty naszych 

działań, 
� tworzymy przyjazne relacje z innymi organami administracji publicznej oraz organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami działającymi na terenie Miasta. 

Zapewniam stały nadzór nad realizacją Polityki Jakości, przestrzeganiem procedur i wymagań 
systemu zarządzania jakością, wraz z ciągłym doskonaleniem jego skuteczności i uznaję za jeden 
z podstawowych celów Urzędu Miasta Nowy Targ. 

 

Nowy Targ, dnia 30.03.2007r.    Burmistrz Miasta  
mgr inż. Marek Stanisław Fryźlewicz 

 
 

6.3. STRATEGIA JAKO ŚCI 

Strategiczne cele wynikające z polityki jakości są realizowane poprzez następujące działania 
Kierownictwa Urzędu: 

� identyfikowanie i rejestrowanie wszystkich problemów jakościowych związanych ze 
świadczonymi usługami w formie zapisów rzeczowych, 

� kontrolowanie skuteczności wdrażanych rozwiązań projakościowych, 
� organizowanie auditów wewnętrznych oraz prowadzenie działań korygujących, 
� organizowanie systemu szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe pracowników, 
� systematyczne czuwanie nad utrwalaniem wśród pracowników świadomości spełniania 

wszystkich procedur i instrukcji oraz inicjowania nowych rozwiązań podnoszących jakość 
obsługi i świadczonych usług oraz zapewniających zadowolenie klientów, 

� przeprowadzanie okresowej wewnętrznej oceny efektywności systemu.  
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6.4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA - PODZIAŁ ODPOWIEDZIAL NOŚCI I UPRAWNIE Ń 

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta w Nowym Targu została przedstawiona na poniższym 
schemacie  
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Pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji mają ściśle określony 
zakres uprawnień i odpowiedzialności zawarty w zakresie czynności zatwierdzonym przez Burmistrza 
Miasta. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy pracownikami wykonującymi czynności mające 
wpływ na jakość realizowanych usług są ustalone poszczególnymi procedurami wdrożonego systemu 
zarządzania jakością. 

Burmistrz Miasta po podjęciu decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością 
Zarządzeniem wewnętrznym powołał Sekretarza Urzędu na stanowisko Pełnomocnika ds. 
Zarządzania Jakością. Tym samym Sekretarz niezależnie od dotychczasowych obowiązków przyjął 
obowiązki i uprawnienia wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością: 

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za: 

- utrzymywanie systemu zarządzania jakością, 
- planowanie i nadzorowanie realizacji auditów wewnętrznych, 
- przygotowywanie przeglądów systemu, 
- utrzymywanie świadomości pracowników w zakresie spełniania wymagań klienta, 
- inspirowanie i animację działań związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących 

funkcjonowania systemu zarządzania jakością, 
- ścisłe współdziałanie z kierownictwem Urzędu oraz naczelnikami komórek organizacyjnych 

w zakresie realizacji przyjętej polityki jakości, 
- przeprowadzanie doraźnego sprawdzania funkcjonowania systemu i jego systematyczny przegląd, 
- bieżące prowadzenie, uaktualnianie, emisję, ewidencjonowanie i przechowywanie kompletu 

dokumentacji systemu zarządzania jakością, w tym zwłaszcza: księgi jakości, procedur 
systemowych, instrukcji, dokumentacji auditów wewnętrznych i zewnętrznych, dokumentacji 
z przeglądów systemu wykonywanych przez najwyższe kierownictwo oraz działań korygujących 
i zapobiegawczych. 

6.5. PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA 

Urząd Miasta w zakresie systemu zarządzania jakością reprezentuje powołany Pełnomocnik 
ds. Zarządzania Jakością. Jest on kompetentny i odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymywanie 
i doskonalenie systemu zarządzania jakością, dostarczanie kierownictwu sprawozdań dotyczących 
systemu także za nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem postanowień normy PN-EN ISO 9001 
oraz utrzymywanie świadomości pracowników odnośnie spełnienia wymagań klienta. 

6.6. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJ Ą 

Właściwy nadzór nad dokumentacją systemową umożliwia dostęp do aktualnych dokumentów 
oraz zapobiega przypadkowemu użyciu dokumentów nieaktualnych. Audit wewnętrzny, działania 
korygujące lub zapobiegawcze, bądź też przegląd systemu mogą wykazać konieczność opracowania 
nowych lub wprowadzenia zmian do dokumentów już funkcjonujących w systemie.  

Prowadzony nadzór nad dokumentacją w UMNT dotyczy wszelkiej dokumentacji i obejmuje: 
- opracowywanie i zatwierdzanie dokumentacji, 
- przeglądy i nowelizację poszczególnych dokumentów, 
- edycję dokumentów i ich rozpowszechnianie, 
- wprowadzanie zmian i poprawek. 
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Nadzorowanie dokumentacji i danych pozwala na: 
� zabezpieczenie dostępności niezbędnych dokumentów na wszystkich stanowiskach 

warunkujących funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, 
� eliminowanie nieaktualnych lub unieważnionych dokumentów, 
� zapewnienie uzyskania zmian do dokumentów i danych oraz dostępu do właściwych źródeł 

informacji, tj.: katalogów roboczych, dokumentacji, norm czasowych i materiałowych, 
� archiwizowanie zgodnie z wymaganiami. 

Szczegółowe zasady dotyczące nadzoru nad dokumentacją zostały zawarte w procedurze PZ-2.1. 
Zarządzanie dokumentacją systemu jakości. 
 

6.7. PRZEGLĄD SYSTEMU JAKOŚCI WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO 

Kierownictwo UM jest zobowiązane do regularnej oceny rzeczywistego stanu 
funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Ocena jest wykonywana na podstawie przeglądu, 
który regularnie przeprowadza Kierownictwo Urzędu. 

Za zorganizowanie przeglądu systemu odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zarządzania 
Jakością. W wyniku przeglądu systemu Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością sporządza raport, który 
jest przedstawiany do akceptacji Burmistrzowi i stanowi podstawę działań projakościowych. 
Szczegółowe wytyczne przeglądu systemu zarządzania jakością przez kierownictwo zawarte są 
w procedurze PZ-2.2 Przegląd systemu zarządzania jakością. 

6.8. ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKO ŚCI 

Dla wykazania stałej zgodności podejmowanych działań jakościowych z określonymi 
wymaganiami oraz efektywności funkcjonowania systemu zarządzania jakości prowadzone są zapisy 
jakości (jako zapisy traktuje się dokumentację systemową, dokumenty kontrolne, dotyczące szkoleń 
itp.). Zapisy dotyczące jakości są w Urzędzie Miasta prowadzone zgodnie z postanowieniami 
odpowiednich procedur systemowych, regulujących sposób postępowania, zapewniający spełnienie 
wymagań poszczególnych obszarów systemu zarządzania jakością. 

Szczegółowy sposób sprawowania nadzoru nad zapisami dotyczącymi jakości jest ustalony 
w procedurze PZ-2.3 „Zarządzanie zapisami jakości”. 
 

6.9 DOKUMENTY SYSTEMOWE 

PZ-2.1. Zarządzanie dokumentacją systemu jakości. 
PZ-2.2. Przegląd systemu zarządzania jakością wykonywany przez kierownictwo. 
PZ-2.3. Zarządzanie zapisami jakości. 
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PROCES 3 

7. REALIZACJA USŁUG DLA KLIENTÓW  

7.1.  CEL PROCESU 

Celem procesu jest zapewnienie prawidłowego sposobu postępowania w zakresie usług 
realizowanych dla klientów UM w Nowym Targu oraz zapewnienie właściwej obsługi we 
wszystkich działaniach mających wpływ na jakość świadczonych przez Urząd Miasta usług. 

7.2.  ZAKRES I OPIS REALIZACJI PROCESU  

Urzad jest instytucją administracji samorządowej, której zakres wykonywanych zadań 
i świadczonych usług wyzanczają Konstytucja RP, przepisy ustaw oraz przepisy wykonawcze. 
Realizacja wyrobu oznacza wykonywanie zadań przez Urząd z zakresu administracji publicznej. 
Głównymi usługami świadczonymi w UM w Nowym Targu są usługi wynikające z wykonywania 
zadań własnych samorządu oraz zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone), 
wynikających z ustaw oraz porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej. 

Informacje o zakresie działalności merytorycznej poszczególnych komórek organizacyjnych 
oraz  inne informacje pomocne dla klientów urzędu przy załatwianiu poszczególnych spraw są 
umieszczone w kartach informacyjnych (kartach usług) na stronie internetowej Miasta 
www.nowytarg.pl  lub dostepne są Biurze Obsługi Mieszkańców. 

Zasady postępowania przy realizacji usług zostały uregulowane w udokumentowanej 
procedurze PG-3.1. Usługi administracyjne dla klienta. W procedurze tej zostały ujęte główne 
elementy mające zastosowanie w toku realizacji usługi: 

− Prawa i obowiązki klientów Urzędu, 
− Przyjmowanie korespondencji w Urzędzie, 
− Realizacja usług, 
− Kontrola usług i nadzorowanie usługi niezgodnej, 
− Doręczenia. 
 
Dla zapewnienia właściwego postępowania w przypadku zaistnienia niezgodności została 

opracowana i przyjęta do stosowania procedura PG-3.2 Nadzorowanie produktu niezgodnego. Celem 
procedury jest ustalenie sposobu postępowania w zakresie identyfikacji i nadzorowania produktu 
niezgodnego, aby zapobiec jego niezamierzonemu użyciu. 

W Urzędzie Miasta w Nowym Targu zostały ustalone zasady postępowania dotyczące usługi 
niezgodnej z określonymi wymaganiami. Nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną dotyczy zarówno 
usług świadczonych przez Urząd dla klientów, jak i dokumentów dostarczanych przez Klientów.  

W przypadku, gdy niezgodność dotyczy obszaru, który nie podlega danemu pracownikowi, 
zgłasza on fakt swojemu przełożonemu. Ten z kolei przekazuje do właściwego merytorycznie 
wydziału do skorygowania do zgłoszonej niezgodności. 

Wszelkie produkty niezgodne ujawnione w toku postępowania administracyjnego 
rejestrowane są w Rejestrze niezgodności prowadzonym przez Pełnomocnika ZJ. 
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7.3 DOKUMENTY SYSTEMOWE 

PG-3.1. Usługi administracyjne dla klienta. 
PG-3.2. Nadzorowanie produktu niezgodnego. 
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PROCES 4 

8. PARTYCYPACJA I KONSULTACJE SPOŁECZNE  

8.1. CEL PROCESU 

Celem procesu jest ustalenie prawidłowego przebiegu postępowania w zakresie form 
i zasady współpracy gminy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie 
Miasta Nowy Targ, jak również udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Nowego Targu 
dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne Gminy Miasta Nowego Targu. 

 

8.2. ZAKRES I OPIS REALIZACJI PROCESU 

Podmiotami współpracy z samorządem są: organizacje pozarządowe działające 
w granicach administracyjnych Miasta Nowego Targu lub prowadzące działalność na rzecz jego 
mieszkańców bez względu na siedzibę i teren działania. 

 Miasto Nowy Targ prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi w sferze realizacji 
zadań publicznych na zasadach: 

− pomocniczości, 
− suwerenności stron, 
− partnerstwa, 
− efektywności, 
− uczciwej konkurencji i jawności. 

 Szczegółowe obszary współpracy i priorytety zadań publicznych zlecanych do realizacji 
organizacjom pozarządowym określone są w karcie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
uchwalonej przez Rade Miasta w formie uchwały oraz w rocznych programach współpracy 
i uchwałach budżetowych. Zlecanie realizacji zadań i udzielanie dotacji następuje w trybie 
otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w formie Zarządzenia Burmistrza, w którym powołuje się 
również Komisję Konkursową i określa jej regulamin pracy. 

8.3 DOKUMENTY SYSTEMOWE 

− PG-4.1 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
− PG-4.2 Procedura udzielania dotacji organizacjom pozarządowym 
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PROCES 5 

9 REALIZACJA INWESTYCJI  

9.1. CEL PROCESU  

Celem procesu jest ustalenie zasad postępowania w zakresie realizacji działań inwestycyjnych 
na terenie  Miasta Nowy Targ zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz nadzór i 
kontrola w zakresie prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. 

9.2. ZAKRES I OPIS REALIZACJI PROCESU 

W działania realizowane w zakresie inwestycji w szczególności zaangażowane są służby 
inwestycyjne i służby techniczne, tj.: 

- Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, 
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa. 
 
Odpowiedzialność za prawidłowość działań związanych z planowaniem dotyczącym inwestycji 

spoczywa na Naczelniku WRiI. Organizacja i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych związanych 
z ich wykonaniem rzeczowym i finansowym, zgodnie realizowane są przez WGKiD. Organizacja 
i nadzór nad opracowaniem i przygotowaniem propozycji zadań inwestycyjnych do budżetu Nowy 
Targ  oraz udział w konstruowaniu docelowej dokumentacji budżetowej należą do WRiI. Działania 
w tym zakresie realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz procedurą  
PG-5.1 Procedura realizacji i nadzorowania inwestycji gminnych. 

 

9.3 DOKUMENTY SYSTEMOWE 

PG-5.1 Procedura realizacji i nadzorowania inwestycji gminnych. 
 

 
 



Nr dokumentu: KJ 
 

Strona / stron 

24 / 37 Urząd Miasta 
Nowy Targ 

KSIĘGA JAKO ŚCI 
 

Wydanie: I 
 

PROCES 6 

10 GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI  

10.1. CEL PROCESU  

Celem procesu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania w gospodarowaniu 
gruntowymi i lokalowymi nieruchomościami komunalnymi, zasad i trybu nabywania 
nieruchomości oraz prowadzenie rejestru mienia komunalnego.  

 

10.2. ZAKRES I OPIS REALIZACJI PROCESU 

Działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami realizowane są przez Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. Gospodarka nieruchomościami 
obejmuje sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych w drodze 
przetargów. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania przestrzennego 
prowadzi rejestr umów zawartych w obrocie cywilno-prawnym oraz rejestr nieruchomości 
stanowiących własność Nowy Targ . 

W ramach gospodarowania nieruchomościami realizowane są następujące działania: 
� Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu. 
� Zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej. 
� Nabycie nieruchomości. 
� Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd. 
� Oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę. 
� Komunalizacja mienia Skarbu Państwa. 
� Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
� Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 
 

10.3 DOKUMENTY SYSTEMOWE 

PG-6.1.Gospodarka nieruchomościami  



Nr dokumentu: KJ 
 

Strona / stron 

25 / 37 Urząd Miasta 
Nowy Targ 

KSIĘGA JAKO ŚCI 
 

Wydanie: I 
 

PROCES 7 

11 ZAKUPY 

11.1. CEL PROCESU  

 Celem procesu jest zapewnienie właściwych zasad postępowania w sprawach dotyczących 
udzielania zamówień publicznych, dla zapewnienia sprawnego, skutecznego, efektywnego i zgodnego 
z zasadami i regulacjami procesu. 
 

11.2. ZAKRES I OPIS REALIZACJI PROCESU 

 Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzi Referat ds. Zamówień 
Publicznych. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość działań w tym zakresie jest Kierownik referatu. 
 Szczegółowe zasady postępowania w zakresie zamówień publicznych zawierają właściwe 
przepisy prawne, jak również procedura PW-7.1 Zamówienia publiczne. Zgodnie z zasadami 
dotyczącymi zamówień publicznych realizowane są często zakupy na potrzeby bieżące UMNT. 
Sposób realizacji zamówienia uzależnia się od wartości przedmiotu zamówienia. Regulują to tzw. 
progi unijne, które są ustalane ustawą Prawo zamówień publicznych. Realizacja zamówień 
publicznych jest zgodna z planami ustalanymi przez osoby odpowiedzialne i kompetentne w danym 
zakresie. Zamówienia publiczne realizowane są zgodnie z zawieranymi umowami. Nadzór nad 
prawidłowym przebiegiem procesu sprawuje Zamawiający. 

 

11.3 DOKUMENTY SYSTEMOWE 

− PW-7.1. Zamówienia publiczne. 
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PROCES 8 

12 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI  

12.1. CEL PROCESU  

Kierownictwo Urzędu zapewnia prawidłowe planowanie i wykorzystanie zasobów, mając na 
celu zwiększenie zadowolenia klienta poprzez podniesienie poziomu spełnienia jego wymagań. 
Celem procesu jest zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi, którego 
elementami są miedzy innymi: efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego, właściwe 
motywowanie pracowników, realizowanie kształcenia, szkolenia, doskonalenia zawodowego. 

W celu zapewnienia zasobów technicznych i materiałowych zasady postępowania  wynikają i 
są zgodne z właściwymi instrukcjami wewnętrznymi. Głównym realizatorem tych działań jest 
Wydział Organizacyjny. 

12.2. ZAKRES I OPIS REALIZACJI PROCESU 

 
12.2.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 

 W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi zostały ustalone zasady postępowania 
w zakresie: 

− naboru pracowników na szeregowe stanowiska urzędnicze, 
− naboru pracowników na kierownicze i samodzielne stanowiska urzędnicze. 

Działania te zostały uregulowane w procedurze PW-8.1 Procedura naboru pracowników. 
Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, przy uwzględnieniu wymagań systemu 

zarządzania jakością oraz wewnętrznych uwarunkowań Urzędu Miasta w Nowym Targu, 
nakierowanych na stały rozwój i doskonalenie pracowników, ustalono zasady postępowania dotyczące 
szkoleń. Zasady przeprowadzania szkoleń zostały zawarte w procedurze PW-8.2 Procedura szkoleń 
pracowników Urzędu Miasta. W procedurze tej zawarte zostały zasady postępowania dotyczące 
organizacji i realizacji szkoleń zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, prowadzonych w formach 
szkolnych, jak i pozaszkolnych. 

Pracownicy Urzędu Miasta w Nowym Targu poddawani są ocenom kwalifikacyjnych. 
Sposób przeprowadzania ocen pracowników uregulowany jest przepisami prawnymi. Szczegółowe 
zasady postępowania w zakresie ocen pracowników zostały zawarte w procedurze PW-8.3. Ocena 
kwalifikacyjna pracowników. 

Procedury związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi obowiązują wszystkich 
pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu. 

 
12.2.2 Zarządzanie infrastrukturą 

Zarządzanie budynkami, w których mieści się Urząd Miasta, koordynuje Wydział Organizacyjny. 
Urząd Miasta funkcjonuje w trzech budynkach zlokalizowanych przy ul. Krzywej 1, w Rynku 
w Ratuszu  Miejskim - Urząd Stanu Cywilnego oraz w Budynku Miejskiej Hali Lodowej -Wydział 
Oświaty i Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji. 

System łączności w Urzędzie obejmuje połączenia telefoniczne, faksowe, internetowe oraz 
telefony komórkowe. Wewnątrz Urzędu połączenia mogą być realizowane poprzez sieć komputerową. 
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Sieć komputerowa Urzędu Miasta obejmuje  budynki w trzech lokalizacjach. W ramach  budynku 
na ul Krzywej 1 pracuje wydzielona siec Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych i Administracji  
przeznaczona dla systemu  personalizacji  Dowodów Osobistych. Poszczególne lokalizacje połączone 
są za pomocą  dzierżawionych połączeń o niskiej przepustowości. Z uwagi na rozległość połączeń  
budynku przy ul. Krzywej 1  sieć komputerowa zbudowana jest z segmentów połączonych za pomocą 
światłowodów jednym z segmentów znajdują się serwery . 

W zakresie zarządzania infrastrukturą została opracowana procedura PW-8.4 „Zabezpieczenie 
budynku, zasady postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta 
Nowy Targ. 

Celem procedury jest uprządkowanie zasad dotyczących zabezpieczenia budynku, 
przechowywania kluczy do pomieszczeń biurowych oraz dostępu pracowników do tych pomieszczeń.  
Niniejszą procedurą Burmistrz reguluje obowiązki w ww. zakresie, w celu prawidłowego 
zabezpieczenia przechowywanych w biurach zbiorów danych osobowych oraz zabezpieczenia mienia 
Urzędu Miasta. 
 

 
12.2.3. Środowisko pracy 

Środowisko pracy potrzebne do funkcjonowania i poprawy organizacji Urzędu obejmujące 
połączenie czynników ludzkich i fizycznych zostało zapewnione przez Kierownictwo. 

Środowisko pracy ma na celu zapewnienie właściwych warunków pracy dla zatrudnionych 
pracowników, jak również zapewnienie odpowiednich warunków dla spełnienia wymagań w 
odniesieniu do realizowanych zadań. W Urzędzie przeprowadza się okresowe przeglądy warunków 
pracy, z których sporządzane są protokoły zawierające informacje o ewentualnych uchybieniach w 
zakresie bhp i wnioski odnośnie podjęcia działań w celu poprawy tych warunków. Wszyscy 
pracownicy Urzędu dbają o estetykę zajmowanych pomieszczeń oraz stanowisk pracy, Kierownictwo 
Urzędu czyni starania o coraz lepsze wyposażenie biurowe, socjalne i inne potrzebne do właściwego 
funkcjonowania Urzędu 

12.3 DOKUMENTY SYSTEMOWE 

− PW-8.1 Procedura naboru pracowników. 
− PW-8.2 Procedura szkoleń pracowników Urzędu Miasta. 
− PW-8.3. Ocena kwalifikacyjna pracowników. 
− PW-8.4. Zarządzanie infrastrukturą. 
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PROCES 9 

13 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ZARZADZANIE KRYZYSOWE  

13.1. CEL PROCESU  

Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji 
kryzysowej oraz zapewnienie sprawnego informowania, ostrzegania i alarmowania w mieście 
Nowy Targ w sytuacji wystąpienia zagrożenia. 

 

13.2. ZAKRES I OPIS REALIZACJI PROCESU 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Miasta Nowy 
Targ jest Burmistrz Miasta. Organem pomocniczym Burmistrza w zapewnieniu wykonywania 
zadań zarządzania kryzysowego jest Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jest on 
powoływany przez Burmistrza zarządzeniem, w którym określa jego skład, organizację, siedzibę 
oraz tryb pracy. Burmistrz może utworzyć również Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego standardowo uruchamiany jest w pełnym lub 
ograniczonym składzie przez Burmistrza Miasta Nowego Targu w zależności od okoliczności 
wystąpienia zdarzenia kryzysowego. 

W ramach działań związanych z zarządzaniem kryzysowym zidentyfikowane zostały 
potencjalne zagrożenia, jakie mogą wystąpić. Dla zidentyfikowanych zagrożeń określone zostały 
zasady reagowania. Informacje związane z reagowaniem na zagrożenia i sytuacje kryzysowe 
zostały pisemnie uregulowane w procedurze PW-9.1. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 
w mieście. Informacje dotyczące reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe są również 
dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

Dla potrzeb systemu zarządzania kryzysowego wykorzystywana jest łączność  
radiotelefoniczna. 

13.3 DOKUMENTY SYSTEMOWE 

− PZ-9.1 Procedura zarządzania kryzysowego Miasta Nowy Targ 
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PROCES 10 

14 KOMUNIKACJA ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA  

14.1. CEL PROCESU  

Celem procesu jest zapewnienie właściwej komunikacji wewnątrz urzędu, jak również 
komunikacji zewnętrznej polegającej na przekazywaniu informacji do społeczności lokalnej. 

14.2. ZAKRES I OPIS REALIZACJI PROCESU 

 
Zasady i narzędzia komunikacji określono w dwóch obszarach: 

- Komunikacja wewnętrzna - dotyczy systemu przekazu informacji wewnątrz UMNT pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami i pracownikami. 

- Komunikacja zewnętrzna - podzielona na komunikację urząd – klient oraz klient – urząd. 
Na system komunikacji wewnętrznej w UMNT składają się następujące elementy: 

− posiedzenia Kolegium Burmistrza 
− narady Naczelników, 
− narady pracownicze, 
− intranet, 
− poczta elektroniczna, 
− wewnętrzna sieć telefoniczna Urzędu, 
− szkolenia, 
− zespoły zadaniowe i robocze. 

 
W zakresie komunikacji zewnętrznej określone zostały zasady postępowania obejmujące, m.in.:  

− komunikację bezpośrednią, 
− komunikację pośrednią, 
− skargi i wnioski klientów. 

 

14.3 DOKUMENTY SYSTEMOWE 

− PW-10.1 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. 
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PROCES 11 

15 POMIARY I DOSKONALENIE  

15.1. CEL PROCESU 

Celem procesu jest sprawne zarządzanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, a także 
stałe monitorowanie celów wynikających z Polityki Jakości.  

15.2. ZAKRES I OPIS REALIZACJI PROCESU 

Proces „pomiary i doskonalenie” obejmuje następujące działalności: 
− wewnętrzne audity jakości, 
− działania korygujące i zapobiegawcze, 
− postępowanie w przypadku skarg, wniosków, reklamacji,  
− badanie zadowolenia klienta, 
− postępowanie z produktem niezgodnym. 

Proces obejmuje swym zakresem wszystkie komórki organizacyjne włączone do systemu 
zarządzania jakością. Proces jest planowany, realizowany, analizowany i modyfikowany tak, aby 
był aktualny w odniesieniu do zmieniających się wymagań wewnętrznych i zewnętrznych.  

1. Wewnętrzne audity jakości. 

Dla sprawdzenia wszelkich działań dotyczących jakości i ich wyników w UM 
przeprowadzane są i dokumentowane wewnętrzne audity jakości, które pozwalają na stwierdzenie 
stopnia efektywności wdrożonego systemu zarządzania jakością. W celu zapewnienia 
skuteczności przeprowadzonych auditów wewnętrznych ustalono jednolite zasady ich 
przeprowadzania oraz określono kompetencje i obowiązki auditorów, także pracowników 
odpowiedzialnych za badane obszary. 

Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzenia auditów wewnętrznych zostały zawarte 
w procedurze PW-11.1 „Audity wewnętrzne“. 

 

2. Działania korygujące i zapobiegawcze. 

Dla wyeliminowania przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności w funkcjonowaniu 
systemu zarządzania jakością w UM podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze, 
przeciwdziałające powtórnemu bądź prawdopodobnemu pojawieniu się niezgodności. Dotyczą 
one: 

− określania działań korygujących eliminujących przyczyny występujących niezgodności, 
− sprawowania nadzoru, aby podejmowane działania korygujące były skuteczne, 
− zabezpieczenia wykorzystania właściwych źródeł informacji, umożliwiających 

wykrywanie, analizę i eliminowanie powstałych i potencjalnych przyczyn niezgodności, 
− określenie i inicjowanie działań zapobiegawczych, 
− dokonywanie przez kierownictwo przeglądów podejmowanych działań korygujących 

i zapobiegawczych. 
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Szczegółowe zasady postępowania w zakresie działań korygujących i działań 
zapobiegawczych jest zawarte w procedurze PW – 11.2 „Działania korygujące i zapobiegawcze”. 

 

4. Postępowanie w zakresie skarg, wniosków, odwołań i reklamacji. 

Procedurę organizacji przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
w Urzędzie Miasta w Nowym Targu  reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta. 

Skargi i wnioski rejestrowane są w centralnym rejestrze skarg i wniosków znajdującym się 
w Wydziale Organizacyjnym. Skargi na Burmistrza Miasta i kierowników miejskich jednostek 
organizacyjnych rejestrowane są w odrębnym rejestrze prowadzonym przez Biuro Rady Miasta 
i rozpatrywane są przez Radę Miasta. Do zadań pracownika Wydziału Organizacyjnego należy 
prowadzenie rejestru oraz koordynacja przyjmowania skargi wniosków. Nadzór nad 
rozpatrywaniem skarg i wniosków pełni Naczelnik Wydziału. 
Analizę w zakresie skarg i wniosków prowadzi Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i 
przedkłada ją podczas corocznego przeglądu kierownictwa. 

5. Monitorowanie i pomiary realizowanych usług. 

W trakcie realizacji usług dla klienta, na poszczególnych etapach, usługa jest nadzorowana 
przez pracowników realizujących poszczególne działania związane z obsługą klienta. Ostatnim 
punktem kontrolnym jest odbiór usługi przez klienta. Szczegółowe zasady dotyczące 
nadzorowania w zakresie usług dla klientów zawierają właściwe tematycznie procedury oraz 
przepisy i akty wykonawcze odpowiednie do realizowanych działań. 

6. Monitorowanie i pomiary procesów. 

W trakcie przeglądu systemu zarządzania wykonywanego przez Kierownictwo ustalane są 
wskaźniki do oceny poszczególnych procesów na dany rok. 

Wskaźniki te, po ich ustaleniu przez Kierownictwo, zapisane zostają w Planie Poprawy  
Jakości na dany rok i stanowią załącznik do „Protokołu z przeglądu systemu zarządzania”, 
opracowywanego zgodnie z procedurą „Przegląd systemu zarządzania jakością wykonywany 
przez kierownictwo“. Ustalone do planu poprawy jakości wskaźniki przekazywane są przez 
Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością Naczelnikom poszczególnych komórek organizacyjnych 
oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach. Po upływie okresu, na który 
zostały ustalone wskaźniki właściciele procesów przekazują do Pełnomocnika ds. Zarządzania 
Jakością dane w formie pisemnej na temat wyników realizacji poszczególnych procesów, podając 
wartość wskaźnika. Wskaźniki te stanowią materiały wejściowe do przeglądu wykonywanego 
przez Kierownictwo. 

7. Badanie zadowolenia klienta. 

Do celów badań zadowolenia klienta z poziomu świadczonych usług przez Urząd Miasta 
wykorzystywana jest ankieta. Ankiety wypełniane są anonimowo przez klientów, a następnie 
analizowane przez Wydział Organizacyjny. Wyniki oceny zadowolenia klienta stanowią podstawę 
do podejmowania działań doskonalących w zakresie systemu zarządzania jakością. 

Ocena zadowolenia klienta w Urzędzie Miasta w Nowym Targu realizowana jest również 
w odniesieniu do pracowników Urzędu. Pracownicy, na podstawie opracowanych przez 
Pełnomocnika ds. ZSJ ankiet oceniają warunki, organizację pracy oraz stopień satysfakcji 
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z wykonywanej pracy na rzecz urzędu. Wyniki przeprowadzonej przez nich oceny stanowią 
podstawę do podejmowania działań doskonalących w zakresie zarządzania. 

Badanie zadowolenia klienta realizowane jest zgodnie z zasadami zawartymi w procedurze 
PW-11.3 Ocena zadowolenia klienta. 

8. Analiza danych. 

W celu wykazania przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością oraz w celu 
oceny możliwości realizacji ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością 
wykorzystywane są dane uzyskiwane z: 

− badania zadowolenia klienta, 
− wyników realizacji procesów, 
− zgodności z wymaganiami realizowanych wyrobów i usług. 

Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią materiały wejściowe do przeprowadzanego 
przeglądu systemu zarządzania i do podejmowania działań doskonalących w zakresie 
funkcjonowania Urzędu. 

15.3 DOKUMENTY SYSTEMOWE 

Szczegóły postępowania związane z procesem „Pomiary, analiza i doskonalenie“ zawarte są 
w procedurach: 
PZ-2.1. Zarządzanie dokumentacją systemu jakości. 
PZ-2.3. Zarządzanie zapisami jakości. 
PG-3.2. Nadzorowanie produktu niezgodnego. 
PW-11.1. Audity wewnętrzne. 
PW-11.2. Działania korygujące i zapobiegawcze. 
PW-11.3. Ocena zadowolenia klienta. 
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16 OPIS SPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH WYMAGA Ń 
 
16.1. Identyfikacja i identyfikowalność  
Urząd stosuje ustalony system identyfikacji wszystkich wyrobów. zgodnie  z JRWA. Obieg 
dokumentów w Urzędzie  jest zorganizowany zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Sposób identyfikacji 
i identyfikowalności dokumentów określają obowiązujące w tym zakresie zewnętrzne i wewnętrzne akty 
prawne: 
− Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta, w którym przedstawiony jest zakres działania każdej 

komórki organizacyjnej Urzędu oraz symbol literowy każdej komórki, co umożliwia identyfikację 
autora sporządzonego dokumentu. 

− Instrukcja Kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych, która określa zasady i tryb 
wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie, w celu zapewnienia jednolitego sposobu 
tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, 
zniszczeniem lub utratą. 

− Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) stanowiący załącznik do Instrukcji Kancelaryjnej, 
rozbudowany dla potrzeb Urzędu Miasta Nowy Targ na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta - 
wykaz wszystkich zagadnień z zakresu działalności Urzędu oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi 
i kwalifikacją archiwalną akt, służący do oznaczania, rejestracji, łączenia akt i informujący o okresie 
przechowywania akt. 

− Inne zasady regulowane poprzez Zarządzenia Burmistrza Miasta(np. zasady opracowywania aktów 
prawnych Rady i Burmistrza Miasta, Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum Urzędu 
Miasta Nowy Targ, itp.). 
.  
Akta spraw ostatecznie załatwionych są przekazywane do archiwum Urzędu (każda teczka 

w archiwum jest identyfikowana przez sygnaturę archiwalną) i przechowywane przez okres ustalony 
w JRWA. Następnie, w zależności od ich wartości historycznej i praktycznej, są albo przekazywane do 
Archiwum Państwowego albo za jego zgodą niszczone. 

 
16.2.Własność Klienta  

Szczególną ochroną i poufnością Urząd obejmuje dane osobowe klienta. Własnością klienta są 
różnego rodzaju dokumenty składane w Urzędzie Miasta w tym także dane osobowe zawarte w tych 
dokumentach. Urząd posiada zbiory danych osobowych zarejestrowane w GIODO oraz zbiory 
nierejestrowane (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie  danych osobowych). 

Własność klienta inna niż dane osobowe  podlega nadzorowi na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. Dostęp do nich mają tylko uprawnione osoby. Dane osobowe zawarte 
w dokumentach, zbiorach i na nośnikach elektronicznych są wykorzystywane i przechowywane 
z uwzględnieniem chronionego prawem interesu osoby, której dane te dotyczą. Udostępnianie danych jest 
możliwe jedynie w przypadkach określonych w ustawie. 

W celu prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Urząd powierza 
wykonywanie tego zadania pracownikom posiadającym w tym zakresie stosowne upoważnienie 
i zobowiązuje ich do zachowania w tajemnicy wszystkich przetwarzanych danych oraz sposobów ich 
przetwarzania. 

W Urzędzie funkcjonuje system przyjmowania i postępowania z dokumentami dotyczącymi 
spraw wnoszonych przez klienta. Szczegółowy opis zasad rejestracji, znakowania, przydzielania, 
załatwiania i przechowywania dokumentów otrzymanych od klientów oraz sposób postępowania 
z dokumentami regulują następujące instrukcje: 
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- kancelaryjna, 
- obiegu i kontroli dokumentów, 
- w sprawie organizacji i funkcjonowania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania 

z dokumentacją w Urzędzie. 
W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu, strona powiadamiana jest o fakcie w formie 
pisemnej z podaniem przyczyn i propozycji dalszego sposobu załatwienia sprawy. 
 
16.3.Zabezpieczenie wyrobu 

Wszystkie dokumenty dostarczone lub tworzone w Urzędzie Miasta  są zabezpieczone przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. Zasady postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach 
(przyjmowania, tworzenia, gromadzenia, wysyłania, przechowywania) określają m.in.: Instrukcja 
Kancelaryjna, JRWA, Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum UrzęduMiasta Nowy Targ. 
Zgodnie z tymi aktami prawnymi, Urząd stara się ograniczać czynniki wpływające najbardziej na stan 
fizyczny przechowywanej dokumentacji i zapewniać coraz lepsze warunki przechowywania akt pod 
względem temperatury, wilgotności powietrza, itp. Dokumenty są gromadzone w teczkach, segregatorach 
lub pudłach archiwalnych i przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty bieżące są 
przechowywane w zamykanych szafach biurowych w komórkach organizacyjnych Urzędu, a akta spraw 
załatwionych w pomieszczeniach archiwum. Dokumenty zawierające informację niejawną (od klauzuli 
poufne wzwyż) są przechowywanie i nadzorowanie przez kancelarię tajną, natomiast dokumenty 
zastrzeżone są tylko nadzorowane. Dokumenty przygotowywane do wysyłki są odpowiednio 
identyfikowane, pakowane i dostarczane, przesyłki do klientów są w odpowiedni sposób pakowane, 
zabezpieczane i dostarczane. 

Zabezpieczenie zgodności wyrobu i jego identyfikację uwzględnia Polityka Bezpieczeństwa 
i Instrukcja Zarządzania  Systemem Informatycznym opracowywana dla Urzędu Miasta, zatwierdzona 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta. Za wykonanie kopii bezpieczeństwa na serwerach systemu w Urzędzie 
Miasta odpowiedzialny jest Zespół Informatyków. Kopie bezpieczeństwa  wykonywane są na nośnikach 
zapisu danych, którymi są taśmy magnetyczne, płyty CD/DVD i macierze dyskowe. 
 
16.4. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 

Ze względu na specyfikę, charakter prowadzonych spraw i realizowanych procesów Urząd  Miasta 
posiada następujące urządzenia do kontroli i pomiaru: higrometr i termometr w Archiwum  Zakładowym. 
Wymienione urządzenia pomiarowe są użytkowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi 
Stosowane przez Urząd wyposażenie do monitorowania warunków środowiska (temperatura, 
wilgotność) w archiwum podlega nadzorowaniu. Zapewnia to właściwą identyfikację, regularne 
sprawdzanie i określanie statusu sprawdzeń. 
 
16.5. Audyt wewnętrzny i kontrola  

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu  w strukturze 
organizacyjnej funkcjonuje Zespół Audytu i Kontroli.  

Audyt wewnętrzny działa na podstawie przepisów obowiązujących w jednostkach sektora 
finansów publicznych. Szczegółowa metodologia audytu wewnętrznego została określona w Księdze 
procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Nowy Targ. 

W Urzędzie istnieje również system kontroli wewnętrznej, który umożliwia prowadzenie 
monitorowania i analizy niezbędnych dokumentów do zapewnienia jakości usług, zgodności systemu 
zarządzania jakością i realizacji procesów. System kontroli wewnętrznej obejmuje: 
- kontrolę funkcjonalną sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników na 

stanowiskach kierowniczych (kontrola funkcjonalna pionowa), a także sprawowaną na 
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stanowiskach niekierowniczych przez pracowników zobowiązanych do przeprowadzania kontroli 
zgodnie z ich zakresami obowiązków, 

- kontrolę instytucjonalną sprawowaną przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej Urzędu, 
w stosunku do komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.  

Zapisy dotyczące kontroli Urzędu, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych  oraz wniosków 
i zaleceń z nich wypływających, a także sposobu ich realizacji, są gromadzone i przechowywane. 
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17 WYKAZ PROCEDUR 
 
1. PLANOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZ ĄDZANIA JAKO ŚCIĄ 
PZ-1.1. Planowanie budżetowe. 
 
2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKO ŚCI 
PZ-2.1. Zarządzanie dokumentacją systemu jakości. 
PZ-2.2. Przegląd systemu zarządzania jakością wykonywany przez kierownictwo. 
PZ-2.3. Zarządzanie zapisami jakości. 
 
3. REALIZACJA USŁUG DLA KLIENTÓW 
PG-3.1. Usługi administracyjne dla klienta. 
PG-3.2. Nadzorowanie produktu niezgodnego. 
 
4. PARTYCYPACJA I KONSULTACJE SPOŁECZNE 
PG-4.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
PG-4.2.Procedura udzielania dotacji organizacjom pozarządowym. 
 
5. REALIZACJA INWESTYCJI 
PG-5.1. Realizacja i nadzorowanie inwestycji gminnych. 
 
6. GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI 
PG-6.1.Gospodarka nieruchomościami. 
 
7. ZAKUPY 
PW-7.1. Zamówienia publiczne. 
 
8. ZARZADZANIE ZASOBAMI 
PW-8.1. Procedura naboru pracowników. 
PW-8.2. Procedura szkoleń. 
PW-8.3. Ocena kwalifikacyjna pracowników. 
PW-8.4. Zarządzanie infrastrukturą. 
 
9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ZARZADZANIE KRYZYSOWE 
PW-9.1. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w mieście. 
 
10. KOMUNIKACJA ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA 
PW-10.1. Procedura komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
 
11. POMIARY I DOSKONALENIE 
PW-11.1. Audity wewnętrzne. 
PW-11.2. Działania korygujące i zapobiegawcze. 
PW-11.3. Ocena zadowolenia klienta. 
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18 ZAŁĄCZNIKI  
 
1. Mapa procesów Systemu Zarządzania Jakością 

2. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta w Nowym Targu 

3. Regulamin Organizacyjny 

 
KONIEC  


