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1. Definicje i oznaczenia
W opracowanej dokumentacji w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania
Jakością, obowiązuje terminologia zgodna z normą PN–EN ISO 9000:2006. Najczęściej
wykorzystywane są następujące pojęcia:
•

Audit – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania
dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia
spełnienia kryteriów auditu.

•

Ciągłe doskonalenie – powtarzające się działanie mające na celu zwiększenie
zdolności do spełnienia wymagań.

•

Dokument – informacja i jej nośnik.

•

Działanie korygujące – działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej
niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji.

•

Działanie zapobiegawcze – działanie w celu wyeliminowania przyczyny
potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej.

•

Klient – osoba lub organizacja, która otrzymuje wyrób (interesant, instytucja,
inwestor, radni, pracownicy itd. ).

•

Kompetencje - wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności.

•

Kompetencje auditora - wykazane cechy osobowości oraz wykazana
zdolność stosowania wiedzy i umiejętności.

•

Korekcja – działanie w celu wyeliminowania stwierdzonej niezgodności
(naprawa błędu).

•

Księga jakości – dokument, w którym określono system zarządzania jakością
organizacji.

•

Lider procesu – osoba posiadająca: odpowiednie umocowanie w organizacji,
uprawnienia umożliwiające nadzór i zbieranie danych o realizacji procesu.

•

Najwyższe Kierownictwo – osoba lub grupa osób, które na najwyższym
szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują.

•

Niezgodność – niespełnienie wymagania.

•

Polityka jakości – ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące
jakości, formalnie wyrażone przez Najwyższe Kierownictwo.

•

Procedura – ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu.
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•

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

•

Przedsięwzięcie

–

jednostkowy

proces

składający

się

ze

zbioru

skoordynowanych i nadzorowanych działań, z podaniem dat rozpoczęcia
i zakończenia, podejmowany dla osiągnięcia celu spełniającego określone
wymagania

z

uwzględnieniem

ograniczeń

dotyczących

czasu,

kosztów

i zasobów (np. wdrożenie programu informatycznego w całej organizacji).
•

Starostwo – Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

•

System – zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących
elementów.

•

System zarządzania – system do ustanawiania polityki, celów i osiągania
tych celów.

•

System

zarządzania

jakością

-

system

zarządzania

do

kierowania

organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości.
•

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

•

Wyrób – wynik procesu, obejmujący następujące kategorie: usługi, wytwór
intelektualny, przedmiot materialny, materiały przetworzone.

•

Wyrób niezgodny –

realizacja zadania niezgodna z wymaganiami (na

każdym etapie realizacji) – definicja własna.
•

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

•

Zarządzanie – skoordynowane działania dotyczącego kierowania organizacją
i jej nadzorowania.
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2. Charakterystyka powiatu kluczborskiego

Powiat kluczborski położony jest na Nizinie Śląskiej, w północno - wschodniej części
województwa opolskiego. Zajmuje powierzchnię 852 km2 i zamieszkuje go około 70 tys.
osób. Powiat kluczborski tworzą cztery gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna (gminy
miejsko – wiejskie) oraz gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska).
Powiat leży na przecięciu ważnych w układzie drogowym i kolejowym Polski szlaków
komunikacyjnych. Rozwinięty system dróg zapewnia

doskonałe połączenie z Opolem,

Wrocławiem, Poznaniem, Gliwicami (droga nr 11: Gliwice – Poznań) i Łodzią (droga
nr 45: Łódź – Opole). Miasto Kluczbork jest ważnym węzłem kolejowym z liniami
łączącymi: Katowice – Wrocław, Katowice – Poznań oraz kierunkami: Częstochowa
i Opole.
Powiat kluczborski ma charakter rolniczo – przemysłowy. Ponad połowę jego
powierzchni zajmują użytki rolne. Ponadto bogata w przepiękne lasy, łąki, rzeczki, stawy
Ziemia Kluczborska jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki (w szczególności
rowerowej), agroturystyki i ekoturystyki. W granicach administracyjnych powiatu
zlokalizowanych

jest

pięć

rezerwatów

przyrody:

w

Komorznie,

Krzywiczynach,

Kluczborku, Bażanach i Szumiradzie.
Na turystów odwiedzających Ziemię Kluczborską oprócz walorów przyrodniczych
czekają

liczne miodowe przysmaki: miodowniki, aromatyczne miody pitne oraz inne

specjały. Od wieków mieszkańcy tych terenów korzystając z nieskażonej przyrody
obfitującej w pożytki nektarowe i spadziowe trudnili się hodowlą pszczół i produkcją
miodu. Nieodłącznym symbolem tego regionu od wiek wieków jest miód. Stąd też
pochodzi ksiądz dr Jan Dzierżon, najsławniejszy polski pszczelarz.
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Rys. nr 1. Mapa Powiatu Kluczborskiego
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3. Prezentacja Starostwa Powiatowego w Kluczborku

Starostwo Powiatowe w Kluczborku zlokalizowane jest w dwóch połączonych ze
sobą budynkach: przy ul. Katowickiej 1 oraz przy Pl. Niepodległości 5 (drugi budynek).
W budynku przy ul. Katowickiej 1, znajduje się również siedziba Urzędu Miejskiego
w Kluczborku.
Zgodnie z art. 33 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Starostwo Powiatowe w Kluczborku stanowi powiatową administrację zespoloną. Zakres
działania

Starostwa

Powiatowego

w

Kluczborku

obejmuje

zapewnienie

pomocy

w należytym wykonywaniu zadań własnych Powiatu, zadań zleconych oraz zadań
powierzonych na podstawie porozumień Zarządowi Powiatu w Kluczborku. Starostwo
zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno –
biurową Rady Powiatu w Kluczborku, Zarządu Powiatu w Kluczborku oraz Starosty
Kluczborskiego, a także obsługę komisji, zespołów oraz innych organów pomocniczych,
doradczych i opiniodawczych.
Kierownikiem
pracowników

jest

Starostwa,
Starosta

równocześnie

Kluczborski.

zwierzchnikiem

Ponadto

kadrę

służbowym

kierowniczą

jego

stanowią:

Wicestarosta, Sekretarz Powiatu Kluczborskiego, Członek Zarządu Powiatu, Skarbnik
Powiatu Kluczborskiego, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.
W Starostwie Powiatowym w Kluczborku pracuje obecnie 101 osób, w tym 7 osób
to pracownicy obsługi. Pracownicy Starostwa realizują zadania publiczne na rzecz
mieszkańców, instytucji i organizacji Powiatu Kluczborskiego, a także stanowią wsparcie
merytoryczne dla innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Wykazują się wysokimi
kompetencjami, co niewątpliwe ma wpływ na jakość świadczonych usług. Przykładem
tego mogą być podziękowania Klientów za profesjonalne i terminowe załatwianie spraw
(podziękowania od firmy Decus Sp. z o.o. – projektanta budowanej fabryki
„Marcegaglia”).

Kadra

Starostwa

czynnie

uczestniczy

również

w

lokalnym

rur
życiu

społecznym angażując się w różnorakie przedsięwzięcia sportowe i kulturalne.
Budynek przy Pl. Niepodległości 5, w którym funkcjonuje Starostwo jest
wyposażony w windę, co umożliwia osobom niepełnosprawnym i starszym dostęp do
usług świadczonych przez urząd. W łączniku między budynkami, obok schodów,
zamontowany jest również schodołaz. Na parterze jednego z budynków funkcjonuje
również Punkt Obsługi dla niepełnosprawnych Klientów. Każde stanowisko pracy
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wyposażone

jest

w

niezbędny

do

realizacji

zadań

sprzęt

komputerowy

wraz

z odpowiednim oprogramowaniem oraz sprzęt biurowy.
W Starostwie Powiatowym w Kluczborku wszystkie zmiany, nowe rozwiązania oraz
wymogi przepisów prawnych są wdrażane terminowo, czego przykładem może być
funkcjonująca od maja 2008 r. elektroniczna skrzynka podawcza, czy system oceny
pracowników, wprowadzony od września 2008 r.
W Starostwie Powiatowym w Kluczborku funkcjonuje System kontroli zarządczej
stanowiący ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań
w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Zasady kontroli zarządczej zostały
określone w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2015 Starosty Kluczborskiego z dnia 6
listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia i wdrożenia dokumentów kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym w Kluczborku oraz jednostkach podległych i nadzorowanych
Powiatu Kluczborskiego.

4. System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Kluczborku

4. 1. Zakres Systemu Zarządzania Jakością oraz uzasadnienie wyłączeń

System
realizujące

Zarządzania

całość

Jakością

ustawowych

zadań

obejmuje

wszystkie

Starostwa,

komórki

wyszczególnione

organizacyjne,
w

Regulaminie

Organizacyjnym oraz zobrazowane na schemacie organizacyjnym.
Wprowadzając, w oparciu o normę PN EN ISO 9001:2001, a w chwili obecnej
o normę PN EN ISO 9001:2009, System Zarządzania Jakością w Starostwie, przyjęto
zasadę, że klient znajduje się zawsze w centrum uwagi, a Starostwo czyni wszystko, aby
poznać potrzeby oraz oczekiwania klientów i spełniać je w ramach obowiązującego
prawa.

Ponieważ podstawą Systemu Zarządzania Jakością jest fakt, że jakość jest

sprawą wszystkich pracowników Starostwa – zdecydowano, że

w tworzeniu jakości

uczestniczą wszystkie komórki organizacyjne określone w Regulaminie Organizacyjnym.
Decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością według PN EN ISO 9001:2001
podjął Starosta Kluczborski, Zarządzeniem Nr 9/2008 z dnia 3 marca 2008 r. (uchylonym
Zarządzeniem Nr 54/2009 z dnia 01.12.2008 r., zmiana w nazwie funkcji Pełnomocnika
i Koordynatora) w sprawie ustanowienia zasad zarządzania i nadzoru nad pracami
związanymi z ustanowieniem, wdrażaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania
Jakością wg PN EN ISO 9001:2001 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku został
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powołany Przedstawiciel Kierownictwa, Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością
oraz Zespół Dokumentująco – Wdrożeniowy. Następnie zatwierdzając dokumentację
zgodną z PN EN ISO 9001:2009 Starosta Kluczborski zdecydował o utrzymaniu Systemu
Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2009.
Ponadto, na mocy Zarządzenia Nr 34/2015 Starosty Kluczborskiego z dnia
6 listopada 2015 r., funkcjonujący w Starostwie System Zarządzania Jakością tj.:
procesy, procedury, instrukcje, analizy, przeglądy zarządzania, został przyjęty do
Systemu kontroli zarządczej.
Ze względu na charakter zadań realizowanych w Starostwie nie ma zastosowania
wymaganie PN EN ISO 9001:2009 pkt. 7.3 Projektowanie i rozwój wyrobu – Starostwo
nie prowadzi prac związanych z projektowaniem nowych usług. Zdefiniowano jednak
proces nadzoru nad ewentualnymi pracami projektowymi w obszarze inwestycyjnym,
których to realizację zleca się na zewnątrz.
Z uwagi na sposób nadzoru nad realizacją zadań (hierarchiczność zarządzania) nie
znajduje również uzasadnienia w pracy Starostwa pkt. 7.5.2 PN EN ISO 9001:2009
z uwagi na to, iż wszystkie procesy i zadania są monitorowane i kontrolowane w trakcie
ich realizacji, co daje możliwość weryfikacji poprawności ich przebiegu i osiąganych
wyników.

Poza tym przebieg wszystkich procesów jest ściśle regulowany przepisami

prawa, zarządzeniami Starosty oraz procedurami Systemu Zarządzania Jakością.
Powyższe wyłączenia nie mają żadnego wpływu na zdolność i odpowiedzialność
Starostwa

w

zakresie

dostarczania

klientom

usług

spełniających

ich

wymagania

i zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym.

4. 2. Mapa Procesów

W Starostwie zidentyfikowano procesy i ich wzajemne powiązania w ramach których
realizowane są zadania ustawowe. Procesy zidentyfikowane w Starostwie podzielono na
cztery grupy:
•

Procesy zarządcze – związane ze strategią, planowaniem prac, planowaniem
budżetu,

zapewnieniem

bezpieczeństwa,

kreowaniem

wizerunku

i

promocji

powiatu kluczborskiego, współpracą z Radą Powiatu i radnymi, współpracą
z innymi organizacjami wchodzącymi w skład administracji zespolonej.
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•

Procesy ogólne (operacyjne) – kluczowe dla funkcjonowania Starostwa, związane
z zapewnieniem wykonywania przez Starostwo funkcji określonych w stosownych
aktach prawnych.

•

Procesy wspomagające – związane z wewnętrznym funkcjonowaniem Starostwa.

•

Procesy doskonalenia.

Każda opisana wyżej kategoria obejmuje grupy procesów i podprocesów, których
powiązania

i

wzajemne

relacje

przedstawiono

w

macierzy

procesów.

Poglądowo

powiązania pomiędzy grupami procesów pokazano na rysunku nr 2.
Wykaz

procesów

i

podprocesów

udokumentowanych

wraz

z

przypisaniem

odpowiedzialności za ich realizację zawiera załącznik do niniejszej Księgi Jakości –
Macierz procesów udokumentowanych. Ponadto zapewniona została dostępność zasobów
(kadrowych, technicznych i finansowych) oraz informacji, które są potrzebne do
wspomagania, przebiegu i monitorowania procesów.
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Rys. nr 2 Mapa Procesów obrazująca powiązania pomiędzy poszczególnymi grupami procesów
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Analiza osiąganych wyników przeprowadzana jest na corocznych przeglądach
zarządzania. Wnioski z przeprowadzanych przeglądów stanowią jedną z podstaw do
doskonalenia procesów. Ponadto, dla każdego procesu lub podprocesu ukierunkowanego
na klienta zewnętrznego zostały opracowane Karty Usług, w których umieszczono
podstawowe dane dotyczące wymagań i sposobu realizacji procesu. Karty Usług są
zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Kluczborskiego. Karty są opracowywane
i na bieżąco aktualizowane zgodnie z procedurą PW-04 „Karty usług, opracowywanie
i aktualizacja kart usług”.
System Zarządzania Jakością służy stałemu doskonaleniu się Starostwa, zwiększaniu
zadowolenia klientów zewnętrznych i pracowników. System podlega systematycznym
przeglądom i auditom. Dla osiągnięcia zaplanowanych celów wynikających z Polityki
Jakości i przepisów prawa wdrażane są niezbędne działania korygujące i zapobiegawcze.

4. 3. Odpowiedzialność i uprawnienia

Odpowiedzialności i uprawnienia w zakresie realizowanych zadań są zdefiniowane
w

Opisach

Stanowisk, indywidualnych

zakresach

czynności

oraz

upoważnieniach.

Odpowiedzialności i uprawnienia w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością
przedstawiają się następująco:
Starosta Kluczborski:
•

ustanawia i zatwierdza Politykę Jakości,

•

zatwierdza wszystkie główne dokumenty Systemu Zarządzania Jakością – Księgę
Jakości,

Procedury

Systemowe,

Kartę

Celów

Starostwa,

Program

auditów

wewnętrznych,
•

Dokonuje przeglądu skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością
w ramach corocznych przeglądów zarządzania,

•

zapewnia zasoby na funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością:
•

sprawuje nadzór z ramienia Kierownictwa Starostwa nad wdrożonym Systemem,

•

sprawdza opracowane dokumenty systemowe oraz wprowadzane w nich zmiany,

•

koordynuje programami auditów wewnętrznych oraz decyduje o wpisaniu na Listę
auditorów wewnętrznych,

•

przygotowuje i prowadzi przegląd zarządzania,
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•

ocenia skuteczność podjętych działań doskonalących,

•

nadzoruje proces prowadzenia auditów wewnętrznych,

•

planuje zasoby na funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością.

Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością:
•

nadzoruje dokumentację i zapisy systemowe,

•

wprowadza zmiany do dokumentacji (również na wniosek liderów procesów
i pracowników),

•

przygotowuje materiał na przegląd zarządzania,

•

prowadzi i przechowuje zapisy z auditów wewnętrznych, działań doskonalących
itp.,

•

organizuje proces planowania, realizacji i dokumentowania auditów wewnętrznych
oraz działań poauditowych,

•

prowadzi szkolenia wewnętrzne z zakresu Systemu Zarządzania Jakością.

Kierownicy komórek organizacyjnych/liderzy procesów:
•

monitorują i mierzą efekty swojej pracy przez pryzmat wskaźników realizacji
celów procesów oraz prawidłowości realizacji zadań (monitorowanie procesów
i „wyrobów”),

•

Przygotowują materiały na coroczny przegląd zarządzania.

Pracownicy Starostwa:
•

Przestrzegają zasad zapisanych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością,

•

Zgłaszają problemy oraz projekty działań doskonalących z obszaru tak swojego
działania jak i pracy całego Starostwa.

4. 4. Struktura dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością:

Dokumentację Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie tworzą: Polityka
Jakości, Karty Celów Starostwa (opracowywane na dany rok), Księga Jakości, Karty
Procesów,

Procedury

systemowe

(obowiązujące

w

całym

Starostwie),

Procedury

opisujące podprocesy, Instrukcje, Karty Usług, Formularze oraz cała dokumentacja
stanowiąca kryteria realizacji zadań funkcjonująca i obowiązująca w Starostwie do czasu
wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Nowo powstałe dokumenty nie powielają
zawartości obowiązujących kryteriów (zarządzeń, regulaminów czy kodeksów), ale się do
nich odwołują. Specyficzną formą dokumentacji są również „zapisy” – korespondencja
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i kopie dokumentów spraw załatwianych, potwierdzenia kompetencji itp. Strukturę
dokumentacji Starostwa przedstawia rysunek nr 3.

4. 4. 1. Nadzór nad dokumentami

Wszystkie dokumenty wykorzystywane w Starostwie są nadzorowane. W stosunku
do większości z nich zasady nadzoru określa Instrukcja Kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy
Wykaz Akt dla organów powiatu i starostw powiatowych (w zakresie identyfikacji i czasów
archiwizacji). Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością jest nadzorowana zgodnie
z

powyższymi

wymaganiami.

Szczegóły

dotyczące

nadzoru

nad

dokumentami

w Starostwie (w tym również dotyczące nadzoru nad dokumentacją i zapisami w formie
elektronicznej
systemowej

oraz

PS–02

nad

dokumentami

„Nadzór

nad

zewnętrznymi)

dokumentacją

i

zawarte

zapisami”

są

w

procedurze

KZ.0142.1.3.2011.KK

Wydanie A.

4. 4. 2. Nadzór nad zapisami

Zgromadzone lub

utworzone w

trakcie realizacji

poszczególnych

procesów

czynności (akta sprawy) podlegają szczególnemu nadzorowi ze względu na ich kategorię
archiwalną. Realizowane jest to poprzez m.in. ich właściwe oznaczanie, prowadzenie
wykazu spraw, ewentualne nadawanie klauzuli tajności, przechowywanie przez ustalony
okres, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
W

zależności

od

w

zabezpieczonych

rodzaju

zapisów

odpowiednio

zagwarantowane

regałach,

szafach

jest
i

ich

przechowywanie

pomieszczeniach,

zgodnie

z wymaganiami prawnymi. Zapisy dotyczące Systemu Zarządzania Jakością (raporty
z auditów wewnętrznych, sprawozdania z przeglądów itp.) zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt oznaczone i przechowywane są na stanowisku Koordynatora
ds.
w

Systemu
Starostwie

dokumentacji

Zarządzania
(w

tym

Jakością.

odnośnie

systemowej), określa

Szczegółowy

sposobu

sposób

identyfikacji

procedura

PS–02

nadzoru
i

czasu

nad

zapisami

przechowywania

„Nadzór nad

dokumentacją

i zapisami” KZ.0142.1.3.2011.KK Wydanie A.
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Rys. nr 3. Hierarchia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie

5. Odpowiedzialność kierownictwa

Dając wyraz swojego zaangażowania w zapewnienie sprawnego funkcjonowania
i

ciągłego

doskonalenia

Systemu

Zarządzania

Jakością,

Najwyższe

Kierownictwo

Starostwa (Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Członek Zarządu i Skarbnik)
bierze odpowiedzialność za

realizację postanowień

Polityki

Jakości. Świadectwem

zaangażowania Najwyższego Kierownictwa jest:
•

ustanowienie Polityki Jakości i Celów Jakościowych,

•

zapewnienie dostępności zasobów dla sprawnego funkcjonowania Systemu
(ludzkich, infrastrukturalnych i finansowych),

•

systematycznym przeprowadzaniu przeglądów zarządzania.

5. 1. Orientacja na klienta

Kierownictwo

Starostwa

ustanawiając

standardy

postępowania

kieruje

się

świadomością oczekiwań klienta w zakresie profesjonalności i terminowości w załatwianiu
spraw i podejmowaniu decyzji. Uwzględnione są w nich również oczekiwania klienta

Dokumentacja SZJ wg PN EN ISO 9001:2009 Starostwa Powiatowego w Kluczborku

KZ.0141.2.2011.KK
Strona 17/Stron 34
Wydanie A

KSIĘGA JAKOŚCI
Data wydania:
07.06.2011 r.

Starostwo
Powiatowe
w Kluczborku

wewnętrznego

(pracowników).

Orientacja

na

klienta

w

Starostwie

znajduje

w szczególności odzwierciedlenie w następujących obszarach:
•

Organizacja

pracy

w

Starostwie

(odpowiednio

ustalone

godziny

pracy

i funkcjonowania komórek organizacyjnych, szczególnie tych, które obsługują
interesantów),
•

Zapewnienie miejsc parkingowych dla interesantów,

•

Zamontowanie w budynku Starostwa windy oraz schodołazu,

•

Utworzenie Biura Obsługi Klienta – Kancelarii Ogólnej Starostwa pełniącego
funkcję punktu informacyjnego oraz biura podawczego; BOK zapewnia również
Klientom dostęp do obowiązujących aktów normatywnych,

•

Tablice informacyjne i oznakowanie pomieszczeń pozwalające na szybkie i łatwe
dotarcie do komórki organizacyjnej lub konkretnej osoby zajmującej się daną
sprawą,

•

Opracowanie i dystrybucja Kart Usług,

•

Zamieszczenie

na

stronie

internetowej

Powiatu

informacji

o

komórkach

organizacyjnych funkcjonujących w Starostwie wraz z podaniem realizowanych
w

nich

zadań

oraz

wykazu

pracowników

Starostwa

z

podaniem

danych

kontaktowych,
•

Umieszczenie na stronie internetowej Powiatu elektronicznej skrzynki podawczej,

•

Możliwość sprawdzenia przez klienta, drogą internetową, , czy może już odebrać
prawo jazdy lub dowód rejestracyjny,

•

Prowadzenie badań zadowolenia klientów.

5. 2. Polityka Jakości

Aktualna Polityka Jakości została ustanowiona przez Starostę Kluczborskiego
i

przyjęta

Zarządzeniem

(KZ.0141.1.2011.KK).
rozplakatowanie go w

Nr

Dokument

49/2011
ten

z

został

dnia

14

udostępniony

października
pracownikom

2011

r.

poprzez

Starostwie. Polityka Jakości, tak jak wszystkie pozostałe

dokumenty Systemu Zarządzania Jakością, została zamieszczona w intranecie. W ten
sposób mają do niej dostęp wszyscy pracownicy Starostwa. Formalne potwierdzenie
otrzymania dokumentu stanowi podpisany rozdzielnik, archiwizowany w Wydziale
Organizacyjnym, który jest odpowiedzialny za dystrybucję zarządzeń. Polityka Jakości
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zawiera główne priorytety Starostwa, służące do odpowiedniego kreowania celów
poszczególnych procesów i działań.

5. 3. Cele dotyczące jakości

Strategiczne cele jakości zostały zamieszczone w Polityce Jakości. W oparciu o te
założenia

opracowuje

sparametryzowane

się

cele

co

we

roku

Kartę

wszystkich

Celów

tych

Starostwa.

obszarach

W

Karcie

(procesach),

ujęte

które

są

tego

wymagają. Pozostałe cele szczegółowe wynikające np. z przestrzegania Kodeksu
Postępowania Administracyjnego – terminowość czy sposób obsługi skarg i wniosków, są
stale monitorowane i oceniane.

5. 4. Przedstawiciel Kierownictwa

Przedstawicielem Kierownictwa jest powołany Zarządzeniem Nr 9/2008 z dnia
3 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia zasad zarządzania i nadzoru nad pracami
związanymi z ustanowieniem, wdrażaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania
Jakością wg PN EN ISO 9001 :2001 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku (uchylonym
Zarządzeniem Nr 54/2008 z dnia 01.12.2008 r., zmiana w nazwie funkcji Pełnomocnika
i Koordynatora) Sekretarz Powiatu Pan Adam Radom. Posiada on (również z racji
pełnionej

funkcji

Sekretarza)

odpowiednie

uprawnienia

i

odpowiedzialności

do

skutecznego zarządzania wdrożonym Systemem i może zapewnić, że procesy potrzebne
w Systemie Zarządzania Jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane.

5. 5. Komunikacja wewnętrzna

W Starostwie funkcjonuje system komunikacji wewnętrznej oparty zarówno na
komunikacji bezpośredniej: spotkania, narady jak i pośredniej z wykorzystaniem
dostępnych

narzędzi

teleinformatycznych

tj.

poczty

elektronicznej,

komunikatora

wewnętrznego oprogramowania sieciowego oraz sieci telefonicznej.
Przyjęte metody komunikacji zapewniają skuteczny i właściwy przepływ informacji
pomiędzy komórkami organizacyjnymi Starostwa.
Kierownictwo Starostwa organizuje raz w tygodniu narady kierowników komórek
organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy oraz okresowe
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spotkania kierowników podległych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem tych spotkań
mogą być:
•

uzgodnienia

współdziałania

i

przekazywania

informacji

o

podejmowanych

i zrealizowanych ważniejszych zadaniach i kierunkach działania,
•

przekazywanie informacji i zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz
pomiędzy Kierownictwem, a Wydziałami,

•

ustalanie zasad realizacji zadań,

•

doskonalenie pracy Starostwa (np. przeglądy zarządzania).

W

ramach

komórek

organizacyjnych,

kierownicy

prowadzą

własną

politykę

komunikacyjną, zapewniającą udział pracowników w rozwiązywaniu problemów jak i ich
dostęp do bieżącej

informacji o pracy i decyzjach Starosty. Po każdej naradzie,

kierownicy komórek mają obowiązek przekazać podległym pracownikom informacje oraz
ustalenia z narady, które dotyczą ich pracy lub spraw pracowniczych. Do poszczególnych
komórek organizacyjnych przesyłane są również protokoły z narad kierowników komórek
organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy, z którymi
pracownicy mają obowiązek zapoznania się.

5. 6. Przeglądy zarządzania

W celu zapewnienia stałej przydatności przyjętego Systemu Zarządzania Jakością
i jego adekwatności do specyfiki działania Starostwa oraz do oceny skuteczności jego
funkcjonowania organizowany jest raz w roku przegląd zarządzania. Na przeglądzie tym
ocenia

się

aktualność

przyjętej

Polityki

Jakości,

ocenia

możliwości

doskonalenia

i skuteczność przyjętych rozwiązań w tym obszarze. Podejmuje się również decyzję
o koniecznych zmianach (w zakresie Polityki Jakości i Celów Jakościowych).
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2015 Starosty Kluczborskiego z dnia 6 listopada
2015 r. w sprawie przyjęcia funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością do Systemu
kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, w ramach corocznych
przeglądów zarządzania jest dokonywana również samoocena funkcjonowania kontroli
zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
Analiza, podczas przeglądu zarządzania, odbywa się na podstawie materiałów
i informacji, które stanowią:
•

działania podjęte w wyniku poprzednich przeglądów,
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•

wyniki auditów wewnętrznych, zewnętrznych, audytów i kontroli,

•

informacje zwrotne od klientów (w tym skargi zasadne),

•

wnioski z analiz monitorowania procesów i jakości pracy,

•

stan wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych,

•

przyjęte zalecenia dotyczące doskonalenia.

W zakresie dokonywanej samooceny kontroli zarządczej podczas przeglądu zarządzania
omawiany jest raport z samooceny kontroli zarządczej obejmujący analizę ankiet
samooceny wypełnianych przez Najwyższe kierownictwo oraz pracowników Starostwa.
W wyniku przeglądu podejmowane są decyzje odnośnie doskonalenia skuteczności
funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, zmian w standardach postępowania przy
realizacji zadań z uwzględnieniem uwag klientów oraz potrzebnych zasobów. Szczegóły
dotyczące organizacji przeglądu zawarte są procedurze PS-04 „Przegląd zarządzania”
KZ.0142.1.5.2011.KK Wydanie A

6. Zarządzanie zasobami

6.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi

6.1.1. Kryteria kompetencji pracowników Starostwa

Wymagania kwalifikacyjne w stosunku do pracowników Starostwa są zawarte
w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w opisach
stanowisk, gdzie dokładnie zdefiniowane są kompetencje potrzebne do realizacji zadań na
poszczególnych stanowiskach pracy w Starostwie. Opisy stanowisk stanowią również
podstawę do ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pracy.

6. 1. 2. Rekrutacja

Nabór na wolne stanowiska w Starostwie odbywa się w oparciu o Ustawę
o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. Zgodnie z Ustawą jest
otwarty i konkurencyjny. Przyjęty sposób rekrutacji gwarantuje zatrudnienie najbardziej
kompetentnych

kandydatów.

Wewnętrznym

aktem

prawnym

regulującym

zasady

przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze jest Regulamin naboru
kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze
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w Starostwie Powiatowym w Kluczborku przyjęty Zarządzeniem Nr 26/2009 Starosty
Kluczborskiego z dnia 22.05.2009 r.

6. 1. 3. Szkolenia

Starostwo zapewnia pracownikom doskonalenie umiejętności merytorycznych
przez udział w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach i konferencjach. Pracownicy
uzupełniają również wykształcenie oraz kontynuują naukę na kierunkowych studiach
podyplomowych.

Dokumenty

potwierdzające

wykształcenie,

kwalifikacje

oraz

doskonalenie każdego pracownika znajdują się w jego aktach osobowych. Na podstawie
potrzeb zgłoszonych przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz
pracowników

na

samodzielnych

stanowiskach

pracy

tworzony

jest

plan

szkoleń

wewnętrznych oraz plan szkoleń zewnętrznych na dany rok kalendarzowy. Szkolenia
wewnętrzne prowadzone są przez pracowników Starostwa, którzy
z

danego

obszaru

tematycznego

bądź

uczestniczyli

w

posiadają wiedzę

szkoleniu

zewnętrznym

obejmującym zagadnienie będące przedmiotem szkolenia wewnętrznego. Szkolenia
zewnętrzne prowadzone są przez zewnętrzne firmy i instytucje szkoleniowe na terenie
Starostwa

lub

poza

nim.

Na

szkolenia

planowany

jest

budżet

na

podstawie

zapotrzebowań z poszczególnych komórek organizacyjnych.
Skuteczność realizowanych szkoleń jest oceniana w ramach przeprowadzanej
oceny pracowników.
Sposób postępowania, mający zapewnić stały rozwój pracowników poprzez system
szkoleń, określony został w procedurze PW-01-01 „Planowanie i realizacja szkoleń
pracowników” KZ.0142.1.8.2011.KK.
Zapisy ze szkoleń i innych działań związanych z podnoszeniem kompetencji oraz
te wynikające z procedury „Planowanie i realizacja szkoleń pracowników” prowadzone są
na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr.

6.2. Zarządzanie infrastrukturą

6.2.1. Pomieszczenia i wyposażenie

Siedziba Starostwa Powiatowego w Kluczborku znajduje się w dwóch budynkach
połączonych łącznikiem. W budynku przy ul. Katowickiej 1 (wspólnym z Urzędem
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Miejskim w Kluczborku) Starostwo zajmuje część parteru, II piętro oraz parter
w dobudowanym skrzydle budynku. Jest to budynek podpiwniczony, 3 kondygnacyjny
z poddaszem. W piwnicy budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na archiwum
Wydziału

Geodezji,

Kartografii,

Katastru

i

Gospodarki

Nieruchomościami

oraz

pomieszczenie do składowania narzędzi i materiałów do prac remontowych w Starostwie
(pomieszczenie konserwatora).
W drugim budynku, przy Pl. Niepodległości 5, Starostwo Powiatowe zajmuje III
i IV piętro. Jest to 5-cio kondygnacyjny budynek z suterenami bez poddasza
(stropodach).

Budynek

stanowi

własność

Powiatu

Kluczborskiego

natomiast

jest

w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku (szkoły
prowadzonej przez Powiat Kluczborski), ponieważ pozostałą część budynku zajmuje
Pracownia Ćwiczeń Praktycznych tejże szkoły oraz sale lekcyjne. Budynek wyposażony
jest w instalację alarmową oraz całodobowy monitoring obsługiwany przez firmę
zewnętrzną. W budynku zainstalowana jest również winda, a w łączniku między
budynkami schodołaz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Pomieszczenia biurowe wyposażone są w niezbędny sprzęt tzn. meble i sprzęt
biurowy umożliwiający realizację usług na poszczególnych stanowiskach pracy.
W Starostwie funkcjonuje sieć telefoniczna umożliwiająca wykonywanie połączeń na
zewnątrz oraz komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami.
Za prowadzenie inwestycji, remontów oraz konserwację budynku Starostwa,
prowadzenie

ewidencji

środków

trwałych,

gospodarowanie

mieniem

Starostwa,

zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów oraz zabezpieczenie łączności
telefonicznej, faksowej, elektronicznej odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny.

6.2.2. Infrastruktura informatyczna

Wszystkie

stanowiska

pracy

wyposażone

są

w

sprzęt

komputerowy

wraz

z oprogramowaniem niezbędnym do świadczenia usług przez pracowników Starostwa.
We

wszystkich

komputerowej.

pomieszczeniach
Dla

zapewnienia

zapewniony
maksymalnej

jest

dostęp

ochrony

do

wewnętrznej

istniejącej

w

sieci

Starostwie

infrastruktury informatycznej, serwery obsługujące oprogramowanie sieciowe, Biuletyn
Informacji Publicznej, umożliwiające dostęp do Internetu, znajdują się w specjalnie
wydzielonym do tego celu pomieszczeniu tzw. serwerowni.

Ponadto w serwerowi

znajdują się dodatkowe serwery obsługujące oprogramowanie specjalistyczne Wydziału
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Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami.
Sposób

zabezpieczenia

systemu

informatycznego

przed

działalnością

oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu
informatycznego oraz wirusami komputerowymi określony został w Instrukcji zarządzania
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Sposób
postępowania w przypadku jakiejkolwiek awarii systemu informatycznego w Starostwie
został określony w odrębnej instrukcji.
Reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w systemach
informatycznych w Starostwie z wyłączeniem systemów użytkowanych w Wydziale
Komunikacji i Transportu określa Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych do
przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

6.3. Zarządzanie środowiskiem pracy

Środowisko pracy jest nadzorowane przez Inspektora ds. BHP w zakresie
wymagań dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Opracowane są opisy ryzyk
zawodowych na stanowiskach pracy oraz dokonuje się ich okresowych przeglądów.
Spełnienie wymagań BHP w zakresie oświetlenia, hałasu i bezpieczeństwa używanych
urządzeń zapewniają okresowe przeglądy tych instalacji i badania ich parametrów.
W ramach kontroli przeprowadzanych przez uprawnioną firmę usługową (badania
techniczne

i

konserwacja

sprzętu)

monitorowane

jest

również

bezpieczeństwo

przeciwpożarowe, zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego zatwierdzoną przez
Starostę Kluczborskiego.
W ramach nadzoru nad urządzeniami funkcjonującymi w Starostwie zapewnione
jest odpowiednie środowisko dla wyposażenia wykorzystywanego w codziennej pracy
pracowników Starostwa (serwerownia, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy).
Zużyte materiały eksploatacyjne np. tonery, świetlówki i inne odpady są na
bieżąco utylizowane przez uprawnioną do tego firmę zewnętrzną.

7.

Planowanie realizacji zadań

Planowanie realizacji zadań w Starostwie zdeterminowane jest przepisami prawa
oraz obowiązującymi wewnętrznymi aktami prawnymi. Planowanie pracy odbywa się na
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poziomie komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy. Zapewnienie
środków na realizację zadań Starostwa jest wynikiem wcześniejszego planowania
struktury wydatków i dochodów w budżecie Powiatu Kluczborskiego.
Planowanie na poziomie Najwyższego Kierownictwa odbywa się w zakresie przedsięwzięć
mających

strategiczne

znaczenie

dla

całego

Starostwa

np.

wdrożenie

systemu

informatycznego lub zadania związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne. W sposób
formalny planowane są również takie działania jak kontrole i audyty (plany kontroli
i audytów).

8. Procesy związane z klientem /pkt. 7.2.1; 7.2.2 i 7.2.3 normy PN EN ISO 9001:2009/

Zgodnie z przyjętym modelem Systemu Zarządzania Jakością, procesy ogólne
(operacyjne) są realizowane w oparciu o wymagania zawarte w aktach prawnych
z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klientów. Klientami Starostwa są: lokalna
społeczność

reprezentowana

przez

Radę

przedsiębiorstwa, inne urzędy administracji

Powiatu,
publicznej

instytucje,
oraz

organizacje,

klienci indywidualni

zainteresowani załatwianiem spraw w Starostwie. W Systemie Zarządzania Jakością
wprowadzono również pojęcie klientów wewnętrznych, którymi są pracownicy Starostwa
oraz poszczególne komórki organizacyjne dla siebie nawzajem.
Pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa otrzymując do realizacji daną
sprawę (wniosek lub podanie klienta), uprzednio zarejestrowaną, są zobowiązani do
dokonania dokładnego przeglądu złożonych przez klienta dokumentów np. wniosku wraz
z wymaganymi załącznikami. W przypadku stwierdzenia braków zobowiązani są do
wezwania klienta do uzupełnienia wniosku o brakujące informacje lub dokumenty.
Pracownicy są zobowiązani do załatwienia sprawy zgodnie z terminami określonymi
w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz przepisach szczegółowych.
W przypadku wprowadzenia zmian w danych wejściowych podanych przez klienta
pracownicy prowadzący daną sprawę są odpowiedzialni za uwzględnienie tych zmian
w procesie podejmowania decyzji. Zapisy powstające w trakcie realizacji procesów są
utrzymywane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją
Kancelaryjną.
Informacja o zadaniach realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne
Starostwa znajduje się zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i na stronie
internetowej Powiatu. Ponadto w celu ułatwienia klientom zewnętrznym załatwiania
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spraw w Starostwie na stronie internetowej Powiatu zostały zamieszczone Karty Usług,
zawierające najbardziej istotne informacje na temat sposobu załatwiania danej sprawy
wraz z wzorami formularzy koniecznymi do wypełnienia. Karty Usług mogą być również
udostępniane

przez

pracowników

Starostwa

w

formie

papierowej,

na

nośniku

elektronicznym lub przesłane klientowi pocztą elektroniczną. Informacji o komórce
organizacyjnej kompetentnej do załatwienia danej sprawy udzielają również pracownicy
Biura Obsługi Klienta – Kancelarii Ogólna Starostwa.
Wszyscy klienci mają możliwość otrzymania w komórkach organizacyjnych
Starostwa wyczerpujących informacji o zakresie realizowanych zadań, trybie załatwiania
poszczególnych
prowadzonej

spraw,

sprawy.

sposobie
Pracownicy

ich

załatwiania

udzielają

oraz

również

o

stanie

pomocy

zaawansowania

przy

wypełnianiu

obowiązujących w danej sprawie druków lub formularzy.

9. Nadzór nad zlecanymi projektami inwestycyjnymi i realizacją inwestycji

Działania w zakresie projektowania i wykonywania zadań remontowych lub
inwestycyjnych

realizowane są poprzez nabywanie w tym zakresie usług na zewnątrz

z zachowaniem zasad gospodarności i celowości ponoszonych wydatków. Jeżeli wymagają
tego przepisy prawa to nabywanie usług w tym zakresie odbywa się zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych oraz obowiązującymi aktami prawa wewnętrznego tj.
Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku
oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych dla Powiatu Kluczborskiego.
Realizacja zarówno zleconego na zewnątrz procesu projektowania jak i realizacji
przedsięwzięcia

jest

nadzorowana

przez

komórkę

organizacyjną

merytorycznie

odpowiedzialną za nadzór nad procesem inwestycyjnym. Pracownicy nadzorujący ten
proces mają przypisane odpowiednie uprawnienia i kompetencje. Protokoły ze spotkań
z wykonawcą (w przypadku konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień), protokoły
cząstkowe oraz końcowe odbioru robót stanowią formalne potwierdzenie realizacji
procesu nadzoru nad zlecanymi projektami inwestycyjnymi i realizacją inwestycji. Zapisy
te są integralną częścią dokumentacji zadania remontowego lub inwestycyjnego
przechowywanej w komórce organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej.
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10. Zaopatrzenie w materiały, urządzenia i usługi na potrzeby Starostwa

Zakupów materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do realizacji zadań przez
Starostwo dokonuje się z zachowaniem zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych w zakresie ponoszonych wydatków oraz zgodnie z procedurą PW-03
„Zaopatrzenie

w

materiały,

urządzenia

i

usługi

na

potrzeby

Starostwa”

KZ.0142.1.9.2011.KK Wydanie A. W przypadku gdy zakup przekracza wartość dla której
obowiązuje tryb zamówienia publicznego, sposób postępowania określa Regulamin
udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
Po zrealizowaniu dostawy lub świadczonej usługi na rzecz Starostwa dokonywana
jest ocena dostawcy pod względem zgodności dostarczonego towaru z wymaganiami,
co ma duże znaczenie przy dokonywaniu bieżących zakupów oraz stanowi kryterium
wyboru podczas kolejnych zakupów.
Zakupów usług szkoleniowych dokonuje się zgodnie z procedurą PW-01-01
„Planowanie i realizacja szkoleń pracowników” KZ.0142.1.8.2011.KK Wydanie A. Każdy
pracownik, który uczestniczył w szkoleniu przeprowadzanym przez jednostkę zewnętrzną
jest zobowiązany do wypełnienia ankiety, w której ocenia szkolenie pod względem
zgodności szkolenia z oczekiwaniami, przydatności uzyskanej wiedzy lub umiejętności,
przygotowanych materiałów szkoleniowych, stopnia realizacji programu szkolenia. Ocenia
również

osobę

prowadząca

szkolenie,

jej

komunikatywność,

merytoryczne

przygotowanie, sposób przekazywania wiedzy. Wyboru jednostki do przeprowadzenia
szkolenia zewnętrznego oraz decyzję o udziale pracownika w szkoleniu zorganizowanym
przez

jednostkę

zewnętrzną

dokonuje

się

na

podstawie

zapisów

w

rejestrze

organizatorów szkoleń prowadzonym przez Samodzielne Stanowisko ds. Kadr.

11. Realizacja usług

11.1. Karty Procesów

Zidentyfikowane w Starostwie procesy realizowane są zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami. Ponadto dla części zidentyfikowanych
procesów, w stosunku do których przepisy prawa nie wyznaczają określonego trybu
postępowania

lub

dotyczą

one

wszystkich

komórek

organizacyjnych
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opracowane zostały Karty Procesów, jako standard postępowania, a także procedury oraz
instrukcje postępowania. W przypadkach, gdy skuteczność procesu można zbadać
w sposób wymierny określono wskaźniki dla procesów oraz sposób ich monitorowania.
Pełna informacja o sposobie postępowania przeznaczona dla odbiorcy usług
realizowanych w ramach poszczególnych procesów została opracowana w formie Kart
Usług. Realizacja poszczególnych procesów, a tym samym usług świadczonych przez
Starostwo nadzorowana jest przez kierowników komórek organizacyjnych oraz przez
bezpośrednich przełożonych w przypadku samodzielnych stanowisk pracy.

11.2. Identyfikacja i identyfikowalność

W

Starostwie

Powiatowym

w

Kluczborku

obowiązuje

tradycyjny

system

wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwianych spraw,
gromadzonej

i tworzonej dokumentacji w postaci nieelektronicznej, wprowadzony

Zarządzeniem Nr 17/2012 Starosty Kluczborskiego z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie
prowadzenia czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. Do
bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych powołano
koordynatora

czynności

kancelaryjnych,

którym

jest

pracownik

Wydziału

Organizacyjnego.
Każda

sprawa

wpływająca

do

Starostwa

rejestrowana

jest

w

książce

korespondencyjnej przez pracownika obsługującego Biuro Obsługi Klienta - Kancelarię
Ogólną Starostwa. Ze względu na dużą liczbę obsługiwanych spraw odrębna książka
korespondencyjna prowadzona jest w Wydziale Komunikacji i Transportu, co umożliwia
lepszą identyfikowalność wyrobu. Bezpośrednio do komórki merytorycznej trafiają
również zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Kluczborku, o założeniu i wpisie/zmianie
w księdze wieczystej. Pracownicy Kancelarii Ogólnej Starostwa nie otwierają również
przesyłek

adresowanych

imiennie,

zawierających

dokumentację

niejawną

oraz

wartościowych.
Sprawa (pismo, wniosek, podanie) po zadekretowaniu przez członka Najwyższego
Kierownictwa zostaje przekazane do właściwej komórki organizacyjnej, a następnie do
wykonania pracownikowi wskazanemu przez kierownika komórki organizacyjnej.
Każdej sprawie wpływającej do komórki organizacyjnej zostaje przypisany symbol
klasyfikacyjny zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla organów powiatu
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i starostw powiatowych, a następnie zostaje ona wpisana do spisu spraw zgodnie
z Instrukcją Kancelaryjną.
Spisy spraw prowadzi się w formie papierowej lub elektronicznej. Sprawę rejestruje się
tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie. Znak sprawy jest jej
stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy. Każde pismo dotyczące tej samej
sprawy otrzymuje identyczny znak. Znak sprawy zawiera:
•

oznaczenie komórki organizacyjnej,

•

symbol klasyfikacyjny z wykazu akt,

•

kolejny numer sprawy, wynikający ze spisu spraw,

•

cztery cyfry roku, w którym sprawa się rozpoczęła,

•

inicjały prowadzącego sprawę.

Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kropką tzn. KZ.0141.1.2011.AT.
Symbole komórek organizacyjnych Starostwa określa Regulamin Organizacyjny oraz
zarządzenia Starosty Kluczborskiego powołujące referaty. Jeżeli istnieje konieczność
wydzielenia określonych spraw z danej klasy w wykazie akt w osobne zbiory (utworzenie
tzw. „podteczek”), to dla danego numeru sprawy, zakłada się oddzielny spis spraw (dla
każdej „podteczki”), a znak sprawy składa się z następujących elementów:
•

oznaczenie komórki organizacyjnej,

•

symbol klasyfikacyjny z wykazu akt,

•

kolejny numer sprawy, pod którym dokonano wydzielenia grupy spraw,

•

kolejny numer sprawy, wynikający ze spisu spraw założonego do numeru sprawy,
który jest podstawą wydzielenia,

•

cztery cyfry roku, w którym sprawa się rozpoczęła,

•

inicjały prowadzącego sprawę.

Poszczególne elementy znaku również oddziela się kropką tzn. KZ.0141.1.2.2011.AT,
gdzie 1 jest numerem pod którym widnieje „podteczka” w spisie spraw teczki 0141, a 2
jest numerem sprawy w „podteczce” 0141.1.
Wykaz akt, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, stanowi jednolitą,
rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej Starostwa klasyfikację akt powstającą
w toku działalności Starostwa oraz zawiera ich kategorię archiwalną. Wykaz akt obejmuje
wszystkie obszary z zakresu działalności Starostwa oznaczone w poszczególnych
pozycjach symbolami i hasłami klasyfikacyjnymi oraz kategorią archiwalną. Wykaz jest
podstawą do oznaczania, rejestracji i łączenia dokumentacji w akta spraw oraz do
grupowania dokumentacji nietworzącej akt spraw.
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Wykaz oparty jest na systemie klasyfikacji dziesiętnej i dzieli całość wytwarzanej
dokumentacji na dziesięć klas pierwszego rzędu tzw. klasy ogólne, oznaczone symbolami
od 0 do 9. W ramach tych klas wprowadza się podział na klasy drugiego rzędu oznaczone
symbolami dwucyfrowymi oraz dalszy podział na klasy trzeciego rzędu oznaczone
symbolami trzycyfrowymi i czwartego rzędu oznaczone symbolami czterocyfrowymi.
Zmian w wykazie akt, polegających na przekształceniu lub dodaniu nowych klas,
dokonuje się w drodze zarządzenia Starosty Kluczborskiego w porozumieniu z Archiwum
Państwowym w Opolu.
Identyfikowane są także segregatory i teczki, w których dokumenty spraw są
przechowywane, co pozwala na szybkie ich odnalezienie.
W

celu

zapewnienia

jednolitego

sposobu

ewidencjonowania

akt

i

ich

przechowywania w Zarządzeniu Nr 34/2011 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 czerwca
2011 r. w sprawie prowadzenia czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym
w Kluczborku ustalono również wzory druków dla: rejestru przesyłek wpływających, spisu
spraw, opisu teczki aktowej, spisu zdawczo – odbiorczego akt oraz karty udostępniania
akt.

11.3. Własność klienta

Wszystkie przesyłki, dokumenty oraz dane dostarczone przez klientów Starostwa są
przyjmowane

przez

Biuro

Obsługi

Klienta

–

Kancelarię

Ogólną,

która

dokonuje

sprawdzenia stanu przesyłki oraz dostarczonej korespondencji. Przeglądu dokumentacji
pod względem jej kompletności dokonuje się w komórce organizacyjnej merytorycznie
odpowiedzialnej za załatwienie danej sprawy.
Tryb postępowania opisujący sposób nadzorowania dokumentów będących własnością
klienta określony został w Instrukcji Kancelaryjnej.
W przypadku zagubienia dokumentacji klienta, zostaje sporządzony protokół przez
odpowiedzialnego za to zajście pracownika. O tym fakcie powiadamia się klienta.
Ochronie podlegają również dane osobowe klientów, które są zabezpieczane w sposób
zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.
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11.4. Przechowywanie oraz archiwizacja dokumentów w Starostwie

Dokumentację powstającą w Starostwie, nadsyłaną i składaną można podzielić na:
•

dokumentację stanowiącą materiały archiwalne wchodzące w skład państwowego
zasobu archiwalnego, jako źródło informacji o wartości historycznej (materiały
archiwalne), przechowywaną w archiwum zakładowym przez okres 25 lat, a po
upływie tego czasu przekazywaną do właściwego Archiwum Państwowego;

•

dokumentację niearchiwalną, przechowywaną w archiwum zakładowym przez
okresy ustalone dla tej dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
Dokumentacja

przechowywana

jest

przez

okres

dwóch

lat

w

komórkach

organizacyjnych, a po tym czasie przekazywana do archiwum zakładowego.
Dokumentację

niearchiwalną

brakuje

się

wyłącznie

na

podstawie

zezwoleń

otrzymywanych z Archiwum Państwowego w Opolu.

12. Monitorowanie i pomiary

12.1. Badanie zadowolenia klienta

Aby właściwie określić poziom zadowolenia klienta ze sposobu świadczonych
w Starostwie usług oraz poziom satysfakcji z pracy klientów wewnętrznych przeprowadza
się co najmniej raz w roku anonimowe badanie ankietowe zgodnie z procedurą PZ-03
„Badanie zadowolenia klienta” KZ.0142.1.1.2011.KK Wydanie A. Ponadto analizie
podlegają opinie klientów zebrane w trakcie spotkań
z przedstawicielami innych samorządów oraz

Najwyższego Kierownictwa

instytucji, mieszkańcami, inwestorami.

Prowadzi się również analizę skarg i wniosków jakie zgłaszają klienci Starostwa w formie
pisemnej lub podczas bezpośredniego kontaktu z członkami Najwyższego Kierownictwa.

12.2. Audit wewnętrzny

Audity wewnętrzne w Starostwie są planowane z uwzględnieniem statusu
i ważności podejmowanych działań oraz realizowanych procesów.

Koordynator ds.

Systemu Zarządzania Jakością opracowuje roczny program auditów wewnętrznych biorąc
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pod uwagę procesy realizowane w Starostwie, wyniki analizy problemów oraz status
działań podjętych w celu rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Zatwierdzony przez
Starostę Kluczborskiego oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością roczny
program auditów jest dystrybuowany do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa.
Audity są realizowane przez pracowników posiadających odpowiednie kompetencje,
poparte dowodami ich posiadania. Szczegóły dotyczące realizacji auditów wewnętrznych
zawarte są w procedurze systemowej PS-01 „Audit wewnętrzny” KZ.0142.1.2.2011.KK
Wydanie A.

12.3. Monitorowanie i pomiary procesów

W ramach funkcjonujących procesów w każdej komórce organizacyjnej Starostwa
stosowany jest system samokontroli, kontroli przez bezpośredniego przełożonego oraz
kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
Dokonuje się również okresowej analizy skuteczności procesów przez pryzmat
założonych wskaźników realizacji celów (mierniki sukcesu). Wyniki monitorowania
procesów
z

są

omawiane

kierownikami

komórek

na

okresowych

organizacyjnych

spotkaniach
oraz

Najwyższego

pracownikami

na

Kierownictwa
samodzielnych

stanowiskach pracy oraz na przeglądzie zarządzania.

12.4. Monitorowanie i pomiary jakości realizacji zadań

Każdy pracownik zobowiązany jest do samokontroli poprawności realizowanych
przez siebie zadań. Ponadto przyjęty system parafowania i podpisywania korespondencji
wychodzącej gwarantuje ich weryfikację na różnym szczeblu zarządzania.
Weryfikacji jakości realizowanych zadań służą także wewnętrzne i zewnętrzne
kontrole merytoryczne i finansowe, praca audytorów, audity wewnętrzne Systemu
Zarządzania Jakością.

12.5. Postępowanie w przypadku występowania problemów (niezgodności)

Na etapie przygotowania projektu pisma lub decyzji, status zgodności nadaje
podczas kontroli pracownik komórki prowadzący daną sprawę lub kierownik komórki
organizacyjnej poprzez parafowanie projektu.
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Dla projektów zarządzeń Starosty Kluczborskiego, uchwał Zarządu Powiatu
w Kluczborku oraz Rady Powiatu w Kluczborku status zgodności jest oznaczany poprzez
umieszczenie na projekcie pieczątki i podpisu Radcy Prawnego. Radca Prawny sprawdza
projekt dokumentu pod względem formalnym i prawnym.
W przypadku stwierdzenia niezgodności projekt wraca do korekty do komórki
organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie projektu dokumentu z adnotacją Radcy
Prawnego

o

przyczynie

niezgodności.

Szczegółowy

sposób

postępowania

przy

przygotowywaniu zarządzeń został określony w procedurze PO-02 „Przygotowanie
i

wydawanie

zarządzeń

przygotowywaniu

uchwał

Starosty”
Zarządu

i

KZ.0142.1.6.2011.KK
Rady w

Wydanie

procedurze PO-03

A,

a

przy

„ Przygotowanie

i wydawanie uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu” KZ.0142.1.7.2011.KK. Wydanie A.
Kierownicy

poszczególnych

komórek

organizacyjnych

oraz

pracownicy

na

samodzielnych stanowiskach pracy mają obowiązek analizować błędy i problemy,
a w przypadku gdy korekcja nie jest wystarczająca eliminować przyczyny problemów
poprzez podejmowanie działań korygujących. Szczegółowy tryb postępowania w tym
zakresie określa procedura PS-03 „Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze”
KZ.0142.1.4.2011.KK Wydanie A.

12.6. Analiza danych

W Starostwie analizie poddawane są dane wynikające z:
•

ankiet dotyczących badania zadowolenia klienta zewnętrznego i wewnętrznego,

•

ankiet samooceny systemu kontroli zarządczej wypełnianych przez Kierownictwo
oraz poszczególnych pracowników Starostwa,

•

spotkań członków Najwyższego Kierownictwa z mieszkańcami i potencjalnymi
inwestorami,

•

przekazywanych przez pracowników propozycji rozwiązań mających na celu
usprawnienie pracy Starostwa,

•

monitorowania realizacji zadań (terminowość, zgodność z przepisami prawa, czas
reakcji itp.).

•

raportów

z

auditów

wewnętrznych

i

zewnętrznych,

kontroli

wewnętrznych

i zewnętrznych,
•

materiałów związanych z analizą i oceną ryzyka w systemie kontroli zarządczej,

•

informacji ukazujących się w mediach.
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Wnioski wynikające z analizy danych mają służyć do ustanowienia i podjęcia działań
doskonalących lub w razie konieczności korygujących bądź zapobiegawczych.
Analizowane są również dane wejściowe, stanowiące podstawę do realizacji zadań
merytorycznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz dane wejściowe
służące do planowania działań przez Zarząd Powiatu w Kluczborku oraz Starostę.

13. Ciągłe doskonalenie
13.1. Działania korygujące

W przypadku wystąpienia problemu (niezgodności) wynikającego z auditów
wewnętrznych i zewnętrznych, błędu ujawnionego przez samego pracownika lub jego
przełożonego, skargi zasadnej, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, nieosiągnięcia
zamierzonego celu lub niespełnienia wymogów prawa wewnętrznego lub zewnętrznego
niezwłocznie podejmuje się próbę naprawy błędu (działania korekcyjne).
W przypadkach niemożności natychmiastowego podjęcia działań korekcyjnych lub
po naprawie błędu, w celu wyeliminowania przyczyny jego powstania planuje się
działania

korygujące,

analizując

wcześniej

jaka

mogła

być

przyczyna

powstania

wykrytego błędu. Działania takie mają wyeliminować przyczynę powstania niezgodności
i zapewnić, że problem ten nie zaistnieje po raz drugi.
Ustanowione

działania

korygujące

są

wdrażane,

a

następnie

badana

jest

skuteczność tego wdrożenia.
Szczegóły dotyczące sposobu postępowania odnośnie działań korygujących określa
procedura

systemowa

PS-03

„Działania

korekcyjne,

korygujące

i

zapobiegawcze”

KZ.0142.1.4.2011.KK Wydanie A.

13.2. Działania zapobiegawcze

Działania zapobiegawcze podejmowane są w wyniku:
•

analizy wyników monitorowania określonych celów i ich wskaźników,

•

analizy spostrzeżeń z auditów wewnętrznych i zewnętrznych,

•

analizy „dobrych praktyk” innych urzędów,

•

analizy podejmowanych działań korygujących,

•

analizy wyników badania zadowolenia klienta zewnętrznego i wewnętrznego,
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•

analizy ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym,

•

analizy wyników ankiet samooceny kontroli zarządczej,

•

informacji ze spotkań Starosty Kluczborskiego z mieszkańcami oraz zapisów
z sesji Rady Powiatu w Kluczborku oraz posiedzeń Zarządu Powiatu.

Działania takie podejmowane są w celu eliminacji przyczyn potencjalnych problemów
(niezgodności). Szczegóły postępowania określa procedura systemowa PS-03 „Działania
korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze” KZ.0142.1.4.2011.KK Wydanie A.

N Ie z g o d no ś ć
(b łą d )
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E F E KT
( w d ro ż o n e d z ia ła n ie
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Rys. nr 4 Ogólny
i zapobiegawczych
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