
Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości 
zaprasza do udziału 

w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości 

dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd”
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Już po raz trzeci zapraszamy jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędy miast, 

starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy skarbowe, izby celne, oddziały ZUS itp.) do udziału 

w ogólnopolskim Konkursie, w którym wyróżniamy urzędy cechujące się wysoką jakością obsługi 

klienta, profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami 

w zakresie kultury pracy. 

PATRONAT  HONOROWY

PATRONAT  MEDIALNY

Szczegółowe informacje na stronie      www.przyjazny-urzad.org 

Dołącz do grona najlepszych urzędów w Polsce! 

Konkurs o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”

Organizator: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k. ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice

tel. 32 704 60 63    tel. kom. 517 765 212    e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl    www.przyjazny-urzad.org



Znak Jakości „Przyjazny Urząd” od trzech lat wyróżnia instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają 
jakość w relacjach z klientem  - nasz konkurs pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych w nim 
placówek jako placówek otwartych na potrzeby interesantów, solidnych i kompetentnych. 

Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce 
administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania 
publicznego. Kapitułę tworzą badacze pracujący na czołowych polskich uniwersytetach, m.in. na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Idea Konkursu „Przyjazny Urząd”

„Przyjazny Urząd” jest konkursem jakości, w którym dokonujemy oceny instytucji administracji publicznej          
i ich jednostek organizacyjnych. Konkurs służy promocji urzędów administracji publicznej, zarówno 
rządowej, jak i samorządowej, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem               
w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr. Nadrzędnym celem
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Zgłoszenia w III edycji Konkursu przyjmujemy w terminie do 26 maja 2017 roku. Uroczysta 

Gala Finałowa Konkursu odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Pałacu Polskiej Akademii 

Nauk w Warszawie-Jabłonnie. 

W ubiegłym roku w Konkursie „Przyjazny Urząd” Kapituła wyróżniła 26 urzędów z całej 

Polski, w tym m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lubuski Urząd 

Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Izbę Celną w Gdyni, Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, 

Urząd Miasta Stalowa Wola i wiele innych.

Szczegółowe informacje na stronie

     www.przyjazny-urzad.org 

Konkursu 
publicznej o szczególnych osiągnięciach we 
wdrażaniu nowoczesnych,  innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi 
interesanta i  jakości  usług publicznych.  
Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu 
pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, 
kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy 
partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu 
podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze 
standardami określonymi w regulaminie Konkursu. 
Ideą naszego projektu jest nie tylko nagradzanie 
uczestników, ale przede wszystkim obiektywna                  
i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach 
rozwiązań organizacyjnych w celu ich dosko-
nalenia. 

jest promowanie jednostek administracji 



O uzyskanie znaku jakości „Przyjazny Urząd” mogą ubiegać się jednostki sektora administracji publicznej, 
zarówno rządowej, jak i samorządowej, a w szczególności:

Kto może wziąć udział w Konkursie?
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Przykładowe jednostki, które mogą zostać ocenione w Konkursie: Urząd Gminy, Urząd 

Miasta, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, oddział Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Urząd Skarbowy, Izba Celna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. 

Szczegółowe informacje na stronie

     www.przyjazny-urzad.org 

W Konkursie „Przyjazny Urząd” uczestniczyć będą instytucje, które w terminie do 26 maja 2017 roku 
prześlą do Sekretariatu Programu zgłoszenie udziału wraz z wypełnionym kwestionariuszem 
konkursowym. Zgłoszenie i kwestionariusz dostępne są na stronie www.przyjazny-urzad.org. Zgłoszenie          
i kwestionariusz należy przesłać w formie elektronicznej oraz tradycyjnej (papierowej) na adres:

gminy - poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu gminy lub innej jednostki organizacyjnej bądź instytucji 
wykonującej czynności z zakresu obsługi klienta na szczeblu gminy,

powiaty - poprzez zgłoszenie do konkursu starostwa powiatowego lub innej jednostki organizacyjnej 
bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi klienta na szczeblu powiatu,

samorządy województw - poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu marszałkowskiego lub innej 
jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi klienta na szczeblu 
województwa,

organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej - poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu lub 
jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi klienta.

Jak zgłosić się do Konkursu?

e-mail: 

 

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

biuro@instytut-zarzadzania.pl



Opinie Laureatów:
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Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa
Udział w Konkursie „Przyjazny Urząd” jest papierkiem lakmusowym pozwalającym na obiektywną ocenę 
działań podjętych w celu konsekwentnego podnoszenia jakości usług prowadzonych przez Urząd Miasta 
Rzeszowa. Własne wrażenia są często nieobiektywne. Otrzymanie wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim, 
umożliwiającym skonfrontowanie własnych działań z zastosowanymi rozwiązaniami w innych miastach, daje 
sposobność na podjęcie decyzji o kontynuowaniu dotychczasowej strategii lub jej modyfikacji. Certyfikat 
„Przyjazny Urząd” (jego kopia) wywieszony jest do publicznej wiadomości we wszystkich budynkach Urzędu 
Miasta oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców znajdujących się w rzeszowskich galeriach handlowych. Ponadto 
na ekranach znajdujących się w autobusach miejskiej komunikacji wyświetlane są informacje m.in. o przyznanej 
urzędowi nagrodzie. Informacja o certyfikacie „Przyjazny Urząd” znajduje się również na oficjalnej stronie 
Miasta Rzeszowa www.rzeszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa. Przy okazji udziału 
Miasta w akcjach konkursowych wymieniany jest jako jeden z wielu otrzymanych certyfikatów.  Otrzymany 
certyfikat „Przyjazny Urząd” to docenienie dotychczasowych działań Miasta, a także zachęta do poszukiwania
i  promocji „dobrych praktyk” Miasta wśród mieszkańców.

Insp. Wojciech Baranowski, Dyrektor Izby Celnej w Toruniu                                              
Zaproszenie Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości do udziału w I edycji Konkursu „Przyjazny Urząd” 
potraktowaliśmy jako okazję do zaprezentowania Izby Celnej w Toruniu na szerszym forum oraz możliwość  
uzyskania obiektywnej oceny naszych działań przez klientów i Kapitułę Konkursu. Uzyskanie certyfikatu 
i znaku jakości „Przyjazny Urząd” utwierdza kadrę kierowniczą Izby Celnej w Toruniu w przekonaniu o dobrym 
wyborze kierunku działania, buduje poczucie społecznej odpowiedzialności i motywuje wszystkich 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszej organizacji do dalszego zaangażowania, rozwoju i ciągłego 
doskonalenia się. Jesteśmy przekonani, że zarówno Certyfikat jak i logo „Przyjazny Urząd” obecne na naszych 
drukach, stronach internetowych oraz materiałach firmowych spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem, 
a znak z uwagi na swoją unikatowość i interesującą formę graficzną przyciąga uwagę i wzbudza zainteresowanie 
naszych klientów.  Jako laureaci Konkursu mamy świadomość,  że uzyskane wyróżnienie nie tylko buduje nasz 
prestiż, kształtuje pozytywny wizerunek w środowisku, ale stanowi swoiste zobowiązanie i motywację do 
dalszych starań na rzecz podnoszenia jakości obsługi naszych Klientów.

Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa - Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie
W mojej ocenie jakość obsługi klienta to przede wszystkim odpowiedni, jednolity standard usług, 
odpowiadający oczekiwaniom obywateli. Mając pewność, że daną sprawę można załatwić szybko i sprawnie, 
że to urząd jest dla obywateli, a nie odwrotnie, ludzie nabierają większego zaufania do administracji publicznej. 
Porównywanie się z innymi, podobnymi organizacjami jest jedynym, poza opiniami klientów, weryfikatorem 
jakości usług świadczonych przez urząd. Zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na bezstronną, zewnętrzną ocenę 
naszej pracy. Dlatego często stajemy do branżowych konkursów. Konkurs „Przyjazny Urząd” zainteresował nas 
przede wszystkim z uwagi na skład kapituły oraz obiektywny i wieloaspektowy system oceny. Wyróżnienie w 
tym konkursie stanowi dla nas potwierdzenie słuszności drogi, którą obraliśmy. Wiele sił i środków angażujemy 
w nieustanne podnoszenie jakości naszej pracy. Tytuł „Przyjazny Urząd” to bardzo przejrzysty i jednoznaczny 
komunikat dla naszych klientów.  Jego przyznanie przyjęliśmy z dużą satysfakcją.

Sabina Nowosielska, Prezydent Kędzierzyna-Koźla
Działania w kierunku utrzymania wysokiej jakości obsługi, stanowią istotny wkład w rozwój kwalifikacji 
pracowników. Pracownicy doskonalący swoje zdolności, dążący do specjalizacji w określonej dziedzinie są 
z punktu widzenia administracji publicznej inwestycją w obszarze kapitału ludzkiego. Jest to spowodowane 
poprawą uzyskiwanych wyników przez danego pracownika, szybkości w odnajdywaniu rozwiązań, czy też 
podejmowaniu błyskawicznych decyzji. Jakość obsługi klienta powinna być na najwyższym poziomie ponieważ 
ważne jest aby odpowiadała ona potrzebom i oczekiwaniom interesantów. Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 
przystąpił do konkursu, ponieważ znak jakości „Przyjazny Urząd” wyróżnia instytucje, które na pierwszym 
miejscu stawiają jakość w relacjach z interesantem. Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle regularnie wdraża 
nowoczesne i efektywne rozwiązania w tym informatyczne narzędzia w obszarze obsługi klienta. Ponadto 
zapewnia rozwój własnych zasobów kadrowych w formach wpływających w sposób istotny na jakość pracy 
urzędników. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych interesantów. Wdrożone rozwiązania przynoszą pozytywne 
rezultaty w postaci wysokiej jakości świadczonych usług publicznych. 



Opinie Laureatów:
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     www.przyjazny-urzad.org 

Krzysztof Brzeziński, Wójt Gminy Puławy
Wysoka jakość i fachowość obsługi klienta w jednostkach administracji jest bardzo istotna. 
Budowanie dobrych relacji z mieszkańcami i interesariuszami zewnętrznymi jest podstawą 
sprawnego działania całego aparatu administracyjnego. Tylko w warunkach wzajemnego 
zrozumienia, szacunku i otwartości władz publicznych, możliwe jest podejmowanie i osiąganie 
ambitnych celów. Udział w I edycji Konkursu „Przyjazny Urząd” potraktowałem jako formę 
audytu - obiektywnego sprawdzenia jakości obsługi klientów naszej instytucji. Z satysfakcją 
przyjąłem informację o przyznaniu wyróżnienia dla Urzędu Gminy Puławy, tym bardziej, że 
otrzymaliśmy je jako jedyna jednostka z Lubelszczyzny. Znak jakości „Przyjazny Urząd” 
wykorzystujemy w codziennej komunikacji z mieszkańcami i interesariuszami zewnętrznymi. 
Pojawił się na naszej stronie internetowej, kopertach, papierze firmowym, będąc dla naszych 
partnerów sygnałem, że mogą oczekiwać po naszej stronie najwyższych standardów obsługi. 

Krzysztof Dyl, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 
Przez wiele lat w administracji publicznej nie przywiązywano tak dużej wagi jak obecnie do jakości 
obsługi klientów w urzędzie. Sygnały, że należy to zmienić napływały ze strony podmiotów 
gospodarczych, które jako pierwsze dostrzegły korzyści z przyjaznego podejścia do klientów. Urzędy 
nie mogły zostać w tyle, stąd coraz chętniej swoje działania poddają ocenie audytorów, biorą 
aktywny udział w przedsięwzięciach społecznych oraz angażują się w inicjatywy, których celem jest 
wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom obywateli.  Urząd Transportu Kolejowego jest urzędem 
specyficznym ze względu na funkcje kontrolne i regulacyjne, jakie pełni w stosunku do podmiotów 
rynku kolejowego oraz pomoc udzielaną pasażerom. Tymczasem pasażerowie często postrzegają 
kolej przez pryzmat nie zawsze pozytywnych doświadczeń. Na szczęście to się zmienia. Przewoźnicy 
dostrzegają konieczność zapewnienia jak najwyższych standardów usług. Także Urząd Transportu 
Kolejowego, będący krajową władzą bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, konsekwentnie 
realizuje politykę jakości w kontaktach z klientami.  Przyznanie Urzędowi Transportu Kolejowego 
Znaku Jakości „Przyjazny Urząd” w I edycji konkursu traktujemy jako uznanie dla naszych 
dotychczasowych działań, ale także zobowiązanie do stałego podnoszenia jakości obsługi 
w urzędzie. Certyfikat ten wykorzystujemy w bieżącej komunikacji społecznej ze wszystkimi 
naszymi partnerami. Zachęcamy inne urzędy administracji publicznej, aby przystąpiły do tej 
szlachetnej rywalizacji oraz poddały swoją działalność ocenie Kapituły konkursu.    

Stefan Jarczyk, Sekretarz Miasta Chorzowa
Informację o otrzymaniu wyróżnienia w Konkursie .,Przyjazny Urząd" przyjęliśmy z dużą satysfakcją 
i radością. Potwierdziła ona, że nasze starania o otwarte podejście do klienta są celowe 
i dostrzegane. Utwierdziła nas w przekonaniu, że jest to właściwy kierunek funkcjonowania Urzędu. 
Inwestowanie w jakość obsługi mieszkańców ma na celu zwiększenie zaufania mieszkańców do 
Urzędu i urzędników. W dłuższej perspektywie czasu pozwoli na postrzeganie urzędników, jako 
profesjonalistów służących pomocą w załatwianiu spraw administracyjnych. Klienci Urzędu 
przekonani, że mogą liczyć na fachową i merytoryczną pomoc bez obaw  i uprzedzeń będą odwiedzali 
Urząd. Podnoszenie jakości obsługi klientów prowadzić powinno do sytuacji, w której dobrze 
obsłużony klient nie będzie musiał wracać do Urzędu z tą samą sprawą, ani tracić czasu na rozmowy 
z kolejnymi urzędnikami. Podnoszenie jakości obsługi przejawia się także odpowiednią informacją 
(wizualną i osobową), która umożliwia skierowanie klienta we właściwe miejsce zaraz po 
przekroczeniu murów Urzędu Korzyścią z podnoszenia Jakości obsługi jest przede wszystkim wzrost 
zadowolenia mieszkańców z funkcjonowania Urzędu. Jednakże nie mniej istotną jest również 
korzyść po stronie organizacji, gdyż pozwala uprościć i usprawnić obsługę klienta. 



Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Organizatora 
kwestionariusza konkursowego, który jest dostępny na stronie www.przyjazny-urzad.org.                                   
W kwestionariuszu uczestnik Konkursu prezentuje wprowadzone przez siebie rozwiązania 
ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi klienta urzędu i budowanie w urzędzie kultury 
profesjonalizmu, kompetencji i rzetelności. Następnie Kwestionariusz podlega ocenie Kapituły. Jej 
członkowie analizują m.in. jakość i efektywność przedstawionych w ankiecie rozwiązań, a także weryfikują 
informacje zaprezentowane przez uczestników Konkursu. Przyznany przez Kapitułę Znak Jakości 
„Przyjazny Urząd” potwierdza, iż w opinii eksperckiego jury oceniana jednostka stosuje wysokie 
standardy jakościowe w swojej działalności związanej z obsługą klienta (interesanta) i świadczeniem 
usług publicznych. Przyznanie Znaku Jakości „Przyjazny Urząd” jest również zobowiązaniem na 
przyszłość, jakie przyjmuje na siebie wyróżniona Godłem instytucja, iż w okresie obowiązywania Znaku 
Jakości (12 miesięcy) będzie dbała o utrzymanie wysokiej kultury pracy oraz rozwijanie rozwiązań                         
i mechanizmów, które zyskały uznanie w oczach Kapituły. 

Jak wygląda i na czym polega ocena w Konkursie?
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Znak Jakości „Przyjazny Urząd” to element nowoczesnej marki instytucji administracji 

publicznej, czynnik kształtujący jej pozytywny wizerunek w oczach mieszkańców, partnerów 

i klientów usług publicznych. Godło „Przyjazny Urząd” wyróżnia najlepsze, najbardziej 

innowacyjne instytucje administracji publicznej w Polsce!

Szczegółowe informacje na stronie

     www.przyjazny-urzad.org 

 Przyznany przez Kapitułę Znak Jakości „Przyjazny Urząd” jest:

W jakim celu?

sygnałem dla otoczenia (mieszkańców, kontrahentów, 
inwestorów, partnerów) potwierdzającym wdrożenie przez 
wyróżnioną w Konkursie jednostkę profesjonalnego modelu 
obsługi klienta, który przekłada się na jakość realizowanych 
procesów i procedur,

elementem nowoczesnej marki instytucji administracji 
publicznej, czynnikiem kształtującym jej pozytywny 
wizerunek w oczach mieszkańców, partnerów i klientów 
usług publicznych,

atutem możliwym do wykorzystania w aplikacjach o środki 
europejskie, konkursach grantowych i innych postę-
powaniach, w których należy wykazać posiadanie znaków 
lub certyfikatów jakości.
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W Konkursie „Przyjazny Urząd” Kapituła złożona z naukowców oraz praktyków zarządzania publicznego 
ocenia m.in.: 

Co oceniamy w Konkursie?

- standardy obsługi  interesanta/klienta 

(np. rozwiązania usprawniające obsługę klienta, załatwianie spraw itp.),

- standardy w zakresie polityki jakości,

- kompetencje kadr odpowiedzialnych za obsługę interesanta,

- stosowane przez jednostkę mechanizmy komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,

- stosowane metody (strategie) zarządzania.

Cele konkursu:

Znak jakości „Przyjazny Urząd” przyznawany jest w celu:

promocji najwyższych standardów jakościowych w działalności organów administracji publicznej i ich jednostek 
organizacyjnych (urzędów),

promocji jednostek administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz ich jednostek 
organizacyjnych (urzędów), które wyróżniają się wysoką jakością obsługi interesanta, profesjonalizmem w 
działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr,

upowszechniania „dobrych praktyk” w działalności urzędów administracji publicznej w zakresie odnoszącym się 
do obsługi interesanta i jakości usług publicznych,

budowania w skali kraju pozytywnego wizerunku jednostek administracji publicznej o szczególnych 
osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi 
interesanta i jakości usług publicznych,

podnoszenia standardów jakościowych w pracy urzędów administracji publicznej,

wyróżniania menedżerów sektora administracji publicznej, w tym zwłaszcza kierowników jednostek 
organizacyjnych (urzędów), którzy przyczyniają się do wdrażania w zarządzanych przez siebie instytucjach 
wysokich standardów jakościowych w zakresie obsługi interesanta i świadczenia usług publicznych,

wspierania polityki projakościowej w jednostkach administracji publicznej.
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Korzyści z udziału w Konkursie

Jednostki  wyróżnione w Konkursie otrzymują prestiżowy Znak Jakości „Przyjazny Urząd”, 
potwierdzający spełnianie wysokich standardów w dziedzinie obsługi interesanta. Wyróżnienie 
przyznają eksperci ze środowisk naukowych, cieszący się autorytetem, nie tylko w gronie akademickim. 
Nasz Znak Jakości pozwala placówce wykazać - w sposób wiarygodny, obiektywny i oparty na ocenie 
zewnętrznej - zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości pracy i profesjonalizmu działań w dziedzi-
nie obsługi interesanta oraz zarządzania jakością.

Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżniona jednostka może wykorzystać w działalności 
marketingowej adresowanej do różnych grup odbiorców w celu poprawy/umocnienia swojego 
wizerunku i podnoszenia poziomu satysfakcji klientów, kontrahentów, partnerów, pracowników. Znak 
Jakości „Przyjazny Urząd” może zostać umieszczony na stronie internetowej, w materiałach 
promocyjnych, papierze firmowym, banerach reklamowych, w publikacjach prasowych itp. Posługując 
się Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd”, wyróżniona placówka podkreśla uznanie, które zdobyła                        
w oczach członków Kapituły.
 
Posiadanie godła „Przyjazny Urząd” wzmacnia możliwości placówki w staraniach o fundusze 
zewnętrzne (np. środki europejskie) w tych konkursach, w których dodatkowe punkty przyznawane są 
za posiadane certyfikaty jakości. 

Udział w Konkursie pozwala instytucji uzyskać informację zwrotną na temat jakości jej działań                        
w dziedzinie obsługi interesanta i zarządzania relacjami z klientem usług publicznych. 

Znak „Przyjazny Urząd” pozwala placówce wykazać - w sposób wiarygodny, obiektywny               

i oparty na ocenie zewnętrznej - zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości pracy i profe-

sjonalizmu działań w dziedzinie obsługi interesanta oraz zarządzania jakością.

Nasz Konkurs to znakomity sposób na promocję urzędu, ale także doskonalenie procesów               

w dziedzinie zarządzania, w szczególności - zarządzania relacjami z klientem.  Wykorzystujemy 

model oceny instytucji oparty na metodzie samooceny. Model ten pozwala na „inwentaryzację” 

przez uczestnika Konkursu jego własnych atutów i zasobów (istotnych z punktu widzenia 

klienta), a następnie umożliwia wskazanie przez ekspertów dalszych kierunków rozwoju 

instytucji, w duchu zarządzania przez jakość. Pomagamy wdrażać najwyższe standardy                    

w obszarze zarządzania publicznego - z korzyścią dla pracowników urzędu i jego interesantów!

Kamila Przeniosło, 

Prezes Zarządu 

Instytutu Zarządzania 

i Rozwoju Jakości:

Uzyskanie Znaku Jakości „Przyjazny Urząd” 
umożliwia udział w prestiżowej Gali 
Finałowej Konkursu, która odbywa się                  
w Pałacu Polskiej Akademii Nauk, i która 
stanowi okazję dodatkowej promocji dla 
wyróżnionych instytucji, a także nawiązania 
kontaktów z innymi Laureatami.
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Procedura oceny konkursowej

Warunkiem udziału w Konkursie „Przyjazny Urząd” jest przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia                 
i kwestionariusza konkursowego dostępnego na stronie www.przyjazny-urzad.org. Wymienione 
dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do 26 maja 2017 roku drogą e-mailową na adres 
biuro@instytut-zarzadzania.pl oraz pocztową na adres: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości, ul. 
Wolnego 4/200, 40-857 Katowice.

Kwestionariusz konkursowy podlega ocenie formalnej, a następnie – pod warunkiem pozytywnego 
wyniku oceny formalnej – ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna obejmuje dwa etapy.

 - przeprowadzany jest na podobnej zasadzie, jak w przypadku wniosków o przyznanie 
środków europejskich czy oceny w rankingach (np. prasowych). Oznacza to, że kwestionariusz 
konkursowy jednostki aplikującej o uzyskanie Znaku Jakości „Przyjazny Urząd” jest oceniany przez 
Kapitułę. Kwestionariusz ocenia 2 członków Kapituły. Każdy z nich przyznaje uczestnikowi Konkursu od          
0 do 30 punktów. Na tym etapie uczestnik Konkursu może więc uzyskać łącznie od 0 do 60 punktów.

- służy potwierdzeniu, uzupełnieniu lub weryfikacji informacji przedstawionych          
w kwestionariuszu konkursowym. Na tym etapie członek Kapituły:

Etap 1 - aplikacyjny

Etap 2 - weryfikacyjny 

poszukuje dodatkowych informacji o uczestniku Konkursu, pozyskując je ze 
źródeł zewnętrznych, innych niż kwestionariusz konkursowy (np. Internet, 
media społecznościowe, publikacje medialne, opinie na forach 
internetowych),

może potwierdzać/weryfikować informacje przekazane w kwestionariuszu 
z wykorzystaniem techniki tzw. „tajemniczego klienta”,

może potwierdzać/weryfikować informacje przekazane 
w kwestionariuszu podczas wizyty w ocenianej jednostce.

W ramach etapu 2 członek Kapituły przyznaje ocenianej jednostce 
dodatkowo, od 0 do 50 punktów rankingowych.

 Znak Jakości „Przyjazny Urząd” przyznajemy uczestnikom konkursu, którzy:

 - w ramach etapu 1 otrzymają co najmniej 40 punktów,

- w ramach etapu 2 otrzymają co najmniej 35 punktów.

Organizator nie ujawnia nazw ani innych danych uczestników konkursu, którzy uzyskali w konkursie ocenę 
negatywną i nie otrzymali znaku jakości „Przyjazny Urząd”. Kwestionariusze konkursowe uczestników 
konkursu, którzy nie uzyskali znaku jakości „Przyjazny Urząd”, są zwracane uczestnikom wraz z pozostałą 
dokumentacją konkursową nadesłaną w związku z udziałem w konkursie. Dane, które zamieszczają 
uczestnicy konkursu w kwestionariuszach konkursowych, są objęte przez Instytut klauzulą poufności. 
Instytut nie ujawnia przekazanych informacji wobec jakichkolwiek osób trzecich.
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Przyznawane Znaki Jakości

Znak Jakości „Przyjazny Urząd”

Wyróżnienie „Wzorowa Jakość”

Wyróżnienie „Innowacyjny Urząd”

Wyróżnienia za ponowne uzyskanie Znaku Jakości

 - laureat konkursu otrzymuje pamiątkowy certyfikat potwierdzający 
nadanie znaku jakości „Przyjazny Urząd”, który wręczany jest podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursu.  
Laureat otrzymuje również zaświadczenie potwierdzające nadanie znaku jakości „Przyjazny Urząd”, wraz   
z informacją o liczbie punktów uzyskanych w toku oceny konkursowej.

 - wyróżnienie dodatkowe przyznawane urzędom, które uzyskały od 
Kapituły najwyższą liczbę punktów, a do tego legitymują się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie 
objętej procedurą oceny .

  - wyróżnienie dodatkowe przyznawane za najbardziej innowacyjne 
rozwiązania w zakresie obsługi klienta.

 - uczestnik konkursu, który uzyska znak jakości 
„Przyjazny Urząd” po raz czwarty, otrzymuje statuetkę i wyróżnienie specjalne pod nazwą „Srebrny Laur 
Konkursu Przyjazny Urząd”. Uczestnik konkursu, który uzyska znak jakości „Przyjazny Urząd” po raz 
siódmy, otrzymuje z urzędu statuetkę i wyróżnienie specjalne pod nazwą „Złoty Laur Konkursu Przyjazny 
Urząd”.

Gala Finałowa

Gala Finałowa jest uroczystością podsumowującą Konkurs „Przyjazny Urząd”. W jej trakcie następuje 
oficjalne wręczenie przyznanych w ramach Konkursu Znaków Jakości i wyróżnień specjalnych. Gala 
Finałowa jest również okazją do spotkania przedstawicieli środowiska administracji publicznej, nauki              
i biznesu, dyskusji, wymiany spostrzeżeń i opinii oraz upowszechniania „dobrych praktyk” 
zidentyfikowanych w toku Konkursu. 

Gala Finałowa odbywa się w Zespole Pałacowo-Parkowym Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło 
Warszawy - miejscu prestiżowym, godnym najważniejszych wydarzeń o charakterze naukowym, 
kongresowym i konferencyjnym. Pałac, należący niegdyś do Księcia Józefa Poniatowskiego, stanowi 
obecnie centrum konferencyjno-wypoczynkowe PAN. Obiekt zachwyca stylowym wystrojem wnętrz,               
a zwłaszcza doskonale zachowanymi sztukateriami i malowidłami ściennymi, meblami i obrazami z końca 
XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. W Pałacu w Jabłonnie corocznie odbywa się m.in. współorganizowany 
przez Polską Akademię Nauk Festiwal Nauki.
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Opłata konkursowa

Koszty organizacji Konkursu, w tym koszty pracy Kapituły Konkursowej, organizacji Gali Finałowej i 
promocji Laureatów, Organizator pokrywa z wpływów z tytułu opłat konkursowych wnoszonych przez 
Laureatów. Opłata konkursowa jest standardowym rozwiązaniem występującym w konkursach jakości 
(np. „Teraz Polska”, Polska Nagroda Jakości) i pozwala sfinansować realizację konkursu na odpowiednio 
wysokim poziomie oraz zapewnić w Kapitule udział naukowców o najwyższych kwalifikacjach 
merytorycznych.
 
Uczestnik konkursu, który decyzją Kapituły otrzyma Znak Jakości „Przyjazny Urząd” jest zobowiązany 
do wniesienia jednorazowej opłaty konkursowej w kwocie:

publikację informacji o uzyskaniu znaku jakości „Przyjazny Urząd” na stronie internetowej Instytutu 
przez okres 12 miesięcy,

publikację informacji o uzyskaniu znaku jakości „Przyjazny Urząd” w folderze poświęconym laureatom 
konkursu opracowanym przez Instytut,

promocję laureata podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursu,

promocję laureata podczas wydarzeń specjalnych organizowanych przez Instytut w okresie 12 
miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu,

działania media relations na rzecz laureatów konkursu.

Jednostki, które wezmą udział w konkursie, a nie uzyskają znaku jakości 
„Przyjazny Urząd”, nie wnoszą opłaty licencyjnej ani żadnych innych opłat.

Wniesienie opłaty licencyjnej uprawnia laureata konkursu do posługiwania się godłem i nazwą „Przyjazny 
Urząd” przez okres 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu oraz do upowszechnia informacji o 
uzyskaniu statusu laureata we wszystkich kanałach komunikacji marketingowej. Wniesienie opłaty 
licencyjnej uprawnia również laureata do korzystania z przygotowanego przez Instytut pakietu 
promocyjnego, który obejmuje w szczególności:

jednostka zatrudniająca do 20 pracowników - 2500 zł netto

jednostka zatrudniająca od 21 do 40 pracowników - 3200 zł netto

jednostka zatrudniająca od 41 do 100 pracowników - 3900 zł netto

jednostka zatrudniająca od 101 do 150 pracowników - 4700 zł netto

jednostka zatrudniająca powyżej od 151 do 200 pracowników - 5500 zł netto

jednostka zatrudniająca powyżej 200 pracowników - 6000 zł netto
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Harmonogram Konkursu:

marzec 2017 r. 
ogłoszenie III edycji Konkursu, udostępnienie dokumentów aplikacyjnych, regulaminu itp.

Do 26 maja 2017 r. 
przyjmowanie zgłoszeń i wypełnionych kwestionariuszy konkursowych 

Do 30 czerwca 2017 r. 
ocena formalna aplikacji konkursowych 

Do 31 sierpnia 2017 r. 
ocena merytoryczna aplikacji konkursowych 

wrzesień 2017 r. 
Gala Finałowa Konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników.
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Przykład „dobrej praktyki” wdrożonej przez 
laureata Konkursu „Przyjazny Urząd”

 1     2Sabina Ren Michał Szerwiński   
Zintegrowany System Zarządzania 

w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

W odniesieniu do administracji państwowej „zarządzanie” jest definiowane na wiele różnych sposobów. Mówimy tu o różnych 
rodzajach zarządzania, koncepcjach i metodach. Klasycznie słowo „zarządzanie” można zdefiniować jako sztukę osiągania zamierzonych 
rezultatów i celów poprzez organizowanie przez menadżera (kierownika jednostki) pracy innych osób. Jest to planowanie, organizowanie, 
motywowanie oraz kontrolowanie  zasobów osobowych, finansowych, rzeczowych, które wykorzystywane są 
z zamiarem osiągnięcia celów jednostki. 

Obecnie wyróżnia się m.in. takie rodzaje zarządzania, jak:
- zarządzanie przez cele,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- zarządzanie procesowe,
- zarządzanie czasem,
- zarządzanie jakością,
- zarządzanie finansami,
- zarządzanie marketingowe.

Wielość systemów zarządzania powoduje, iż w celu osiągnięcia założonych rezultatów jednostki wdrażają kilka odrębnych podsystemów – 
sposobów zarządzania. Efektem tego może być duży chaos organizacyjny oraz złe zarządzanie posiadanymi zasobami.  Wdrożenie kilku 
systemów nie wystarczy do tego, aby poprawić zarządzanie jednostką. Dziedziny wcześniej postrzegane oddzielnie, w miarę wdrażania 
poszczególnych systemów, zaczynają się wzajemnie przenikać, co skutkuje potrzebą ich integracji.

Zarządzanie procesowe
Lubuski Urząd Wojewódzki jest jednym z liderów wprowadzania podejścia procesowego w jednostkach administracji państwowej. 
Zainteresowanie zarządzaniem procesami stale rośnie. Umiejętne wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu jednostką 
administracji publicznej umożliwia kierownictwu efektywnie realizować zadania przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. To właśnie 
perspektywa optymalizacji procesów, w ramach których realizowane są zadania nakładane na sektor publiczny, jest szansą 
na podnoszenie efektywności realizacji zadań przy zachowaniu wysokiej satysfakcji klientów. 
Pierwsze doświadczenia Urzędu z mapowaniem procesów sięgają roku 2004 i były związane z wdrożeniem w LUW systemu zarządzania 
jakością według normy ISO 9001-2000. System ISO stosowany był do końca 2007 r.
Impulsem do podejścia procesowego w Urzędzie była próba podniesienia jakości świadczonych usług – zrozumienie i spełnienie wymagań 
klienta. 
W roku 2011 Lubuski Urząd Wojewódzki wziął udział w projekcie „Klient w centrum uwagi administracji”. Głównym celem projektu było 
usprawnienie pracy urzędów administracji rządowej w oparciu o zarządzanie satysfakcją klienta, a w dalszej perspektywie projakościowa 
i prokliencka reorientacja stosowanego w nich modelu zarządzania, jak również pozytywna zmiana wizerunku urzędów administracji 
rządowej w oczach obywateli. Jednym z zadań realizowanych podczas projektu była optymalizacja procesów związanych 
z obsługą klienta.
Kolejnym projektem realizowanym w Urzędzie w roku 2012 był projekt 
pn. „E-Administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli 
referencyjnych procesów administracji publicznej”. W ramach działań zmapowano 173 procesy, opracowano modele referencyjne oraz 
uzyskano dostęp do specjalistycznego oprogramowania ORACLE BPA. 

Rysunek 1. Obraz z relacji realizacji projektu 

„E-Administracja warunkiem rozwoju Polski…” w Urzędzie

 1 dyrektor Biura Organizacji i Kadr, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.
 2 starszy inspektor ds. zarządzania organizacją i informacją w Biurze Organizacji i Kadr, Lubuski 

Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.
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W 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki rozpoczął realizację kolejnego projektu dot. zarządzania procesowego: „Międzynarodowy model 
zarządzania miastem jako element przewagi konkurencyjnej”. Projekt był kontynuacją współpracy nawiązanej przez Urząd 
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem „E-administracja warunkiem 
rozwoju Polski…”. Przedsięwzięcie umożliwiło udział w doskonaleniu realizowanych procesów poprzez ich aktualizację oraz wykorzystanie 
opracowanych, dedykowanych rozwiązań organizacyjnych, zarządczych i informatycznych w Urzędzie. 

Ostatnim projektem realizowanym w latach 2014-2015 w Urzędzie był projekt pn. „Procesy, cele kompetencje – zintegrowane 
zarządzanie w urzędzie”. Jego głównym celem było podniesienie jakości zarządzania w administracji rządowej. Celem szczegółowym 
– wprowadzenie lub doskonalenie w urzędach zarządzania procesowego, zarządzania przez cele i zarządzania przez kompetencje oraz 
usprawnień w komórkach organizacyjnych. Przegląd systemów zarządzania przeprowadzony w Urzędzie wykazał, że w obszarze 
zarządzania przez procesy Lubuski Urząd Wojewódzki znajduje się w trzeciej fazie rozwoju – „projektowanie”. W ramach komponentu 
„zarządzanie przez procesy” przeprowadzono warsztaty z zakresu mapowania procesów, podczas których uczestnicy poznali technikę 
mapowania, zidentyfikowali właścicieli procesów i określali ich role oraz ustalali mierniki dla procesów. W ramach komponentu 
przeprowadzono też analizę obciążenia pracą oraz alokacji zasobów, dokonywano analizy czasochłonności i  potrzeb kadrowych. 
W celu sprawnego wdrożenia systemu zarządzania procesowego w 2016 r. zarządzeniem dyrektora generalnego powołano 10-osobowy 
Komitet sterujący, który ma m.in. opracować jednolitą metodykę mapowania procesów, koordynować wdrożenie systemu zarządzania 
procesowego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. oraz nadzorować prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania 
procesowego. Uzupełnieniem działań Komitetu jest powołany, 26-osobowy Zespół ds. mapowania procesów, który w szczególności  
odpowiada za mapowanie procesów, zgodnie z zakresem działania komórek organizacyjnych, w których członkowie Zespołu pracują, 
zgodnie z metodyką mapowania procesów. 

Strategia rozwoju Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jest dokumentem programowym rozwoju Urzędu, określającym misję, wizję oraz 
cele strategiczne jednostki. Dokument wskazuje kierunek i zakres działania, który Urząd zamierza podjąć w dłuższym czasie, aby osiągnąć 
wskazane w nim cele strategiczne, wykorzystując swój potencjał oraz posiadane zasoby. Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest 
narzędziem wspierającym racjonalność wykorzystania środków publicznych, z uwzględnieniem ram strategicznych, przez wzmocnienie 
odpowiedzialności i przejrzystości budżetu, dzięki możliwości systematycznego przeglądu priorytetów wydatków i podjętych przez władzę 
zobowiązań. Zawiera on zbiór omiernikowanych działań, które stanowią  zadania realizowane m.in. przez wydziały Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Natomiast Roczny Program Działania Urzędu wyznacza priorytetowe zadania oraz kierunki działania Dyrektora 
Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, które przyczynią się do osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. W trakcie realizacji projektu pn. „Procesy, cele kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” poddano ocenie 
dojrzałości system zarządzania przez cele stosowany w Urzędzie. Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w modelu dojrzałości 
w obszarze zarządzania przez cele przypisano pozycję 4 – co odpowiada fazie rozwoju „Wdrażanie”.
Potrzeba stosowania i rozwijania systemu zarządzania przez cele w jednostce jest uświadomiona. Planowanie strategiczne i operacyjne 
dokonywane jest okresowo, przy zastosowaniu najnowszych metodologii, m.in. analizy SWOT czy rozwiązania z obszaru zarządzania 
partycypacyjnego - włączanie pracowników z wszystkich poziomów organizacji do tworzenia celów jednostki. 

Zarządzanie ryzykiem
W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim od 2011 r. funkcjonuje autorski system zarządzania ryzykiem. System został opracowany oraz 
wdrożony przez pracowników Urzędu i jest narzędziem uwzględniającym kulturę organizacyjną Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
spełniającym jednocześnie wymogi stawiane przez ustawę o finansach publicznych. Zgodnie z zapisami przedmiotowej ustawy 
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki.
Przez ryzyko należy rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów Urzędu. 
Ryzyko może mieć charakter negatywnego zagrożenia lub pozytywnej możliwości. Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie 
prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 

Zarządzanie przez cele
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim realizuje 
nowoczesny, w pełni profesjonalny model zarządzania publicznego, 
w ramach którego działania zorientowane na budowanie długookresowych 
relacji z klientami zewnętrznymi i generowanie wysokiej wartości jakości 
obsługi stanowią jeden z obszarów priorytetowych. Działania w zakresie 
wdrażania celów ukierunkowanych na poprawę jakości obsługi klienta 
i budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej podejmowane są w sposób 
przemyślany, systemowy, holistyczny, z uwzględnieniem szerokiego 
kontekstu uwarunkowań o charakterze społecznym, technologicznym 
i kulturowym. Obecnie system zarządzania przez cele w Lubuskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. opiera się na trzech podstawowych 
dokumentach:
1. Strategia rozwoju Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa – ustawa budżetowa,
3. Roczny Program Działania Urzędu. 
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Polityka zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zdefiniowana dla następujących poziomów:
1. Celu strategicznego – określonego w Strategii Rozwoju Urzędu,
2. Celów cząstkowych – określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz Rocznym Programie Działania Urzędu,
3. Celów operacyjnych – określonych w Rocznym Programie Działań Biur oraz budżecie zadaniowym. 
Zarządzanie ryzykiem stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy. W 2013 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło powiązanie procesu zarządzania ryzykiem 
z zadaniami wynikającymi z budżetu zadaniowego oraz z Rocznym Planem Pracy Urzędu. 

Zapewnienie funkcjonalności procesu zarządzania ryzykiem wymagało wdrożenia podejścia strategicznego w Urzędzie w tym obszarze. 
Oznaczało to ścisłe powiązanie kontroli poziomu ryzyka z narzędziami budżetowania zadaniowego oraz planowania pracy. Budżet 
zadaniowy jest bowiem narzędziem określania zadań, celów i mierników wykorzystywanych w systemie zarządzania ryzykiem. 
Zadania wyspecyfikowane w planach pracy oparte są na celach określonych w Strategii Rozwoju Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz Rocznym Programie Działania Urzędu na dany rok. 

W celu zwiększenia świadomości pracowników Urzędu na każdym z etapów procesu zarządzania ryzykiem prowadzone są działania 
informacyjne oraz konsultacje, tak aby każdy pracownik rozumiał podejmowane w tym zakresie działania. W 2015 roku w ramach projektu 
„Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” Lubuski Urząd Wojewódzki wdrożył narzędzie „Model Kluczowych 
Wskaźników Efektywności w obszarach funkcji wsparcia” służące do obliczenia poziomu wartości ryzyka realizowanych zadań. Narzędzie 
składa się z dwóch części: formularza ankietowego Excel oraz szablonu Excel. Formularz ankietowy składa się z 64 pytań zamkniętych, na 
które odpowiadały osoby realizujące dane zadanie. Formularz dystrybuowany był za pośrednictwem elektronicznego systemu zarządzania 
dokumentacją EZD PUW. Natomiast szablon Excel jest to narzędzie, które umożliwia agregację oraz analizę danych pobranych 
z wypełnionych formularzy ankietowych. Szablon umożliwia zautomatyzowaną ocenę punktową i hierarchizację ryzyka, generując 
jednocześnie graficzne wykresy. Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem nie jest możliwe bez zrozumienia tego procesu i zaangażowania 
ze strony wszystkich osób zatrudnionych w Urzędzie. Zarządzania ryzykiem w powiązaniu z planowaniem pracy opartym na zadaniach 
realizowanych przez Urząd stało się jednym z elementów systemu nowoczesnego i kompleksowego zarządzania 
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
Ministerstwo Finansów o systemie zarządzania ryzykiem w LUW w Ekspertyza – Ocena stosowania przez dysponentów części budżetowej 
85. analizy i oceny ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w ramach funkcjonowania budżetu zadaniowego:

W województwie lubuskim wartą zauważenia jest procedura zarządzania ryzykiem [Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego] jako procesu 
zinformatyzowanego. Model, który w chwili obecnej dotyczy zadań kontroli zarządczej, jako taki może być zastosowany do zarządzania ryzykiem 
w strukturze budżetu zadaniowego. (…) dokumentem wartym przeniesienia na inne jednostki jest „sprawozdanie z procesu zarządzania ryzykiem”. 
W sprawozdaniu przedstawiono wielowymiarowo analizę ryzyk według komórek organizacyjnych urzędu, zadań.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Głównym dokumentem regulującym system zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie jest „Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim – ZZL” Podstawą programową ZZL była ocena obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w jednostce 
uwzględniająca funkcjonujące już narzędzia i procedury, mająca na celu zidentyfikowanie problemów i zaplanowanie działań zmierzających 
do ich rozwiązania. 
W latach 2013-2015 wprowadzono oraz dopasowano w Urzędzie następujące procedury bądź dokumenty ściśle wynikające 
z haromonogramu działania Programu ZZL:
- pakiet wprowadzający pracownika nowo zatrudnionego tzw. „Starter”,
- procedurę Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego,
- procedurę naboru wewnętrznego w Urzędzie,
- procedurę wywiadu wyjściowego łącznie z formularzem ww. wywiadu,
- przeprowadzono szkolenia z działań antymobbingowych oraz z rozmowy derekrutacyjnej dla kadry kierowniczej.

W 2015 roku, w trakcie udziału Urzędu w projekcie pn. „Procesy, cele, kompetencje, zintegrowanie zarządzanie w urzędzie”, opracowany 
został podręcznik lidera dla kadry kierowniczej oraz pracowników koordynujących działania organizacyjne. Dodatkowym produktem był 
materiał przygotowany z zakresu udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pomocnej przy ocenie pracowników oraz w bieżącym 
przekazywaniu informacji. Opracowano schemat przebiegu rozmowy z udzieleniem konstruktywnej informacji zwrotnej, materiały 
szkoleniowe na temat udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej wraz z praktycznymi instrukcjami stosowania.

ZZL napisano również w oparciu o raport z badania satysfakcji klienta wewnętrznego. W przeprowadzonych w lipcu 2014 r. ankietach 
poruszono różnorodne aspekty składające się na zadowolenie pracowników LUW z pracy w Urzędzie, a dotyczące między innymi 
identyfikacji pracowników z organizacją, warunków i organizacji pracy, przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej, współpracy 
z innymi pracownikami, współpracy z przełożonymi, systemu pomocy socjalnej, możliwości rozwoju zawodowego i awansu, dostępności 
szkoleń. W badaniu wzięły udział 202 osoby z 426 pracowników Urzędu, co stanowi ok. 47% wszystkich osób zatrudnionych w Urzędzie.
Podsumowując, należy stwierdzić, że w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. wdrożono szereg instrumentów i procedur 
służących efektywnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów ludzkich oraz zwiększeniu ich skuteczności i efektywności, jednakże część 
z nich wymaga aktualizacji, uzupełnienia lub uproszczenia. 
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Zintegrowany System Zarządzania 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. jest jedną z szesnastu jednostek administracji rządowej 
w terenie, które świadczą usługi na rzecz wojewody jako terenowego organu administracji rządowej 
w województwie. Kierownikiem Urzędu jest Dyrektor Generalny, który zapewnia m.in. sprawne 
funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, należytą organizację pracy oraz dokonuje czynności 
z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie. W celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. stosuje się różnorodne systemy 
zarządzania.  Doświadczenia z ostatniego czasu pokazują, iż poziom zaawansowania systemów 
w Urzędzie jest na tyle duży, aby systemy te zaczęły na siebie wpływać i pojawiła się potrzeba ich 
zintegrowania. W związku z powyższym w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
rozpoczęto prace nad zintegrowaniem zarządzania procesowego z zarządzaniem przez cele, 
zarządzaniem ryzykiem oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi.

I etapem działań jest zaktualizowanie oraz omiernikowanie wybranych procesów realizowanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Gorzowie Wlkp. Pozwoli to na dokonanie pomiaru obciążenia pracą i optymalizacji map procesów. Otrzymane wyniki, dzięki swoim 
założeniom, umożliwią najwyższemu kierownictwu m.in. w łatwy i efektywny sposób zarządzać kompetencjami i wiedzą pracowników, 
co w razie potrzeby pozwoli na alokacje zasobów osobowych. Kolejnym etapem będzie połączenie systemu zarządzania procesowego 
z systemem zarządzania przez cele oraz z systemem zarządzania ryzykiem. Zmianie ulegnie struktura systemu zarządzania przez cele 
poprzez dodanie nowego poziomu i zmianę założeń pozostałych. 
Po zmianie struktura prezentować się będzie następująco:
1. Cele strategiczne – określone w Strategii Rozwoju Urzędu,
2. Cele taktyczne – określone w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz Rocznym Programie Działania Urzędu,
3. Cele cząstkowe – określone w Rocznym Programie Działań Biur oraz budżecie zadaniowym,
4. Cele operacyjne – określone w systemie zarządzania procesowego (zmapowane zadania).

W wyniku skutecznego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania można spodziewać się zrównoważonego rozwoju urzędu oraz 
uzyskania dodatkowych korzyści dla klientów zewnętrznych i pracowników, m.in.:  

- podniesienia efektywności, ograniczenia kosztów oraz podniesienia sprawności działania poprzez optymalizację procesów,
- możliwości alokacji posiadanych zasobów osobowych, rzeczowych czy finansowych,
- zwiększenia prestiżu poprzez postrzeganie Urzędu jako organizacji nowoczesnej, proklienckiej, która reaguje na potrzeby klientów 

zewnętrznych,
- określenia podziału odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych pracowników, zatrudnionych na najniższych jak i najwyższych 

stanowiskach,
- usprawnienia w komunikacji wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi wydziałami i pracownikami,
- stałą poprawę realizowanych procesów,
- możliwości szacowania ryzyka związanego z realizowanymi procesami, 
- wykorzystania map w celu podjęcia działań będących reakcją na ryzyko,
- wsparcia audytu wewnętrznego oraz kontrolerów wewnętrznych  poprzez wykorzystanie map procesów w trakcie przygotowywania 

się do czynności kontrolnych.

W ten sposób wypracowany model stanowić będzie podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Lubuskim Urzędem Wojewódzkim 
w Gorzowie Wlkp. Twardym rezultatem zrealizowanych działań w ramach wdrażania zaproponowanych rozwiązań będzie powstanie 
wydolnego systemu zarządzania organizacją, wykorzystującego wiedzę organizacji, umiejętności pracowników oraz narzędzia 
informatyczne będące w dyspozycji Urzędu. Do miękkich rezultatów zaliczyć natomiast należy podniesienie kompetencji pracowników 
Urzędu w zakresie mapowania oraz optymalizowania procesów organizacyjnych, zarządzanie ryzykiem realizowanych zadań, a także 
podniesienie poziomu wiedzy na temat roli i znaczenia poziomu jakości w administracji publicznej.Zaprezentowane rozwiązanie może być 
powielone we wszystkich urzędach wojewódzkich jak i również w urzędach centralnych.

Przedefiniowanie poziomów zarządzania przez cele umożliwi powiązanie go 
z procesami realizowanymi w Urzędzie i przypisanie ich do działań w budżecie 
zadaniowym, a tym samym do mierników, które zawiera budżet zadaniowy. 
Budżet zadaniowy jest bowiem narzędziem określania zadań, celów i mierników 
wykorzystywanych w systemie zarządzania ryzykiem. Następstwem tych 
działań będzie powiązanie procesu zarządzania ryzykiem z zadaniami 
wynikającymi z zarządzania procesowego, które jednocześnie będą powiązane 
z systemem zarządzania przez cele. Efektem tego będzie zmiana polegająca na 
badaniu  poziomu ryzyka w odniesieniu do zadań określonych w zarządzaniu 
procesowym, czyli zadań przedstawianych na mapach procesów. Oznacza to 
ścisłe powiązanie kontroli poziomu ryzyka z narzędziami budżetowania 
zadaniowego, zarządzaniem przez cele oraz z zarządzaniem procesowym. 
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Organizator: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k. ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice

tel. 32 704 60 63    tel. kom. 517 765 212    e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl    www.przyjazny-urzad.org

Szczegółowe informacje na stronie

     www.przyjazny-urzad.org 

Galeria zdjęć z Gali Finałowej „Przyjazny Urząd” 2016

Szczegółowe informacje:
Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

www.przyjazny-urzad.org

ul. Wolnego 4/200
40-857 Katowice
tel. 32 704 60 63 

tel. kom. 517 765 212
 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl


