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Zarządzenie Nr 253/10
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości i innej dokumentacji systemu jakości
Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 5 pkt 11)
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przyjętego Zarządzeniem
nr 132/09 Burmistrza Rajgrodu z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zatwierdzam Księgę Jakości Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, zawierającą opis sytemu
zarządzania jakością zgodny z zastosowanymi wymaganiami normy ISO 9001
w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zatwierdzam udokumentowane procedury opisujące sposób postępowania w Urzędzie
Miejskim w Rajgrodzie w obszarach następujących wymagań normy ISO 9001:
1) nadzoru nad dokumentami i zapisami – Procedura nadzoru nad dokumentami
i zapisami – stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
2) auditów wewnętrznych – Procedura auditów wewnętrznych - stanowiącą załącznik
nr 3 do niniejszego zarządzenia,
3) nadzoru nad produktem niezgodnym – Procedura nadzoru nad produktem
niezgodnym - stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
4) działań eliminujących przyczyny niezgodności oraz przyczyny potencjalnych
niezgodności – Procedura działań korygujących i zapobiegawczych - stanowiącą
załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zobowiązuję Pełnomocnika ds. Jakości oraz Zespół Pilotowy do zakomunikowania
pracownikom Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie sposobów postępowania ustalonych w
dokumentacji systemu jakości, o których mowa w § 1 i § 2 i rozpowszechnienia tej
dokumentacji w zakresie potrzebnym do prawidłowego wykonywania zadań przez
Urząd.
§ 4.
Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie do udziału w spotkaniach
organizowanych przez Pełnomocnika ds. Jakości.
§5.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Jakości.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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