Zarządzenie Nr 248/10
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz powołania Pełnomocnika ds. Jakości w Urzędzie
Miejskim 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. Ustanawiam "Politykę Jakości Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie", w brzmieniu jak załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Powołuję Pełnomocnika ds. Jakości, zwanego dalej Pełnomocnikiem oraz Zespół Pilotowy,
zwany dalej Zespołem.
2. Na Pełnomocnika powołuję Pana Piotra Milewskiego – Sekretarza Gminy.
3. Do pomocy w realizacji zadań Pełnomocnika powołuję w skład Zespołu Panią Grażynę
Kostrzewską oraz Panią Wiesławę Milewską.
§ 3. 1. Do zadań Pełnomocnika należy podejmowanie i koordynacja działań w celu wdrożenia,
utrzymywania, monitoringu i doskonalenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim
w Rajgrodzie. Uprawienia i odpowiedzialność Pełnomocnika określone zostaną w Księdze Jakości.
2. Do zadań Zespołu należeć będzie:
1) realizacja zadań określonych przez Pełnomocnika,
2) współpraca przy tworzeniu procedur, instrukcji i formularzy,
3) przeprowadzanie wymaganych normą ISO 9001 auditów wewnętrznych,
4) wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych związanych z prowadzoną w Urzędzie Miejskim
w Rajgrodzie dokumentacją systemu zarządzania jakością.
§ 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie do:
1) zapoznania się z Polityką Jakości Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie,
2) realizowania założeń Polityki Jakości na swoich stanowiskach pracy,
3) zdyscyplinowanego udziału w procesie wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością,
4) ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi.
ID: URUEM-AEGEL-NPNQH-WQVQE-PRLHT. Podpisany.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 248/10
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE
Misją Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie jest skuteczna, profesjonalna i efektywna realizacja zadań
publicznych oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów.
Naszym celem jest zapewnienie sprawnej i zgodnej z prawem obsługi Klientów, utworzenie i utrzymanie
przyjaznego klimatu oraz dobrych warunków realizacji potrzeb mieszkańców zgodnie z założeniem: „Urząd
Miejski w Rajgrodzie przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów”.
Polityka Jakości Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie określa cel, którym jest przede wszystkim zadowolenie
i satysfakcja naszych Klientów, osiągany poprzez sprawna i kompetentną – stojącą na jak najwyższym
poziomie – realizację zadań publicznych określonych przepisami prawa, stałe podnoszenie standardu
świadczonych usług, w tym poprzez stosowanie wymagań systemu zarządzania jakością zgodnie z normą
ISO 9001.
Założenia Polityki Jakości to:
1) zapewnienie Klientom fachowej i terminowej obsługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dążąc
do optymalnego skracania czasu ich realizacji,
2) ciągłe doskonalenie kontaktu z Klientem, zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań, a także okresowe
badania stopnia zadowolenia Klienta,
3) doskonalenie świadczenia usług w Urzędzie z wykorzystaniem wymagań systemu zarządzania jakością.
Zobowiązuję się do spełniania wymagań naszych Klientów z poszanowaniem ustanowionych wymagów
ustawowych i przepisów prawnych.
Deklaruję utrzymywanie systemu zarządzania jakością, jego rozwój i doskonalenie, tak aby być Urzędem
cieszącym się zaufaniem społeczności lokalnej, który będzie w stanie wykorzystać wszystkie szanse na
rozwój gminy, działać na rzecz wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających gminę Rajgród.
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