Zarządzenie Nr 25/II/2009
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
z dnia 2 marca 2009 roku
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO
9001 w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim.
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U 2001 Nr 142 poz. 1591) z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
zarządza co następuje:
W związku z podjęciem decyzji o budowie i wdrożeniu Systemu Zarządzania ISO 9001, zwanym
dalej SZJ postanawiam co następuje:
§1
Powołuję Panią Ewę Bąk na stanowisko Pełnomocnika ds. SZJ, którego zobowiązuję
do:
– Zaprojektowana i wdrożenia SZJ .
– Ustalenia szczegółowego harmonogramu prac związanych z wdrożeniem SZJ i bieżącego
informowania kierownictwa urzędu o postępach prac.
– Nadzorowania prac wdrożeniowych.
– Wydawania poleceń pracownikom oraz osobom odpowiedzialnym za komórki
organizacyjne w zakresie SZJ.
– Reprezentowania urzędu w zakresie SZJ.
§2
Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla Pełnomocnika:
- Koordynacja prac związanych z:
– identyfikacją potrzeb klientów Urzędu,
– ustalaniem poziomu ich satysfakcji z usług świadczonych przez Urząd,
– podnoszeniem świadomości pracowników Urzędu w zakresie SZJ,
– ustalaniem i aktualizacją standardów usług realizowanych przez Urząd,
- Współudział w określaniu polityki jakości oraz celów jakościowych w stosunku do Urzędu i
usług przezeń świadczonych,
- Przedkładanie Burmistrzowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania
jakością, w tym zawierających potrzeby związane z doskonaleniem systemu.
- Nadzór nad określaniem i wdrożeniem niezbędnych działań korygujących.
- Nadzór nad określaniem i wdrożeniem niezbędnych działań zapobiegawczych.
- Planowanie i nadzór nad realizacją audytów wewnętrznych w Urzędzie.
- Definiowanie potrzeb w zakresie szkoleń niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania SZJ.
- Współpraca z Liderem oraz zewnętrznymi stronami na podstawie umowy Nr PRK.I.06116WSPF-75/2008 współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu partnerskiego
wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V- Dobre rządzenie,
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjały administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w typie projektu:”Wdrażanie
usprawnień zarządczych w administracji samorządowej ” z dnia 10 lipca 2008.

§3
Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuję do uczestnictwa w spotkaniach jakościowych,
czynnego udziału i realizacji wyznaczonych prac, zgłaszania Pełnomocnikowi możliwości
doskonalenia procesów.
§4
Zobowiązuję wszystkich pracowników, z kierownictwem na czele do aktywnej i rzeczowej
współpracy i terminowego wykonywania zadań w ramach SZJ.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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