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I. Zakres Księgi Jakości 

Księga Jakości stanowi, obok Polityki Jakości, podstawowy dokument 

Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Ciechanów, który jest zgodny  

z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Księga Jakości opisuje System 

Zarządzania Jakością, a w szczególności jego podstawowe elementy: procesy, 

dokumentację oraz sposób ustalania odpowiedzialności i uprawnień oraz 

wzajemnych powiązań pracowników Urzędu.  

 

II. Zakres Systemu Zarządzania Jakością 

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ciechanów swoim zakresem 

podmiotowym i przedmiotowym obejmuje wszystkie jednostki 

organizacyjne Urzędu oraz samodzielne stanowiska organizacji (patrz: 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ciechanów) oraz realizowane przez 

nie zadania.  

System Zarządzania Jakością obejmuje całość procesów i działań Urzędu 

Miasta Ciechanów. Procesy są realizowane i nadzorowane bezpośrednio 

przez pracowników Urzędu. Z zakresu Systemu Zarządzania Jakością 

zastosowano wyłączenie dotyczące walidacji procesów produkcji i 

dostarczania usługi (7.5.2), ponieważ wyniki wszystkich procesów można 

zweryfikować w następstwie monitorowania lub pomiaru prowadzonego w 

tych procesach. 

 

III. Definicje 

Najwyższe Kierownictwo – ustalono, iż dla celów Systemu Zarządzania 

Jakością w Urzędzie Miasta Ciechanów przez Najwyższe Kierownictwo będzie 

rozumiany Prezydent Miasta Ciechanów 

Kierownictwo – ustalono, iż dla celów Systemu Zarządzania Jakością  

w Urzędzie Miasta Ciechanów przez Kierownictwo będą rozumiani Zastępcy 

http://bip.umciechanow.pl/bip/portal?id=50015&res_id=407104
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Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta oraz kierownicy wydziałów  

i równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu 

Pełnomocnik ds. SZJ – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ciechanów  

ds. Systemu zarządzania jakością 

Koordynator ds. SZJ - pracownik komórki organizacyjnej, któremu 

Pełnomocnik ds. SZJ nadał uprawnienia do wykonywania części bądź 

wszystkich zadań jakościowych 

SZJ - System zarządzania jakością Urzędu – skodyfikowany zestaw działań 

lub procesów zgodny z wymaganiami przyjętej normy, których celem jest 

zwiększenie jakości procesów i wyrobów 

auditor wiodący – auditor wewnętrzny kierujący zespołem auditorów, 

odpowiedzialny za zaplanowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie  

i rozliczenie auditu wewnętrznego oraz sprawowanie opieki nad jakością 

procesów i wyrobów w wybranych komórkach organizacyjnych 

zespół auditorów – jeden lub więcej auditorów wewnętrznych 

przeprowadzających audit wewnętrzny 

audit wewnętrzny – audit przeprowadzany przez zespół auditorów na 

terenie Urzędu 

procedura SZJ – ustawa, rozporządzenie, uchwała Rady Miasta Ciechanów, 

zarządzenie Prezydenta Miasta Ciechanów i inne dokumenty regulujące 

funkcjonowanie Urzędu 

proces – zbiór powiązanych ze sobą działań, którego celem jest osiągnięcie 

określonego wyrobu / usługi 

Polityka Jakości – określony dokument opisujący ogół zamierzeń 

Prezydenta Miasta Ciechanów związanych z jakością życia w mieście oraz 

jakością funkcjonowania Urzędu 

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowości prawnej, wyłoniona w wyniku postępowania o 

http://bip.umciechanow.pl/bip/portal?id=50015&res_id=341371
http://bip.umciechanow.pl/bip/portal?id=50015&res_id=341371
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zamówienie publiczne, jak również wyłoniona w trybie pozaustawowym. 

Termin „wykonawca” odpowiada terminowi „dostawca” używanemu  

w normie PN-EN ISO 9001:2009. 

 

IV. Podejście procesowe  

Urząd Miasta Ciechanów dla swojego skutecznego funkcjonowania 

zidentyfikował i zarządza powiązanymi ze sobą i wzajemnie na siebie 

oddziałującymi procesami. Ogólny schemat powiązań między procesami 

został przedstawiony poniżej na mapie procesów. 
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Szczegółowy opis wszystkich procesów znajduje się w Księdze Procesów,  

w której przedstawiono: 

1) procesy główne oraz grupy procesów zdekomponowane na procesy  

i podprocesy zgodnie z mapą procesów wraz z właścicielami procesów; 

2) dokumenty regulujące zasady realizacji poszczególnych procesu: 

a. akty prawa zewnętrznego – ustawy, rozporządzenia 

b. uchwały Rady Miasta 

c. zarządzenia Prezydenta Miasta 

d. inne dokumenty 

3) schematy blokowe opisujące przebieg poszczególnych procesów 

4) wzajemne oddziaływanie między procesami – sekwencje i wzajemne 

powiązania między procesami wynikają ze schematów blokowych. 

 

V. Dokumentacja SZJ 

Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością składa się z: 

a) aktów prawa zewnętrznego – ustawy, rozporządzenia 

b) uchwał Rady Miasta Ciechanów 

c) zarządzeń Prezydenta Miasta Ciechanów 

d) dokumentów jakości – polityka jakości, księga jakości, procedury, karty 

informacyjne, formularze 

e) zapisów jakości 

 

W celu właściwego dla Urzędu Miasta Ciechanów, zgodnego z normą, 

udokumentowania Systemu Zarządzania Jakością sporządzono następujące 

dokumenty jakości: 

1) Polityka Jakości – jest to dokument ustanawiający wytyczne do 

kierowania organizacją oraz cele jakości wyrażone przez Prezydenta 

Miasta 

2) Księga Jakości – dokument, w którym określono System Zarządzania 

Jakością Urzędu Miasta Ciechanów 

http://bip.umciechanow.pl/bip/portal?id=75916
http://bip.umciechanow.pl/bip/portal?id=81650
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3) Księga Procesów – dokument będący załącznikiem do niniejszej Księgi 

Jakości, w którym przedstawiono w postaci schematów blokowych 

procesy zidentyfikowane w organizacji, ich dekompozycję, właścicieli 

procesów i akty prawne, które regulują zasady realizacji procesów; 

4) Udokumentowane procedury wymagane przez normę: 

a) Nadzór nad dokumentami (4.2.3) jest przedstawiony  

w procedurze: „Nadzór nad dokumentami i zapisami” 

b) Nadzór nad zapisami (4.2.4) jest przedstawiony w procedurze: 

„Nadzór nad dokumentami i zapisami” 

c) Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych (8.2.2) 

jest przedstawione w procedurze: „Audit wewnętrzny” 

d) Sposób postępowania z wyrobem niezgodnym (8.3) jest 

przedstawiony w procedurze: „Postępowanie  

z niezgodnościami” 

e) Sposób realizacji działań korygujących (8.5.2) jest 

przedstawiony w procedurze: „Działania korygujące  

i zapobiegawcze” 

f) Sposób realizacji działań zapobiegawczych (8.5.3) jest 

przedstawiony w procedurze: „Działania korygujące  

i zapobiegawcze” 

g) Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów (7.6) 

jest przedstawione w procedurze „Nadzór nad przyrządami 

pomiarowymi” 

h) Proces zakupu (7.4.1) jest przedstawiony w procedurze „Ocena 

wykonawców” 
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Opracowano również inne dokumenty jakości w celu zapewnienia 

skutecznego planowania przebiegu i nadzorowania działania Urzędu, jak 

również poinformowania interesantów o sposobie załatwiania spraw. Są 

to: 

a) Procedury 

b) Karty informacyjne  

c) Formularze 

 

Całość dokumentacji jakości w Urzędzie Miasta Ciechanów jest 

ewidencjonowana zgodnie z Formularzem nr 1 do procedury „Nadzór nad 

dokumentami i zapisami”. 

 

VI. Organizacja, odpowiedzialność, uprawnienia  

Urząd to aparat pomocniczy Prezydenta Miasta. Odpowiedzialność  

i uprawnienia Prezydenta jak również częściowo Skarbnika wynikają  

z Ustawy o samorządzie gminnym i przepisów innych ustaw szczególnych 

oraz uchwał Rady Miasta, w tym uchwały o procedurze uchwalania 

budżetu. Organizacja Urzędu a w szczególności wzajemne powiązania 

służbowe, odpowiedzialności i uprawnienia oraz zadania poszczególnych 

komórek organizacyjnych oraz stanowisk samodzielnych uregulowane są 

Zarządzeniem Prezydenta w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu. Każdy 

pracownik Urzędu posiada udokumentowany zakres odpowiedzialności, 

uprawnień i czynności. Ponadto zadania realizowane w procesach przez 

poszczególne komórki organizacyjne określone są w opisach procesów 

(Księga Procesów – załącznik do Księgi Jakości) a odpowiedzialności  

i uprawnienia wynikają także z dokumentacji jakości.   

 

 

http://www.umciechanow.pl/samorzad/ISO.html
http://www.umciechanow.pl/samorzad/poradnik_interesanta.html
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VII. Załączniki  

1) Załącznik nr 1: Księga procesów 

2) Schemat: System Zarządzania Jakością jako narzędzie do 

zarządzania Urzędem 
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http://www.umciechanow.pl/download/366.pdf
http://www.umciechanow.pl/download/366.pdf

