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Zarządzenie Nr  26/2012 

Kierownika Urzędu Miasta Łańcuta  

z dnia 22  października 2012 r. 
  

 

 

w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki Jakości Urzędu Miasta Łańcuta 

 

 

           Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  póz. zm.) – zarządzam co następuje: 

 

 

 § 1. Ustalam i wdrażam Politykę Jakości Urzędu Miasta Łańcuta, której treść stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam  wszystkim pracownikom Urzędu Miasta.  

 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                             Załącznik  do Zarządzenie Nr 26/2012 

                                                                                                                          Kierownika Urzędu  Miasta Łańcuta   

 

                                         Polityka Jakości 

                         Urzędu Miasta Łańcuta 
___________________________________________________________________________ 
 

 

        Nadrzędnym celem Urzędu Miasta Łańcuta  jest świadczenie usług najwyższej jakości,   

spełniających potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej. 

Przyjmując ten priorytet, działamy na rzecz stałego podnoszenia jakości obsługi Klientów 

oraz tworzenia profesjonalnej administracji samorządowej.          

        Uznając za niezbędne i celowe wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania 

doskonalimy przyjęty system organizacyjny opierając się na sprawdzonych standardach 

zarządzania, w tym wymaganiach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą                 

ISO 9001:2008. 

Zadania i usługi na rzecz rozwoju Miasta Łańcuta i jego społeczności wykonujemy zgodnie             

z obowiązującym prawem.   

Misja Urzędu Miasta Łańcuta : 

sprawny, skuteczny i przyjazny Urząd 
 

Misję Urzędu – stanowiącą element Polityki Jakości, realizujemy poprzez niżej wymienione 

cele strategiczne: 

 usprawnianie obsługi klientów, doskonalenie jakość i terminowości świadczonych 

usług, 

 stwarzanie pracownikom Urzędu możliwości stałego doskonalenia kwalifikacji                   

i umiejętności, 

 zapewnienie pełnego uczestnictwa kierownictwa Urzędu w doskonaleniu Systemu 

Zarządzania Jakością, 

  doskonalenie organizacji pracy w Urzędzie poprzez zapewnienie sprawnego 

przepływu informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi                       

i w kontaktach zewnętrznych,  

 tworzenie przyjaznych relacji z innymi organami administracji samorządowej, 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na terenie Gminy, 

 gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach klientów 

koniecznej do  podnoszenia poziomu świadczonych usług, 

 zatrudnianie wykwalifikowanej kadry wyłanianej w procesie otwartego                             

o konkurencyjnego naboru, 

  prowadzenie stałego przeglądu Systemu Zarządzania Jakością i regularne ocenianie 

efektów naszej pracy. 

 

          Jako odpowiedzialny za Politykę Jakości zapewniam, że stanowi ona podstawę do 

spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz 

daje podstawę do ustanawiania i przeglądu szczegółowych celów jakości. 

          Zapewniam także dostępność niezbędnych zasobów oraz deklaruję, że Polityka Jakości 

będzie monitorowana pod względem jej ciągłej przydatności oraz, że jest znana, rozumiana                        

i stosowana przez wszystkich pracowników Urzędu Miasta Łańcuta. 

 

                                                                                                     Burmistrz Miasta Łańcuta  

                                                                                                         Stanisław Gwizdak 

Łańcut, dnia 22  października 2012 r.  


