


KSIĘGA JAKOŚCI 

Obowiązuje 
od 

Egzemplarz EDYCJA INDEX STRONA 

 2021.03.12 1 C 4/KJ 1 
 
 

 

POLITYKA JAKOŚCI 
URZĘDU GMINY DOBROMIERZ 

 
 

Misją Urzędu Gminy Dobromierz jest świadczenie usług najwyższej jakości 
spełniających potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej oraz innych Klientów, skuteczna i 
efektywna realizacja zadań publicznych wynikających z aktów obowiązującego prawa oraz 
dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i jej skuteczne zarządzanie.  

 
Wizja Urzędu 

„Sprawny i skuteczny urząd, realizujący efektywnie we współpracy z innymi 
partnerami określone prawem zadania i usługi na rzecz rozwoju gminy  

i jej społeczności.” 
 

Dla zapewnienia skutecznej realizacji Polityki Jakości Urzędu Gminy Dobromierz 
wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe:  

 osiąganie celów wytyczonych w Strategii Rozwoju Gminy i innych dokumentach 
kierunkowych zmierzających do poprawy jakości życia w gminie, 

 identyfikowanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców w celu doskonalenia 
świadczonych usług,  

 przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,  
 zatrudnianie wykwalifikowanej kadry, doskonalenie kwalifikacji i umiejętności oraz 

stwarzanie warunków do wzrostu motywacji do pracy,  
 wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających pracę Urzędu i 

kontaktu z Klientem,  
 tworzenie przyjaznych relacji z innymi organami administracji publicznej, 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na terenie gminy, 
 doskonalenie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i oceny ryzyka,  
 prowadzenie stałego przeglądu systemu zarządzania jakością i regularne ocenianie 

efektów podejmowanych działań,  
 wdrożenie i ciągłe doskonalenie przyjętego systemu organizacyjnego Urzędu w 

oparciu o sprawdzone standardy zarządzania, w tym wymagania Systemu Zarządzania 
Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.  

 
Pracownicy Urzędu Gminy Dobromierz odpowiadają za jakość wykonywanej pracy  
i zobowiązani są do realizowania założeń Polityki Jakości oraz działania w ramach Systemu 
Zarządzania Jakością na swoim stanowisku pracy.  
 
Wójt Gminy Dobromierz zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań  
i do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnienia stałego nadzoru 
nad realizacją Polityki Jakości, przestrzeganiem procedur i wymagań systemu zarządzania 
jakością wraz z ciągłym doskonaleniem jego skuteczności. 
 

Wójt Gminy Dobromierz 
         (-) Jerzy Ulbin 
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