
                                          ZARZĄDZENIE Nr  35/2010
                                           Wójta Gminy Nowy Duninów
                                               z dnia 27 lipca 2010 roku

w sprawie :opracowania i wdrożenia w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie 
                  Systemu zarządzani Jakością ISO 9001 oraz powołania
                  Pełnomocnika Wójta Gminy Nowy Duninów ds. Systemu
                  Zarządzania Jakością.

Na podstawie art. 33 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zarządzam co następuje;

§1

1. W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi obywateli poprzez sprawnie 
działający  i  zaspokajający  oczekiwania  obywateli  Urząd  Gminy  w 
Nowym  Duninowie,  zwany  dalej  Urzędem,  zarządzam  wdrożenie 
Systemu  Zarządzania  Jakością  (SZJ)  zgodnego  z  normą  PN-EN  ISO 
9001.

2. Na  pełnomocnika  Wójta  ds.  Systemu  Zarządzania  Jakością,  zwanego 
dalej Pełnomocnikiem  SZJ powołuję Panią Teresę Szymańską – sekretarz 
gminy.

§2

Do zadań Pełnomocnika SZJ należy:
1. Zatwierdzanie dokumentów systemu zarządzania jakością przez wejściem 

ich w życie, za wyjątkiem Księgi Jakości,
2. Komunikowanie w Urzędzie znaczenia spełniania wymagań klienta oraz 

wymagań wynikających z przepisów prawa,
3. Przygotowywanie  informacji  na  przegląd  zarządzenia  w  zakresie 

określonym dokumentami systemu zarządzania jakością,
4. Realizację innych działań określonych dokumentami systemu zarządzania 

jakością. 

§3

1. Pełnomocnik  SZJ w zakresie  swojej  działalności  podlega bezpośrednio 
Wójtowi Gminy Nowy Duninów

2. Pełnomocnik  SZJ  wykonuje  swoje  zadania  przy  pomocy  wszystkich 
komórek organizacyjnych Urzędu.



3. Upoważniam Pełnomocnika SZJ do podejmowania działań operacyjnych 
wydanych  w  formie  ustnych  i  pisemnych  poleceń  w  zakresie  spraw 
związanych z SZJ.

§4

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do:
1. Aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia i wdrożenia SZJ,
2. Współpracy  z  Pełnomocnikiem  SZJ  oraz  zespołami  problemowymi 

powołanymi w celu opracowania i wdrożenia SZJ,
3. Kierowników  komórek  organizacyjnych  Urzędu  zobowiązuję  do 

współpracy z Pełnomocnikiem SZJ przy realizacji zadań, o których mowa 
w zarządzeniu.

§5

Wykonywane Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi SZJ oraz kierownikom 
komórek organizacyjnych Urzędu.

§6

Zarządzenie  podlega  przekazaniu  do  wiadomości  wszystkim  pracownikom 
Urzędu za Pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych oraz przez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                         


