
Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu 

Doskonałości European Foundation for Quality 

Management/FQM



• Województwo Dolnośląskie
• Gmina Miejska Dzierżoniów
• pow. 20 km²
• liczba ludności: 34 852 tys.
•Roczny budżet na rok 2011:
•99.513 tys. zł

Wizja Dzierżoniowa:
Miasto inicjatyw, przedsiębiorczości, 
rozwoju społecznego i sportu.

Misja Dzierżoniowa:
Tworząc klimat dla biznesu i sportu 
podnosimy jakość życia.

Misja UMD
Realizacja Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju 
Lokalnego i przyjazna obsługa 
klienta



Pracownicy UMD

liczba pracowników -104

liczba kierowników – 15

kierownictwo UMD – 5

liczba K/M – 80/24





Dlaczego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu SZJ

 pomysł szefa,

 nowatorskie rozwiązanie organizacyjne,

 potrzeba zmiany funkcjonowania urzędu,

 wiara, że będzie taniej, lepiej i nowocześniej -
zwiększenie zadowolenia klienta,

 oczekiwania na nowych prężnych inwestorów.



Wdrożenie SZJ spowodowało:

 koniec ery władzy publicznej, zaczęliśmy czas służby publicznej,

 powolna zmiana mentalności pracowników i klientów,        

 modernizacja urzędu – urząd przyjazny dla klienta,

 zidentyfikowalismy procesy i ich właścicieli, opracowaliśmy procedury,

 rozpoczęliśmy długotrwały proces doskonalenia.



Źródła doskonalenia zarządzania w UMD

 Samoocena wg Modelu EFQM

 Przeglądy funkcjonowania

 Badania satysfakcji, opinii  

 Konkursy i rankingi

 Benchmarking i porównania: GWD, SAS, Klub EFQM

 Wnioski doskonalące pracowników

 Tabela celów i kluczowych wyników organizacji







Jak zmieniło się funkcjonowanie urzędu

 badania potwierdzają coraz wyższe oceny dla kompetencji, otwartości
oraz przyjazności urzędu – lepsze wyniki postrzegania

 mniej skarg,

 lepsze wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

 w sposób ciągły doskonalimy procesy,

 uzyskujemy lepsze wyniki procesów,

 jesteśmy otwarci na nowe wyzwania,

 ciągle doskonalimy swoją organizację,

 skuteczniej pozyskujemy środki zewnętrzne.



Rola szefa urzędu

Wyjaśnienie pracownikom celu i kierunku zmian w urzędzie,

Dawanie osobistego przykładu zaangażowania w zmiany 
w urzędzie,

Ustalanie priorytetów i działań doskonalących oraz 
zapewnienie zasobów na ich wdrożenie,

Wspieranie pracowników (w tym kierownika programu) we 
wprowadzaniu zmian i adaptacji do zmian,

Motywowanie pracowników i wyrażanie im uznania,

Komunikowanie postępów w realizacji programu.

















Rezultaty doskonalenia zarządzania w UMD  

1.Zarządzenie procesowe.

2.Zarządzanie poprzez fakty i liczby.

3.Benchmarking wyników.

4.Silna orientacja na klienta.

5.Samoocena jako systematyczny pomiar kultury
doskonałości i źródło działań doskonalących.

6.Projekty doskonalące.

7.Kultura pracy zespołowej.

8.Silne przywództwo.

9.Zarządzanie pracownikami.



Rezultaty doskonalenia zarządzania –
aspekt praktyczny

1.Mapa procesów przeorientowana na realizację strategii.

2. Procesy posiadają wskaźniki.

3. Wskaźniki służąca do monitoringu strategii (kluczowe 
wyniki).

4. Wizualizacja wyników: trendy, cele, porównania.

5. Wyniki przeglądu funkcjonowania UMD są elementem 
monitoringu realizacji strategii.

6. Struktura organizacyjna – dostosowana do mapy procesów.



7. Mapa stron zainteresowanych i wartość relacji między nimi.

8. Polityka ZZL- kluczowe wartości, prawo sukcesji.

9. Pogłębiona analiza wyników badań – korelacje, aspekt 
ważności.

10. Praca zespołowa – z wykorzystaniem metod DMAIC, burza 
mózgów, grupy focusowe.

11. Liderzy osobiście zaangażowani w określanie i wdrażanie 
kultury doskonałości – Najwyższe kierownictwo jest 
sponsorami projektów doskonalących.

12. Wykorzystywanie najlepszych praktyk europejskich –
RICOH, PHILIPS, FIAT Tychy, SCHENKER, Forum EFQM.

13. Udział w międzynarodowych projektach doskonalących –
RFSC, EFQM.



Obszary zarządzania do poprawy

1. Mechanizm ustalania celów.

2. Zrównoważona Karta Wyników.

3. Kultura przedsiębiorczości.

4. Procesy ZZL.

5. Zarządzanie zmianą.

6. Zarządzanie ryzykiem.



Dziękuje za uwagę

Krzysztof Nawrot

Wydział Inżynierii Miejskiej

Urzędu Miasta w Dzierżoniowie

knawrot@um.dzierzoniow.pl

tel. 746450843
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