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Wstęp
Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki samooceny przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Dynów
z wykorzystaniem modelu CAF 2013.
Urząd został poddany samoocenie w oparciu o 9 kryteriów potencjału i wyników. Na podstawie rezultatów samooceny określono mocne strony oraz obszary wymagające poprawy.
Model CAF (Common Assessment Framework) – Wspólna Metoda Oceny jest stosowany przez organizacje administracji publicznej w całej Unii Europejskiej do oceny oraz doskonalenia systemu zarządzania.
Raport został przedstawiony kierownictwu organizacji dla dokonania szczegółowej analizy mocnych
stron i obszarów do doskonalenia wyboru oraz oceny możliwych działań doskonalących do realizacji w
Urzędzie.
Raport został przygotowany przez Samorządowy Zespół ds. CAF
W skład Samorządowego Zespołu ds. CAF wchodziły następujące osoby:
1. Danuta Błotnicka
2. Adam Ostafiński
3. Elżbieta Cymbalista
4. Jacek Sowa
5. Bożena Borkowska
6. Mirosława Marszałek - Pełzak

Koordynatorem Samorządowego Zespołu ds. CAF był Jan Solarz
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Samoocena
Samoocenę przeprowadzono w ramach procesu, na który składały się następujące działania:
1. Szkolenie wstępne – przygotowanie do procesu samooceny.
2. Zbieranie dokumentów i informacji obejmujących wszystkie obszary Modelu w ramach podzespołów.
3. Warsztaty samooceny, które odbyły się w dniu 13.10.2015
Proces odbywał się w ramach 10 kroków doskonalenia organizacji wg CAF – w ramach pierwszych
dwóch faz:
Faza 1 – Początek drogi z CAF
Krok 1 - Zdecyduj, jak zorganizować i zaplanować samoocenę
Krok 2 - Upowszechnij informację o projekcie samooceny
Faza 2 – Proces samooceny
Krok 3 - Utwórz jedną lub więcej grup samooceny
Krok 4 - Zorganizuj szkolenie
Krok 5 - Przeprowadź samoocenę

Obecne sprawozdanie jest realizacją Kroku 6 - Sporządź sprawozdanie z wyników samooceny

W celu przeprowadzenia samooceny powołano zespół samooceny złożony z 7 osób –pracowników
Urzędu. Zespół pracował w całości i przed warsztatem samooceny gromadził informacje niezbędne do
dokonania wstępnej samooceny w zakresie przydzielonych kryteriów. Ostateczny zapis pracy zespołu
podczas warsztatów zostały dokonany w formularzach samooceny.
Następnie w całym zespole samooceny podczas warsztatów drogą dyskusji weryfikowano i uzgadniano
ostateczne sformułowania mocnych stron, obszarów do poprawy oraz punktację dla wszystkich
podkryteriów modelu CAF.
Ostateczne wyniki samooceny są efektem konsensusu osiągniętego w ramach całego zespołu
samooceny.
Wyniki samooceny przedstawiono w dalszej części raportu w następującym układzie:
ogólne wnioski na temat wyników samooceny,
ocena punktowa dla poszczególnych podkryteriów modelu CAF,
profil punktowy,
mocne strony i obszary do poprawy.

Tabele oceny zastosowane do dokonania punktacji zgodnie z metodą CAF są przedstawione
w załączniku nr 1.
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Wyniki samooceny
Ogólne wnioski odnośnie wyników samooceny.
Do samooceny członkowie Zespoły wykorzystali przede wszystkim swoją własną wiedzę na temat organizacji i działania urzędu. Korzystali również z dokumentów regulujących zasady działania
i organizację urzędu (a w niektórych przypadkach – całej gminy), a także ze znanych im
niesformalizowanych zasad i procedur.
W wyniku samooceny najlepiej oceniono następujące kryteria: „Partnerstwo i zasoby” oraz „Wyniki odpowiedzialności społecznej”. Widać wyraźnie, że istnieje związek pomiędzy aktywnością urzędu w obszarze współdziałania z partnerami zewnętrznymi a osiąganymi rezultatami wpływającymi na jakość życia lokalnej społeczności.
Najsłabiej oceniono kryteria z obszaru kryteriów wyników. Dla tych kryteriów trudno było znaleźć formalne dowody, gdyż w urzędzie nie funkcjonuje sformalizowany pomiar postrzegania jego działalności i pomiar wewnętrznej efektywności we wskazanych w modelu CAF obszarach.
Zarówno kryteria potencjału, jak i kryteria wyników oceniono metodą punktacji klasycznej.
Na podstawie dokonanej samooceny stwierdzono, że zdecydowanie lepiej wypada realizacja
kryteriów potencjału niż kryteriów wyników.
W żadnym z kryteriów potencjału ocena punktowa nie wykazała, aby Urząd, według cyklu PDCA, przekroczył fazę „Wykonaj”. Wystąpiło to w nielicznych przypadkach. To obrazuje całościowa
punktacja oraz wskazane obszary do poprawy, które koncentrują się na podstawowych elementach z
poszczególnych podkryteriów.

Ocena punktowa dla poszczególnych podkryteriów modelu CAF.
Profil punktowy

Nr

Kryterium

Ocena

Ocena

podkryterium

kryterium

KRYTERIA POTENCJAŁU
1.

Przywództwo

1.1

Wytyczanie kierunków działania organizacji poprzez
sformułowanie jej misji, wizji i wartości

0

1.2

Zarządzania organizacją, jej wynikami oraz ciągłym
doskonaleniem

35

1.3

Motywowanie i wspieranie pracowników w organizacji oraz bycie dla nich wzorem do naśladowania

11

1.4

Zarządzanie efektywnie relacjami z władzami politycznymi i innymi interesariuszami

35

2.

Strategia i Planowanie

Formularze samooceny CAF – Potencjał

20

12
4

2.1

Gromadzenie informacji o obecnych i przyszłych
potrzebach interesariuszy oraz zbieranie właściwych informacji zarządczych

5

2.2

Opracowywanie strategii i planów przy uwzględnieniu zebranych informacji

20

2.3

Komunikowanie i realizowanie strategii i planów w
całej organizacji oraz dokonywanie jej regularnych
przeglądów

10

2.4

Planowanie, wdrażanie i dokonywanie przeglądu
innowacji i zmian

12

3

Pracownicy

3.1

Przejrzyste zarządzanie zasobami ludzkimi, ich
planowanie i doskonalenie w odniesieniu do strategii i planowania

20

3.2

Określanie, rozwijanie i wykorzystywanie kompetencje pracowników w zgodzie z celami organizacyjnymi i indywidualnymi

5

3.3

Angażowanie pracowników przez rozwijanie otwartego dialogu oraz przez upodmiotowienie, wspierając jednocześnie jakość ich życia

15

4

Partnerstwo i Zasoby

4.1

Budowanie i rozwijanie kluczowych relacji partnerskich z właściwymi organizacjami

35

4.2

Budowanie i
mi/obywatelami

15

4.3

Zarządzanie finansami

10

4.4

Zarządzanie informacją i wiedzą

32

4.5

Zarządzanie technologią

10

4.6

Zarządzanie infrastrukturą

45

5

Procesy

5.1

Identyfikowanie na bieżąco, projektowanie, zarządzanie i udoskonalanie procesów z udziałem interesariuszy

0

5.2

Opracowywanie i dostarczanie usług i produktów
zorientowanych na klientów/obywateli

10

5.3

Koordynowanie procesów wewnątrz organizacji
oraz z innymi właściwymi organizacjami

12

13

rozwijanie

25

relacji

z

klienta-

7

KRYTERIA WYNIKÓW
6

Wyniki w relacjach z klientami/obywatelami

6.1

Pomiary postrzegania

0

6.2

Pomiary efektywności

0

7

Wyniki w relacjach z pracownikami

7.1

Pomiary postrzegania

0

7.2

Pomiary efektywności

0
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Wyniki odpowiedzialności społecznej

8.1

Pomiary postrzegania

20

8.2

Pomiary efektywności

20

9

Wyniki kluczowe

9.1

Wyniki zewnętrzne: efektów bezpośrednich i skutków długofalowych w relacji do wyznaczanych celów

9.2

20

5
10

Wyniki wewnętrzne: poziomu efektywności

0
PUNKTACJA ŁĄCZNA

102

Przywództwo
100
Strategia i
planowanie

Wyniki kluczowe

20

Wyniki
społeczne

12

5
20

Pracownicy
13

0
0
0

7

25

Wyniki w
relacjach z
pracownikami
Wyniki w
relacjach z
klientami/obywat
elami
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Mocne strony i obszary do poprawy
Zapisano tylko dowody zidentyfikowane. Jeśli dla jakiegoś przykładu nie ma odniesienia w dowodach tzn., że w organizacji nie stwierdzono odpowiednich działań, dokumentów, postaw, itp.

Kryterium 1 - Przywództwo
1.1 Przywództwo organizacji wytycza jej kierunki działania poprzez sformułowanie misji, wizji i wartości.
Dowody:

Przykłady:
1. Formułowanie i rozwijanie – z udziałem interesariuszy i pracowników – misji organizacji oraz jej wizji.
2. Ustanowienie systemu wartości zgodnych z misją
i wizją organizacji, a także z ogólnym systemem wartości sektora publicznego.
3. Zapewnienie szerszego informowania wszystkich
pracowników oraz innych interesariuszy o misji, wizji,
wartościach, celach strategicznych i operacyjnych
organizacji.
4. Poddawanie misji, wizji i wartości okresowym
przeglądom, odzwierciedlającym zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym [np. polityczne, gospodarcze, społeczno-kulturowe, technologiczne i demograficzne].

W obszarze tego podkryterium podczas prac warsztatowych nie zidentyfikowano istotnych dowodów zarówno w odniesieniu do misji i wizji (nie istnieją formalne jej zapisy ale także nie jest jasne czy po stronie kierownictwa dokonano sformułowania jej elementów w zwyczajowy sposób np. poprzez zakomunikowanie).
Poza standardowymi procedurami wynikającymi z
przepisów prawa (m.in. regulacje KPA i ustaw dziedzinowych) oraz zwyczajowym przekazywaniem wytycznych w zakresie etyki nie są praktykowane inne
działania.

5. Rozwijanie systemu zarządzania, który zapobiega
nieetycznym zachowaniom oraz wspiera personel w
radzeniu sobie z dylematami etycznymi, gdy zachodzi konflikt pomiędzy różnymi wartościami organizacji.
6. Zapobieganie korupcji poprzez takie działania jak
określenie potencjalnych obszarów konfliktu interesów i przekazanie pracownikom odpowiednich wytycznych w tym zakresie.
7. Wzmacnianie wzajemnego zaufania i szacunku
pomiędzy przywódcami, kierownictwem i pracownikami (np. przez monitorowanie aktualności misji, wizji i wartości oraz przez stałą ocenę, a także rekomendowanie norm dobrego przywództwa).

Mocne Strony

Obszary do poprawy
W trakcie prac nad nową strategią rozwoju (aktualnie trwają przygotowania) zapisać elementy misji i
wizji odnoszące się do sprawności działania urzędu.

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 1 - Przywództwo
1.2 Przywództwo organizacji zarządza organizacją, jej wynikami oraz ciągłym doskonaleniem.
Przykłady:

Dowody:

1. Określenie odpowiednich struktur zarządzania (poziomów,
funkcji, odpowiedzialności i kompetencji) oraz zapewnienie
systemu zarządzania procesami i współpracą zgodnie ze
strategią, planowaniem oraz potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy.

1. Struktura zarządzania zawarta w regulaminie organizacyjnym – ostatnia zmiana
15.07.2015 – wprowadzono referaty w liczbie 5 (do tego czasu były tylko samodzielne
stanowiska)

2. Identyfikowanie i ustalanie priorytetów w zakresie koniecznych zmian w strukturze, sposobie działania oraz zarządzaniu organizacją.
3. Określenie mierzalnych celów krótko- i długoterminowych
dla wszystkich poziomów i obszarów organizacji, uwzględniających potrzeby i oczekiwania różnych interesariuszy oraz
zróżnicowane potrzeby klientów (np. związane z wiekiem,
miejscem zamieszkania, itd.).
4. Rozwijanie systemu informacji zarządczej, obejmującego
zarządzanie ryzykiem i wewnętrzny system kontroli, oraz stałe monitorowanie poziomu wykonania celów strategicznych i
operacyjnych.
5. Stosowanie zasad TQM oraz wprowadzanie narzędzi lub
systemów zarządzania jakością/certyfikacji, takich jak: CAF,
EFQM czy ISO 9001.
6. Określenie strategii informatyzacji (e-administracja) i dostosowanie jej do celów strategicznych i operacyjnych.
7. Ustanowienie odpowiednich zasad zarządzania procesami
i projektami oraz pracą zespołową.
8. Stworzenie warunków dla efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

4.Regulacje wewnętrzne zgodnie z wymogami wprowadzają zasady (standardy) kontroli zarządczej Zarządzenie Wójta Gminy
Dynów nr 42/2015 z dnia 14.05.2015 - system kz nie jest szczególnie aktywnie podtrzymywany w organizacji.
Występują sporadycznie działania realizowane w formie zespołowej.
Funkcjonuje system EZD (Proton) od od
2014 r. – nie jest to system wymagany jako
podstawowy wew. obieg dokumentów.
W ramach PSeAP jest zestaw jest zestaw 7
usług
PSeAP” - „Podkarpacki System eAdministracji Publicznej” to największy projekt teleinformatyczny realizowany obecnie
przez samorząd województwa podkarpackiego, a jego celem jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania
z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez:

9. Okazywanie zaangażowania liderów w ciągłe doskonalenie organizacji oraz działania innowacyjne poprzez promocję
kultury innowacji oraz stałe doskonalenie, a także zachęcanie pracowników do przekazywania informacji zwrotnej w
tym zakresie.
10. Informowanie pracowników i interesariuszy o przyczynach oraz oczekiwanych efektach zmian.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Istnieje potrzeba rozbudowania zestawu usług z zakresu działania gminy – szczególnie usług prostych
niewymagających współpracy z tzw. systemami
dziedzinowymi
Jest potrzeba zbudowania (opisu) takich usług, które mogłyby być w pełni realizowane poprzez ePUAP
Wskazane jest też by podstawowe cele dot. rozwoju
e-usług zostały ujęte w strategii rozwoju gminy. Pozwoli to na rozszerzenie informacji o zamierzeniach
i obywatele się o tym dowiedzą.

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 1 - Przywództwo
1.3 Przywództwo organizacji motywuje i wspiera pracowników, a także jest dla nich wzorem

do naśladowania.
Przykłady:

Dowody:

1. Wypełnianie przywódczej roli przez dawanie osobistego przykładu, w zgodzie z ustanowionymi celami i wartościami organizacji.

Dot. wszystkich przykładów:

2. Promowanie kultury wzajemnego zaufania i szacunku pomiędzy liderami i pracownikami, z zastosowaniem proaktywnych metod przeciwdziałania
wszelkiej dyskryminacji.
3. Regularne informowanie i konsultowanie się z
pracownikami w kluczowych sprawach dotyczących
organizacji.

Wewnętrzne dokumenty (Regulamin wynagradzania)
zawierają standardowe zapisy o docenianiu za
„szczególne osiągnięcia, wyniki…”
Nie są stosowane inne narzędzia motywacyjne.
Spotkania kierownictwa z pracownikami są organizowane w miarę potrzeb: wykorzystuje się np. spotkanie dot. debaty o wykorzystaniu funduszu socjalnego; po organizacji dożynek jako wyraz podziękowania za pracę.

4. Wspieranie pracowników w realizowaniu ich celów, planów i obowiązków, aby wzmocnić osiąganie
ogólnych celów organizacji.
5. Zapewnianie informacji zwrotnej w celu poprawy
efektywności pracy zespołowej i indywidualnej pracowników.
6. Pobudzanie, zachęcanie i podejmowanie działań
w celu upodmiotowienia pracowników poprzez delegowanie władzy, upoważnień, uprawnień i odpowiedzialności.
7. Promowanie kultury uczenia się i stymulowanie
pracowników do rozwijania własnych kompetencji.
8. Okazywanie przez przywództwo/kierownictwo
osobistej gotowości do przyjęcia zgłaszanych przez
pracowników rekomendacji/propozycji poprzez reagowanie na konstruktywne informacje zwrotne z ich
strony.
9. Uznawanie i wynagradzanie wysiłków indywidualnych i zespołowych.
10. Poszanowanie i odpowiednie reagowanie na potrzeby pracowników i na ich sytuację osobistą.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Zapewnianie informacji zwrotnej dla kierownictwa i
pracowników o tym co trzeba zmienić, poprawić w
organizacji
Rozważyć możliwość wprowadzenia zachęt motywujących pracowników do podnoszenia wykształcenia i rozwoju kompetencji

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 1 - Przywództwo
1.4 Przywództwo organizacji efektywnie zarządza relacjami z władzami politycznymi i innymi interesariuszami.
Przykłady:

Dowody:

1.Przeprowadzanie analizy głównych (obecnych i przyszłych) potrzeb interesariuszy, oraz upowszechnianie w
organizacji wniosków z tej analizy.

Dot. wszystkich przykładów:

2. Wspieranie władz politycznych w określaniu polityk
publicznych mających wpływ na organizację.
3. Rozpoznawanie i wdrażanie polityk publicznych odpowiednich dla organizacji.
4. Zapewnianie zgodności krótko- i długofalowych celów
organizacji z politykami publicznymi, strategiami oraz
decyzjami politycznymi oraz zawieranie porozumień z
władzami politycznymi co do wymaganych w tym zakresie zasobów.
5. Włączanie interesariuszy ze sfery polityki i innych obszarów w doskonalenie systemu zarządzania organizacją.
6. Utrzymywanie proaktywnych i regularnych relacji z
władzami politycznymi odpowiednich szczebli wykonawczych i prawodawczych.
7. Budowanie i utrzymywanie partnerstwa i sieci współpracy z ważnymi interesariuszami (obywatele, organizacje pozarządowe, grupy interesów i stowarzyszenia zawodowe, gospodarka, inne władze publiczne itd.)

Kierownictwo uczestniczy w spotkaniach, konferencjach w następujących organizacjach:
- Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego udział doprowadził do powstania programu strategicznego „Błękitny San”– patronat
Urzędu Marszałkowskiego – przedsięwzięcia zapisane w programie strategicznym mają możliwość finansowania i realizacji w perspektywie
UE 2014-2020;)
- Stowarzyszenie Aglomeracja Rzeszowska
- LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie. W ramach Stowarzyszenia gmina realizowała kilka
projektów z dofinansowaniem w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Środki na inwestycje pochodziły z PROW na lata 2007 – 2013.
Kolejne inwestycje będą realizowane w perspektywie 2014 - 2020
- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

8. Uczestniczenie w działalności stowarzyszeń zawodowych, organizacji przedstawicielskich i grup interesów.
9. Budowanie i podnoszenie publicznej świadomości,
reputacji i uznania dla organizacji oraz świadczonych
przez nią usług.
10. Opracowywanie koncepcji marketingu (wybranych
produktów i usług) i upowszechnianie jej wśród interesariuszy.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Poprawy wymaga identyfikowalność gminy – budowa marki np. poprzez herb, logo, itp

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 2 - Strategia i planowanie
2.1 Gromadzenie informacji o obecnych i przyszłych potrzebach interesariuszy oraz właściwych informacji zarządczych
Dowody:

Przykłady:
1. Rozpoznawanie wszystkich istotnych interesariuszy oraz rozpowszechnianie w organizacji wyników
tego rozpoznania.
2. Systematyczne gromadzenie i analizowanie informacji o interesariuszach, ich potrzebach, oczekiwaniach i poziomie ich satysfakcji.
3. Regularne gromadzenie i analizowanie odpowiednich informacji o istotnych zmiennych, takich jak
rozwój sytuacji polityczno-prawnej, społecznokulturowej, społecznej, ekologicznej, gospodarczej,
technologicznej i demograficznej.

UG korzysta ze standardowych danych dostępnych
wewnątrz organizacji (poprzez ewidencję ludności,
dane ze strony www, np. wykaz organizacji pozarządowych) oraz dostępne dane na zewnątrz (portale,
dane statystyczne, informacje przekazywane przez
odpowiednie instytucje administracji).
Nie są prowadzone inne działania o jakich mowa w
przykładach

4. Systematyczne gromadzenie istotnych informacji
zarządczych, takich jak np. informacje nt. efektywności organizacji.
5. Systematyczne analizowanie wewnętrznych mocnych i słabych stron organizacji (np. diagnoza TQM
według CAF lub EFQM) z uwzględnieniem zagrożeń
i szans (analiza SWOT, zarządzanie ryzykiem).

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Analizowanie wewnętrznych mocnych i słabych
stron organizacji. Można w tym zakresie wykorzystywać samoocenę CAF co pozwoli też na realizację części standardów kontroli zarządczej.

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 2 - Strategia i planowanie
2.2 Opracowywanie strategii i planów z uwzględnieniem zebranych informacji.
Przykłady:

Dowody:

1. Przekształcenie misji i wizji na cele i działania
strategiczne (długo i średniookresowe) oraz operacyjne (konkretne i krótkookresowe) oparte o solidną
analizę ryzyka.

UG jest w fazie planowania prac na nową strategią
rozwoju gminy (planowanie zakończenia prac XII
2015).

2. Włączanie interesariuszy w opracowywanie strategii i planów, wzajemne dostosowanie ich oczekiwań oraz potrzeb oraz nadanie im priorytetów.
3. Ocenianie bieżących zadań pod kątem efektów
bezpośrednich (dostarczanych produktów i usług) i
skutków długofalowych (oddziaływania w społeczeństwie) oraz jakości planów strategicznych i operacyjnych.
4. Zapewnienie dostępności zasobów w celu opracowywania i aktualizowania strategii organizacji.

Trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata
2016-2022 dla obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Strategia będzie dokumentem
wyznaczającym kierunki rozwoju obszaru Gmin Dubiecko, Dynów, Miasto Dynów, Jawornik Polski,
Krzywcza, Markowa i Rokietnica na kolejne lata.
Strategia ta umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację wszelakich inicjatyw, zadań, inwestycji, które wpłyną na rozwój obszaru działania
Stowarzyszenia oraz przyczynią się do podwyższenia poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

5. Wzajemne dostosowanie zadań do realizacji i posiadanych zasobów, presji na organizację ze strony
czynników długo- i krótkookresowych oraz wymagań
interesariuszy.
6. Opracowanie polityki odpowiedzialności społecznej i zintegrowanie jej ze strategią i planami organizacji.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Włączanie obywateli, organizacji w opracowywanie
strategii i planów, gromadzenie ich oczekiwań oraz
potrzeb, uwzględnienie tego w priorytetach strategii
rozwoju

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 2 - Strategia i planowanie
2.3 Komunikowanie i realizowanie strategii i planów w całej organizacji oraz dokonywanie
jej regularnych przeglądów.
Dowody:

Przykłady:
1. Wdrażanie strategii i planów poprzez ustalanie
priorytetów, wyznaczanie ram czasowych, określanie
odpowiednich procesów i struktury organizacyjnej.
2. Przekładanie celów strategicznych i operacyjnych
organizacji na odpowiednie plany i zadania dla jej
komórek organizacyjnych i poszczególnych pracowników.
3. Opracowywanie planów i programów określających cele i wyniki dla każdej komórki organizacyjnej
wraz z ustaleniem wskaźników pomiaru poziomu
zmian w stosunku do oczekiwanych wyników.

1 i 2.Na terenie gminy – sołectwa, odbywały się do
końca września 2015 zebrania dot. konsultacji i wyboru zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego (9 zebrań). Na tej podstawie powstawały wnioski do projektu budżetu gminy na rok 2016.
Nie są prowadzone inne działania o jakich mowa w
przykładach 3-7

4. Efektywna komunikacja w organizacji w celu rozpowszechniania informacji o celach, planach i zadaniach.
5. Opracowanie i stosowanie w regularnych odstępach czasu metod monitorowania, pomiaru i/lub
ewaluacji efektywności organizacji na wszystkich
szczeblach (komórki organizacyjne, funkcje, struktura organizacyjna) dla zapewnienia realizacji strategii.
6. Opracowanie i stosowanie metod pomiaru efektywności organizacji na a następstwami (efektywność). wszystkich poziomach, porównując zależności pomiędzy nakładami a efektami (wydajność) oraz
pomiędzy efektami
7. Ocena potrzeby aktualizacji i doskonalenia strategii oraz metod planowania przy udziale interesariuszy.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Opracowanie i stosowanie metod pomiaru efektywności organizacji w różnych obszarach działania np. poprzez rozszerzenie formuły opisu wydatków budżetowych w sprawozdaniu wójta z realizacji budżetu.

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 2 - Strategia i planowanie
2.4 Planowanie, wdrażanie i dokonywanie przeglądu innowacji i zmian.
Przykłady:

Dowody:

1. Tworzenie i rozwijanie nowej kultury/gotowości na
innowacje poprzez szkolenia, benchlearning, itp.

7.

2. Systematyczne monitorowanie wskaźników wewnętrznych/ czynników wyzwalających zmianę oraz
zewnętrznego zapotrzebowania na innowację i
zmianę.
3. Poddawanie pod dyskusję planowanych modernizacji i innowacji oraz ich wdrażanie z udziałem odpowiednich interesariuszy.

Stopniowe wprowadzenia rozwiązań cyfryzujących
urząd: EZD (program Proton)
Podpis elektroniczny (wprowadzony ponad 5 lat)
używany do wewnętrznego potwierdzania dokumentów, podejmowania i akceptacji decyzji.
Nie są prowadzone inne działania o jakich mowa w
przykładach 1-6

4. Zapewnienie skutecznego systemu zarządzania
zmianą (np. zarządzanie projektowe, benchmarking i
wzajemne uczenie się, projekty pilotażowe, monitorowanie, raportowanie, stosowanie PDCA itd.).
5. Zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych
do wdrożenia zaplanowanych zmian.
6. Równowaga pomiędzy podejściem do zmiany według metody „z góry na dół” i „z dołu do góry”.
7. Promowanie stosowania narzędzi e-administracji
w celu podnoszenia efektywności dostarczanych
usług oraz zwiększania przejrzystości organizacji i jej
interakcji z obywatelami/klientami.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Jest potrzeba zbudowania (opisu) takich usług, które mogłyby być w pełni realizowane poprzez ePUAP

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 3 - Pracownicy
3.1. Przejrzyste planowanie, zarządzanie i doskonalenie zasobów ludzkich w odniesieniu do
strategii i planowania.
Dowody:

Przykłady:
1. Systematyczne analizowanie bieżących i przyszłych
potrzeb w zakresie zasobów ludzkich, uwzględniające
potrzeby i oczekiwania interesariuszy oraz strategię.
2. Opracowywanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie strategii i planów organizacji, z
uwzględnieniem koniecznych w przyszłości kompetencji
oraz względów społecznych (np. elastyczny czas pracy,
urlop macierzyński i ojcowski, równe szanse, różnorodność płci, zatrudnianie osób niepełnosprawnych).
3. Zapewnianie aby potencjał w zakresie zasobów ludzkich (nabór, alokacja, rozwój) był adekwatny do realizacji misji oraz wzajemnego dostosowywania zadań i odpowiedzialności organizacji.
4. Sformułowanie i wdrożenie jasnej polityki, obejmującej obiektywne kryteria naboru, awansowania, wynagradzania i wyznaczania funkcji kierowniczych.
5. Wspieranie kultury doskonalenia wyników (np. poprzez wdrożenie przejrzystych schematów wynagradzania/uznania na podstawie wyników uzyskiwanych na
poziomie indywidualnym i zespołowym).

1. Brak dowodów;
2. Regulamin pracy UG (Zarządzenie Wójta
Gminy Dynów nr 2/2004 z 14.01.2004);
3. Dopasowywanie kryteriów naboru do
konkursów w zależności od zapotrzebowania; wg zasad z regulaminu naboru na
wolne stanowiska pracy (Zarządzenie
Wójta Gminy Dynów nr 88/2014 z
19.12.2014). Ogłoszenia o naborach.
4. Regulamin pracy oraz Regulamin wynagradzania pracowników (Zarządzenie
Wójta Gminy Dynów nr 60/2015 z
15.07.2015) powołują na zasady ogólne
z rozporządzenia MAiC dot, zasad awansów w JST.
5. Brak dowodów.
6. Regulamin organizacyjny UG (Zarządzenie Wójta Gminy Dynów nr 66/2015 z
15.07.2015);
7. Brak dowodów;
8. Brak dowodów;

6. Stosowanie profili kompetencyjnych oraz opisów stanowisk i funkcji na potrzeby planów: (a) naboru, (b) rozwoju zawodowego zarówno dla pracowników szeregowych, jak i kierowników.
7. Zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby pracowników w zakresie rozwoju i działania e-administracji oraz
usług sieciowych (np. poprzez zapewnienie koniecznych
szkoleń).
8. Zarządzanie naborem i rozwojem kariery zawodowej
według sprawiedliwych zasad dotyczących zatrudniania,
aspektów różnorodności i równości szans (np. w odniesieniu do płci, wieku, niepełnosprawności).

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Sformułować dodatkowe, szczegółowe i dopasowane
po potrzeb UG zasady awansów w urzędzie.
Opracować roczne plany szkoleń.
Wprowadzić zachęty do kształcenia i rozwoju kompetencji pracowników.

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 3 - Pracownicy
3.2 Określanie, rozwijanie i wykorzystywanie kompetencji pracowników w zgodzie z celami
indywidualnymi i organizacyjnymi.
Dowody:

Przykłady:
1. Określanie bieżących kompetencji – na poziomie indywidualnym i organizacji – pod względem wiedzy, umiejętności
i postaw, oraz systematyczne porównywanie ich z potrzebami organizacji.
2. Dyskutowanie, ustalanie i upowszechnianie strategii
rozwoju kompetencji, w tym planu szkoleń opartego na
obecnych i przyszłych potrzebach kompetencyjnych - na
poziomie organizacji i poziomie indywidualnym.

1. Zakresy czynności pracowników
2. Okresowa ocena pracowników (Zarządzenie Wójta Gminy Dynów nr
76/2015 z 07.08.2015)
3. Ocena pracowników, możliwość korzystania ze szkoleń samodzielnie
wybieranych przez pracowników
4. Szkolenie z ochrony danych osobowy
(teleinformatyczne)

3. W zgodzie ze strategią, opracowywanie, uzgadnianie i
dokonywanie przeglądów indywidualnych planów szkolenia
i rozwoju dla wszystkich pracowników i/lub zespołów.
4. Rozwijanie umiejętności zarządczych i przywódczych,
jak również kompetencji interpersonalnych kierownictwa
pod kątem relacji z pracownikami organizacji, klientami/obywatelami i partnerami.
5. Wspieranie nowych pracowników i udzielanie im pomocy
(np. poprzez zastosowanie takich narzędzi jak mentoring,
coaching, doradztwo osobiste).
6. Promowanie wewnętrznej i zewnętrznej mobilności pracowników.
7. Rozwijanie i promowanie nowoczesnych metod szkolenia (np. podejście multimedialne, szkolenie na stanowisku
pracy, e-learning, media społecznościowe).
8. Planowanie działań szkoleniowych i rozwijanie technik
komunikacji w obszarach zarządzania ryzykiem, konfliktu
interesów, równości płci oraz etyki.
9. Dokonywanie wpływu efektów szkoleń i programów rozwoju pracowników oraz transferu wiedzy pomiędzy pracownikami w odniesieniu do kosztów działań szkoleniowych - poprzez monitorowanie oraz analizę kosztów i korzyści.
10. Dokonywanie przeglądów potrzeb w zakresie promowania karier kobiet i opracowywanie odpowiednich planów
dla tego obszaru.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Należy wprowadzić w szerszym zakresie kształcenie pracowników z punktu widzenia umiejętności potrzebnych do realizacji e-usług.

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 3 - Pracownicy
3.3 Angażowanie pracowników przez rozwijanie otwartego dialogu oraz upodmiotowienie,
wspierając jednocześnie jakość ich życia.
Przykłady:

Dowody:

1. Promowanie kultury dialogu i otwartej komunikacji oraz
zachęcanie do pracy zespołowej.
2. Proaktywne tworzenie sprzyjającego środowiska i odpowiednich mechanizmów pozyskiwania pomysłów i sugestii
pracowników (np. systemy zgłaszania propozycji, grupy robocze, „burze mózgów”).
3. Włączanie pracowników i ich przedstawicieli (np. związków zawodowych) w opracowywanie planów, strategii i celów, projektowanie procesów oraz określanie i realizowanie
działań doskonalących.
4. Poszukiwanie pomiędzy kierownictwem i pracownikami
porozumienia/konsensusu w sprawie wyznaczania celów
długofalowych oraz sposobów pomiaru ich osiągania.
5. Regularne przeprowadzanie badań ankietowych wśród
pracowników, publikowanie wyników oraz dostarczanie informacji zwrotnej dotyczącej podjętych działań.
6. Zapewnienie pracownikom możliwości przekazywania informacji zwrotnej na temat jakości zarządzania realizowanego przez ich przełożonych.

1. Powoływane zespoły zadaniowe i
komisje np. ds. odbioru (Zarządzenia
Wójta);
2. Spotkania pracowników;
3. Praca nad projektem budżetu: Zespół
zadaniowy ds. opracowania strategii
(powołany 29.09.2015)
4. Polepszanie warunków biurowych w
miarę dostępnych środków finansowych (sukcesywnie do 2015 r. następowało doposażenie w meble biurowe)
5. Wykorzystywanie regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych (Zarządzenie Wójta Gminy Dynów nr
15/2012 z 13.03.2012r.) na rzecz
wsparcia pracowników

7. Zapewnienie dobrych warunków środowiskowych miejsca pracy w całej organizacji – w tym dbałość o wymogi
zdrowotne i bezpieczeństwa.
8. Zapewnienie warunków sprzyjających zachowaniu właściwej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym pracowników (np. poprzez elastyczny czas pracy) oraz zwracanie uwagi na potrzeby pracowników zatrudnionych na
niepełny etat lub osoby na urlopie macierzyńskim/ojcowskim.
9. Zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby pracowników
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i osób niepełnosprawnych.
10. Zapewnienie metod nagradzania pracowników w sposób pozafinansowy (np. poprzez wspieranie działań społecznych, kulturalnych i sportowych).

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Zapewnienie pracownikom możliwości przekazywania
informacji zwrotnej o sposobach zarządzania realizowanych przez ich przełożonych

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby
4.1. Budowanie i rozwijanie kluczowych relacji partnerskich z właściwymi organizacjami.
Przykłady:

Dowody:

1. Identyfikacja partnerów z sektora prywatnego, z
obszaru społeczeństwa obywatelskiego, kluczowych
partnerów publicznych oraz charakteru relacji (np.
nabywca – dostawca, dostawca produktów komplementarnych/zastępczych, itd.).

Dot. 1-6

2. Zawieranie odpowiednich umów partnerskich i zarządzanie nimi z uwzględnieniem różnych aspektów
odpowiedzialności społecznej, takich jak społecznoekonomiczny czy ekologiczny wpływ wywierany
przez dostarczane produkty i usługi.
3. Inicjowanie i organizowanie zadaniowych relacji
partnerskich oraz opracowywanie i wdrażanie
wspólnych projektów z innymi organizacjami sektora
publicznego, w tym znajdujących się na różnych poziomach instytucjonalnych.
4. Regularne monitorowanie i ocena wdrażania i wyników relacji partnerskich.
5. Identyfikacja potrzeb zawierania długoterminowych partnerstw publiczno- prywatnych (PPP) oraz
rozwijanie ich w odpowiednich obszarach, w zależności od zapotrzebowania.
6. Określanie zakresów odpowiedzialności każdej ze
stron w zarządzaniu związkami partnerskimi, z
uwzględnieniem kontroli, ewaluacji i przeglądów.
7. Zwiększanie potencjału organizacji poprzez wykorzystywanie stażów/praktyk pracowniczych.
8. Wymiana „dobrych praktyk” z partnerami oraz stosowanie zasady wzajemnego uczenia się i benchmarkingu.
9. W kontekście zamówień publicznych wybór dostawców wykazujących odpowiedni poziom odpowiedzialności społecznej.

Umowa z Powiatem Przeworskim na tworzenie dokumentacji strategicznej w ramach przeworskodynowskiego obszaru wsparcia.
28.01.2015 – partrnerstwo ze stowarzyszeniami lokalnymi na rzecz integracji i rozwoju gminy Dynów
Istnieje umowa (od 5.05.2011) o formalnym współdziałaniu urzędu z organizacjami obywatelskim w
kształtowaniu rozwoju gminy (Partnerstwo na rzecz
rozwoju Pogórza Dynowskiego )
Projekt partnerski z Miastem Dynów – poprawa
atrakcyjności turystycznej (budowa wież widokowych, parkingi, ścieżki rowerowe, renowacja zabytków) – w latach 2009 - 2013, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość inwestycji:
2947 tys. zł, w tym Gmina Dynów 1121 tys. zł, kwota
dofinansowania 2442 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
8.Uczestnictwo w realizacji PSeAP” - „Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej”. To największy
projekt teleinformatyczny realizowany obecnie przez
samorząd województwa podkarpackiego, a jego celem jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia
możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług
publicznych dostępnych drogą elektroniczną.
Są plany na zrealizowanie wizyty studyjnej w celu
zapoznania się z działaniem centrów integracji społecznej w innych gminach/miastach z terenu województwa podkarpackiego.

Mocne Strony

Obszary do poprawy

Partnerstwo ze stowarzyszeniami lokalnymi na
rzecz integracji i rozwoju gminy Dynów co pozwala
lepiej projektować strategie rozwoju nad jaką trwają
prace.

Intensywniej wykorzystać uczestnictwo w realizacji
PSeAP” - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby
4.2. Budowanie i rozwijanie relacji partnerskich z klientami/obywatelami .
Dowody:

Przykłady:
1. Zapewnienie proaktywnej polityki informacyjnej (np. w
zakresie sposobu pracy organizacji, właściwości poszczególnych organów władzy publicznej, struktury i procesów w danej organizacji itd.).
2. Aktywne zachęcanie klientów/obywateli do organizowania się, zgłaszania swoich potrzeb i wymagań, oraz
wspieranie partnerstwa z obywatelami, reprezentatywnymi grupami obywatelskimi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
3. Zachęcanie klientów/obywateli i ich przedstawicieli do
włączania się w proces konsultacji oraz do uczestnictwa
w procesach podejmowania decyzji w organizacji (współprojektowanie i współdecydowanie), np. poprzez grupy
konsultacyjne, ankiety, badania opinii publicznej).

Poza standardowymi działaniami informacyjnymi poprzez stronę www oraz zamieszczanie
wymaganych informacji w BIP, nie są prowadzone inne działania z zakresu informacji dla
obywateli, prowadzenia z nimi dialogu dot. działania urzędu.
Istotnym zasobem jest działające biuro obsługi
klienta. Jednak jego zakres, formy i możliwości
załatwiania w nim spraw są dość ograniczone.

4. Określenie ram aktywnego poszukiwania pomysłów,
sugestii i skarg klientów/obywateli, oraz zbierania ich za
pomocą odpowiednich mechanizmów (np. badania opinii
publicznej, grupy konsultacyjne, ankiety, sondaże itp.).
Analizowanie i wykorzystywanie tych informacji oraz rozpowszechnianie wyników.
5. Zapewnienie przejrzystości funkcjonowania organizacji
oraz procesów podejmowania decyzji (np. przez publikowanie sprawozdań, organizowanie konferencji prasowych
i umieszczanie informacji w Internecie).
6. Określanie i uzgadnianie sposobów stymulowania rozwoju roli obywateli/klientów jako współświadczących
usługi (np. w zakresie zarządzania odpadami) oraz
współoceniających (np. poprzez regularne pomiary poziomu satysfakcji).
7. Rozwijanie efektywnego zarządzania oczekiwaniami
poprzez wyjaśnianie klientom, jakich usług mogą oczekiwać przy określonych (np. w kartach usług) wskaźnikach
jakości.
8. Zapewnienie aktualnej informacji na temat ewolucji indywidualnych i społecznych zachowań obywateli/klientów.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Istnieje potrzeba uregulowania zasad prowadzenia
procesu konsultacji społecznych (np. poprzez
uchwałę rady gmin). Do tej pory konsultacje prowadzone są na mocy każdorazowo na podstawie zarządzenia Wójta.
Zaprojektować sposoby – możliwe dla urzędu – badania opinii mieszkańców. Wykorzystanie do tego
celu rozbudowanych funkcji biura obsługi klienta.
Wprowadzenie opisu usług jakich i w jakim zakresie
może oczekiwać obywatel (np. w kartach usług)

Punktacja
Łączna punktacja
Formularze samooceny CAF – Potencjał

15
19

Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby
4.3. Zarządzanie finansami.
Przykłady:

Dowody:

1. Wzajemne dostosowywanie, w sposób wydajny,
efektywny i ekonomiczny, gospodarki finansowej i
celów strategicznych.

UG realizuje w tym zakresie standardowe procedury
przewidziane regulacjami prawnymi. Nie zidentyfikowano działań, które noszą znamiona zarządzania
finansami ponad w/w potrzeby spełniania wymogów
prawnych.

2. Analiza ryzyk i szans wynikających z decyzji finansowych.
3. Zapewnienie przejrzystości finansów i budżetu.
4. Zapewnienie wydajnego kosztowo, efektywnego
oraz ekonomicznego zarządzania zasobami finansowymi poprzez zastosowanie efektywnych systemów zarządzania kosztami controllingu.
5. Wprowadzanie systemów planowania i monitorowania budżetu i kosztów (np. budżetów wieloletnich,
programów budżetów projektowych, budżetów energetycznych).
6. Delegowanie i decentralizacja uprawnień finansowych i ich dostosowanie do potrzeb controllingu w
całej organizacji.
7. Opieranie decyzji inwestycyjnych i kontroli finansowej na analizie kosztów i korzyści, zasadzie trwałego/zrównoważonego rozwoju oraz etyce.
8. Uwzględnianie w dokumentach budżetowych danych o efektywności, takich jak informacje o osiągniętych celach, w kontekście efektów bezpośrednich i długofalowych.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Uwzględnianie w dokumentach budżetowych danych o efektywności zrealizowanych zadań., informacje o osiągniętych celach, rezultatach działań finansowanych z budżetu.

Punktacja
Łączna punktacja

Formularze samooceny CAF – Potencjał

10

20

Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby
4.4 Zarządzanie informacją i wiedzą.
Przykłady:

Dowody:

1. Opracowywanie systemów zarządzania, przechowywania oraz oceny informacji i wiedzy w organizacji, zgodnie z celami strategicznymi i operacyjnymi.

Posiadamy
i
aktualizujemy
bezpieczeństwa informacji (1,2)

2. Zapewnienie pozyskiwania, przetwarzania i skutecznego wykorzystywania odpowiednich informacji
ze źródeł zewnętrznych.
3. Stałe monitorowanie wiedzy i informacji, jakimi
dysponuje organizacja, a jednocześnie czuwanie
nad zapewnieniem ich prawdziwości, poprawności,
wiarygodności i bezpieczeństwa, a także nad dostosowaniem ich do planów strategicznych oraz obecnych i przyszłych potrzeb interesariuszy.
4. Tworzenie wewnętrznych kanałów kaskadowego
przepływu informacji w całej organizacji tak, aby zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do wiedzy i
informacji odpowiednich dla ich zadań i celów (intranet, biuletyn informacyjny, informator wewnętrzny
itp.).

procedury

Dostęp do systemu informacji prawnej Legalis dla
wszystkich pracowników (3)
Prenumerata fachowych pism, zakup publikacji
książkowych, udział pracowników w szkoleniach o
bardzo zróżnicowanej tematyce (3)
Posiadamy program PROTON, który służy do zarządzania dokumentami oraz wymiany informacji i wiedzy między pracownikami (4,5)

5. Zapewnienie stałego transferu wiedzy pomiędzy
pracownikami w organizacji (np. mentoring, coaching, instrukcje, podręczniki).
6. Udostępnianie odpowiedniej informacji i danych
oraz ich wymiana ze wszystkimi interesariuszami w
sposób systematyczny i przyjazny użytkownikowi, z
uwzględnieniem specyficznych potrzeb wszystkich
członków społeczeństwa, w tym osób starszych,
niepełnosprawnych, itd.
7. Zapewnienie, aby kluczowe informacje i wiedza
odchodzących pracowników pozostały w organizacji.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Opracowanie i wprowadzenie do użytku formy wykorzystania tzw. dysku wspólnego (zawartość, zasady
korzystania).
Zapewnienie by po szkoleniach był obowiązkowa formuła spotkania informacyjnego dla innych – szczególnie przy szkoleniach, w których tylko jedna osoba z
urzędu mogła brać udział.

Punktacja
Łączna punktacja

Formularze samooceny CAF – Potencjał
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Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby
4.5. Zarządzanie technologią.
Przykłady:

Dowody:

1. Projektowanie zarządzania technologią w zgodzie z
celami strategicznymi i operacyjnymi.

Poza systemem informacji prawnej LEGALIS i dostępem do tzw. dziedzinowych programów dot.
planowania przestrzennego (mapy geodezyjne,
itp.) nie są wykorzystywane inne technologie do
realizacji zadań.

2. Wdrożenie, monitorowanie oraz ocena efektywności
kosztowej stosowanej technologii.
3. Zapewnienie bezpiecznego, efektywnego i wydajnego stosowania technologii, ze szczególnym
uwzględnieniem umiejętności pracowników.
4. Efektywne stosowanie odpowiednich technologii do
np.:
- zarządzania projektami i zadaniami,
- zarządzania wiedzą,
- wspierania uczenia się i działań doskonalących,
- wspierania wzajemnych relacji z interesariuszami i
partnerami,
- wspierania idei budowania i utrzymania wewnętrznych i zewnętrznych sieci współpracy.
5. Określenie, w jaki sposób teleinformatyka może być
wykorzystywana do usprawnienia świadczenia usług.
6. Wykorzystanie zasobów teleinformatycznych potrzebnych do świadczenia inteligentnych i efektywnych
usług sieciowych, w celu usprawnienia świadczenia
usług dla klientów.
7. Stała gotowość do wdrażania innowacji technologicznych i ew. dokonywanie przeglądu polityki organizacji w tym zakresie.
8. Uwzględnianie społeczno-ekonomicznego i ekologicznego wpływu teleinformatyki, np. zarządzanie odpadami w przypadku pojemników na tusz, ograniczona
dostępność do usług w przypadku niezinformatyzowanych użytkowników.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Wykorzystanie zewnętrznych projektów typu PSeAP”
(„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”) dla
rozwoju technologicznego organizacji.

Punktacja
Łączna punktacja

Formularze samooceny CAF – Potencjał
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Kryterium 4 - Partnerstwo i zasoby
4.6. Zarządzanie infrastrukturą.
Przykłady:

Dowody:

1. Wzajemne dostosowanie efektywności kosztowej
infrastruktury oraz potrzeb i oczekiwań personelu i
klientów (np. alokacja powierzchni biurowej, dostępność transportu publicznego).

Dla wszystkich przykładów:

2. Zapewnienie bezpiecznego, efektywnego i wydajnego wykorzystania infrastruktury biurowej w oparciu
o cele strategiczne i operacyjne, z uwzględnieniem
potrzeb pracowników, kultury lokalnej oraz ograniczeń fizycznych.

Były prowadzone termomodernizacje w kilku obiektach użyteczności publicznej (biblioteka, ośrodek
zdrowia, szkoła, mieszkania komunalne, dom ludowy)

3. Zapewnienie wydajnego, efektywnego kosztowo
oraz przyjaznego środowisku utrzymania budynków,
biur, wyposażenia i materiałów.

Sołtysi zarządzają dostępem do obiektów typu dom
strażaka, domy ludowe, świetlice.

Wprowadzenie - poprzez metodę przetargów na zakup energii – tańszych dostawców

4. Zapewnienie wydajnego, efektywnego kosztowo i
przyjaznego środowisku użytkowania środków
transportu i zasobów energii oraz ich optymalizacji.
5. Zagwarantowanie odpowiedniej dostępności fizycznej budynków zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami pracowników i klientów/obywateli (np. dostępność dla osób niepełnosprawnych, parking lub
transport publiczny itd.).
6. Opracowanie zintegrowanej polityki gospodarowania majątkiem rzeczowym, z uwzględnieniem
bezpiecznego recyklingu/ utylizacji, np. poprzez zarządzanie bezpośrednie lub podwykonawstwo.
7. Udostępnianie infrastruktury na rzecz lokalnej
wspólnoty.

Mocne Strony

Obszary do poprawy

Zapewniony dostęp do budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych pomimo tego, że obiekt jest z przełomu XIX i XX w.
Zlokalizowanie Biura Obsługi Klienta na parterze budynku.

Poprawa systemu ogrzewania (wymiana na inny
system – obecnie elektryczne) + system klimatyzacji
w urzędzie.

Punktacja
Łączna punktacja

Formularze samooceny CAF – Potencjał
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Kryterium 5 - Procesy
5.1. Stałe identyfikowanie, projektowanie, zarządzanie i udoskonalanie procesów z udziałem
interesariuszy.
Dowody:

Przykłady:
1. Bieżące identyfikowanie, mapowanie, opisywanie i dokumentowanie procesów kluczowych.
2. Identyfikowanie właścicieli procesów (osób, które kontrolują wszystkie kroki procesu), przydzielanie im odpowiedzialności i uprawnień.

Organizacja nie ma żadnych elementów podejścia procesowego.

3. Analizowanie i ocena procesów, ryzyk i kluczowych
czynników sukcesu, z uwzględnieniem celów organizacji i
zmian zachodzących w jej otoczeniu.
4. Zapewnienie, że procesy wspierają cele strategiczne,
są planowane i zarządzane, tak aby osiągać założone cele.
5. Włączanie pracowników i innych odpowiednich zewnętrznych interesariuszy w projektowanie i doskonalenie
procesów w oparciu o ich zmierzoną wydajność, efektywność i rezultaty (efekty i następstwa).
6. Rozdzielanie zasobów na procesy, stosownie do stopnia ważności ich udziału w realizacji strategicznych celów
organizacji.
7. Stałe upraszczanie procesów; proponowanie, jeżeli jest
to potrzebne, zmian wymagań prawnych które wpływają
na te procesy.
8. Koordynowanie i synchronizacja procesów.
9. Wyznaczanie zorientowanych na interesariuszy celów
procesów oraz wdrażanie wskaźników wydajności w celu
monitorowania efektywności procesów (np. karty klienta,
umowy zadaniowe/porozumienia dotyczące poziomu jakości usług).
10. Monitorowanie i ocena wpływu teleinformatyki oraz eusług na procesy organizacji (np. w odniesieniu do wydajności, jakości, efektywności).
11. Wprowadzanie innowacji w procesach w oparciu o
systematyczne krajowe i międzynarodowe praktyki wzajemnego uczenia się (benchlearning).

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Wprowadzić w wybranych obszarach działania UG
zdefiniowane procesy wraz z ich opisem.

Punktacja
Łączna punktacja

Formularze samooceny CAF – Potencjał
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Kryterium 5 - Procesy
5.2. Opracowywanie i dostarczanie usług i produktów zorientowanych na klientów

/obywateli.
Dowody:

Przykłady:
1. Zidentyfikowanie efektów (usług i produktów) kluczowych procesów.
2. Włączanie obywateli/klientów w projektowanie i
doskonalenie usług i produktów (np. poprzez ankiety, informację zwrotną, grupy fokusowe, wywiady na
temat dopasowania usług, produktów i ich efektywności, biorąc pod uwagę kwestię płci oraz inne
aspekty różnorodności).
3. Włączanie obywateli/klientów i interesariuszy w
opracowywanie standardów jakości usług i produktów (efektów procesu), które odpowiadają oczekiwaniom obywateli/klientów i mogą być zarządzane
przez organizację.

-Informowanie interesantów na stronie internetowej
BIP urzędu o podstawowych działaniach i świadczonych usługach przez poszczególne komórki organizacyjne,
-

Tablice ogłoszeń

-

Strona internetowa

4. Włączanie obywateli/klientów w dostarczanie
usług oraz przygotowanie obywateli/klientów oraz
urzędników do nowych relacji i zmieniających się ról.
5. Włączanie obywateli/klientów w projektowanie i
opracowywanie nowych rodzajów interaktywnych
usług, dostarczanie informacji i efektywnych kanałów
komunikacji.
6. Zapewnianie dostępu do odpowiedniej i wiarygodnej informacji w celu udzielania pomocy i wsparcia
obywatelom/klientom, jak również informowania ich
o wdrożonych zmianach.
7. Ułatwianie dostępu do organizacji (np. elastyczne
godziny pracy, dokumenty w różnorodnej formie, np.
w formie papierowej i elektronicznej, we właściwych
językach, plakaty, broszury, tablice informacyjne
głosowe i w zapisie Braille’a).
8. Opracowywanie sprawnych systemów i procedur
udzielania odpowiedzi i reagowania na skargi.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Opracowanie informacji o usługach – karty usług
Rozszerzenie zakresu spraw załatwionych w Biurze
Obsługi Klienta, w szczególności informacji dla obywateli

Punktacja
Łączna punktacja

Formularze samooceny CAF – Potencjał
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Kryterium 5 – Procesy
5.3. Koordynowanie procesów wewnątrz organizacji oraz z innymi właściwymi organizacjami.
Przykłady:

Dowody:

1. Określanie łańcucha świadczenia usług, do którego organizacja należy oraz jej partnerów w tym łańcuchu.

1-2

2. Koordynowanie i łączenie procesów z kluczowymi
partnerami w sektorze prywatnym, pozarządowym i
publicznym.

Prace społecznie użyteczne – współpraca z GOPS i
UP oraz kuratorem sądowym.

Współpraca z Urzędem Pracy w celu zatrudnienia
osób długotrwale bezrobotnych.

3. Opracowanie z partnerami w łańcuchu usług
wspólnego systemu w celu ułatwienia wymiany danych.
4. Badanie przebiegu kontaktów obywatela/konsumenta z kolejnymi organizacjami, w celu
uzyskania wiedzy pozwalającej lepiej koordynować
procesy i przezwyciężać ograniczenia organizacyjne.
5. Tworzenie zespołów zadaniowych w organizacjach/u usługodawców w celu rozwiązywania problemów.
6. Wdrażanie zachęt (i stwarzanie warunków) dla
kierownictwa i pracowników do tworzenia wspólnych
procesów wewnątrz organizacji (np. usługi wspólne i
rozwijanie wspólnych procesów pomiędzy różnymi
jednostkami/komórkami).
7. Tworzenie kultury zarządzania procesami wykraczającymi poza granice komórek organizacyjnych,
przełamującej tradycyjne myślenie „silosowe”, koordynowanie procesów w organizacji lub rozwijanie
procesów wspólnych.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Przygotowanie w urzędzie wsparcia merytorycznego
dla organizacji pozarządowych np. w przygotowywaniu wniosków, działań.

Punktacja
Łączna punktacja

Formularze samooceny CAF – Potencjał
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Kryterium 6 - Wyniki w relacjach z obywatelami / klientami
6.1 Pomiary postrzegania
Dowody:

Przykłady:
Wyniki pomiaru postrzegania odnośnie:
1. całościowego wizerunku organizacji i reputacji
publicznej (np. przyjazne nastawienie, równe traktowanie, otwartość, klarowność dostarczanej informacji, gotowość pracowników do słuchania, odbiór,
elastyczność i zdolność do formułowania indywidualnych rozwiązań, itp.)

W obszarze tego podkryterium podczas prac warsztatowych nie zidentyfikowano istotnych dowodów.

2. zaangażowania i uczestnictwa obywatela/klienta
w proces pracy i proces decyzyjny organizacji
3. dostępności (np. dostępność transportu publicznego, udogodnienia dla niepełnosprawnych, godziny
urzędowania, czas oczekiwania, usługi według zasady „jednego okienka”, koszt usług itp.)
4. przejrzystości (np. w zakresie funkcjonowania organizacji, objaśniania stosowanego ustawodawstwa
i procesów decyzyjnych)
5. produktów i usług (np. ich jakość, rzetelność,
zgodność ze standardami jakościowymi, czas procesu/obsługi, jakość porady udzielonej obywatelowi/klientowi, podejście ekologiczne)
6. zróżnicowania usług świadczonych przez organizację, związanego z różnymi potrzebami klientów
(np. płeć, wiek itp.)
7. dostępnej informacji: ilości, jakości, rzetelności,
przejrzystości, czytelności, odpowiedniości dla danej
grupy docelowej itp.
8. stopnia, w jakim odbierane informacje są dla
obywatela/klienta zrozumiałe
9. częstotliwości przeprowadzania badania opinii
obywateli/klientów nt. organizacji
10. poziomu zaufania publicznego względem organizacji i jej produktów/usług.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Badanie opinii mieszkańców; interesantów w zakresie oceny relacji mogłoby dotyczyć np. opinii o czasie oczekiwania na załatwienie spraw.

Punktacja
Łączna punktacja

0
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Kryterium 6 - Wyniki w relacjach z obywatelami / klientami
6.2. Pomiary efektywności
Przykłady:

Wyniki dotyczące:

Dowody:

Zaangażowania:
1. Poziom zaangażowania interesariuszy w projektowanie i
dostarczanie produktów i usług i/lub procesy decyzyjne.

W obszarze tego podkryterium podczas
prac warsztatowych nie zidentyfikowano
istotnych dowodów.

2. Liczba sugestii otrzymanych i wdrożonych.
3. Zakres wykorzystania nowych i innowacyjnych sposobów
postępowania z obywatelami/klientami.
4. Wskaźniki dostosowania organizacji do aspektów zróżnicowania obywateli/klientów pod względem płci oraz kulturowego i społecznego.
5. Skala regularnych przeglądów dokonywanych wspólnie z
interesariuszami, celem monitorowania zmieniających się potrzeb i poziomu satysfakcji interesariuszy.
Dostępności organizacji:
1. Godziny urzędowania.
2. Czas oczekiwania, załatwiania sprawy, dostarczania usługi.
4. Koszt usług.
5. Dostępność informacji dotyczących zakresów kompetencji
pracowników/kierownictwa w zakresie różnych usług.
Przejrzystości procesu dostarczania usług i produktów:
1. Liczba kanałów informacyjnych i ich efektywność.
2. Dostępność i dokładność informacji.
3. Jawność informacji na temat celów i wyników organizacji.
4. Liczba interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.
5. Skala wysiłków na rzecz poprawy dostępności, dokładności
i przejrzystości informacji.
Wskaźników jakości produktów i świadczenia usług:
1. Liczba i czas rozpatrywania skarg.
2. Liczba zwróconych dokumentów z błędami i/lub spraw wymagających powtórnego załatwienia czy postępowania odszkodowawczego.
3. Przestrzeganie ogłoszonych standardów świadczenia usług
(np. wymogów prawnych).

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Gromadzić informacje podstawowe o działaniu
urzędu dot. np. liczby wydanych decyzji administracyjnych, wniesionych odwołań.

Punktacja
Łączna punktacja

0
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Kryterium 7 - Wyniki w relacjach z pracownikami
7.1. Pomiary postrzegania
Przykłady:
Wyniki dotyczące ogólnego postrzegania pracowników w odniesieniu do:
1. Wizerunku i całokształtu osiągnięć organizacji (na rzecz
społeczeństwa, obywateli/klientów, innych interesariuszy)
2. Zaangażowania pracowników w działalność organizacji,
proces decyzyjny, świadomości misji, wizji i wartości.
3. Zaangażowania pracowników w działania doskonalące.
4. Świadomości pracowników w zakresie możliwego konfliktu interesu i znaczenia norm etycznych.
5. Mechanizmu konsultacji społecznych i dialogu.
6. Odpowiedzialności społecznej organizacji.
Wyniki dotyczące postrzegania zarządzania i systemów zarządzania:
1. Zdolność kierownictwa wysokiego i średniego szczebla
do kierowania organizacją (np. stawiania celów, alokacji
zasobów, oceny wyników organizacji, strategii zarządzania
zasobami ludzkimi itp.) i informowania o tym.
2. Projektowanie i zarządzanie procesami organizacji.
3. Podział zadań i system oceny pracowników.
4. Stopień i sposób, w jaki starania indywidualne oraz zespołowe są uznawane/nagradzane.
5. Podejście organizacji do zmian i innowacji.
Wyniki dotyczące postrzegania warunków pracy:
1. Atmosfera w miejscu pracy (np. postępowanie w sytuacji
konfliktu, skarg lub problemów personelu czy mobbingu) i
kultura organizacji (np. promocja przekrojowych więzi pomiędzy komórkami organizacyjnymi itp.).
2. Podejście do spraw socjalnych (np. elastyczny czas
pracy, równowaga między pracą a życiem osobistym).
3. Zapewnienie równych szans, sprawiedliwego traktowania i stosownego zachowania w organizacji.
4. Warunki i środowisko pracy.
Wyniki dotyczące postrzegania kariery i rozwoju umiejętności:
1. Systematyczny rozwój kariery i kompetencji.
2. Zachęta i upodmiotowienie.
3. Dostęp do szkoleń realizowanych w związku ze strategicznymi celami organizacji i ich jakość.

Mocne Strony

Dowody:
W obszarze tego podkryterium podczas prac
warsztatowych nie zidentyfikowano istotnych
dowodów.

Obszary do poprawy
Wprowadzić formułę badań opinii pracowników.
Forma i zakres powinna być dostosowana do aktualnych potrzeb i możliwości

Punktacja
Łączna punktacja

0

29

Kryterium 7 - Wyniki w relacjach z pracownikami
7.2. Pomiary efektywności.
Przykłady:

Dowody:

Wyniki:

W obszarze tego podkryterium podczas prac
warsztatowych nie zidentyfikowano istotnych dowodów.

1. Wskaźniki zachowań pracowników (np. poziom absencji nieusprawiedliwionej lub chorobowej, skala rotacji kadr, liczba skarg, liczba dni strajkowania).
2. Wskaźniki motywacji i zaangażowania (wskaźniki
udziału pracowników w badaniach ankietowych, liczba
propozycji innowacji, uczestnictwo w wewnętrznych
grupach dyskusyjnych).
3. Wskaźniki (osobistej) wydajności pracy (np. wyniki
oceny pracowników).
4. Poziom zaangażowania w działania doskonalące.
5. Poziom wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych.
6. Wskaźniki rozwoju umiejętności (np. wskaźniki
uczestnictwa i osiągnięć w działaniach szkoleniowych,
efektywność wykorzystania środków na szkolenia).
7. Wskaźniki umiejętności pracowników do postępowania z obywatelami/klientami i reagowania na ich
potrzeby (np. liczba godzin szkoleniowych przypadających na jednego pracownika poświęconych zarządzaniu relacjami z obywatelem/klientem, liczba skarg
obywateli/klientów na zachowanie pracowników, pomiar postaw pracowników w stosunku do obywateli/klientów itp.).
8. Częstotliwość doceniania zarówno pojedynczych
pracowników, jak i zespołów pracowniczych.
9. Liczba odnotowanych dylematów etycznych (np.
możliwe konflikty interesów).
10. Częstotliwość dobrowolnego uczestnictwa w działaniach związanych z odpowiedzialnością społeczną,
promowanych przez organizację.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Poddać analizie możliwość wykorzystania procedury ocen okresowych dla sformułowania wskaźników
rozwoju umiejętności pracowników, szczególnie w
zakresie postępowania z obywatelami/klientami i
reagowania na ich potrzeby

Punktacja
Łączna punktacja

0

Kryterium 8 - Wyniki odpowiedzialności społecznej
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8.1. Pomiary postrzegania.
Przykłady:

Dowody:

1. Świadomość społeczeństwa nt. wpływu organizacji na
jakość życia obywateli/ klientów (np. edukacja zdrowotna,
wsparcie aktywności sportowej i kulturalnej, udział w akcjach humanitarnych, określone działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, otwarte akcje kulturalne itp. ).

W zakresie dot. poszczególnych przykładów
od 1 do 5

2. Reputacja organizacji (np. jako pracodawcy/ ofiarodawcy na rzecz lokalnej społeczności).
3. Postrzeganie oddziaływania gospodarczego na społeczność lokalną/regionalną (np. ułatwianie powstawania
małych firm, budowa dróg publicznych lub transportu publicznego).
4. Postrzeganie podejścia organizacji do problemów środowiska naturalnego (np. zarządzania energią, ograniczenia zużycia energii elektrycznej i wody, ochrony przed hałasem i skażeniem powietrza, zachęcania do korzystania z
transportu publicznego, zarządzania potencjalnie toksycznymi odpadami).
5. Postrzeganie wpływu społecznego organizacji w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju, na poziomie lokalnym (zakup produktów odnawialnych, produkcja energii
odnawialnej itp.).
6. Postrzeganie wpływu społecznego organizacji w zakresie jakości partycypacji obywatelskiej, na poziomie lokalnym/regionalnym (np. otwarte konferencja, konsultacje i
procesy decyzyjne w odniesieniu do możliwego wpływu
organizacji na bezpieczeństwo i mobilność, itp.).
7. Pogląd społeczeństwa na temat otwartości i przejrzystości organizacji, przestrzegania norm etycznych przez organizację (szacunek dla zasad/wartości służby publicznej,
takich jak równość, kontynuacja itp.).
8. Postrzeganie zaangażowania w życie społeczności lokalnych poprzez finansowe lub inne wsparcie - organizację wydarzeń kulturalnych lub socjalnych itp.

UG dysponuje wynikami z przeprowadzonej
ankiety podsumowująca działalność Lokalnej
Grupy Działania w latach 2007 – 2013, tj. poprzedniej perspektywy programowania funduszy europejskich. Na pytania ankietowe odpowiedziało ponad 500 mieszkańców z terenu
LGD
Raport stanowi prezentacje wyników badania
surveyowego, przeprowadzonego na przestrzeni maja i czerwca 2015 roku na terenie
pięciu gmin (Dubiecko, Krzywcza, Rokietnica,
Jawornik Polski, Dynów – gmina wiejska) które są objęte działaniami Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko –
Dynowskie”. Głównymi obszarami działania
LGD są: wspieranie i rozwój sektora turystycznego oraz rozwój zaplecza kulturalnego
na potrzeby lokalnych mieszkańców i
turystów w oparciu o zasoby przyrodnicze,
kulturalne i historyczne regionu, a także
rozwój przedsiębiorczości w regionie.
W zakresie dot. wyników wskazywanych w
przykładach 6-8
UG posiada informacje zawarte w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Dynów za 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariacie.

9. Postrzeganie instytucji w mediach w związku z jej odpowiedzialnością społeczną.

Mocne Strony

Obszary do poprawy

Rozwinięta dzięki działalności LGD sieć współpracy
(inne gminy, organizacje), która może służyć realizacji strategicznych przedsięwzięć gminy.

Punktacja
Łączna punktacja
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8.2. Pomiary efektywności.
Dowody:

Przykłady:
Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności społecznej:
1. Działania organizacji na rzecz ochrony i zachowania
zasobów (np. stopień zgodności z normami ochrony środowiska, wykorzystanie surowców wtórnych, stosowanie
przyjaznych środowisku środków transportu, zmniejszanie uciążliwości, szkodliwości hałasu, zmniejszanie zużycia wody, prądu, gazu).
2. Jakość relacji z odpowiednimi władzami, grupami i
przedstawicielami społeczności.
3. Liczba i znaczenie pozytywnych i negatywnych przekazów w mediach (liczba artykułów, treść).
4. Wsparcie na rzecz obywateli zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. oszacowanie kosztów udzielenia
pomocy, liczba beneficjentów).
5. Wsparcie jako pracodawcy na rzecz polityki różnorodności, integracji i akceptacji dla mniejszości etnicznych,
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. organizowanie specjalnych programów/projektów celem zatrudnienia przedstawicieli mniejszości etnicznych).

Projekt partnerski z Miastem Dynów – poprawa
atrakcyjności turystycznej (budowa wież widokowych, parkingi, ścieżki rowerowe, renowacja
zabytków) – w latach 2009 - 2013,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013. Wartość inwestycji: 2947 tys. zł, w
tym Gmina Dynów 1121 tys. zł, kwota dofinansowania 2442 tys. zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt „Odpalamy wiedzę o lekach i dopalaczach” realizowany na terenie Gmin Dynów i
Nozdrzec. W zorganizowanych spotkaniach
uczestniczyli rodzice uczniów w następujących
szkołach

6. Wsparcie międzynarodowych przedsięwzięć na rzecz
rozwoju i udział pracowników w akcjach dobroczynnych.

ZS nr 5 w Dylągowej - 51 osób
ZS w Bachórzu - 65 osób
ZS w Pawłokomie - 24 osób
SP w Laskówce - 11 osób
SP 2 w Harcie - 22 osób
ZS 2 w Harcie - 62 osób

7. Wsparcie obywatelskiego zaangażowania obywateli/klientów, innych interesariuszy i pracowników.

Programu usuwania azbestu na terenie gminy
w latach2014 - 2015.

8. Efektywna wymiana wiedzy i informacji z innymi podmiotami (liczba zorganizowanych otwartych konferencji,
liczba przypadków udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach/seminariach).

Efekt realizacji programu to: 29 gospodarstw, w
2014, 43 gospodarstwa w 2015 roku

9. Programy profilaktyczne ochrony obywateli/klientów i
pracowników przed ryzykiem zdrowotnym i wypadkami
(liczba i rodzaj programów, pomoc w walce z nałogiem
palenia, edukacja zdrowego żywienia, liczba beneficjentów i relacja do kosztów/jakości tych programów).

Ilość usuniętego azbestu: 74 tony w 2014 roku,
59 ton w 2015 roku.
Urząd Gminy nie posiada informacji o efektywność prowadzonych działań o jakich mowa powyżej:

10. Wynik pomiaru odpowiedzialności społecznej (np.
dodatkowy rating czynników pozafinansowych/ społecznych).

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Przeprowadzić w wybranych kwestiach działania
pozwalające na ocenę efektywności prowadzonych
inicjatyw.

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 9 Wyniki kluczowe
9.1. Wyniki zewnętrzne: rezultaty bezpośrednie i skutki długofalowe w relacji do
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wyznaczanych celów
Przykłady:

Dowody:

1. Wyniki w zakresie rezultatów bezpośrednich (ilość
i jakość dostarczanych usług i produktów).

W zakresie o jakim mowa w podkryterium Urząd
dysponuje podstawowymi dokumentami opisującymi
wyniki działalności w zakresie:

2. Wyniki w zakresie efektów długofalowych (efekty
dostarczanych usług i produktów w społeczeństwie i
w odniesieniu do bezpośrednich beneficjentów).

- finansowym: sprawozdanie z realizacji budżetu
gminy

3. Poziom jakości dostarczanych usług lub produktów w relacji do standardów i przepisów.

- realizacji zadań: sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

4. Stopień realizacji kontraktów/umów pomiędzy innymi władzami publicznymi a organizacją.

- realizacji zadań oświatowych: Informacja o stanie
realizacji zadań oświatowych w Gminie Dynów w
roku szkolnym 2013/2014.

5. Wyniki kontroli i audytów w obszarze rezultatów
bezpośrednich i skutków długofalowych.
6. Wyniki benchmarkingu (analizy porównawczej) w
zakresie rezultatów bezpośrednich i skutków długofalowych.
7. Poprawa skutków długofalowych w wyniku wprowadzenia innowacji w usługach/produktach.

Powyższe dokumenty prezentują wyniki urzędu dot.
rezultatów bezpośrednich (ilościowe zestawienia)
dot. m.in.:
- wykonania planu wydatków i wpływów budżetowych
- stopnia realizacji uchwał
- wydatków i organizacji placówek oświatowych oraz
wyników osiąganych przez uczniów, w tym wyników
egzaminów.

Mocne Strony

Obszary do poprawy
Opis osiągniętych rezultatów w działaniu gminy /np.
prezentowane dane w sprawozdawczości na sesje
rady/ nie wykracza poza informacje „produktowe’ o
stopniu realizacji zadań i źródłach oraz wysokości
finansowaniu. W pewnych zakresach konieczne jest
prezentowanie rzeczywistych rezultatów.

Punktacja
Łączna punktacja
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Kryterium 9 - Wyniki kluczowe

9.2. Wyniki wewnętrzne: poziom efektywności
Przykłady:

Dowody:

1. Reakcja liderów na wyniki i wnioski wynikające z
pomiarów i stopień uwzględnienia tych informacji w
zarządzaniu ryzykiem.

W obszarze tego podkryterium podczas prac warsztatowych nie zidentyfikowano istotnych dowodów

2. Efektywność organizacji w zarządzaniu dostępnymi zasobami, w tym w zarządzaniu zasobami
ludzkimi, wiedzą i majątkiem w optymalny sposób
(pomiar wkładu do rezultatów bezpośrednich).
3. Wyniki w zakresie poprawy efektywności oraz innowacji w zakresie produktów i usług.
4. Wyniki benchmarkingu (analiza porównawcza).
5. Efektywność partnerstwa/współpracy (np. stopień
realizacji umów partnerskich, wspólne działania).
6. Wartość dodana wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych dla zwiększenia wydajności, zmniejszenia barier administracyjnych, poprawienia jakości dostarczanych usług (np. zmniejszenia kosztów, ilości dokumentów, współpracy z
innymi dostawcami, interoperacyjności, oszczędności czasu).
7. Wyniki pomiarów dotyczących funkcjonowania
organizacji dokonanych w drodze inspekcji i audytów.
8. Wyniki uczestnictwa w konkursach, nagrody jakości, certyfikacja systemu zarządzania jakością (Nagrody Doskonałości itp.)
9. Realizacja celów budżetowych i finansowych.
10. Wyniki kontroli i audytów w zakresie zarządzania
finansowego.
11. Efektywność kosztowa (efekty długofalowe osiągnięte najniższym możliwym kosztem).

Mocne Strony

Obszary do poprawy

Punktacja
Łączna punktacja
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Załącznik nr 1
Tabele zastosowanej punktacji

Faza

Skala punktacji potencjału - punktacja klasyczna

Punktacja
0 - 10

Nie działamy na tym polu.
Nie mamy żadnych informacji lub posiadane informacje są mało wiarygodne.
11-30
Zaplanuj

Mamy takie plany.

Wykonaj

Właśnie to realizujemy/wdrażamy.

Sprawdź

Sprawdzamy/dokonujemy przeglądu, czy robimy rzeczy właściwe i we właściwy
sposób.

Popraw

Na podstawie sprawdzenia/przeglądu doskonalimy tam, gdzie należy.

PDCA

Wszystkie działania: planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i poprawianie prowadzimy regularnie, ucząc się od innych. W tym obszarze wkroczyliśmy w cykl
ciągłego doskonalenia.

31-50
51-70

71-90
91-100

Skala punktacji wyników – punktacja klasyczna

Punktacja

Nie mierzono żadnych wyników i/lub brak dostępnej informacji.

0 – 10

Wyniki są mierzone i wykazują tendencję negatywną i/lub wyniki nie osiągają istotnych celów.

11 – 30

Wyniki wykazują tendencję płaską i/lub osiągnięto niektóre z istotnych celów

31-50

Wyniki wykazują tendencję poprawy i/lub osiągnięto większość istotnych celów.

51-70

Wyniki wykazują tendencję znacznej poprawy i/lub osiągnięto wszystkie istotne cele.

71-90

Osiągnięcie i utrzymanie doskonałych wyników. Osiągnięcie wszystkich istotnych celów. Pozytywne wyniki porównań z odpowiednimi organizacjami w zakresie wszystkich kluczowych wyników.

91-100
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