zaprasza do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie o Znak Jakości dla Instytucji Administracji Publicznej

Konkurs adresowany jest do jednostek szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędów miast,
starostw powiatowych, urzędów pracy, urzędów skarbowych, oddziałów ZUS itp.), które wyróżniają się
wysoką jakością obsługi interesanta, cechują się profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu
oraz wdrażają nowoczesne rozwiązania w zakresie kultury pracy.
Szczegółowe informacje na stronie

www.instytut-zarzadzania.pl

Patronaty honorowe:

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie

Dziekan Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
prof. dr hab. inż. Marian Turek

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego,
dr hab., prof. UG Jakub Stelina

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk
Społecznych Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy,
prof. dr hab. Anna Koziczak

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab., prof. US Zbigniew Kuniewicz

Patronaty medialne:

Instytut Administracji, Samorządu
i Prawa Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach

Klub Menedżerów Jakości
Politechniki Wrocławskiej

Idea Konkursu „Przyjazny Urząd”
Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżnia instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach
z interesantem – nasz konkurs pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych w konkursie placówek jako placówek
otwartych na potrzeby mieszkańców, solidnych i kompetentnych.
Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji
publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania publicznego.

Zgłoszenia
w Konkursie
przyjmujemy w terminie
do 27 marca 2015 roku
Uroczysta Gala Finałowa Konkursu
odbędzie się w czerwcu 2015 roku
w Pałacu Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie-Jabłonnie.

„Przyjazny Urząd” jest konkursem jakości, w którym dokonujemy oceny
instytucji administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych.
Konkurs służy promocji jednostek administracji publicznej, zarówno
rządowej, jak i samorządowej oraz ich jednostek organizacyjnych
(urzędów), które wyróżniają się wysoką jakością obsługi interesanta,
profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji
fachowych zatrudnionych kadr.
Nadrzędnym celem Konkursu jest promowanie jednostek administracji
publicznej o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych,
innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi
interesanta i jakości usług publicznych.

Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego
wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach
z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu
podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu. Ideą naszego projektu jest nie tylko
nagradzanie uczestników, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna
ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu
ich doskonalenia.
Wykorzystujemy model oceny instytucji oparty na metodzie samooceny. Model ten pozwala na „inwentaryzację” przez uczestnika Konkursu
jego własnych atutów i zasobów (istotnych z punktu widzenia klienta),
a następnie umożliwia wskazanie przez ekspertów dalszych kierunków
rozwoju instytucji, w duchu zarządzania przez jakość.

Laureatów Konkursu
wyłania kapituła złożona z naukowców renomowanych polskich uczelni, m.in.
Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego
i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszym Konkursie.

Konkurs o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”
Organizator: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.
www.instytut-zarzadzania.pl
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice
tel. /32/ 704 60 63, tel. kom. 517 765 212

2

Kto może wziąć udział
w Konkursie?
O uzyskanie znaku jakości „Przyjazny Urząd” mogą ubiegać się jednostki sektora administracji publicznej, zarówno rządowej,
jak i samorządowej, a w szczególności:

Gminy
poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu gminy lub innej jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności
z zakresu obsługi interesanta na szczeblu gminy

Powiaty
poprzez zgłoszenie do konkursu starostwa powiatowego lub innej jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej
czynności z zakresu obsługi interesanta na szczeblu powiatu

Samorządy województw
poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu marszałkowskiego lub innej jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej
czynności z zakresu obsługi interesanta na szczeblu województwa

Organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej
poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu lub jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi
interesanta

Nasz konkurs
adresujemy
do jednostek szeroko
rozumianego sektora
publicznego
np. urzędów miast, starostw
powiatowych, urzędów pracy,
urzędów skarbowych, oddziałów
ZUS itp.

Przykładowe jednostki, które mogą zostać ocenione w Konkursie:
Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Urząd Skarbowy, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski.
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Jak wygląda i na czym polega
ocena w Konkursie?
Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie na
adres Organizatorów kwestionariusza konkursowego, który jest dostępny
na stronie www.instytut-zarzadzania.pl. W kwestionariuszu uczestnik
Konkursu prezentuje wprowadzone przez siebie rozwiązania ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi interesanta i budowanie w urzędzie
kultury profesjonalizmu, kompetencji i rzetelności. Następnie Kwestionariusz podlega ocenie Kapituły. Jej członkowie analizują m.in. jakość
i efektywność przedstawionych w ankiecie rozwiązań, a także weryfikują
informacje zaprezentowane przez uczestników Konkursu.
Przyznany przez Kapitułę Znak Jakości „Przyjazny Urząd” potwierdza,
iż w opinii eksperckiego jury oceniana jednostka stosuje wysokie
standardy jakościowe w swojej działalności związanej z obsługą
interesanta i świadczeniem usług publicznych. Przyznanie Znaku
Jakości „Przyjazny Urząd” jest również zobowiązaniem na przyszłość, jakie
przyjmuje na siebie wyróżniona Godłem instytucja, iż w okresie obowiązywania Znaku Jakości (12 miesięcy) będzie dbała o utrzymanie wysokiej
kultury pracy oraz rozwijanie rozwiązań i mechanizmów, które zyskały
uznanie w oczach Kapituły.

Znak Jakości „Przyjazny
Urząd”
to element nowoczesnej marki instytucji
administracji publicznej,

czynnikiem kształtującym jej pozytywny wizerunek w oczach
mieszkańców, partnerów, klientów usług publicznych.

Czemu służy Znak Jakości „Przyjazny Urząd”?
Przyznany przez Kapitułę Znak Jakości „Przyjazny Urząd” jest:

▪

sygnałem dla otoczenia (mieszkańców, kontrahentów, inwestorów, partnerów) potwierdzającym wdrożenie przez
wyróżnioną w Konkursie jednostkę profesjonalnego modelu obsługi interesanta, który przekłada się na jakość
realizowanych procesów i procedur,

▪

elementem nowoczesnej marki instytucji administracji publicznej, czynnikiem kształtującym jej pozytywny wizerunek

▪

atutem możliwym do wykorzystania w aplikacjach o środki europejskie, konkursach grantowych i innych postępowaniach,

w oczach mieszkańców, partnerów, klientów usług publicznych,

w których należy wykazać posiadanie znaków lub certyfikatów jakości.
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Co oceniamy w Konkursie?
W Konkursie „Przyjazny Urząd” Kapituła złożona z naukowców oraz praktyków zarządzania publicznego ocenia m.in.:

▪
▪
▪
▪
▪

standardy obsługi interesanta/klienta (np. rozwiązania usprawniające obsługę klienta, załatwianie spraw itp.),
standardy w zakresie polityki jakości,
kompetencje kadr odpowiedzialnych za obsługę interesanta,
stosowane przez jednostkę mechanizmy komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,
stosowane metody (strategie) zarządzania.

Cele konkursu:
Znak jakości „Przyjazny Urząd” przyznawany jest w celu:

▪
▪

promocji najwyższych standardów jakościowych w działalności organów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych (urzędów),
promocji jednostek administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz ich jednostek organizacyjnych
(urzędów), które wyróżniają się wysoką jakością obsługi interesanta, profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim
poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr,

▪

upowszechniania „dobrych praktyk” w działalności urzędów administracji publicznej w zakresie odnoszącym się do obsłu-

▪

budowania w skali kraju pozytywnego wizerunku jednostek administracji publicznej o szczególnych osiągnięciach

gi interesanta i jakości usług publicznych,

we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi interesanta i jakości
usług publicznych,

▪
▪

podnoszenia standardów jakościowych w pracy urzędów administracji publicznej,
wyróżniania menedżerów sektora administracji publicznej, w tym zwłaszcza kierowników jednostek organizacyjnych
(urzędów), którzy przyczyniają się do wdrażania w zarządzanych przez siebie instytucjach wysokich standardów
jakościowych w zakresie obsługi interesanta i świadczenia usług publicznych,

▪

wspierania polityki projakościowej w jednostkach administracji publicznej.
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Korzyści z udziału w Konkursie
▪

Jednostki wyróżnione w Konkursie otrzymują prestiżowy Znak Jakości „Przyjazny Urząd”, potwierdzający
spełnianie wysokich standardów w dziedzinie obsługi interesanta. Wyróżnienie przyznają eksperci ze środowisk
naukowych, cieszący się autorytetem, nie tylko w gronie akademickim. Nasz Znak Jakości pozwala placówce wykazać
- w sposób wiarygodny, obiektywny i oparty na ocenie zewnętrznej - zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości pracy
i profesjonalizmu działań w dziedzinie obsługi interesanta oraz zarządzania jakością.

▪

Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżniona jednostka może wykorzystać w działalności marketingowej adresowanej do różnych grup odbiorców w celu poprawy/umocnienia swojego wizerunku i podnoszenia poziomu satysfakcji klientów, kontrahentów, partnerów, pracowników. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” może zostać umieszczony
na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych, papierze firmowym, banerach reklamowych, w publikacjach
prasowych itp. Posługując się Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd”, wyróżniona placówka podkreśla uznanie, które
zdobyła w oczach członków Kapituły.

Znak „Przyjazny
Urząd”
pozwala placówce wykazać - w
sposób wiarygodny, obiektywny
i oparty na ocenie zewnętrznej
- zaangażowanie na rzecz
podnoszenia jakości pracy i profesjonalizmu działań w dziedzinie obsługi
interesanta oraz zarządzania jakością.

▪

Posiadanie godła „Przyjazny Urząd” wzmacnia możliwości placówki w staraniach o fundusze zewnętrzne
(np. środki europejskie) w tych konkursach, w których dodatkowe punkty przyznawane są za posiadane certyfikaty
jakości.

▪

Udział w Konkursie pozwala instytucji uzyskać informację zwrotną na temat jakości jej działań w dziedzinie

▪

Uzyskanie Znaku Jakości „Przyjazny Urząd” umożliwia udział w prestiżowej Gali Finałowej Konkursu, która

obsługi interesanta i zarządzania relacjami z klientem usług publicznych.

odbywa się w Pałacu Polskiej Akademii Nauk, i która stanowi okazję dodatkowej promocji dla wyróżnionych instytucji,
a także nawiązania kontaktów z innymi Laureatami.
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Procedura oceny konkursowej
Warunkiem udziału w Konkursie „Przyjazny Urząd” jest przesłanie na
adres Organizatora zgłoszenia i kwestionariusza konkursowego dostępnego na stronie www.instytut-zarzadzania.pl. Wymienione dokumenty
aplikacyjne należy przesłać w terminie do 27 marca 2015 roku drogą
e-mailową na adres biuro@instytut-zarzadzania.pl oraz pocztową
na adres: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości, ul. Wolnego 4/200,
40-857 Katowice.
Kwestionariusz konkursowy podlega ocenie formalnej, a następnie
– pod warunkiem pozytywnego wyniku oceny formalnej – ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna obejmuje dwa etapy.

Etap 1 - aplikacyjny
Etap ten przeprowadzany jest na podobnej zasadzie, jak w przypadku wniosków o przyznanie środków europejskich czy oceny w rankingach (np. prasowych). Oznacza to, że kwestionariusz konkursowy jednostki aplikującej o uzyskanie Znaku Jakości
„Przyjazny Urząd” jest oceniany przez Kapitułę. Kwestionariusz ocenia 2 członków Kapituły. Każdy z nich przyznaje uczestnikowi Konkursu od 0 do 30 punktów. Na tym etapie uczestnik Konkursu może więc uzyskać łącznie od 0 do 60 punktów.

Etap 2 - weryfikacyjny
Etap ten służy potwierdzeniu, uzupełnieniu lub weryfikacji informacji przedstawionych w kwestionariuszu konkursowym.
Na tym etapie członek Kapituły:

▪

poszukuje dodatkowych informacji o uczestniku Konkursu, pozyskując je ze źródeł zewnętrznych, innych niż

▪

może potwierdzać/weryfikować informacje przekazane w kwestionariuszu z wykorzystaniem techniki tzw. „tajemniczego

▪

kwestionariusz konkursowy (np. Internet, media społecznościowe, publikacje medialne, opinie na forach internetowych),

klienta”,
może potwierdzać/weryfikować informacje przekazane w kwestionariuszu podczas wizyty w ocenianej jednostce.

W ramach etapu 2 członek Kapituły przyznaje ocenianej jednostce dodatkowo, od 0 do 50 punktów rankingowych.
Znak Jakości „Przyjazny Urząd” przyznajemy uczestnikom konkursu, którzy:

▪
▪

w ramach etapu 1 otrzymają co najmniej 40 punktów,
w ramach etapu 2 otrzymają co najmniej 35 punktów.

Organizator nie ujawnia nazw ani innych danych uczestników konkursu, którzy uzyskali w konkursie ocenę negatywną
i nie otrzymali znaku jakości „Przyjazny Urząd”. Kwestionariusze konkursowe uczestników konkursu, którzy nie uzyskali
znaku jakości „Przyjazny Urząd”, są zwracane uczestnikom wraz z pozostałą dokumentacją konkursową nadesłaną w związku z udziałem w konkursie. Dane, które zamieszczają uczestnicy konkursu w kwestionariuszach konkursowych, są objęte
przez Instytut klauzulą poufności. Instytut nie ujawnia przekazanych informacji wobec jakichkolwiek osób trzecich.
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Przyznawane Znaki Jakości
Znak Jakości „Przyjazny Urząd”
laureat konkursu otrzymuje pamiątkowy certyfikat potwierdzający nadanie znaku jakości „Przyjazny Urząd”, który wręczany
jest podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursu. Laureat otrzymuje również zaświadczenie potwierdzające nadanie znaku
jakości „Przyjazny Urząd”, wraz z informacją o liczbie punktów uzyskanych w toku oceny konkursowej.

Wyróżnienia Nadzwyczajne
w każdej edycji konkursu Instytut, oprócz znaków jakości „Przyjazny Urząd” może, kierując się ocenami Kapituły Ekspertów,
przyznać wyróżnienia dodatkowe (nadzwyczajne). Wyróżnienia dodatkowe (nadzwyczajne) przyznawane są uczestnikom
konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w danej edycji konkursu oraz legitymują się szczególnymi osiągnięciami
w dziedzinie objętej procedurą konkursową, które wyróżniają ich na tle pozostałych uczestników konkursu.

Wyróżnienia za ponowne uzyskanie Znaku Jakości
uczestnik konkursu, który uzyska znak jakości „Przyjazny Urząd” po raz czwarty, otrzymuje statuetkę i wyróżnienie specjalne
pod nazwą „Srebrny Laur Konkursu Przyjazny Urząd”. Uczestnik konkursu, który uzyska znak jakości „Przyjazny Urząd”
po raz siódmy, otrzymuje z urzędu statuetkę i wyróżnienie specjalne pod nazwą „Złoty Laur Konkursu Przyjazny Urząd”.

Gala Finałowa
Gala Finałowa jest uroczystością podsumowującą Konkurs „Przyjazny
Urząd”. W jej trakcie następuje oficjalne wręczenie przyznanych
w ramach Konkursu Znaków Jakości i wyróżnień specjalnych.
Gala Finałowa jest również okazją do spotkania przedstawicieli
środowiska administracji publicznej, nauki i biznesu, dyskusji, wymiany
spostrzeżeń i opinii oraz upowszechniania „dobrych praktyk” zidentyfikowanych w toku Konkursu.

Gala Finałowa odbywa się w Zespole Pałacowo-Parkowym
Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy – miejscu
prestiżowym, godnym najważniejszych wydarzeń o charakterze naukowym, kongresowym i konferencyjnym. Pałac, należący niegdyś do
Księcia Józefa Poniatowskiego, stanowi obecnie centrum konferencyjno-wypoczynkowe PAN. Obiekt zachwyca stylowym wystrojem wnętrz,
a zwłaszcza doskonale zachowanymi sztukateriami i malowidłami
ściennymi, meblami i obrazami z końca XVIII i pierwszej połowy XIX
wieku. W Pałacu w Jabłonnie corocznie odbywa się m.in. współorganizowany przez Polską Akademię Nauk Festiwal Nauki.

Zespół Pałacowo-Parkowy Polskiej Akademii Nauk
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Jak zgłosić się do Konkursu?
W Konkursie „Przyjazny Urząd” uczestniczyć będą instytucje, które w terminie do 27 marca 2015 roku prześlą do Sekretariatu Programu zgłoszenie udziału wraz z wypełnionym kwestionariuszem konkursowym. Wszystkie dokumenty dostępne są na
stronie www.instytut-zarzadzania.pl.
Zgłoszenie i kwestionariusz należy przesłać w formie elektronicznej i tradycyjnej (papierowej) na adres:
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl
Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice

Harmonogram Konkursu:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

styczeń 2015 r. – ogłoszenie I edycji Konkursu, udostępnienie dokumentów aplikacyjnych, regulaminu itp.
do 27 marca 2015 r. – przyjmowanie zgłoszeń i wypełnionych kwestionariuszy konkursowych
do 10 kwietnia 2015 r. – ocena formalna aplikacji konkursowych
do 25 maja 2015 r. – ocena merytoryczna aplikacji konkursowych
do 30 maja 2015 r. – poinformowanie uczestników o wynikach konkursu
czerwiec 2015 r. – Gala Finałowa Konkursu – oficjalne ogłoszenie wyników.

Opłata konkursowa
Koszty organizacji Konkursu, w tym koszty pracy Kapituły Konkursowej, organizacji Gali Finałowej i promocji Laureatów,
Organizator pokrywa z wpływów z tytułu opłat konkursowych (licencyjnych) wnoszonych przez Laureatów. Opłata konkursowa
jest standardowym rozwiązaniem występującym w konkursach jakości (np. „Teraz Polska”, Polska Nagroda Jakości)
i pozwala sfinansować realizację konkursu na odpowiednio wysokim poziomie oraz zapewnić w Kapitule udział naukowców
o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych.
Uczestnik konkursu, który decyzją Kapituły otrzyma Znak Jakości „Przyjazny Urząd” jest zobowiązany do wniesienia
jednorazowej opłaty konkursowej (licencyjnej) w kwocie:

▪
▪
▪
▪
▪

jednostka zatrudniająca do 50 pracowników – 2 500 zł netto
jednostka zatrudniająca od 51 do 100 pracowników – 3 000 zł netto
jednostka zatrudniająca od 101 do 200 pracowników – 3 900 zł netto
jednostka zatrudniająca od 200 do 500 pracowników – 4 500 zł netto
jednostka zatrudniająca powyżej 500 pracowników – 5 300 zł netto

Jednostki, które wezmą udział w konkursie, a nie uzyskają znaku jakości „Przyjazny Urząd”, nie wnoszą opłaty
licencyjnej ani żadnych innych opłat.
Wniesienie opłaty licencyjnej uprawnia laureata konkursu do posługiwania się godłem i nazwą „Przyjazny Urząd” przez okres
12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu oraz do upowszechniania informacji o uzyskaniu statusu laureata
we wszystkich kanałach komunikacji marketingowej. Wniesienie opłaty licencyjnej uprawnia również laureata do korzystania
z przygotowanego przez Instytut pakietu promocyjnego, który obejmuje w szczególności:

▪
▪
▪
▪
▪

publikację informacji o uzyskaniu znaku jakości „Przyjazny Urząd” na stronie internetowej Instytutu przez okres 12 miesięcy,
publikację informacji o uzyskaniu znaku jakości „Przyjazny Urząd” w folderze poświęconym laureatom konkursu
opracowanym przez Instytut,
promocję laureata podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursu,
promocję laureata podczas wydarzeń specjalnych organizowanych przez Instytut w okresie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia
wyników konkursu,
działania media relations na rzecz laureatów konkursu.

Konkurs o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”
Organizator: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.
www.instytut-zarzadzania.pl
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice
tel. /32/ 704 60 63, tel. kom. 517 765 212
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