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ZARZĄDZENIE NR 1745/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2011-08-05

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 416/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
9 marca 2009 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz 
szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru (z późn. zm.).

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza co następuje: 

§1

W zarządzeniu Nr 416/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 
podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania 
Wydziału Organizacji i Nadzoru (z późn. zm.):

1) W § 5 ust. 1 dodaje się pkt 4a) który otrzymuje brzmienie: „koordynacja działań 
związanych z przygotowaniem w imieniu PMK stanowisk, opinii, projektów zmian 
dotyczących projektów uchwał RMK mających charakter ustrojowy, o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania Miasta Krakowa.”

2) §12 otrzymuje brzmienie:

Do zakresu działania Stanowisk ds. Systemu Zarządzania Jakością (OR-09) należy:
1. Współpraca z Pełnomocnikiem PMK ds. Systemu Zarządzania Jakością.
2. Koordynacja i nadzór nad aktualizacją dokumentacji systemu zarządzania jakością.
3. Pełnienie roli Gospodarza systemu Qsystem.
4. Dokonywanie analiz i przygotowywanie wniosków w sprawie podejmowania działań 

w zakresie rozwoju i doskonalenia SZJ.
5. Przygotowywanie merytoryczne, obsługa kancelaryjno-biurowa przeglądów zarządzania 

Zespołu Sterującego SZJ oraz nadzór nad realizacją ustaleń.
6. Przygotowywanie i obsługa auditów: certyfikującego i nadzoru.
7. Dokumentowanie wskazanych procesów, których właścicielem jest OR.
8. Opracowywanie aplikacji konkursowych w zakresie jakości usług realizowanych w UMK.
9. Realizacja działań związanych z ewentualnym uczestnictwem Gminy w projekcie 

„Benchmarking z innymi organizacjami”.
10. Koordynacja działań związanych z uczestnictwem Gminy w projekcie „System Analiz 

Samorządowych”.
11. Prowadzenie analizy i oceny stopnia realizacji rekomendacji, wynikających z audytów 

wewnętrznych.
12. Nadzór i koordynacja przygotowania i realizacji w UMK projektów realizowanych w 

ramach procesu „Zarządzanie projektami”.
13. Wsparcie Kierowników Projektów w poprawnym metodycznie prowadzeniu projektu w 

Systemie Zarządzania Projektami.
14. Sporządzanie dla DM okresowych analiz z przebiegu realizacji projektów podjętych w 

UMK.
15. W ramach stanowisk działa Specjalista ds. Systemu Zarządzania Projektami, którego 

zadania reguluje opis procesu „Zarządzanie projektami”.
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3) §14 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Realizację zadań wynikających ze współpracy 
z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. 

§2

Ilekroć w dotychczasowych aktach normatywnych, a w szczególności 
w zarządzeniach PMK, poleceniach służbowych PMK i DM jest mowa o zadaniach i 
kompetencjach wewnętrznych komórek organizacyjnych OR należy przez to rozumieć 
odpowiednio zadania i kompetencje wszystkich wewnętrznych komórek organizacyjnych OR 
stosownie do zadań i kompetencji przyjętych zarządzeniem Nr 416/2009 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne 
oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru (z późn. zm.).

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


