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WSTĘP  

Niniejsze opracowanie stanowi Plan Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła. Jest odpowiedzią na 
Program Rozwój lokalny, finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 
– 2021. Jego celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie 
jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich 
i małych miast. Operator Programu to Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Beneficjantami 
Programu są małe i średnie miasta zakwalifikowane przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do grona 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą.  

W prezentowanym Planie Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła dokonano pogłębionej, szerokiej 
diagnozy wskazanej jednostki terytorialnej w wymiarze instytucjonalnym. Analizie poddano 
standardy funkcjonowania administracji samorządowej w Jaśle, ze szczególny uwzględnieniem 
następujących obszarów: zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami, koordynacja działań 
wewnątrz jednostki, zarządzanie zasobami ludzkimi, jakość i dostępność usług publicznych, 
przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna. Zaprezentowano także dane dotyczące 
kompetencji pracowników samorządowych, a także dokonano szerokiej prezentacji interesariuszy 
zewnętrznych, z którymi współpracuje Miasto Jasło. 

Problemy, jakie zdiagnozowano to: brak rozwiązań organizacyjnych, systemowych i narzędziowych  
w zakresie inteligentnego zarządzania miastem i jego finansami. Niewystarczające wykorzystanie 
dostępnych zasobów informacji, danych do ich przetwarzania na potrzeby zarządzania miastem  
w oparciu o dane (instytucjonalne), brak wdrożenia metod i standardów udostępniania danych 
otwartych, niedostosowanie planów strategicznych do potrzeb miasta i jego mieszkańców. Mała 
skuteczność wdrażania planów strategicznych oraz programów i projektów branżowo-
środowiskowych. Niezbilansowane budżety na realizację planów strategicznych oraz programów 
 i projektów branżowo-środowiskowych – znaczący niedostatek środków na ich wdrażanie, 
Nieefektywne zarządzanie zasobami ludzkimi – występujące deficyty ilościowe i jakościowe  
u personelu urzędu (głównie w zakresie kompetencji społecznych, umiejętności komunikacyjnych, 
negocjacyjnych oraz w pracy zespołowej), Mało skuteczna komunikacja społeczna w zakresie 
informowania o życiu i funkcjonowaniu miasta oraz włączania mieszkańców w procesy 
konsultacyjne dokumentów planistycznych i przedsięwzięć oraz działania poprawiające warunki  
i jakość życia, niewystarczająco rozwinięty system sprawnej obsługi mieszkańców, w tym 
komunikacji zewnętrznej w zakresie dostępu do urzędu oraz sposobu załatwiania spraw w urzędzie. 
Niewystarczające dostosowanie sposobu świadczenia usług do potrzeb interesariuszy, w tym do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności cyfrowej informacji. 

Aby zapobiec dalszemu postępowi wskazanych problemów zaplanowano szereg interwencji, 
mających wzmocnić pozycję Jasła w wymiarze efektywnego zarządzania administracją.  

Cel główny wymiaru instytucjonalnego określono następująco: Sprawnie i skutecznie funkcjonująca 
administracja Miasta. 

Wdrażanie planowanych działań wpłynie na usprawnienie działań w wymiarze instytucjonalnym 
oraz poprawę jakości życia mieszkańców, stanowić będzie realną odpowiedź na zdiagnozowane 
kluczowe problemy miasta.   
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NOTA METODOLOGICZNA  

Prezentowana diagnoza miasta Jasła w wymiarze instytucjonalnym została opracowana w oparciu  
o następujące metody badawcze: 

Analiza danych zastanych (z ang. Desk research) – analiza źródeł wtórnych, badania źródeł 
zastanych. Technika polega na analizie dostępnych już materiałów, publikacji, dokumentów, 
projektów, źródeł prawnych oraz danych statystycznych.  

Do analizy danych zastanych wykorzystano dane oraz materiały pozyskane z następujących źródeł:  

⇒ dane z Monitora Rozwoju Lokalny (MRL), 
⇒ dane z Banku Danych Lokalnych GUS, 
⇒ dane Urzędu Miasta w Jaśle, 
⇒ arkusze diagnostyczne z samooceny jednostek UMJ (ogółem liczba ankietowanych to: 51,  

w tym będących kierownikami jednostek organizacyjnych miasta 21 oraz pracowników 
Urzędu Miasta 30 (kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, pracownicy na 
samodzielnych stanowiskach),  

⇒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jasła na lata 2020-2032, 
⇒ raportu samooceny z kontroli zarządczej, 
⇒ Narzędzia Samooceny Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła, 
⇒ badania satysfakcji Klienta przeprowadzonego w UMJ (Proces ankietowania trwał od 12 

czerwca do 19 czerwca 2020 r. W ankiecie wzięło udział łącznie 183 osoby, w tym 104 
wypełniło i przesłało ankietę elektronicznie, 79 osób uzupełniło ankietę tradycyjną – 
papierową). 

Bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy PAPI (z ang. Paper nad Pencil Interview) – 
badanie ilościowe polegające na wypełnieniu kwestionariusza ankiety przez osobę badaną. 

Badanie PAPI zostało przeprowadzone wśród osób z niepełnosprawnościami z następujących 
instytucji: 

⇒ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, 
⇒ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, 
⇒ Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle, 
⇒ Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie z siedzibą w Jaśle, 
⇒ Polskiego Związku Niewidomych Koło w Jaśle, 
⇒ Niebieski Parasol. Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych, 
⇒ Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy nadzieję”. 

Badaniem objętych zostało 124 osoby z niepełnosprawnościami. Jednak należy zaznaczyć, że 
ankieta udostępniona była także online. 19 osób wypełniło kwestionariusz w formie elektronicznej. 

Indywidualny wywiad pogłębiony – IDI - (z ang. Individual In-Depth Interview) – badanie 
jakościowe w formie rozmowy, przeprowadzane między respondentem, a moderatorem w oparciu  
o przygotowany scenariusz wywiadu.  

Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z przedsiębiorstwami z różnych branż, 
które działają na terenie miasta Jasła. Badanie wykonano w drugiej połowie września 2020 r.  
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Zogniskowany wywiad grupowy – FGI  - (z ang. Focus Group Interview) – badanie jakościowe  
w formie rozmowy, przeprowadzanej między moderatorem, a wybraną grupą docelową w oparciu  
o przygotowany scenariusz wywiadu. 

Na potrzeby niniejszej diagnozy przeprowadzono badanie fokusowe wśród dwóch grup: 

⇒ przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędników, badanie zostało zrealizowane  
w dniu 10.09.2020 r. o godzinie 10.00, 

⇒ mieszkańców miasta Jasła, badanie zostało zrealizowane w dniu 11.09.2020 r. o godzinie 
10.00. 

Benchmarking – metoda polegająca na porównaniu wybranych jednostek, elementów według 
określonych zmiennych w celu określenie lepszej lub słabszej pozycji. Analiza, celem porównania 
rzeczywistych wyników, jest zrealizowana w oparciu o grupę referencyjną analogicznie 
funkcjonujących obszarów miejskich: Jasło (obszar analizowany), Kraśnik, Gorlice, Mława, Cieszyn, 
Dębica, Jarosław, Sanok, Nowa Sól. Są to jednostki z różnych części Polski, z różnych województw  
o różnej specyfice, powierzchni i liczbie mieszkańców. Łączy je m.in. fakt, iż wszystkie są w skali 
całego kraju miastami o średniej wielkości, w których mieszczą się siedziby władz powiatowych. 
Dominującą grupę stanowią miasta z różnych części województwa podkarpackiego (Dębica, 
Jarosław, Sanok i Jasło), ale ciekawymi z punktu widzenia analizy będą porównania do miast  
z regionu Śląskiego (Cieszyn) i Mazowieckiego (Mława). Pozostałe dwa miasta to obszar Małopolski 
i Lubelszczyzny.  

Tabela 1. Podział administracyjny miast wybranych do porównania, stan na dzień 28.01.2020 r. 

L. P. WOJEWÓDZTWO/ POWIAT GMINA/ RODZAJ 
GMINY 

LICZBA 
MIESZKAŃCÓW 

POWIERZCHNIA 
W HA W KM2 

1 podkarpackie / jasielski Jasło / miejska 35 192 3652 36,52 
2 lubelskie / kraśnicki Kraśnik / miejska 34 539 2610 26,10 
3 małopolskie / gorlicki Gorlice / miejska 27 597 2353 23,53 
4 mazowieckie / mławski Mława / miejska 31 234 3480 34,80 
5 śląskie / cieszyński Cieszyn / miejska 34 613 2861 28,61 
6 podkarpackie / dębicki Dębica / miejska 45 817 3383 33,83 
7 podkarpackie / jarosławski Jarosław / miejska 37 690 3461 34,61 
8 podkarpackie / sanocki Sanok / miejska 37 577 3808 38,08 
9 lubuskie / lubuski Nowa Sól / miejska 38 843 2180 21,80 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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CHARAKTERYSTYKA STANU OBECNEGO FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ ADMINISTRACJI 
I JEJ WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYMI INTERESARIUSZAMI  

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Miasto Jasło działa w oparciu o Ustawę o  samorządzie gminnym z  dnia 8 marca 1990 roku.   
W mieście funkcjonuje Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Jaśle, który został uchwalony na 
podstawie Zarządzenia nr 2/2019 Burmistrza Miasta Jasła z 17 stycznia 2019 roku.  

Regulamin określa zasady funkcjonowania UMJ, zasady organizacji pracy, zasady kierowania nim 
oraz zakres obowiązków poszczególnych wydziałów. 

Urząd Miasta w Jaśle 

Zgodnie z § 4 wyżej wymienionego Regulaminu funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie 
jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych  
i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

§ 5 szczegółowo określa rolę i zadania Burmistrza. Jest on kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem 
służbowym wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, 
kierującym się zasadą racjonalnego doboru kadry pracowniczej. 

Urząd Miasta Jasła zapewnia dostęp do wszystkich informacji publicznych. Wszelkie informacje 
dostępne są na stronie internetowej um_jaslo.bip.gov.pl.  

 

Pomoc społeczna: Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Jaśle (MOPS) 

Ośrodek realizuje zadania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby, możliwości.  

Zgodnie z obowiązującym Statutem, w zakresie działań własnych gminy z zakresu pomocy 
społecznej, Ośrodek kieruje się ustaleniami Burmistrza Miasta Jasła. W zakresie zadań zleconych 
gminie,  z zakresu administracji rządowej, Ośrodek kieruje się ustaleniami przekazanymi przez 
wojewodę.  

MOPS jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych  
w Ustawie o  z dnia 26 listopada 1998 roku  o finansach publicznych. 
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Rysunek 1. schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle (ŚDS) 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle dla osób z zaburzeniami psychicznymi został utworzony  
w grudniu 2017 r. w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 
na lata 2017-2021. Działania domu skierowane zostały do 20 osób z zaburzeniami psychicznymi,  
w tym dla 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi legitymującymi się orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji. Środowiskowy Dom  

Źródło: mopsjaslo.pl 
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Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest szeroko pojęta rehabilitacja osób 
chorych psychicznie polegająca na nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego (lub z niewielką pomocą), radzenia sobie w życiu oraz wspieranie i aktywizowanie 
uczestników do poprawy skuteczności funkcjonowania psychofizycznego i społecznego  
w środowisku  rodzinnym i lokalnym. 

ŚDS w Jaśle ma zasięg lokalny i obejmuje swoim działaniem teren miasta Jasła. Uczestnikami zajęć  
w ŚDS mogą być również mieszkańcy gmin powiatu jasielskiego, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi 
miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy 
odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego. Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Jaśle zapewnia dowóz uczestnikom z miejsca zamieszkania na zajęcia organizowane w ŚDS  
w Jaśle. 

Oświata  

W skład jednostek oświatowych działających na terenie Jasła wchodzą: 

⇒ Szkoła Podstawowa Nr 1, 
⇒ Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi, 
⇒ Szkoła Podstawowa Nr 4, 
⇒ Szkoła Podstawowa Nr 7, 
⇒ Zespół Szkół Miejskich Nr 1, 
⇒ Zespół Szkół Miejskich Nr 2, 
⇒ Zespół Szkół Miejskich Nr 3, 
⇒ Zespół Szkół Miejskich Nr 5, 

⇒ Zespół Szkół Miejskich Nr 6, 
⇒ Przedszkole Miejskie nr 14, 
⇒ Przedszkole Miejskie Nr 1, 
⇒ Przedszkole Miejskie Nr 2, 
⇒ Przedszkole Miejskie Nr 3, 
⇒ Przedszkole Miejskie Nr 6, 
⇒ Przedszkole Miejskie Nr 10, 
⇒ Przedszkole Miejskie Nr 11. 

 

Jednostki kultury: Jasielski Dom Kultury (JDK) jest instytucją prowadzącą szeroką, 
wielokierunkową działalność, polegającą na inicjowaniu, propagowaniu i wspieraniu aktywności 
kulturalnej mieszkańców miasta. Posiada odpowiednią, nowoczesną infrastrukturę, pozwalającą 
prowadzić stałe zajęcia: muzyczne, taneczne, teatralne i plastyczne, jak też realizować duże 
przedsięwzięcia kulturalne: spektakle, koncerty i widowiska wystawiane przez profesjonalne teatry 
i inne grupy artystyczne. Galeria sztuki pozwala na efektowne wyeksponowanie dzieł plastycznych. 

JDK ma na celu zaspakajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych i artystycznych wszystkich grup 
wiekowych, przez prowadzone zajęcia oraz udział w cyklicznych imprezach, jakimi są: Ogólnopolski 
Konkurs Młodych Instrumentalistów, Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek”, Andrzejkowe 
Spotkania Taneczne, Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży, Biennale Sztuki Ludowej 
i Nieprofesjonalnej, Konkurs Recytatorski „Literacka Nagroda Nike”. Na stałe do oferty kulturalnej 
JDK weszły również Jesienne Spotkania z Teatrem i koncerty poświęcone pochodzącemu z Jasła 
Jerzemu „Dudusiowi” Matuszkiewiczowi, z udziałem uznanych polskich artystów teatru i muzyki, 
a także interesujące imprezy w ramach Studni Kulturalnej JDK (recitale, monodramy, spotkania, 
prelekcje, warsztaty) oraz wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe Klubu Kulturalno-
Turystycznego, a ostatnio – ciekawe spotkania w „Klubie ludzi z pasją”. 
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Zgodnie ze Statutem JDK prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, 
kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Muzeum Regionalne w Jaśle (MR) - powstało w roku 1969 z przekształcenia w instytucję 
państwową społecznego Muzeum Regionalnego PTTK. Statut tej instytucji został zatwierdzony 
przez Ministra Kultury i Sztuki w dniu 1 marca 1969 r. Od początku swojego istnienia jest to 
instytucja posiadająca dwa działy merytoryczne: etnograficzny i historyczny. Dział historyczny jest 
znacznie rozbudowany, gdyż w skład zbiorów wchodzą, oprócz zabytków ściśle historycznych, także 
zbiory z zakresu sztuki. Dodatkowo Muzeum posiada wyodrębnione zbiory archeologiczne oraz 
paleontologiczne. Swoją działalność jasielskie Muzeum rozpoczynało od 560 eksponatów 
przejętych od Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego (założycieli społecznego 
Muzeum Regionalnego PTTK). Aktualnie zbiory Muzeum powiększyły się 40-krotnie i liczą ponad 
20.000 eksponatów i archiwaliów. Muzeum posiada także archiwa: historyczne i etnograficzne,  
w których gromadzi się dokumenty i fotografie dotyczące zbiorów obu tych działów. 

Zgodnie ze Statutem JDK prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, na 
zasadach określnych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) - działalność kulturalną, szczególnie w zakresie promocji 
czytelnictwa, MBP prowadzi od  1947 r. Najważniejsze zadania MBP to promocja wiedzy, 
upowszechnianie i pobudzanie czytelnictwa, propagowanie ambitnej literatury, kształtowanie 
umiejętności oceny i selekcji informacji, profesjonalna pomoc dla osób uczących się i szukających 
rzetelnej informacji. Duże znaczenie dla MBP ma edukacja kulturalna, którą prowadzi w oparciu o 
różnorodne formy. Organizuje spotkania autorskie, promocje książek, projekcje adaptacji 
filmowych, koncerty piosenki poetyckiej. Działają kluby dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają 
się dyskusje poświęcone literaturze, happeningi i gry uliczne, organizowane są lekcje, kursy  
i warsztaty. Swoje miejsce mają tu czytające rodziny, miłośnicy podróży, artyści ludowi. 

Księgozbiór liczy ponad 140 tys. woluminów i jest stale uaktualniany. Oprócz książek w formie 
tradycyjnej gromadzone są zbiory specjalne, wśród nich kolekcje audiobooków i e-booków. 
Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana.  

Zgodnie ze Statutem MBP prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, 
kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Sport – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle (MOSiR) – obecnymi obiektami Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle są:  hala sportowa, sztuczne lodowisko, kryta pływalnia, stadion 
piłkarski wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, odkryty basen kąpielowy, kawiarnia przy hali sportowej, 
siłownia wraz z salami fitness, hostel, korty tenisowe, park linowy oraz tor BMX, sala sportów walki 
Podkarpackie Centrum Sportów Walki.  

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych.  

Jednostki pomocnicze – Osiedla – na terenie Miasta Jasła funkcjonuje 16 jednostek pomocniczych: 

⇒ „Jasło – Brzyszczki”, ⇒ „Jasło – Sobniów”, 
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⇒ „Jasło – Bryły”, 
⇒ „Jasło – Górka Klasztorna”, 
⇒ „Jasło – Hankówka”, 
⇒ „Jasło – Kaczorowy”, 
⇒ „Jasło – Kopernika”, 
⇒ „Jasło – Krajowice”, 
⇒ „Jasło – Mickiewicza”, 

⇒ „Jasło – Śródmieście”, 
⇒ „Jasło – Ulaszowice”, 
⇒ „Jasło – Rafineria”, 
⇒ „Jasło – Gądki”, 
⇒ „Jasło – Niegłowice”, 
⇒ „Jasło – Gamrat”, 
⇒ „Jasło – Żółków”. 

Osiedla, reprezentowane przez Zarząd współdziałają z Radą i Burmistrzem w zakresie wykonywania 
zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla. Do zadań Zarządów należą między innymi: 

⇒ współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z udziałem 
mieszkańców osiedla; 

⇒ reprezentowanie osiedli wobec organów Miasta oraz innych podmiotów i instytucji; 
⇒ wnioskowanie do organów Miasta i innych właściwych instytucji w sprawach związanych  

z warunkami życia mieszkańców oraz stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
obszarze osiedla; 

⇒ zgłaszanie do organów Miasta propozycji inwestycji, zadań remontowych i innych 
przedsięwzięć dotyczących infrastruktury na obszarze osiedla; 

⇒ wyrażania opinii, na wniosek organów Miasta i innych podmiotów, w sprawach istotnych 
dla osiedla; 

⇒ kreowanie i wspieranie społecznych inicjatyw mieszkańców osiedla. 

Spółki Miejskie - Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. – to jednoosobowa spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, której założycielem i jednocześnie jedynym udziałowcem (100% 
udziałów, tj. 4164 udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wysokości 2 082 000 zł) jest Miasto Jasło. 
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,  ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej oraz innych właściwych przepisów, a także zapisów Aktu Założycielskiego Spółki: 
Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. (akt notarialny z dnia 19 grudnia 2018r., Rep. 
A nr 5916/2018). 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych (TBS ABK) Sp.  
z o.o. - jest jednoosobową spółką z ograniczoną działalnością, której założycielem i jednocześnie 
jedynym udziałowcem (100% udziałów, tj. 7 988 udziałów po 500zł każdy o łącznej wysokości 3 
994 000 zł) jest Miasto Jasło. TBS-ABK Sp. z o.o. w Jaśle działa na podstawie: ustawy z dnia 
26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia 
15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce 
komunalnej, Umowy Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków 
Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (j.t: Załącznik do Uchwały Nr 3/VIII/2014 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 
Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o. o. w Jaśle z dnia 20.10.2014 r. w sprawie: 
zatwierdzenia tekstu jednolitego umowy Spółki). 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jaśle - jest jednoosobową 
spółką z ograniczoną działalnością, której założycielem i jednocześnie jedynym udziałowcem (100% 
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udziałów, tj. 123 655 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wysokości 61 827 500 zł) jest Miasto Jasło. 
Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle na 
podstawie Uchwały Nr 41/97 Zarządu Miasta Jasła z dnia 18.06.1997r. w sprawie wyboru rodzaju 
działalności prowadzonej przez MPGK oraz ustalenia jej Aktu Założycielskiego. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – jednostka zajmuje się przede wszystkim 
wytwarzaniem i zaopatrywaniem w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych). 
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Rysunek 2. Struktura Urzędu Miasta Jasła  
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Dokonano analizy sytuacji miasta Jasła w porównaniu do miast z grupy porównawczej. W pierwszej 
kolejności przedstawiono dane MRL dotyczące wskaźnika syntetycznego dla obszaru 7: Zasoby 
instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy. W roku bazowym wskaźnik dla gminy wynosił 
0,24 i spadł w stosunku do roku 2018 o 0,16. Najwyższą wartość odnotowano w roku 2017 – 0,37. 
Dynamika wskaźnika ma wartość ujemną (-0,25). 

Rysunek 3. Wskaźnik syntetyczny dla Obszaru 7: Zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020r. 

Należy zauważyć, że Jasło charakteryzuje się najwyższą ujemną dynamiką wartości wskaźnika 
syntetycznego dla obszaru 7.  

Rysunek 4. Wskaźnik syntetyczny dla Obszaru 7: Zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy - porównanie miast 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020r. 

Rysunek prezentuje dane dotyczące udziału wydatków na administrację samorządową  
w wydatkach ogółem. Jasło charakteryzuje się dużym procentowym udziałem wydatków na 
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administrację w porównaniu do miast z grupy porównawczej. Co więcej, w roku 2017 w mieście 
odnotowano najwyższy odsetek wydatków na administrację (9,81%) w stosunku do innych miast. 
Natomiast w roku 2016 oraz 2018 Jasło zajmowało 3 miejsce w grupie pod względem procentowego 
udziału wydatków na administrację samorządową w wydatkach ogółem. 

Rysunek 5. Udział wydatków na administrację samorządową w wydatkach ogółem (%) 

 

L.p. Nazwa jednostki 2016 2017 2018 
1 Cieszyn  7.73 7.60 8.25 
2 Dębica 6.20 6.60 6.13 
3 Gorlice 8.58 8.55 8.57 
4 Jarosław  7.64 6.99 7.47 
5 Jasło  8.25 9.81 8.10 
6 Kraśnik  7.50 7.62 6.92 
7 Mława  6.11 6.38 6.23 
8 Nowa Sól  6.82 6.90 6.00 
9 Sanok  7.00 6.23 5.25 

Źródło: www.systemanaliz.pl, dostęp: wrzesień 2020r.  

Dane dotyczące udziału wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem ukazują, iż najlepsza 
sytuacja w grupie porównawczej jest w Dębicy, Sanoku i Cieszynie. W Jaśle odnotowuje się niskie 
wartości omawianego wskaźnika. Miasto lokuje się wśród miast, które charakteryzują się 
najniższym udziałem wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem. 
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Rysunek 6. Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem 

 

L.p. Nazwa jednostki 2016 2017 2018 
1 Cieszyn  33.85 29.82 32.45 
2 Dębica 36.31 33.15 31.06 
3 Gorlice 25.72 24.06 24.06 
4 Jarosław  31.46 27.85 27.05 
5 Jasło  29.33 25.81 29.69 
6 Kraśnik  30.42 27.98 27.13 
7 Mława  28.52 26.16 25.64 
8 Nowa Sól  27.13 25.55 21.60 
9 Sanok  33.47 29.67 25.86 

Źródło: www.systemanaliz.pl, dostęp: wrzesień 2020r.  

Analizując wskaźnik udziału środków z UE na finansowanie programów i projektów unijnych  
w ogólnych dochodach przeznaczonych na realizację programów i projektów unijnych (%), 
zauważyć można, że w grupie miast porównawczych szczególnie wyróżnia się miasto Cieszyn. W 
roku 2016 odnotowano tam najwyższą wartość omawianego wskaźnika, wynoszącą 2,58%. We 
wskazanych latach w Jaśle wskaźnik ten wynosił 0.  
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Rysunek 7. Udział środków z UE na finansowanie programów i projektów unijnych w ogólnych dochodach przeznaczonych na 
realizację programów i projektów unijnych (%) 

 

L.p. Nazwa jednostki 2016 2017 2018 
1 Cieszyn  2.58 0.05 brak 
2 Dębica 0.00 0.02 brak 
3 Gorlice 0.00 0.03 brak 
4 Jarosław  0.00 0.00 brak 
5 Jasło  0.00 0.00 brak 
6 Kraśnik  0.00 0.07 brak 
7 Mława  0.06 0.02 brak 
8 Nowa Sól  0.04 0.00 brak 
9 Sanok  0.00 0.00 brak 

Źródło: www.systemanaliz.pl, dostęp: wrzesień 2020r.  

Aby zobrazować i przybliżyć specyfikę miasta Jasła, podano także dane dotyczące aktywności 
mieszkańców według funkcjonalnych grup wieku.  
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STANDARDY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM  OBSZARÓW KLUCZOWYCH DLA ROZWOJU  I JAKOŚCI 
FUNKCJONOWANIA JST ORAZ ANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW W SPRAWY MIASTA  

 

Zarządzanie strategiczne  

Analizy zarządzania strategicznego dokonano na podstawie danych zastanych, Narzędzia 
Samooceny Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła oraz arkuszy diagnostycznych z samooceny 
(patrz Załącznik 1: Arkusz diagnostyczny z samooceny – zarządzania strategiczne – podsumowanie 
wyników).  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Jasła uchwaliła Strategię Rozwoju Miasta Jasła 
na lata 2007-2020. Dokument przyjęto Uchwałą Nr XXXIII/263/2008 z dnia 26 maja 2008 r.  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020 przez Radę Miasta.  

W Strategii określono następującą misję rozwoju: „Zgodnie z opinią władz i mieszkańców misją 
miasta Jasła jest skuteczne działanie zorientowane na stworzenie lokalnego ośrodka rozwoju 
gospodarczego, atrakcyjnego dla mieszkańców dzięki rozwojowi przedsiębiorczości, turystyki, 
edukacji, sprawnie wykorzystującego swoje położenie geograficzne, a także potencjał społeczny  
i ekonomiczny”. 

Strategia określa także cele strategiczne, priorytety oraz zadania. W ramach monitoringu realizacji 
Strategii Burmistrz powołuje Komisję ds. Strategii, której przewodniczy. Przedstawiono wskaźniki 
pozwalające na sprawdzanie stopnia i skuteczności realizacji Strategii. Dokument zawiera także 
harmonogram realizacji zadań. Jego cele powiązane są z celami dokumentów strategicznych na 
poziomie kraju, województwa, powiatu.  

W mieście Jaśle zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej należy do obowiązków Burmistrza Miasta Jasła, jako kierownika jednostki oraz jako 
osoby kierującej gminą. To on ustala tryb, zasady i formy sprawowania kontroli zarządczej  
w nadzorowanej przez siebie jednostce oraz na szczeblu gminy.  

Jednym z warunków zapewnienia efektywnej kontroli zarządczej jest monitorowanie i ocena jej 
funkcjonowania. Źródła informacji o stanie kontroli zarządczej w mieście Jaśle pochodzą  
w szczególności z:  

⇒ monitoringu realizacji celów i zadań,  
⇒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych,  
⇒ procesu zarządzania ryzykiem,  
⇒ audytu wewnętrznego,  
⇒ kontroli wewnętrznych,  
⇒ kontroli zewnętrznych,  
⇒ oświadczeń o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Uczelni,  
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⇒ innych źródeł informacji. 

Dokonana na podstawie Narzędzia Samooceny Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła ocena  
w obszarze planowania strategicznego wykazała, że poziom dojrzałości w tym zakresie jest w 
głównej mierze podstawowy lub średnio-zaawansowany (patrz Załącznik 2: Narzędzie Samooceny 
Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła).  

Poziom podstawowy określono dla następujących wymiarów: wizja i cele strategii rozwoju 
lokalnego, wymiar przestrzenny strategii rozwoju lokalnego, zapewnienie spójności procesów 
planowania pomiędzy różnymi poziomami władz publicznych, koordynacja z sąsiednimi 
jednostkami samorządu, powiązania między procesami budżetowania i planowania, rozwijanie 
potencjału instytucjonalnego w celu skutecznego prowadzenia polityki rozwoju (w tym zarządzanie 
zasobami ludzkimi), dostępność danych, wskaźniki realizacji strategii rozwoju lokalnego, zakres 
współpracy międzysamorządowej, wewnętrzne przygotowanie w ramach JST do współpracy 
międzysamorządowej (koordynacja horyzontalna), monitorowanie i zarządzanie wynikami 
współpracy horyzontalnej, ustalenia i umowy w sprawie współfinansowania, dialog z władzami 
publicznymi innych poziomów, wewnętrzne przygotowanie JST do koordynacji współpracy  
z instytucjami samorządu województwa i administracją krajową (koordynacja pionowa). 

Poziom średnio-zaawansowany wskazano dla wymiarów: opracowanie strategii rozwoju lokalnego, 
partycypacyjny proces opracowywania strategii, monitorowanie wdrożenia strategii rozwoju 
lokalnego, kredyty i instrumenty dłużne, wykorzystanie innowacyjnych mechanizmów 
finansowania zadań, współpracująca partnerska podmiotów w ramach obszarów funkcjonalnych. 

PROCEDURY – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Strategia rozwoju lokalnego ma 
ustaloną wizję (kim będziemy?), 
zarysowany horyzont czasowy (kiedy?), 
ustalone cele, ma zdefiniowane 
rezultaty/korzyści dla mieszkańców 
oraz jest przyjęta przez Radę Gminy. 

Uchwała Nr XXXIII/263/2008 z dnia 26 maja 2008 r.  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Jasła na 
lata 2007-2020 została przyjęta przez Radę Miasta 
Jasła.  

W przygotowaniu jest już nowa Strategia dla miasta. 

Strategia wykorzystuje pomysły wszystkich 
interesariuszy i przyjmuje dokładny plan działania 
realizowanego  
w ściśle określonym czasie; przedstawia cele ogólne  
z wyszczególnionym budżetem na ich realizację oraz 
sprawdza te założenia poprzez dokonywanie 
monitoringu i ewaluacji, a także wskazuje zakładane 
wyniki, osiągane przez beneficjentów 
poszczególnych programów. 
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Obszar badania Wnioski 

Strategia nie wyznacza jednego głównego kierunku, 
wokół którego powinien być stymulowany rozwój 
lokalny miasta. 

Decyzje strategiczne podejmowane są  
w oparciu o systemowo gromadzone 
dane (ilościowe i jakościowe) oraz 
analizę trendów w kluczowych 
obszarach. 

Decyzje strategiczne podejmowane są w oparciu  
o gromadzone dane, m. in.: diagnozę sytuacji  
z wykorzystaniem danych statystycznych, badań 
ilościowych oraz jakościowych. Prowadzone są także 
konsultacje społeczne, jednak widoczna jest 
niewielka liczba osób biorących w nich udział. 

Dla celów i działań strategicznych 
realizowana jest systematycznie i 
systemowo analiza ryzyka, a jej wynik 
jest uwzględniany w procesie 
planowania strategicznego oraz w 
podejmowaniu decyzji. 

Procedura zarządzania ryzykiem została 
uregulowana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła 
nr 17/2014 z dn. 27 lutego 2014 r. Wprowadza 
konieczność identyfikacji oraz analizy ryzyka raz w 
roku oraz aktualizację  
w sytuacji, gdy nastąpiły zmiany. Arkusz ryzyka 
dedykowany dla Urzędu Miasta w Jaśle przewiduje 
odniesienie do ryzyka strategicznego oraz 
operacyjnego. Jednostki organizacyjne są 
zobligowane we własnym zakresie do wprowadzenia 
zasad kontroli zarządczej w oparciu o zasady kontroli 
zarządczej uregulowane w w/w dokumencie. 
Kontrola jednostek organizacyjnych na szczeblu 
gminy w zakresie realizacji kontroli zarządczej 
sprowadza się do składania oświadczeń o stanie 
kontroli zarządczej za rok poprzedni na ręce 
Sekretarza Miasta. Analizy oświadczeń dokonuje 
Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej, który 
przedstawia sprawozdanie Burmistrzowi Miasta do 
końca lutego każdego roku. Identyfikacja ryzyka 
strategicznego odbywa się w odniesieniu do celów 
operacyjnych i zadań wynikających z założeń polityki 
społeczno- gospodarczej BMJ na dany rok. 
Skoncentrowanie się na celach operacyjnych 
niewątpliwie zwraca uwagę na chęć usprawnienia 
procesów bieżących, które niejednokrotnie są 
elementem działań strategicznych. 

Strategia rozwoju lokalnego  
i strategie sektorowe/funkcjonalne są 
ze sobą spójne.   

Strategia Rozwoju Miasta Jasła jest spójna z innymi 
dokumentami, programami strategicznymi miasta  
w zakresie kierunków, działań i przewidzianych do 
osiągnięcia rezultatów, a także innymi dokumentami, 
jak Strategia Rozwoju na szczeblu wojewódzkim. 

Zespół ds. LSR pozostaje w stałym i bezpośrednim 
kontakcie z przedstawicielami sektorów: 
publicznych, gospodarczych i społecznych. Dzięki 
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Obszar badania Wnioski 
takiemu zabiegowi, w prace Zespołu ds. LSR 
włączono osoby reprezentujące w/w sektory, co 
pozwoliło na przyjęcie wspólnych i spójnych celów 
projektu. 

Strategia rozwoju lokalnego  
i strategie sektorowe/funkcjonalne są 
spójne z istniejącymi strategiami 
ponadlokalnymi, w tym dla sąsiednich 
samorządów z obszaru funkcjonalnego. 

LSR pozostaje w ścisłej zależności z dokumentami 
strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego czy 
ponadlokalnego, m.in. z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Strategią 
Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2020 czy Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. 

Zwrócono uwagę, że Strategia nie jest spójna ze 
strategiami sąsiednich samorządów. 

Dokumenty strategiczne podlegają 
systematycznym przeglądom i są 
aktualizowane odpowiednio do 
potrzeb. 

Dokumenty posiadają zapisy dotyczące stałego 
monitoringu.  

Nie zidentyfikowano zmian Strategii od momentu jej 
przyjęcia. 

Każdego roku sporządzane są raporty/sprawozdania  
z realizacji osiągniętych celów i zakładanych 
rezultatów. 

Strategia rozwoju lokalnego i strategie 
sektorowe/funkcjonalne zawierają 
zadania z określonym  budżetem, 
czasem realizacji i priorytetem, bądź 
dane szczegółowe dot. zadań są 
zawarte w planach operacyjnych do 
strategii. 

Lokalne dokumenty strategiczne zawierają zadania, 
ramy czasowe w których powinny być one 
zrealizowane, jak również źródła ich finansowania. 

Problemem jest budżet strategii. Nie ma zazwyczaj 
przełożenia na budżet miasta. Jedynie pojedyncze 
projekty znajdują źródło finansowania w budżecie. 
Czas realizacji zadań nie wynika wprost ze strategii,  
a wdrażanie  uzależnione jest od uzyskania 
dofinansowania. 

Dokumenty strategiczne są 
opracowywane z udziałem 
zróżnicowanej grupy interesariuszy 
reprezentujących trzy sektory. 

Zarządzanie projektami strategicznymi 
jest dokumentowane zgodnie z jedną 
ze sformalizowanych metodyk w tym 
zakresie (np. PRINCE 2, lub własną, 
zdefiniowaną aktem wewnętrznym). 

Dokumenty strategiczne opracowywane są z 
udziałem interesariuszy w trakcie konsultacji 
społecznych, widoczny jest niewielki ich udział w tym 
procesie. 

Poprzez zastosowanie Trójkąta współpracy 
umożliwiono przedstawicielom sektorów  
publicznego, gospodarczego i społecznego branie 
udziału we wszystkich etapach prac nad LSR, a w 
szczególności nad pracami z zakresu identyfikacji 
kluczowych problemów i wyzwań dla obszarów 
objętych projektem. 
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ZESPÓŁ – ANALIZA SAMOOCENY 

 

Obszar badania Wnioski 

Odpowiedzialność za realizację zadań  
i celów została delegowana do poziomu 
zapewniającego ich skuteczną i 
efektywną realizację. 

Strategia zakłada przyporządkowanie realizacji 
celów poszczególnym wydziałom urzędu oraz 
jednostkom organizacyjnym miasta. To właśnie te 
jednostki organizacyjne zajmują się realizacją celów 
oraz zadań.  

W strukturze funkcjonuje 
stanowisko/komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za koordynację procesu 
planowania strategicznego. 

W Urzędzie Miasta jest wyodrębniony Wydział 
Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych, który 
 w zakresie działania ma wyszczególnione 
podejmowanie działań  w zakresie planowania 
strategicznego rozwoju Miasta we współpracy z 
innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w tym 
aktualizację Strategii Miasta, monitoring i realizację 
przemian, zjawisk i procesów zachodzących  
w dziedzinach społecznego i gospodarczego rozwoju 
Miasta i opracowanie stosownych informacji na ten 
temat. 

W strukturze funkcjonuje 
stanowisko/komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za monitorowanie 
postępu realizacji działań strategicznych 
oraz przekazywanie wniosków  
z dokonanych analiz organowi 
wykonawczemu. 

Jest to Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw 
Społecznych. 

Ponadto w Urzędzie Miasta powołano Pełnomocnika 
ds. Jakości, którego zakres działań obejmuje 
prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad 
przyjętymi przez Miasto politykami, programami  
i strategiami, w tym przygotowywanie corocznych 
raportów z ich realizacji celem przedłożenia Radzie 
Miejskiej. 

W strukturze funkcjonuje 
stanowisko/komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za gromadzenie i 
analizowanie danych strategicznych. 

Komórka odpowiedzialna za to zadanie to Wydział 
Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych oraz 
Pełnomocnika ds. Jakości. 

Odpowiedzialność za ocenę ryzyka w 
procesie zarządzania strategicznego 
została zdefiniowana i wskazano 
osobę/komórkę odpowiedzialną za 
monitorowanie ryzyk. 

Wskazano Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw 
Społecznych oraz Wydział merytoryczny (Stanowiska 
audytorów i ochrony danych. Biuro Audytu i 
Kontroli).  

Odpowiedzialność za ocenę ryzyka ponoszą także 
poszczególne wydziały.  

Odpowiedzialność za realizację 
działań/projektów strategicznych 
została zdefiniowana. 

W LSR zostały wyszczególnione osoby bądź komórki 
odpowiedzialne za realizację odpowiednich   celów  
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Obszar badania Wnioski 
i projektów wpisanych w plan działań naszego 
Miasta. 

Nadzór nad strategią rozwoju lokalnego 
oraz strategiami 
sektorowymi/funkcjonalnymi został 
zdefiniowany. 

Wskazaną kwestię reguluje Strategia Rozwoju 
Miasta Jasła w latach 2007 – 2020. 

 

 

KOMPETENCJE – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Kadra zarządzająca jest przygotowana 
do realizacji swoich obowiązków w 
procesie zarządzania strategicznego. 

Większość osób biorących nie ma wiedzy  
dotyczących kompetencji kadry zarządzającej w 
zakresie zarządzania strategicznego, natomiast 
pozostali uznali, że kadra zarządzająca 
poszczególnymi wydziałami jest przygotowana w 
sposób wystarczający do realizacji obowiązków w 
procesie zarządzania strategicznego.  

Został powołany merytoryczny wiceburmistrz do 
w/w spraw, posiadający odpowiednią wiedzę  
i kompetencje. 

Osoby odpowiedzialne za gromadzenie 
i analizę danych posiadają kompetencje 
niezbędne do ich poprawnej 
interpretacji. 

Wysoko oceniono kompetencje kadry zarządzającej 
oraz w/w burmistrza. Wskazano także na współpracę 
ze Związkiem Miast Polskich oraz środowiskami 
akademickimi. 

Kierownicy projektów strategicznych 
mają przygotowanie metodyczne z 
zakresu zarządzania projektami. 

W Urzędzie pracują osoby przygotowane 
metodycznie z zakresu zarządzania projektami. 

Problemem jest brak wiedzy, kto jest odpowiedzialny 
za realizację poszczególnych projektów.  

 

TECHNOLOGIA – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 
Gromadzenie i analiza danych 
historycznych oraz analiza trendów 
odbywają się przy pomocy 
dedykowanego oprogramowania. 

Brak wskazanego oprogramowania. 
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Obszar badania Wnioski 
Zarządzanie projektami strategicznymi 
wspierane jest oprogramowaniem 
ułatwiającym nadzór nad postępem 
prac i monitorowanie efektów 
wdrożenia projektów. 

Brak wskazanego oprogramowania. 

Gromadzone dane oraz wyniki prac 
strategicznych są udostępniane w 
Internecie interesariuszom na 
dedykowanej platformie. 

Dokumenty strategiczne publikowane są w BIP UMJ. 

Proces zarządzania strategicznego jest 
systemowo doskonalony w oparciu o 
nabywane doświadczenie, zmianę 
kontekstu wewnętrznego i 
zewnętrznego, zidentyfikowane dobre 
praktyki czy informacje zwrotne 
pozyskiwane od interesariuszy. 

Kadra zarządzająca podąża za najnowszymi 
trendami, uczestniczy w konferencjach, forach, co 
pozwala na weryfikację praktyk. Pracownicy 
regularnie uczestniczą w szkoleniach, więc możliwym 
jest, że uzyskują nowe doświadczenia oraz mają 
okazję dzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie. 
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI 

Analiza zarządzania finansami miasta Jasła została oparta o dane MRL oraz Wieloletnią Prognozę 
finansową Miasta Jasła na lata 2020-2032. Przedstawiono także wyniki analizy samooceny jednostki 
według arkuszy diagnostycznych (patrz Załącznik 3: Arkusz diagnostyczny z samooceny – 
zarządzania finansami– podsumowanie wyników). 

W pierwszej kolejności przedstawiono wskaźnik syntetyczny dla obszaru 4: Stan finansów lokalnych. 

Na obszar ten składają się: 

⇒ Wysokość i struktura dochodów, w tym poziom dochodów własnych; 
⇒ Wysokość i struktura wydatków, w tym poziom wydatków majątkowych; 
⇒ Zrównoważenie elementów budżetu; 
⇒ Wysokość zadłużenia na koniec roku; 
⇒ Struktura finansowania działań rozwojowych, w tym wykorzystanie dostępnych środków 

pozabudżetowych. 

Rysunek 8. Wskaźnik syntetyczny dla obszaru 4: Stan finansów lokalnych 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020r. 

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2032 zakłada wzrost ogólnych kwot dochodów oraz 
wydatków w latach 2020 – 2032, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz z danymi 
publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny oraz wyliczenia własne UM w Jaśle.  

Szczegółowe dane dotyczące dochodów oraz wydatków Jasła wraz z prognozą do 2032 roku zostały 
zamieszczone w Załączniku 4: Dochody miasta Jasła wraz z prognozą  i Załączniku 5: Wydatki Miast 
Jasła wraz z prognozą 

. 
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PROCEDURY – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Procesy: planowania budżetu oraz 
sporządzania Wieloletniej Prognozy 
Finansowej (WPF), ich monitorowania, 
wprowadzania zmian oraz 
sprawozdawczości zostały opisane 
i wdrożone. 

Funkcjonuje odpowiednie Zarządzenie BMJ.  

Planowanie budżetu, aktualizacje wieloletniej 
prognozy finansowej (WPF), monitorowanie, 
wprowadzania zmian, sprawozdawczość zostały 
opisane i wdrożone. 

 

Wyniki monitorowania wydatków, 
dochodów oraz prognozy dochodów i 
wydatków na lata kolejne są 
uwzględniane w analizie ryzyka JST. 

Wymienione elementy monitorowane są w ramach 
Kontroli Zarządczej.  

Dane są uwzględniane w analizie ryzyka. Ponadto 
informacje znajdują się w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu, który obrazuje poziom zrealizowanych 
dochodów i wydatków. Planowane dochody i 
wydatki prezentowane są w WPF. 

Procedura projektowania budżetu i 
WPF wprowadza wysoki priorytet dla 
zadań strategicznych – projekty 
strategiczne są wyróżnione na każdym 
etapie projektowania budżetu (WPF) 
i w sprawozdawczości budżetowej, w 
sposób minimalizujący ryzyko 
nieświadomego pominięcia (lub 
ograniczenia finansowania) projektu 
strategicznego. 

Procedury projektowania budżetu i WPF wprowadza 
ranking ważności dla zadań strategicznych – projekty 
strategiczne są wyróżnione na każdym etapie 
projektowania budżetu (WPF). 

Na poziomie operacyjnym, zadania 
strategiczne są 
formułowane/zarządzane systemem 
projektowym (z wskazaną imiennie 
osobą odpowiedzialną, celem, 
harmonogramem, budżetem 
i systematyczną oceną ryzyka, 
monitorowaniem wydatków, 
wdrażaniem procedur wydatkowania 
środków budżetowych i procedur 
zamówień publicznych). 

Na bieżąco monitorowane przez kierownika 
jednostki  
i głównego księgowego – comiesięczne 
sprawozdanie  
i kontrole, półroczne i roczne sprawozdanie. 

Na etapie planowania, dla zadań 
strategicznych, dla których nie są 
sporządzane studia wykonalności, 
szacowany jest ekonomiczny skutek 

Ekonomiczne skutki realizacji zadań są określane 
jedynie na podstawie wskaźników do projektu 
budżetu oraz założeń do polityki społeczno – 
gospodarczej na kolejne lata. Nie wdrożono 
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Obszar badania Wnioski 
realizacji zadania dla budżetu JST 
w perspektywie co najmniej 5 lat. 

szacowania kosztów realizacji projektów dla 
poszczególnych zadań. 

Proces zarządzania płynnością 
finansową JST został opisany i 
wdrożony. 

Proces zarządzania płynnością finansową JST został 
opisany i wdrożony. 

 

ZESPÓŁ – ANALIZA SAMOOCENY 

 

Obszar badania Wnioski 

Odpowiedzialność za kluczowe zadania 
w procesie zarządzania finansami 
została delegowana do poziomu 
zapewniającego ich skuteczną 
realizację. 

Prowadzone jest monitorowanie wydatków 
poszczególnych jednostek.  

Podkreślono, że opisany system zarządzania nie 
sprawdza się w praktyce.  

W strukturze funkcjonuje 
stanowisko/komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za monitorowanie 
spójności planów budżetowych z 
planami strategicznymi. 

W strukturze Urzędu funkcjonuje Wydział 
Planowania  
i Realizacji Budżetu Miasta, lecz zakres działania 
wydziału nie artykułuje monitorowania w sposób 
jednoznaczny. 

 

W strukturze funkcjonuje 
stanowisko/komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za poszukiwanie 
zewnętrznych źródeł finansowania dla 
działań strategicznych oraz wsparcie  
w zakresie montażu finansowego. 

Wydział Funduszy Zewnętrznych UMJ, 
osoby/stanowiska odpowiedzialne za pozyskiwanie 
środków zewnętrznych zgodnie z Zarządzeniem nr 
2/2019 BMJ z  17 stycznia 2019 r. 

Ponadto inne wydziały zobowiązane są do 
poszukiwania źródeł finansowania w programach, 
np. ministerialnych lub NFOŚiGW. 

Problemem jest realizacja projektów, na które jest 
dofinansowanie, ale niekoniecznie są one 
priorytetowe dla rozwoju miasta. 

W strukturze funkcjonuje 
stanowisko/komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za proces udzielania 
zamówień publicznych oraz wsparcie  
w zakresie jego prowadzenia. 

W strukturze funkcjonuje stanowisko ds. zamówień 
publicznych, organizacyjne odpowiedzialne za proces 
udzielania zamówień publicznych oraz wsparcie  
w zakresie jego prowadzenia. 
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Obszar badania Wnioski 

W strukturze funkcjonuje 
stanowisko/komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za zarządzanie 
płynnością finansową. 

Komórka odpowiedzialna to: Wydział Planowania  
i Realizacji Budżetu/ Skarbnik/ Wydział Księgowości 
Finansowo Budżetowej. 

Ustalono przejrzysty podział 
obowiązków i odpowiedzialności 
pomiędzy zarządzającymi zadaniami, 
a zarządzającymi procesami 
finansowymi. 

Podział obowiązków jest określony w regulaminie 
organizacyjnym, ponadto zakresy czynności 
pracowników doprecyzowują odpowiedzialność za 
realizowane zadania/ procesy. 

Zarządzającym zadaniami oraz ryzykiem 
(w tym dla projektów strategicznych) 
delegowano uprawnienia i 
odpowiedzialność, w zakresie 
obejmującym cały proces realizacji 
zadania, tj. od planowania do 
wydatkowania środków. 

Każdy z pracowników posiada przydział czynności,  
w którym opisano zakres jego obowiązków. 

Brak jest precyzyjnej informacji na temat osób 
zarządzających ryzykiem. Zadania realizuje się 
zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną wg 
ustalonych  
w niej kompetencji. 

 

KOMPETENCJE – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Pracownicy, pełniący kluczowe role w 
procesie zarządzania finansami, 
posiadają kompetencje niezbędne do 
skutecznej realizacji zadań. 

Kompetencje pracowników oceniono dobrze. 
Podkreślono ważność doszkalania pracowników w 
tym zakresie.  

Wiedza i umiejętności kadry 
zarządzającej pozwalają na aktywne 
uczestniczenie w procesie zarządzania 
finansami nadzorowanych zadań. 

Kompetencje pracowników oceniono dobrze. 
Wiedza, kompetencje i umiejętności kadry pozwalają 
na aktywne uczestniczenie w procesach zarządzania 
finansami nadzorowanych zadań. 

Istnieje efektywny system szkoleń 
pozwalający na podnoszenie 
kwalifikacji  
w zakresie zarządzania finansami. 

System szkoleń istnieje, realizowany jest z osobnego 
funduszu, jednak charakter szkoleń jest doraźny,  
w ramach konkretnych potrzeb jednostki 
organizacyjnej.  

Pracownicy odpowiedzialni za 
sporządzanie (i/lub weryfikację) 
kosztorysów  
i studiów wykonalności oraz planów 

Kompetencje w wymienionym zakresie nie są jasne 
dla pracowników UMJ.  

Brak jest transparentności przy wyznaczaniu osób 
odpowiedzialnych za wspomniane zadania.  
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Obszar badania Wnioski 
finansowych i montażu finansowego 
posiadają niezbędne kompetencje. 

 

TECHNOLOGIA – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

W JST wdrożono oprogramowanie do 
zarządzania finansami miasta, 
wspierające proces planowania i 
monitorowania wykonania budżetu 
oraz wieloletnich planów finansowych i 
wieloletnich planów inwestycyjnych. 

Funkcjonuje system KSAT oraz programy:  Bestia, 
VULCAN finanse. 

 

Zarządzanie płynnością finansową JST 
odbywa się przy pomocy 
dedykowanego oprogramowania. 

Zarządzanie płynnością finansową odbywa się 
poprzez system KSAT.  

Zaimplementowano mechanizm 
umożliwiający wykorzystywanie danych 
finansowych w oprogramowaniu 
dedykowanym sporządzaniu analiz 
strategicznych. 

Brak omawianego mechanizmu.  

Proces zarządzania finansowego jest 
systemowo doskonalony w oparciu  
o nabywane doświadczenie, zmianę 
kontekstu wewnętrznego i 
zewnętrznego, zidentyfikowane dobre 
praktyki czy informacje zwrotne 
pozyskiwane od interesariuszy. 

Proces jest na bieżąco doskonalony. Na przestrzeni 
lat zauważalne są pozytywne zmiany w tym zakresie. 
Angażuje się różne grupy interesariuszy, m. in. 
mieszkańców miasta, kontrahentów.  
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KOORDYNACJA DZIAŁAŃ WEWNĄTRZ JST  

Ocenę koordynacji działań wewnątrz JST oparto o wyniki Raportu samooceny z kontroli zarządczej 
przeprowadzonej w 2020 roku (patrz Załącznik 6: Arkusz diagnostyczny z samooceny – koordynacja 
działań wewnątrz JST – podsumowanie wyników). 

Główne wnioski z kontroli: 

⇒ W miejskich jednostkach organizacyjnych udoskonalenia wymaga obszar: monitorowanie 
i oceny. 

⇒ Uchybienia odnotowano w obszarze: informacja i komunikacja. Brakuje przepływu 
informacji wewnątrz komórek organizacyjnych, jak również pomiędzy poszczególnymi 
wydziałami, co powoduje zakłócenia w prawidłowej realizacji zadań. 

⇒ Wyniki analiz wskazują na niewiedzę pracowników UMJ w zakresie wyznaczania celów, 
identyfikacji zagrożeń/ryzyk. 

⇒ Brak jest wystarczającej liczby szkoleń. 
⇒ Występuje brak odpowiedniej liczby pracowników w odniesieniu do celów i zadań komórki. 
⇒ Brak jest pisemnej formy przekazywania zadań. 

Dokonana na podstawie Narzędzia Samooceny Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła ocena  
w obszarze Wzmacnianie wewnętrznych procesów zarządzania wykazała, że poziom dojrzałości  
w tym zakresie jest w głównej mierze jest podstawowy (patrz Załącznik 2: Narzędzie Samooceny 
Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła). Jedynie dwa analizowane wymiary (współdzielenie 
informacji i dokumentów w ramach urzędu i jednostek organizacyjnych JST oraz wspieranie rozwoju 
zawodowego pracowników) otrzymały ocenę na poziomie średnio-zaawansowanym. 

PROCEDURY – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Struktura organizacyjna Urzędu oraz 
system odpowiedzialności i nadzoru 
nad realizacją zadań i celów został 
opisany i jest powszechnie dostępny. 

Informacje w tym zakresie udostępniane są w BIP 
UMJ.  

Obieg kluczowych dokumentów w 
procesie zarządzania strategicznego 
został przyjęty w formie zarządzenia i 
wdrożony. Obejmuje on także jednostki 
organizacyjne JST i spółki 

Obieg dokumentów został uregulowany 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła nr 38/2017 z 
dnia 24 maja 2017 r. 

W UMJ wdrożono System Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów, który stanowi wsparcie dla systemu 
tradycyjnego, papierowego. Jednostki nie są 
powiązane z systemem, głównie ze względu na 
ochronę danych i brak własnej sieci światłowodowej. 
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Obszar badania Wnioski 

Przepływ informacji w procesie 
zarządzania strategicznego został 
przyjęty w formie zarządzenia i 
wdrożony. Obejmuje on także jednostki 
organizacyjne JST i komunalne osoby 
prawne. 

Brak uregulowania omawianych kwestii 
odpowiednim zarządzeniem.  

Informacje o charakterze strategicznym są 
przekazywane zainteresowanym jednostkom w 
sposób zwyczajowy w zależności od wagi informacji 
(e-mail, telefon, spotkania kierowników jednostek  
z Burmistrzem, pismo). 

Opracowano i wdrożono zasady 
tworzenia zespołów zadaniowych 
(projektowych). Zespoły tworzone są, 
niezależnie od istniejącej struktury 
organizacyjnej JST, do realizacji zadań 
wielodziedzinowych (co najmniej tych o 
charakterze strategicznym). 

Zespoły zadaniowe są tworzone, jednak nie ma 
opracowanych i wdrożonych zasad, które to 
precyzyjnie regulują. 

Zasady tworzenia zespołów zadaniowych określa  
typ/branża konkretnego zadania. Decyzję w tym 
zakresie podejmuje BMJ, kierując się 
doświadczeniem  
i kompetencjami poszczególnych członków 
powoływanego zespołu. 

Systemowo, tj. poprzez ujęcie w 
procedurach, kierownicy zespołów 
zadaniowych (projektowych) są 
włączeni w proces monitorowania 
efektów realizowanych zadań. 

Brak jest systemowego ujęcia omawianych kwestii. 

Kierownicy zespołów zadaniowych (projektowych) są 
włączeni w proces monitorowania efektów 
realizowanych zadań, zespoły zadaniowe 
powoływane są zazwyczaj zarządzeniem Burmistrza, 
gdzie określony jest zakres działań zespołu. 

Systemowo, tj. poprzez ujęcie w 
procedurach, kierownicy zespołów 
zadaniowych (projektowych) są 
włączeni w proces planowania 
i realizacji budżetu i WPF w zakresie 
powierzonych zadań. 

Kierownicy zespołów zadaniowych (projektowych) są 
włączeni w proces planowania i realizacji budżetu  
i WPF w zakresie powierzonych zadań. 

 

ZESPÓŁ – ANALIZA SAMOOCENY 

 

Obszar badania Wnioski 

Odpowiedzialność za realizację zadań 
wielodziedzinowych oraz nadzór nad 
nimi jest jednoznacznie przypisany do 
osób. 

Nie ma ogólnej procedury, w każdorazowo  
prowadzanym zarządzeniu w sprawie zespołów 
zadaniowych jest wskazywana osoba 
odpowiedzialna za nadzór realizowanych zadań. 
Jednak nie ma on określonej odpowiednimi 
wewnętrznymi przepisami „realnej” władzy nad tym 
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Obszar badania Wnioski 
zespołem. Osoby te są zazwyczaj z różnych 
wydziałów. 

Umiejętność skutecznej i efektywnej 
współpracy poziomej w ramach JST jest 
jednym z kryteriów oceny pracy 
pracowników. 

Pracownicy samorządowi mają sztywny odgórnie 
narzucony ustawowo system oceny w okresie  2-
letnim, z katalogiem jednolitych kryteriów oceny 
(jest tam kryterium pn. umiejętność pracy w zespole. 

Widoczny jest brak skutecznej współpracy pomiędzy 
pracownikami. Próby szkoleń, nauka współpracy jest 
podejmowana, ale wszystko uzależnione jest od 
zaangażowania osób. 

W ślad za odpowiedzialnością za 
zadanie idzie przełożenie służbowe nad 
pracownikami – członkami zespołu,  
w zakresie realizowanych prac. 
Zarządzający komórkami/jednostkami 
organizacyjnymi mają obowiązek 
oddelegowania pracowników do prac 
zespołowych w wymiarze niezbędnym 
do skutecznej realizacji zadań zespołu. 

Zarządzający komórkami/jednostkami 
organizacyjnymi mają obowiązek oddelegowania 
pracowników do prac zespołowych w wymiarze 
niezbędnym do skutecznej realizacji zadań zespołu. 
W praktyce stosowane są delegacje do wykonywania 
innych zadań, o ile wymaga tego potrzeba. 

 

Kierownik zespołu zadaniowego 
(projektowego) posiada formalne 
instrumenty motywowania 
pracowników do realizacji zadań 
zespołu. 

W aktach powołania zespołów zadaniowych nie 
określa się instrumentów motywacji dla członków 
zespołu. 

 

Zaangażowanie w prace w zespołach 
zadaniowych (projektowych) jest 
jednym z kryteriów oceny pracy 
pracowników – ocena w tym zakresie 
dokonywana jest z udziałem 
kierownika zespołu. 

Funkcjonują regulaminy jednostek organizacyjnych 
JST, w których istnieją zapisy dotyczące oceny pracy. 
Znajdują się one na stronach BIP danej jednostki 
organizacyjnej JST. 

Kierownicy zespołów zadaniowych nie biorą udziału  
w czynnościach oceny. 

 

KOMPETENCJE – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Kadra zarządzająca zadaniami 
(projektami) wielodziedzinowymi zna 
zasady tworzenia i funkcjonowania 
zespołów w JST. 

Kadra zarządzająca zna wymienione zasady. 
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Obszar badania Wnioski 

Co najmniej pracownicy uczestniczący  
w realizacji zadań strategicznych mają 
dostęp do podnoszenia kompetencji  
z zakresu współpracy i komunikacji 
wewnętrznej. 

Obowiązuje w UM system szkoleń (w formie 
pisemnej procedury) z zapewnionym budżetem na 
ten cel,  
w ramach którego pracownicy mogą podnosić swoje 
kompetencje. 

Kadra zarządzająca zadaniami 
(projektami) wielodziedzinowymi 
posiada kompetencje z zakresu 
zarządzania projektami. 

Dobór kierowników zespołów odbywa się  
z uwzględnieniem tego warunku. 

 

TECHNOLOGIE – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

System informatyczny wspiera proces 
komunikacji w JST (np. intranet miejski, 
inne rozwiązania). 

Nowości technologiczne nie są powszechne w JST i 
nie w pełni funkcjonują. 

W procesie komunikacji stosuje się najczęściej: e-
mail, IntraDok, e-dziennik. 

 

System informatyczny wspiera proces 
obiegu dokumentów w JST (np. miejski 
system zarządzania dokumentami, inne 
rozwiązania). 

System informatyczny wspiera proces obiegu 
dokumentów w JST m.in. miejski system zarządzania 
dokumentami. Funkcjonuje m. in.: SEOD, IntraDok, 
mail, KSAT, ePUAP. 

System informatyczny wspiera proces 
planowania inwestycji w ramach JST 
(np. warstwa inwestycyjna w miejskim 
systemie informacji przestrzennej). 

Projekty, plany opracowuje się na programach 
(możliwe są wizualizacje, wyliczenia itp.), co ułatwia 
pracę wewnątrz jednostki. Ponadto zintegrowany 
system informatyczny wspiera inwestycję  
w administrację lokalną, przez co może lepiej działać 
np. centralny system kierujący systemami gminnymi 
umożliwia obywatelowi w dowolnej gminie 
zameldowanie się,  wyrobienie dowodu osobistego, 
czy otrzymanie z dowolnego urzędu odpisu aktu 
stanu cywilnego. 

Proces współpracy i koordynacji działań 
w ramach JST jest systemowo 
doskonalony w oparciu o nabywane 
doświadczenie, zmianę kontekstu 
wewnętrznego i zewnętrznego, 

Uwzględniane są wpływające uwagi oraz własne 
spostrzeżenia poprawiające współpracę. 
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Obszar badania Wnioski 
zidentyfikowane dobre praktyki, czy 
informacje zwrotne pozyskiwane od 
interesariuszy. 
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

Do opisu obszaru zarządzania zasobami ludzkimi posłużono się danymi MRL oraz wynikami z arkuszy 
samooceny (patrz Załącznik 7: Arkusz diagnostyczny z samooceny – zarządzanie zasobami ludzkimi 
– podsumowanie wyników). 

Rysunek przedstawia dane dotyczące udziału wydatków na szkolenia i rozwój zawodowy  
w wydatkach bieżących (w %). Miasto Jasło, pomimo wskaźnika powyżej średniej dla grupy 
porównawczej oraz mediany, cechuje ujemna dynamika wzrostu. Co więcej, spośród analizowanych 
miast, Jasło odnotowuje najwyższą ujemną dynamikę tj.: -1,03.  

Rysunek 9. Udział wydatków na szkolenia i rozwój zawodowy w wydatkach bieżących (w %) 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020 r. 

 

PROCEDURY – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Proces zarządzania zasobami ludzkimi 
jest opisany i określa zasady wyboru 
pracowników, na podstawie 
zdefiniowanych kryteriów naboru 
umożliwia poszukiwanie pracowników 
wg trzech kryteriów: wiedzy, 
umiejętności i zachowań. 

W UMJ obowiązuje procedura w ramach systemu 
zarządzania jakością pn. Przyjmowanie do pracy  
i rozwój zawodowy pracowników Urzędu Miasta  
w Jaśle. 

Regulamin pracy lub inny dokument 
systemowy wprowadza zasady 
ustalania zastępstw w celu 
zapewnienia ciągłości działania JST. 

Regulamin Pracy i Regulamin Organizacyjny określają 
zasady  zastępstw. 
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Obszar badania Wnioski 
Zasady te mają swoje odzwierciedlenie 
w umowach o pracę lub 
w indywidualnych zakresach czynności 
lub opisanych kartach stanowiska 
pracy. 

Zasady podnoszenia kompetencji 
pracowników zostały opisane  
i upowszechnione wśród pracowników. 

Zasady zostały ujęte w procedurze systemu 
zarządzania jakością. Kierownicy poinformowali 
pracowników  
o zasadach podnoszenia kwalifikacji. 

System wynagradzania ma charakter 
motywacyjny. Reguluje kwestie 
zmiennych składników płacy za 
dodatkowe zadania, w tym  
o charakterze strategicznym (np. 
poprzez wartościowanie stanowisk 
pracy, system premii, dodatków 
specjalnych lub nagród, zasady 
wynagradzania zespołów 
zadaniowych). 

W jednostkach funkcjonują regulaminy 
wynagradzania i szczegółowo regulują omawiane 
kwestie. 

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy system 
nagradzania ma charakter motywacyjny, jest to 
subiektywna ocena.  

System ocen okresowych uwzględnia 
kryteria istotne z punktu widzenia 
działań rozwojowych (osiąganie celów, 
praca zespołowa, komunikacja, 
współpraca z innymi jednostkami, 
kreatywność). 

Zostało to określone w zarządzeniu dotyczącym 
oceny okresowej. W ramach systemu zarządzania 
jakością obowiązują odpowiednie procedury. 

Awans stanowiskowy i/lub płacowy 
jest logicznie powiązany z systemem 
oceny pracy. 

Bezpośredni przełożeni (zarazem dokonujący oceny) 
mają możliwość wnioskowania o awans, a we 
własnych kompetencjach przyznawania dodatków 
specjalnych  
i motywacyjnych. Uzyskana ocena jest jednym  
z kryteriów wniosku o awans pracownika. 

Istniejące procedury wspierają stałe 
dzielenie się wiedzą między 
pracownikami, w tym między 
pracownikami bardziej i mniej 
doświadczonymi. 

Procedura systemu zarządzania jakością dotycząca 
podnoszenia kwalifikacji pracowników zakłada 
dzielenie się wiedzą, ponadto w Urzędzie wdrożono 
kodeks etyki zakładający pomocniczą postawę wobec 
współpracowników. 

Problemem w tym obszarze jest brak chęci 
niektórych pracowników do dzielenia się wiedzą. 

W  urzędzie i jednostkach 
organizacyjnych JST przygotowano  
i wdrożono procedury 

W Urzędzie obowiązuje Wewnętrzna polityka 
antymobbingowa wprowadzona zarządzeniem nr 
27/2014 BMJ z dn. 20 marca 2014r. 

Istnieją także kodeksy etyki pracownika.  
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Obszar badania Wnioski 
antymobbingowe i 
niedyskryminacyjne. 

System zarządzania strategicznego i 
system podnoszenia kompetencji są ze 
sobą powiązane (np. plany szkoleniowe 
budowane są z uwzględnieniem celów i 
zadań strategicznych, wspierane są 
umiejętności zarządcze). 

Szkolenia w większości organizowane są w zależności 
od potrzeb i na wniosek pracowników/kierowników. 
Odbywają się również szkolenia kadry kierowniczej,  
a od końca 2019 r. – cykliczne spotkania kadry 
kierowniczej, które także ukierunkowywane są na 
wspólne zdobywanie wiedzy z zakresu wiedzy  
o procedurach, wiedzy o mieście i podejmowanych 
działaniach. 

 

ZESPÓŁ – ANALIZA SAMOOCENY 

 

Obszar badania Wnioski 

Zadania, cele i priorytety w realizacji 
zadań są skutecznie komunikowane 
pracownikom. 

Organizowane są zebrania pracowników, mailing 
wewnętrzny w jednostkach organizacyjnych, 
jednostki dostają informacje o celach, zadaniach. 

Decyzje w sprawie alokacji nowych lub 
ograniczenia dostępnych zasobów 
ludzkich (wzrost/spadek liczby etatów) 
są podejmowane z uwzględnieniem 
informacji o zadaniach strategicznych  
i priorytetowych. 

Według Regulaminu Organizacyjnego UMJ 
dokonywany jest cyklicznie opis limitów etatów  
w poszczególnych komórkach UM (uwzględniający 
zakres realizowanych przez nie zadań). 

Jednostki organizacyjne realizują zasadę 
racjonalnego zatrudnienia. W razie likwidacji działu 
informuje się pracowników o planowanych 
zmianach. 

W strukturze funkcjonuje 
stanowisko/komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za koordynację procesu 
zarządzania zasobami ludzkimi  
i wsparcie w tym zakresie dla 
zarządzających. 

Główne decyzje podejmuje BMJ/ Zastępcy i Sekretarz 
Miasta, a więc szczebel centralny. Wydział 
Organizacyjny i Kadr pełni rolę obsługi technicznej 
podejmowanych decyzji kadrowych. 

Pracodawca promuje dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniami pomiędzy 
pracownikami JST (np. poprzez system 
szkoleń wewnętrznych). 

Promowane jest dzielenie się wiedzą  
i doświadczeniami pomiędzy pracownikami JST (np. 
poprzez system szkoleń wewnętrznych). 

Obszarem problemowym jest brak chęci dzielenia się 
wiedzą przez pracowników.  
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Obszar badania Wnioski 

Pracodawca wspiera i promuje etyczne 
relacje pomiędzy przełożonymi a 
pracownikami, w tym poprzez 
wdrożenie procedury przeciwdziałania 
mobbingowi i dyskryminacji. 

Opracowano i wprowadzono odpowiednie 
procedury m.in.: Kodeks Etyki Pracownika oraz 
Wewnętrzną politykę antymobbingową. 

Pracodawca podejmuje decyzje 
strategiczne z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi na podstawie 
danych i faktów, w tym uwzględnia 
opinie  
i potrzeby pracowników. 

Analizowane są wnioski wpływające od kadry 
zarządzającej, opinie Sekretarza Miasta oraz uwagi 
pracowników. 

Pracodawca poprzedza zmiany 
systemowe w procesie zarządzania 
zasobami ludzkimi, współtworzy z 
pracownikami, których zmiany dotyczą. 

Pracodawca prowadzi konsultacje z pracownikami. 

Pracodawca aktywnie wspiera i 
promuje postawę współpracy i 
dzielenia się wiedzą między 
pracownikami, z wyłączeniem spraw 
objętych tajemnicą 
służbową/poufnością, gdzie obowiązują  
i są promowane reguły odwrotne. 

Przy każdej okazji podkreślana jest pozytywna strona 
współpracy i przekazywania wiedzy pomiędzy 
pracownikami. 

Zwrócono uwagę, iż Burmistrz Miasta zabiega  
o zachowanie najwyższych standardów współpracy. 

Pracodawca poszukuje, dostrzega  
i promuje utalentowanych 
pracowników, w tym talenty zarządcze. 

Realizacja następuje poprzez awanse wewnętrzne 
oraz przyznawanie dodatków motywacyjnych. 

 

KOMPETENCJE – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Kadra zarządzająca w urzędzie i jednostkach 
organizacyjnych JST oraz w komunalnych 
osobach prawnych posiada przygotowanie  
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
okresowo uczestniczy w szkoleniach z tego 
zakresu – wewnętrznych lub zewnętrznych. 

Kadra zarządzająca JST uczestniczy w 
szkoleniach również z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi. 

Wdrażanie nowych metod zarządzania 
zasobami ludzkimi jest systemowo 

Uzupełnienie kompetencji następuje w 
głównej mierze poprzez szkolenia kadry 
zarządzającej.  
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Obszar badania Wnioski 
poprzedzane uzupełnieniem kompetencji 
kadry zarządzającej. Jednostki organizacyjne mają zakupione 

programy prawne, na których jest dostęp do 
szkoleń on-line. Pracownicy obsługujący 
program mają możliwość szkolenia on-line. 

 

 

TECHNOLOGIE – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Pracodawca dysponuje oprogramowaniem 
wspierającym proces komunikacji 
wewnętrznej (np. Intranet). 

Funkcjonuje Intranet, jednak nie we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych. 

Najpopularniejszą metodą jest posługiwanie 
się wiadomościami e-mail.  

Stanowisko/komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za koordynację procesu 
zarządzania zasobami ludzkimi dysponuje 
oprogramowaniem wspierającym procesy 
zarządzania zasobami ludzkimi usprawniające 
współpracę z zarządzającymi. 

Istnieją omawiane oprogramowania (Program 
SIGMA oraz KSAT oraz programy kadrowe 
zintegrowane z płatnikiem. 

Proces współpracy i koordynacji działań w 
ramach JST jest systemowo doskonalony w 
oparciu o nabywane doświadczenie, zmianę 
kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego, 
zidentyfikowane dobre praktyki czy 
informacje zwrotne pozyskiwane od 
interesariuszy. 

Omawiany proces jest systematycznie 
doskonalony.  

Urząd stale śledzi i wprowadza innowacje 
usprawniające współpracę oraz koordynację 
działań. 
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JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH  

Oceny jakości i dostępności usług publicznych dokonano na podstawie badania satysfakcji klientów 
UMJ (patrz Załącznik 8: Badania satysfakcji Klienta UMJ 2020) oraz arkuszy diagnostycznych  
z samooceny (patrz Załącznik 9: Arkusz diagnostyczny z samooceny – jakość i dostępność usług 
publicznych – podsumowanie wyników). 

Ankieta satysfakcji klienta została przeprowadzona w czerwcu 2020 roku. Poniżej przedstawiono 
główne wnioski, jakie uzyskano na jej podstawie: 

⇒ W porównaniu do 2012 r. liczba klientów spadła z 74% do 55,7%, co oznacza, że coraz więcej 
osób korzysta z elektronicznego katalogu usług urzędu. 

⇒ 73,2% ankietowanych korzysta z usług urzędu w celu otrzymania decyzji lub zaświadczenia. 
⇒ Klienci bardzo dobrze oceniają obsługę w UMJ. 29% ankietowanych było bardzo 

zadowolonych z obsługi, a 34,4% raczej zadowolonych. 
⇒ Ze względu na uruchomioną specjalną procedurę funkcjonowania Urzędu Miasta, związaną  

z zagrożeniem epidemiologicznym w Jaśle, uruchomiony został tymczasowy punkt obsługi 
klienta. Pracująca w tym punkcie osoba w większości przypadków jest w stanie udzielić 
informacji lub skierować klienta do odpowiedniego stanowiska. Punkt jest uruchomiony 
tymczasowo. Klienci bardzo dobrze ocenili działanie punktu obsługi klienta. W ich opinii 
powinien on funkcjonować stale.  

⇒ Ponad połowa ankietowanych (55,7%) wskazuje, że najlepszym sposobem przekazywania 
informacji jest strona internetowa i profil na Facebook’u. Nowe informacje na stronie 
internetowej pojawiają się co najmniej raz dziennie i dotyczą bieżących zadań, widoczne są 
natychmiast po publikacji materiału.   

⇒ Sytuacja spowodowana epidemią zmusiła klientów (19,1%) do korzystania  
z elektronicznych sposobów kontaktów z UMJ. Najwięcej ankietowanych kontaktuje się w 
pierwszej kolejności telefonicznie, a następnie elektronicznie (46,4%). Z profilu zaufanego 
korzysta 31,7%, nieco mniej, bo 29,5%  z poczty elektronicznej. 

⇒ Metoda komunikacji urzędu z klientem zależy od wieku adresata komunikatu. 

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród osób z niepełnosprawnościami, które mieszkają na 
terenie miasta Jasła wykazało, że aż 65,4% z nich uważa, iż strony internetowe UMJ i jednostek 
organizacyjnych są funkcjonalne i nie sprawiają im problemów z korzystaniem. 

Dokonana na podstawie Narzędzia Samooceny Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła ocena  
w obszarze Doskonalenie świadczenia usług wykazała, że poziom dojrzałości w tym zakresie jest  
w głównej mierze podstawowy lub średnio-zaawansowany (patrz Załącznik 2: Narzędzie 
Samooceny Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła).  

Poziom podstawowy określono dla następujących wymiarów: zaawansowanie procesu cyfryzacji 
usług, strategiczne podejście do wdrażania zasad „otwartego rządzenia”, podnoszenie stanu wiedzy  
i znajomości zasad „otwartego rządzenia”, wewnętrzne przygotowanie w ramach JST do wdrażania 
strategicznego podejścia zasad „otwartego rządzenia“, zwiększanie zaangażowania interesariuszy  
w działania jednostek samorządu, budżet obywatelski/partycypacyjny, ocena (ewaluacja) lokalnych 
polityk/usług publicznych, przekazywanie informacji o wynikach oceny, ocena ex ante decyzji 
regulacyjnych, ocena ex post  decyzji regulacyjnych, wewnętrzne przegotowanie w ramach JST do 
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oceny decyzji regulacyjnych, współpraca i komunikacja z urzędem zamówień publicznych, 
obciążenia administracyjne. 

Poziom średnio-zaawansowany wskazano dla wymiarów: infrastruktura i system wsparcia 
świadczenia usług elektronicznych, jakość oceny lokalnych polityk /usług publicznych, 
wykorzystanie wyników oceny lokalnych polityk publicznych / usług publicznych, polityka zamówień 
publicznych poniżej progu ustawowego, szkolenia i rozwój potencjału organizacji w zakresie 
zamówień publicznych, wewnętrzny potencjał w zakresie polityki zamówień publicznych w JST, 
dostępność i przejrzystość procedur administracyjnych w JST. 

W styczniu 2000 roku jako pierwszy w Polsce Urząd Miasta w Dzierżoniowie otrzymał certyfikat 
jakości ISO. Zarząd Miasta Jasła już w kwietniu 2000 roku podjął decyzję o wprowadzeniu w Urzędzie 
Miasta w Jaśle systemu zarządzania jakością (SZJ) opartego o normę ISO. W następstwie tego w 
maju podpisano umowę ze SK Umbrella w sprawie udzielania pomocy przy opracowaniu i wdrażaniu 
SZJ. Zarząd mając na uwadze podniesienie standardu świadczonych usług dla mieszkańców w 
czerwcu 2000 roku przyjął Politykę Jakości. Główne cele Polityki Jakości to:  

1. Poprawa Jakości obsługi mieszkańców, a w szczególności: 
⇒ poprawa terminowości załatwiania spraw, 
⇒ załatwianie spraw wnoszonych do Urzędu Miasta w trybie i terminie określonych  

w przepisach prawa. 
⇒ nawiązywanie kontaktów z klientami na zasadach partnerskich z zachowaniem służebności 

Urzędu wobec członków wspólnoty lokalnej, 
⇒ tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu w oczach petentów; 
2. Poprawa jakości zarządzania, a w szczególności: 
⇒ uporządkowanie prowadzonej działalności, 
⇒ poprawa jakości rozwiązań organizacyjnych, 
⇒ zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zadaniach realizowanych przez 

poszczególne wydziały, 
⇒ wprowadzane skutecznego mechanizmu kontroli oraz samokontroli i oceny realizacji zadań  

i poleceń, 
⇒ utrzymanie dobrej atmosfery pracy oraz satysfakcji pracownika. 
3. Uwzględnianie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w opracowanych programach 

i planach rozwojowych. 
4. Uwzględnianie w bieżącej działalności kierunków i celów określonych w strategii miasta. 
5. Tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości 

rozwoju lokalnego. 
6. Uruchomienie procesu ciągłego doskonalenia działania Urzędu. 

Norma ISO 9001 wydanie 2000 – Systemy zarządzania jakością reguluje wymagania w stosunku do 
SZJ w danej organizacji w celu uzyskania zadowolenia klienta oraz spełnienia jego oczekiwań  
i wymagań, przy zachowaniu wymagań odpowiednich przepisów. Norma preferuje podejście 
procesowe do zarządzania jakością.  

W okresie od lipca do listopada 2000 roku konsultanci z Umbrelli przeprowadzili szkolenia członków 
Zarządu Miasta Jasła, kadry kierowniczej oraz 38-osobowej grupy pracowników urzędu. Następnie 
rozpoczęto prace przy opracowaniu dokumentacji systemu zarządzania jakością. Powołany został 
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Komitet Sterujący, Pełnomocnikiem ds. Jakości został Sekretarz Miasta. W styczniu 2001 roku 13 
osób z UM uzyskało certyfikat auditora wewnętrznego. Na koniec kwietnia zakończono prace 
związane z przygotowaniem wstępnej dokumentacji systemu.  

Głównym celem przyświecającym wprowadzeniu Normy ISO w Urzędzie Miasta w Jaśle było ciągłe 
doskonalenie pracy urzędu oraz lepsze, szybsze i efektywniejsze załatwianie spraw mieszkańców 
miasta.  

Aby porównać poziom świadczonych przez UMJ usług przed i po wdrożeniu SZJ opartego 
o normę ISO przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców Jasła. Sondaż 
przeprowadzony został w dniach 25.07.-14.08.2001 roku. Ankieterzy odwiedzili mieszkańców 
miasta na 8 osiedlach. Łącznie przygotowano 400 ankiet, z czego połowa została przekazana 
osobom zamieszkałym w domach jednorodzinnych, pozostała część trafiła do mieszkańców 
budynków wielorodzinnych. Główne wnioski z przeprowadzonego badania wskazują na wysoką 
ocenę funkcjonowania UMJ: 

⇒ 80 % spraw mieszkańcy załatwiają w urzędzie osobiście, 
⇒ 40 % spraw wymagało uzupełnienia /poprawy, 
⇒ 55 % ankietowanych uznało, że system informacji w UMJ jest dobry, 
⇒ 66 % uważa za dobry pierwszy kontakt z pracownikiem UMJ. 
⇒ 84 % spraw załatwionych pozytywnie i w czasie zgodnym z przepisami, 
⇒ 63 % bardzo dobrze i dobrze ocenia pracę RMJ, 
⇒ 78 % bardzo dobrze i dobrze ocenia pracę Burmistrza. 

W maju 2002 roku SK „Umbrella” pozytywnie oceniło gotowość Organizacji (UMJ) do 
przeprowadzenia auditu certyfikacyjnego. 

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta został udokumentowany w formie: 

⇒ Księgi Jakości, 
⇒ Procedur jakości wraz z ich opisem oraz wykorzystywanymi w nich formularzami, 
⇒ Instrukcji jakości, które uszczegółowiają zapisy odpowiednich procedur, 
⇒ Kart stanowiskowych, 
⇒ Informacji dla klientów, 
⇒ aktów normatywnych wewnętrznych, tj. uchwał Rady Miejskiej Jasła, Zarządzeń BMJ, 
⇒ aktów normatywnych zewnętrznych. 

Wdrożony System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie zadania realizowane przez Urząd 
Miasta w Jaśle. 

W wyniku postępowania zgodnego z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych wyłoniono firmę 
Polski Rejestr Statków S.A. z Gdańska, która w dniach 01-02.10.2002 roku przeprowadziła w UM  
w Jaśle audyt certyfikacyjny na zgodność opracowanego i stosowanego systemu zarządzania 
jakością z normą ISO 9001:2000. W październiku 2002 roku Urząd Miasta otrzymał certyfikat jakości 
na zgodność z normą ISO 9001:2000 w zakresie całej działalności Urzędu. Certyfikat został 
przyznany na okres trzech lat i był odnawiany co trzy lata, do roku 2017. W 2017 roku wykonano 
analizę w zakresie celowości przedłużenia certyfikatu w oparciu o normę ISO 9001:2015. Ze względu 
na zakres koniecznych do wprowadzenia zmian w dokumentacji SZJ oraz na fakt uregulowania  
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w UMJ spraw związanych z analizą ryzyka, BMJ podjął decyzję o utrzymaniu od 2017 roku SZJ  
w UMJ, przy czym nie jest on poddawany certyfikacji przez jednostkę zewnętrzną. 

Kierownictwo UMJ określa, planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania  
w celu zapewnienia zgodności SZJ oraz podejmuje działania doskonalenia skuteczności tego 
systemu. Kierownictwo UMJ wprowadzając nowoczesną strukturę organizacyjną utworzyło Punkt 
Informacyjny zlokalizowany na parterze budynku, którego celem nadrzędnym jest zapewnienie 
pełnej i fachowej obsługi klienta poprzez: 

⇒ udzielanie pełnej informacji o zadaniach i kompetencjach poszczególnych komórek 
organizacyjnych, 

⇒ możliwość uzyskania wzorów wniosków z pełnym opisem potrzebnych dokumentów  
i załączników do załatwienia sprawy, 

⇒ dostępność do aktów prawnych poprzez możliwość skorzystania z programu prawniczego 
„LEX", 

⇒ dostępność do archiwalnych i obowiązujących aktów własnych stanowiących prawo 
miejscowe i nie tylko. 

Na parterze budynku Urzędu Miasta zainstalowano ogólnodostępny Infomat. W bezpośrednim 
otoczeniu sali narad RMJ (I piętro, sala nr 102) utworzono ogólnodostępną bezprzewodową sieć 
komputerową (m.in. dla przedstawicieli mass mediów, gości, klientów). Sieć ta funkcjonuje w tzw. 
strefie DMZ (strefie zdemilitaryzowanej), co czyni ją neutralną dla sieci Urzędu. 

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu (www.um.jaslo.pl lub www.jaslo.pl) zamieszczone zostały 
Informacje dla klientów zawierające wzory wniosków dostępnych w Urzędzie Miasta.  

Elementem badania zadowolenia klientów jest przeprowadzana systematycznie (wg decyzji BMJ) 
ankietyzacja kierowana do klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych, mająca na celu uzyskanie 
informacji nt. wdrożonego systemu jakości; jej wyniki stanowią podstawę do podejmowania działań 
modyfikujących wprowadzony SZJ. Badania takie zostały przeprowadzone w 2004, 2006, 2012  
i 2020 roku. 

Dla zapewnienia stałej przydatności i zgodności wdrożonego w Urzędzie Miasta SZJ oraz 
efektywności w osiąganiu zamierzonych celów – planowo przeprowadzane są audyty wewnętrzne. 
Do przeprowadzenia audytów BMJ powołał zespół auditorów wewnętrznych - pracowników 
odpowiednio przeszkolonych do przeprowadzania tego typu badań. Pełnomocnik ds. Jakości 
przygotowuje roczny plan audytów, kierując się statusem i ważnością audytowanych procesów i 
obszarów. Szczegółowy zakres obowiązków auditorów, przebieg audytów wewnętrznych oraz 
przygotowanie i dystrybucję planu audytów zawiera stosowna procedura. 

Najwyższe Kierownictwo przeprowadza przeglądy, polegające na formalnej ocenie stanu Systemu 
Zarządzania Jakością, jego przydatności do Polityki Jakości, nowych celów Urzędu Miasta 
wynikających ze zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Źródłem danych 
umożliwiających dokonanie analizy są: raporty z audytów wewnętrznych, podjęte działania 
korygujące i zapobiegawcze, raporty Pełnomocnika ds. Jakości, wyniki przeprowadzonej 
ankietyzacji klientów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, skargi i wnioski klientów, zapisy  
z poprzednich przeglądów. W okresie od 2002 r. do 2017 r. przeglądy wykonywane były dwa razy 
w roku, a od 2017 roku przeglądy wykonywane są raz w roku. Wymienione dane analizowane są 
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zarówno podczas wykonywania przeglądów Kierownictwa, jak również ich analiza może być 
dokonywana m.in. podczas narad i spotkań z Kierownikami komórek organizacyjnych. Z wszystkich 
podjętych działań sporządzane i archiwizowane są zapisy oraz podejmowane są stosowne 
czynności. 

Kierownictwo w sposób systematyczny i ciągły doskonali wdrożony System Zarządzania Jakością 
poprzez monitorowanie, ankietowanie, nadzorowanie i analizę określonej Polityki Jakości oraz 
realizację wytyczonych celów. Przyjęte i określone w procedurach zasady szkoleń pracowników, jak 
również podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, a także dokonywanie przeglądów 
przez Najwyższe Kierownictwo stanowią gwarancję ciągłego doskonalenia SZJ w Urzędzie Miasta  
w Jaśle. 

Wprowadzając do UM w Jaśle SZJ oparty o normę ISO 9001:2000 (w 2010 roku w związku 
z nowym wydaniem normy ISO 9001:2008 zaktualizowano dokumentację SZJ i poddano ją 
certyfikacji przez jednostkę zewnętrzną) osiągnięto poniższe korzyści: 

1. Lepsza komunikacja z mieszkańcami: 
⇒ uruchomiono punkt informacyjny na parterze budynku, 
⇒ wszystkie niezbędne informacje dla klientów dostępne są na stronie internetowej UMJ, 
⇒ systematycznie przeprowadzane ankiety wśród mieszkańców dają możliwość porównania 

poziomu świadczonych usług przez UMJ.  
2. Szybsze załatwianie spraw mieszkańców (wyznaczony cel: krótszy termin niż określony 

w KPA, kontrola bieżąca „pobytu” danej sprawy w urzędzie); wdrożony został w UMJ 
elektroniczny obieg dokumentów; w okresie od 2011 r. do 2019 r. załatwionych zostało ok. 
90 tys. spraw zarejestrowanych w ww. systemie, a których średni termin załatwienia 
wynosił 12,78 dnia; uwzględniając załatwione sprawy jednodniowe (ok. 216 tys. spraw) 
średni termin wynosił 4,48 dnia. Ponadto w ww. okresie razem wydano 135 955 decyzji. Z 
tego uchylono 291 decyzji, co stanowi 0,21% decyzji wydanych. Złożono 136 odwołań, co 
stanowi 0,10% decyzji wydanych. Ze złożonych odwołań 60,30% rozstrzygnięto na korzyść 
interesanta. 

3. Duże znaczenie promocyjne (drugi urząd posiadający certyfikat ISO w woj. podkarpackim). 
4. Okresowe przeglądy pozwalają na doskonalenie SZJ nakierowanego na zwiększenie 

zadowolenia klienta. 
5. Wprowadzenie SZJ odciążyło kierownictwo od spraw bieżących, przez co może ono 

skoncentrować się na sprawach ważnych dla całego miasta. 

PROCEDURY – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Akty prawa miejscowego i zarządzeń 
ustalających sposób świadczenia usług 
administracyjnych/komunalnych podlegają 
systematycznym przeglądom, pod kątem ich 
skuteczności i efektywności. Wnioski z 

Dwa razy do roku ma miejsce Przegląd 
Kierownictwa Urzędu oraz analiza kluczowych 
procedur pod kątem ich skuteczności. 
Odbywają się również audyty wewnętrzne. 
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Obszar badania Wnioski 
przeglądów są podstawą do ich 
doskonalenia. Akty prawa miejscowego i zarządzeń 

ustalających sposób świadczenia usług 
administracyjnych/komunalnych podlegają 
systematycznym przeglądom, pod kątem ich 
skuteczności i efektywności. Są one 
umieszczane na stronie JST. 

System nadzoru nad dokumentami 
wprowadza obowiązek tworzenia tekstów 
ujednoliconych dla wszystkich regulacji (w 
tym zarządzeń) oraz ich udostępniania 
interesariuszom. 

System nadzoru nad dokumentami wprowadza 
obowiązek tworzenia tekstów ujednoliconych 
oraz  ich udostępniania interesariuszom. 

System wydawania uchwał jest jednolity 
(przygotowywany przez wszystkie komórki 
UMJ w specjalnym narzędziu informatycznym 
– Legislator). 

JST systemowo zbiera i wykorzystuje opinie 

interesariuszy do samooceny i doskonalenia 
sposobu świadczenia usług publicznych, w 
tym w zakresie szeroko rozumianej 
dostępności. 

JST systemowo zbiera i wykorzystuje opinie 
interesariuszy do samooceny i doskonalenia 
sposobu świadczenia usług publicznych. 

Zbierane są ankiety oceny pracy urzędników 
okresowo. Wykorzystuje się je do sprawdzenia, 
jak postrzegana jest jednostka przez petentów. 

Projekty lokalnych dokumentów 
strategicznych poddawane są m.in. 
konsultacjom społecznym z wykorzystaniem 
Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych. 

Projekty aktów prawa miejscowego  
i zarządzeń ustalających sposób świadczenia 
usług administracyjnych/ komunalnych/ 
społecznych współtworzone są  
z interesariuszami (nawet jeżeli przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego tego nie 
wymagają). 

Udział mieszkańców w tworzeniu aktów jest 
ograniczony. Ich udział uzależniony jest od 
rodzaju tworzonego dokumentu.  

System ustalania celów i ich monitorowania 
obejmuje wszystkie usługi publiczne 
świadczone przez JST. 

System ustalania celów i ich monitorowania 
obejmuje wszystkie usługi publiczne 
świadczone przez JST. Częste spotkania z 
mieszkańcami ukierunkowują i uściślają takie 
cele. 

Opracowane i wdrożone są standardy 
dostępności usług publicznych dla osób  
z ograniczoną mobilnością. 

Istnieją udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych. Można kontaktować się   
z urzędem za pośrednictwem np. poczty 
elektronicznej, strony internetowej lub 
wskazanego pracownika urzędu. 
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Obszar badania Wnioski 

Wprowadzenie nowej usługi poprzedzone 
jest audytem dostępności przeprowadzonym 
z udziałem reprezentantów odbiorców usług. 

Brak jest działań w omawianym zakresie.  

JST angażuje się w zmiany przepisów prawa,  
w tym w zakresie doskonalenia procedur 
realizacji usług publicznych (np. poprzez 
aktywny udział w stowarzyszeniach 
jednostek samorządu, innych formach 
zrzeszania się lub współpracy). 

Miasto podejmuje współpracę  
w wymienionym zakresie, szczególnie ze 
Związkiem Miast Polskich.  

 

ZESPÓŁ – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Uprawnienia i odpowiedzialność za realizację 
usług publicznych (w tym upoważnienia do 
wydawania decyzji administracyjnych) są 
delegowane do poziomu zapewniającego ich 
skuteczną (tj. pozbawioną błędów) i sprawną 
(tj. w możliwie najkrótszym terminie) 
realizację. 

Organy administracyjne odpowiedzialne za 
wydawanie decyzji i realizację usług 
publicznych posiadają stosowne uprawnienia i 
zapewniają sprawną i terminową realizację 
zadań. 

Upoważnienia do wydawania decyzji  
administracyjnych posiadają nie tylko 
kierownicy, ale również pracownicy 
merytoryczni wykonujący określone zadania, i 
to zarówno w UMJ, jak i w jednostkach 
podległych. 

Ciągłość świadczenia usług publicznych jest 
zapewniona poprzez system zastępstw. 

Zastępstwo każdej osoby jest zdefiniowane  
w zakresie czynności. 

Nie wszystkie stanowiska kierownicze mają  
w strukturze zastępców. 

W sytuacji ciągłości obsługi Interesanta 
najczęściej jest zapewniona sprawna i bieżąca 
obsługa. 

Ocena okresowa pracowników 
odpowiedzialnych za realizację usług 
publicznych realizowana jest z 
uwzględnieniem kryteriów: etycznego 
postępowania oraz jakości obsługi klientów. 

Ocena okresowa zapisana jest w stosownych 
dokumentach i odnaleźć ją można w aktach 
osobowych pracowników.  
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Obszar badania Wnioski 

Weryfikacja kandydatów na pracowników  
w naborach na stanowiska, na których 
świadczone są usługi publiczne, odbywa się  
z uwzględnieniem cech osobowościowych 
istotnych dla jakości obsługi klientów. 

Weryfikacja w tym zakresie odbywa się  
w ramach rozmowy kwalifikacyjnej. 

Bierze się pod uwagę wykształcenie, 
kompetencje i sposób przekazania 
posiadanych umiejętności. 

Nabór prowadzony jest z uwzględnieniem tych 
kryteriów, które są zapisane w ogłoszeniu  
o naborze. 

Co najmniej w zakresie usług publicznych o 
charakterze masowym w JST funkcjonują 
wyspecjalizowane zespoły lub biura obsługi 
klientów (forma dostosowana do wielkości i 
charakteru jednostki). 

Usługi publiczne są realizowane przez 
dedykowane zespoły. 

 

KOMPETENCJE – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Kompetencje pracowników 
odpowiedzialnych za realizację usług 
publicznych są uzupełniane odpowiednio do 
potrzeb (np. przed wprowadzeniem istotnej 
zmiany w sposobie świadczenia usług, przed 
uruchomieniem nowej usługi itp.). 

Przed wprowadzeniem nowej usługi 
pracownicy przechodzą odpowiednie 
szkolenia.  

Nowi pracownicy, zatrudnieni na stanowiska, 
na których świadczone są usługi publiczne, 
przechodzą - w ramach służby 
przygotowawczej - szkolenia stanowiskowe, 
kompleksowo przygotowujące ich do 
samodzielnego świadczenia usług 
publicznych o pożądanym standardzie. 

W UMJ obowiązuje system służby 
przygotowawczej i egzaminów na 
stanowiskach urzędniczych (przyjęty 
zarządzeniem burmistrza). 

Co najmniej pracownicy odpowiedzialni za 
świadczenie usług publicznych uczestniczą w 
szkoleniach z tzw. kompetencji miękkich (np. 
obsługa klientów, asertywność, komunikacja, 
etyka, dostępność). 

Pracownicy biorą udział w wymienionych 
szkoleniach. 

Pracownicy biorą systematycznie udział  
w szkoleniach w zakresie podnoszenia swoich 
umiejętności w zakresie obsługi klientów, 
zauważają jednak, iż szkoleń z zakresu 
kompetencji miękkich mogłoby się odbywać 
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Obszar badania Wnioski 
więcej. Wykorzystuje się wiedzę w ramach 
współpracy ze ZMP. 

Pracownicy odpowiedzialni za świadczenie 
usług publicznych angażują się w projekty 
mające na celu doskonalenie sposobu 
realizacji usług w oparciu o doświadczenia 
innych samorządów, w tym tzw. projekty 
benchmarkingowe, gdzie parametry 
dostarczanych usług są ściśle policzone i 
porównywane. 

Brak jest omawianych działań lub prowadzone 
są w niewielkim stopniu.  

 

TECHNOLOGIE – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Dostęp do usług publicznych świadczonych 
przez JST jest wzmocniony w sferze 
informacyjnej (tzw. wirtualne biura obsługi  
z wykazami usług, opisami usług (procedur), 
wzorami druków urzędowych). 

Wszelkie informacje znajdują się na stronie 
internetowej UMJ (www.jaslo.pl).  

Strona Urzędu zawiera zakładkę e-urząd, gdzie  
interesanci mogą pobrać wzory druków 
urzędowych wraz z objaśnieniami. Ponadto, 
funkcjonuje Miejski System Konsultacji 
Społecznych. 

Warunki techniczne na stanowiskach pracy 
umożliwiają elektroniczne procedowanie 
spraw co najmniej na poziomie 
interakcyjnym (klient może zwrócić się do JST 
w formie elektronicznej w każdej sprawie; na 
dalszym etapie sprawa jest kontynuowana 
elektronicznie lub tradycyjnie - w zależności 
od możliwości JST i wymogów prawa). 

W urzędzie są możliwości elektronicznego 
załatwienia sprawy, istnienie możliwość 
skorzystania z platformy ePUAP bez 
konieczności przychodzenia bezpośrednio do 
urzędu. 

Wszędzie, gdzie prawo dopuszcza taką 
możliwość, JST stwarza warunki do 
elektronicznego załatwiania spraw na 
poziomie transakcyjnym (możliwość 
załatwienia sprawy od początku do końca w 
formie elektronicznej). 

Na stronie miasta zamieszczone są formularze 
elektroniczne. UMJ obsługuje pocztę 
wpływającą drogą elektroniczną z podpisem 
zaufanym  lub certyfikowanym. 

Wyposażenie stanowisk pracy zapewnia 
niezakłóconą i efektywną obsługę obywateli i 
podmiotów oraz realizację procesów 
wewnętrznych, w tym z zachowaniem 

Wszystkie stanowiska pracy w JST posiadają 
odpowiednie zabezpieczenia oraz spełniają 
wymogi prawne. 
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Obszar badania Wnioski 
procedur ochrony danych (RODO) oraz 
adekwatnych reguł zabezpieczeń przed 
wzrastającymi cyberzagrożeniami. 

Proces jest systemowo doskonalony w 
oparciu o nabywane doświadczenie, zmianę 
kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego, 
zidentyfikowane dobre praktyki, czy 
informacje zwrotne od interesariuszy. 

Procesy są cały czas doskonalone.  
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PRZEJRZYSTOŚĆ, PARTNERSTWO I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA  

Do analizy obszaru przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna wykorzystano arkusze 
diagnostyczne do samooceny (patrz Załącznik 10: Arkusz diagnostyczny z samooceny – 
przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna – podsumowanie wyników), analizę jakościową 
działalności społecznej na terenie miasta Jasła oraz dane statystyczne dotyczące NGO.  

Na terenie miasta Jasła realizowane są poniżej wymienione inicjatywy społeczne: 

Młodzieżowa Rada Miejska Jasła 

Kierując się celem wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodych mieszkańców, 
Rada Miejska Jasła uchwałą Nr LXV/653/2014 z dnia 29 września 2014 r. wyraziła zgodę na 
utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła i nadanie jej statutu. 

W skład Rady wchodzi 20 członków, po dwóch ze szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Jasło lub której przekazuje dotacje z budżetu. Kadencja Rady trwa dwa lata. Na przełomie 
marca  
i kwietnia 2019 roku odbyły się wybory na kolejną kadencję. Rada zapewnia uczestnictwo młodzieży  
w procesie podejmowania decyzji mających wpływ na jakość życia w środowisku lokalnym oraz 
reprezentuje potrzeby dzieci i młodzieży wobec organów Miasta i podmiotów działających na rzecz 
ludzi młodych. 26 lutego 2019 r. odbył się Turniej Piłki Ręcznej dla dziewcząt i chłopców, 
organizowany przez Młodzieżową Radę Miejską Jasła, pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła.  
W Turnieju brało udział 5 drużyn dziewcząt i 4 drużyny chłopców z sześciu jasielskich szkół. Pod 
patronatem Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła odbył zlot „Śladami posła Jana Madejczyka”. Radni 
młodzieżowi uczestniczyli w „Festiwalu Kolorów”. Pod koniec 2019 roku zainicjowana została akcja 
„Czas na kask”, promująca używanie kasku ochronnego podczas jazdy na rowerze.   

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

W sierpniu 2019 roku pięć organizacji pozarządowych złożyło wniosek o powołanie Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. BMJ zarządzeniem nr V/147/2019 z dnia 01.10.2019 r. utworzył 
MRDPP w Jaśle,  a następnie wystąpił do MRJ z projektem uchwały w sprawie określenia trybu 
działania rady i sposobu naboru jej członków. RMJ w dniu 14 października 2019 roku podjęła 
uchwałę Nr XVIII/161/2019 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji  
i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle. W uchwale określono tryb 
powoływania członków Rady oraz organizację i tryb jej działania. Uchwała stanowi akt prawa 
miejscowego i została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 5011.  
W listopadzie i grudniu 2019 roku została przeprowadzona procedura naboru członków Miejskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada została powołana Zarządzeniem BMJ Nr V/4/2020 r. z 
dnia 08.01.2020 r. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle  podjęła działania od 
stycznia 2020 roku.  

Rada Seniorów Miasta Jasła 

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy społeczności lokalnej, w tym najstarszego 
pokolenia mieszkańców, Rada Miejska Jasła uchwałą Nr LXVI/676/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku 
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powołała Radę Seniorów Miasta Jasła oraz nadała jej statut. Obecnie Rada liczy 16 członków, którzy 
reprezentują organizacje działające na rzecz osób starszych. Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada działa 
społecznie. Rada podejmuje działania mające na celu integrację jasielskiego środowiska osób 
starszych i wzmocnienie udziału seniorów w życiu miasta. Rada jest ciałem inicjatywnym, 
doradczym i konsultacyjnym wobec organów Miasta, z którymi współpracuje na wszystkich 
obszarach dotyczących osób starszych. BMJ zapewnia obsługę administracyjną Rady. W 2019 roku 
zakończyła się pierwsza kadencja Rady Seniorów. W lutym 2019 roku trwał nabór na członków Rady 
Seniorów drugiej kadencji, której skład ogłosił BMJ zarządzeniem nr V/29/2019 z dnia 28.02.2010 r. 
W 2019 roku BMJ wspierał Radę poprzez organizację dwóch działań z zakresu kultury. 16 stycznia 
2019 roku w JDK odbył się koncert noworoczny dla seniorów. W dniach 27-28 września 2019 roku 
odbyły się III Jasielskie Dni Seniora (w programie m.in. zawody sportowe, prezentacja osiągnięć 
seniorów, spektakl teatralny).  

Inicjatywa lokalna 

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez 
mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, które uzupełnia już funkcjonujące instrumenty – 
działania w ramach osiedli oraz Budżet Obywatelski. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły  
i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub 
pracy społecznej. w 2019 roku złożony został wniosek w ramach inicjatywy dotyczący modernizacji 
placu zabaw przy Zespole Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle. Realizacja tego wniosku nastąpiła w 2020 r. 

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 

Burmistrz Miasta Jasła przygotował projekt, a RMJ w dniu 28 sierpnia 2019 roku podjęła uchwałę 
Nr XV/135/2019 w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Mieście Jaśle. 
Określono w niej szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady ich promocji oraz zdefiniowano formalne wymogi, 
jakim muszą odpowiadać składane projekty. Uchwala została podjęta w związku z nowelizacją 
ustawy o samorządzie gminnym. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i została opublikowana 
w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 4614. W 2019 roku w ramach obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej nie wpłynął żaden projekt uchwały.  

Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych 

W 2019 roku BMJ wspierał organizacje pozarządowe, które działają w sferze: pomocy społecznej, 
kultury i sztuki, ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, sportu oraz zajmujących się ogrodami 
działkowymi. W obszarze Gminy Miasta Jasło działa 114 stowarzyszeń. Według danych 
pochodzących ze strony internetowej ngo.pl w Jaśle w 2020 roku działały 53 organizacje 
pozarządowe.  

Dane MRL wskazują, że na przestrzeni lat 2014-2018 wzrastał wskaźnik organizacji społecznych na 
1000 mieszkańców. W rok bazowym wynosił 3,9,  natomiast w roku 2018 wzrósł do 4,15.  
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Rysunek 10. Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego: www.systemanaliz.pl, dostęp: 31.08.2020r. 

PROCEDURY – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

W BIP lub odpowiednio na stronie 
internetowej JST są publikowane co najmniej 
wymagane prawem informacje, a wnioski  
o udostępnienie informacji publicznej są 
realizowane w ustawowym terminie. 

UMJ posiada dobrze funkcjonujący oraz 
rozbudowany BIP, gdzie publikowane są 
zgodnie  
z wymaganym prawem wszelkie niezbędne 
informacje.  

Uchwalono, upowszechniono i wdrożono co 
najmniej: zasady udziału mieszkańców w 
procesie uchwałodawczym, zasady 
konsultacji społecznych, zasady realizacji 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
zasady realizacji inicjatyw lokalnych. 

W mieście Jasło funkcjonuje Miejski System 
Konsultacji Społecznych. 

System ten nie jest dobrze oceniany przez 
użytkowników. Obecnie wymaga on od 
mieszkańców podania kilku danych (logowanie 
rozszerzone), a to zniechęca mieszkańca do 
skorzystania z tego systemu. celowe byłoby 
zmodernizowanie systemu i uproszczenie 
obowiązujących w nim procedur. 

Zasada udziału obywateli w współdecydowaniu 
jest możliwa. Organizowane są ankiety 
internetowe, ankiety oceniania pracowników 
obsługujących mieszkańców np. UMJ. 
Mieszkańcy mają prawo współdecydowania co 
do nowych inwestycji w ramach tzw. budżetu 
obywatelskiego. 
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Obszar badania Wnioski 

W JST funkcjonuje budżet obywatelski/ 
partycypacyjny, którego zasady są 
przedmiotem konsultacji i ewaluacji z 
udziałem mieszkańców. 

W mieście funkcjonuje Jasielski Budżet 
Obywatelski, głosowanie mieszkańców odbywa 
się w formie elektronicznej i tradycyjnej za 
pomocą karty głosowania.  

Procedura tworzenia planów strategicznych 
przesądza o obligatoryjnym włączeniu 
interesariuszy w proces tworzenia, 
aktualizacji, realizacji i monitorowania 
strategii. 

We wszystkich procedurach tworzenia 
dokumentów strategicznych zapisuje się 
obligatoryjny udział interesariuszy, odbywają 
się różnego typu konsultacje społeczne.  

Obok obligatoryjnych ciał opiniodawczych 
działają: młodzieżowa rada gminy oraz rada 
seniorów. 

Zostały utworzone Młodzieżowa Rada Miejska, 
Rada Seniorów oraz Miejska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego w Jaśle. 

W proces tworzenia, przeglądu i 
doskonalenia uchwał systemowo włączani są 
interesariusze. 

Większość aktów prawa miejscowego 
podejmowana jest bez udziału interesariuszy. 

W JST funkcjonują jednostki pomocnicze 
(dzielnice/osiedla/sołectwa), tam, gdzie to 
przestrzennie uzasadnione. 

Każde osiedle ma swój zarząd wybierany na 
zebraniu mieszkańców. Zarząd dysponuje 
wydzielonymi środkami na inwestycje  
i działalność. 

Zadania o charakterze ponadlokalnym 
realizowane są w partnerstwie (np. w drodze 
porozumień, związków komunalnych, umów  
o partnerstwie zawieranych dla konkretnych 
projektów, w innych formach). 

Realizowane są omawiane partnerstwa. Miasto 
realizuje projekty z m. in.: Związkiem Gmin 
Dorzecza Wisłoki, jednostkami powiatowymi 
lub wojewódzkimi.  

W Urzędzie i jednostkach organizacyjnych JST 
oraz w komunalnych osobach prawnych 
istnieją procedury i są wdrażane zasady 
etycznego postępowania, w tym 
zapobiegania zjawiskom korupcji i sytuacjom 
konfliktu interesów. 

W JST obowiązują kodeksy etyki pracownika 
(https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2012-
r/zarzadzenie-nr-iii-12-2012-z-dnia-23-
stycznia-2012-r.html).  

Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi jest wypracowywany 
wspólnie z organizacjami pozarządowymi. 

Przed uchwaleniem programu prowadzone są 
spotkania konsultacyjne z organizacjami 
pozarządowymi.  

JST opracowało i wdrożyło standardy 
udostępniania danych publicznych do 
ponownego wykorzystania („otwarte dane”). 

Opracowano zasady i warunki ponownego 
wykorzystania informacji dostępne na BIP 
Miasta. 
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ZESPÓŁ – ANALIZA SAMOOCENY 

 

Obszar badania Wnioski 

W JST funkcjonują zespoły/wyspecjalizowane 
stanowiska odpowiedzialne za koordynację 
działań z zakresu dostępu do informacji 
publicznej. 

W poszczególnych JST powołani zostali 
pracownicy odpowiedzialni za koordynacje 
wymienionych działań.  

Pracownicy podejmują inicjatywy związane  
z włączeniem interesariuszy w planowanie 
zadań i ich realizację. 

W ramach wymienionego działania 
pracownicy podejmują inicjatywy związane z 
włączeniem interesariuszy w planowanie 
zadań (np. warsztaty strategiczne z różnymi 
grupami interesariuszy w celu wypracowania 
dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Jasła, 
spotkania, szkolenia). 

Władze JST oraz kierownicy średniego 
szczebla analizują na bieżąco możliwości, a 
także krótko-  i długofalowe korzyści oraz 
koszty wynikające z podejmowania 
współpracy miedzysamorządowej w 
obszarach funkcjonalnych i w wypadku 
korzystnego bilansu planują lub podejmują 
takie inicjatywy. 

Tego typu działania są podejmowane i mają 
miejsce w wielu obszarach, np.: edukacji, 
komunikacji, transportu, społecznych, 
kulturalnych. 

W JST w przypadku zawierania formalnych 
partnerstw oraz powoływania ciał 
opiniodawczych i/lub jednostek 
pomocniczych, funkcjonują 
zespoły/wyspecjalizowane stanowiska 
odpowiedzialne za koordynację współpracy  
w tym zakresie. 

Działania w tym zakresie podejmują właściwe 
komórki merytoryczne UMJ. 

 

KOMPETENCJA – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

Pracownicy samorządowi uczestniczą 
systemowo w szkoleniach z zakresu dostępu 
do informacji publicznej oraz ochrony 
informacji niestanowiącej informacji 
publicznej (tj. dane osobowe, prawa 

Pracownicy biorą udział w takich szkoleniach, 
które są organizowane cyklicznie.  
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Obszar badania Wnioski 
autorskie, tajemnica przedsiębiorstwa, 
tajemnica skarbowa, itp.). 

Zwiększenie udziału interesariuszy  
w procesach współdecydowania  
i współzarządzania miastem jest poprzedzane 
szkoleniami dla pracowników 
zaangażowanych w proces po stronie JST. 

Nie prowadzono specjalistycznych szkoleń w 
tym zakresie. 

Pracownicy mają świadomość konieczności 
włączenia interesariuszy w działania JST. 

Pracownicy są świadomi konieczności 
włączenia interesariuszy w dedykowane 
działania.  

Proces wdrażania nowych mechanizmów 
partycypacji i udziału interesariuszy w 
procesach współdecydowania i 
współzarządzania miastem jest poprzedzany 
szkoleniami dla interesariuszy. 

Nie są prowadzone tego typu działania.  

 

TECHNOLOGIE – ANALIZA SAMOOCENY  

 

Obszar badania Wnioski 

W BIP i/lub na stronie internetowej JST 
upowszechniane są informacje o możliwości 
udziału mieszkańców w procesach 
współzarządzania miastem w formie 
przystępnej dla interesariuszy. 

Mieszańcy miasta mają wymienioną 
możliwość.  

JST przygotowuje i udostępnia dane 
publiczne do ponownego wykorzystywania 
np. do celów naukowych czy biznesowych, co 
zwiększa przejrzystość działań administracji i 
umożliwia ich kontrolę przez obywateli. 

Informacje umieszczane są w BIP UMJ.  

Proces współpracy z mieszkańcami  
i podmiotami z różnych sektorów jest 
systemowo doskonalony w oparciu  
o nabywane doświadczenie, zmianę 
kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego, 
zidentyfikowane dobre praktyki czy 
informacje zwrotne pozyskiwane od 
interesariuszy. 

Proces współpracy z mieszkańcami  
i podmiotami z różnych sektorów jest 
systemowo doskonalony w oparciu o 
nabywane doświadczenie, zmianę kontekstu 
wewnętrznego i zewnętrznego, 
zidentyfikowane dobre praktyki czy informacje 
zwrotne pozyskiwane od interesariuszy. 
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POZIOM KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 

W Urzędzie Miasta w  Jaśle zatrudnionych jest 119 pracowników na stanowiskach urzędniczych,  
w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Spośród nich 110 osób legitymuje się 
wykształceniem wyższym, natomiast pozostali średnim.  

W Urzędzie Miasta w Jaśle stosowane są następujące formy wsparcia i doskonalenia zawodowego 
oferowanych pracownikom w celu podnoszenia kwalifikacji: 

⇒ szkolenia obejmują zarówno kompetencje twarde, jak i kompetencje miękkie, 
⇒ konferencje, 
⇒ seminaria, 
⇒ studia, 
⇒ studia podyplomowe. 

W roku 2016 na podnoszenie kwalifikacji pracowników UMJ wydano 105 320 zł. W kolejnych dwóch 
latach kwota ta ulegała zmniejszeniu. 

Tabela 2. Budżet  przeznaczony na podnoszenie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej w latach 2016-2018 

Rok Wysokość budżetu w zł Wykonanie budżetu w zł % wykonania 
2016 105.320,00 98.474,40 93% 
2017 92.440,00 76.191,00 82% 
2018 94.000,00 77.451,00 82% 

Źródło: dane UMJ 

W latach 2016-2018 wzrastała liczba pracowników przeszkolonych. W roku 2016 było ich 99, w 2017 
– 124, a w roku 2018 – 158. W roku 2016 2 osoby skorzystały z dofinansowania do studiów, 
natomiast w dwóch kolejnych latach było to po 3 osoby. W Załączniku 11: Budżet szkoleniowy w 
JST zaprezentowano szczegółowe dane dotyczące budżetu przeznaczanego na szkolenie w 
jednostkach organizacyjnych miasta Jasła.  

Proces przyjmowania pracowników jest oparty na przepisach ustawy o pracownikach 
samorządowych z dnia 21 listopada 2018 r., które jednoznacznie nakazują prowadzenie otwartego 
i konkurencyjnego naboru na wszystkie wolne stanowiska urzędnicze. W oparciu o przepisy ustawy 
o pracownikach samorządowych wprowadzono Procedurę PRQ.04.00.00 ,,Przyjmowanie do pracy 
oraz rozwój zawodowy pracowników Urzędu Miasta w Jaśle”. Celem procedury jest ustalenie 
systemowych zasad zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Miasta w Jaśle opartych na modelu 
kompetencyjnym w celu udoskonalenia procesów rekrutacji i rozwoju zawodowego. Procedura 
opiera się na zasadach jawności, otwartości, konkurencyjności i jest spójna z pozostałymi funkcjami 
polityki personalnej urzędu, tj. motywowaniem pracowników, awansowaniem, wynagradzaniem, 
nagradzaniem, ocenianiem i dokształcaniem zawodowym. (Patrz: Załącznik 12: Narzędzia 
wprowadzone w celu prawidłowej realizacji zadań przez pracowników). 

Zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej  
i organizowaniu egzaminu kończącego służbę wprowadzony został Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Jasła Nr II/31/2009 z dnia 26.02.2009 r., które szczegółowo reguluje sposób przeprowadzania służby 
przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących 
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po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym  
w Urzędzie Miasta w Jaśle. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne 
przygotowanie pracownika do należytego wykonania obowiązków służbowych.  

Zarządzeniem Nr III/12/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23.01.2012 r. został wprowadzony 
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta w Jaśle, który określa zasady postępowania pracowników 
Urzędu w relacjach z interesantami, przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami.  
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WSPÓŁPRACA Z ZEWNĘTRZNYMI INTERESARIUSZAMI  

W podrozdziale omówiono szeroko informacje na temat skuteczności wdrożenia standardów 
dotyczących partnerstwa i aktywności społecznej.  

Budżet Obywatelski Miasta Jasła 

W 2018 i 2019 roku realizowane były budżety obywatelskie. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Jasła  
w dniu 26 lipca Rada Miejska Jasła przyjęła uchwałę Nr LXIX/709/2018 w sprawie budżetu 
obywatelskiego Miasta Jasła. W związku z doświadczeniami z realizacji pierwszej edycji JBO, 
Burmistrz Miasta Jasła wystąpił do Rady Miejskiej Jasła z propozycją zmian w regulaminie. Rada 
Miejska Jasła uchwałą nr V/36/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. przyjęła zmiany w regulaminie JBO. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2019 roku, 
poz. 1159.  

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. Ogólne zasady przeprowadzenia 
konsultacji w tej sprawie zostały określone w art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym, wg którego w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu 
decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu 
obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy.  

Ogólne zasady budżetu obywatelskiego Miasta Jasła 

W 2019 roku propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na kwotę nieprzekraczającą 500 
tys. złotych mógł składać każdy mieszaniec Jasła, który ukończył 13 lat, a projekt uzyskał poparcie 
25 mieszkańców miasta. W roku 2018 była to kwota 300 tys. zł. Formularze z propozycjami 
projektów zostały poddane ocenie przez zespół oceniający.  

Promocja JBO 

Przedsięwzięcie było promowane w mediach elektronicznych (portale internetowe) oraz 
tradycyjnie poprzez dystrybucję ulotek, plakatów i banerów. Kampania promocyjna była podzielona 
na dwie części. Pierwsza część dotyczyła promocji naboru wniosków, druga część dotyczyła 
promocji listy zgłoszonych projektów oraz głosowania na projekty.  

W dniu 30 września 2019 roku zakończyło się głosowanie. W wyniku jego rozstrzygnięcia ustalono, 
że zwyciężył projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 5 w Jaśle”, który uzyskał 
927 głosów. W dniu 1 października 2019 roku BMJ podał wyniki głosowania wraz z informacją  
o zwycięskim projekcie do wiadomości publicznej.  

W tym roku na Jasielski Budżet Obywatelski przeznaczono 500 tys. zł Nabór propozycji projektów 
na 2021 rok, który trwał od 17 sierpnia do 11 września. W tym czasie mieszkańcy złożyli 8 projektów  
z dziedzin: kultury, inwestycji rekreacyjnych i sportowych oraz zakupów urządzeń. Wartość 
wszystkich zgłoszonych projektów to 2 mln 90 tys. 200 zł. Propozycje projektów: 

⇒ Nabierz tężyzny pod tężnią – Jasło oddycha zdrowo – wartość 378 500 zł, 
⇒ Jasielska liga e-sportu – 72 000 zł, 
⇒ Franciszkańskie kolędowanie z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem – 35 700 zł, 
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⇒ Murale dla mieszkańców Jasła – 35 000 zł, 
⇒ Pumptrack – budowa asfaltowego toru rowerowego w Jaśle  (lokalizacja – osiedle 

Sobniów)- 499 000 zł, 
⇒ Budowa oświetlenia toru rolkowego na terenie MOSiR w Jaśle – 170 000 zł, 
⇒ Zakup zamiatarki samojezdnej do oczyszczania ulic Miasta Jasła – 400 000 zł, 
⇒ Trasa rolkowo – rowerowa (MOSiR) – 500 000 zł. 

Konsultacje społeczne 

Proces konsultacji społecznych w Jaśle został określony uchwałą nr LX/618/2018 Rady Miejskiej 
Jasła z dnia 29 stycznia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz. 678). Konsultacje 
mogą się odbywać w wielu formach (spotkania, ankiety, zbieranie wniosków i opinii, opiniowanie 
gotowych dokumentów, etc.) Do obsługi procesu konsultacji wdrożono Miejski System Konsultacji 
Społecznych. System obsługuje moduł konsultacji społecznych oraz budżetu obywatelskiego. Jest  
w pełni zintegrowany z ePUAP. Pozwala na składanie i obsługę wniosków składanych przez system. 
Użytkownicy systemu podzieleni są na dwie grupy: użytkownicy posiadający konto pełne oraz 
tymczasowe. Posiadanie konta pełnego pozwala na korzystanie z wszystkich funkcjonalności 
systemu, m.in. na dodawanie opinii, wypełnianie ankiet, przedstawianie wniosków.  W 2019 roku 
odbyto konsultacje społeczne w następujących obszarach: 

⇒ Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w Mieście Jaśle;  
⇒ Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019 – 

2024;  
⇒ Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;   
⇒ Badanie stanu aktywności obywatelskiej w Jaśle;  
⇒ Organizacja parkowania na terenie Miasta Jasła.  

Łącznie w w/w. konsultacjach wzięło udział ponad 1000 osób, z czego ok. 10% skorzystało z formy 
elektronicznej za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych 
https://konsultacje.um.jaslo.pl.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Miasto Jasło w bardzo szerokim zakresie współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi  
w obszarze: pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, 
kultury fizycznej i sportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Współpraca polega między innymi na udzielaniu 
organizacjom NGO dotacji celowych. Część dotacji udzielana jest w oparciu o ustawę o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (w ramach przyjętego przez RMJ Programu), a część  
w oparciu o ustawę o sporcie i ustawę o zdrowiu publicznym. Przyznawane są również dotacje  
w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.  

Realizacja Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019 - 2021 

Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na lata 2019 - 2021 (Program) został przyjęty Uchwałą RMJ Nr II/10/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.  

https://konsultacje.um.jaslo.pl/
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Celem Programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkańców miasta Jasła. Cel ten był realizowany w szczególności poprzez: 

⇒ określenie priorytetowych zadań publicznych; 
⇒ udział organizacji w realizacji zadań publicznych; 
⇒ zabezpieczenie w budżecie Miasta środków na realizację zadań publicznych; 
⇒ wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji; 
⇒ poprawę jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców; 
⇒ obniżanie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania nieodpłatnej pracy 

wolontariuszy; 
⇒ umożliwienie organizacjom składania ofert z własnej inicjatywy na realizację zadań 

publicznych. 

W 2019 roku Program był realizowany, w szczególności poprzez powierzenie realizacji zadania 
publicznego oraz wspieranie realizacji zadania publicznego. Program realizował Burmistrz Miasta 
Jasła poprzez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Jaśle oraz poprzez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jaśle. W związku z realizacją Programu udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych dotacji w niżej wymienionych obszarach. 

Tabela 3. Charakterystyka Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019 - 2021 

Lp. Nazwa obszaru 

Ilość 
podmiotów, 

które otrzymały 
dotacje 

Ilość zawartych 
umów 

Kwota wydatkowana 
[zł] 

1. Pomoc społeczna 

9, 
w tym: 

UMJ –  8 
MOPS - 1 

25, 
w tym: 

UMJ – 20 
MOPS - 5 

2.213.914,00 
w tym: 

UMJ –  438.000 
MOPS –  

1.775.914,00 
 

2. Kultura i sztuka 6 7 49.928,00 

3. 

Dofinansowanie zadań realizowanych 
przez placówki wsparcia dziennego, 

zwłaszcza dla dzieci  
z rodzin z problemem alkoholowym 

3 3 165.000,00 

4. Działania na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej 3 3 3.106,00 

Razem 21 38 2.431.948,00 
Źródło: dane UMJ  

W 2019 roku Burmistrz Miasta Jasła przyznał dotacje łącznie 45 organizacjom pożytku publicznego 
na organizację 67 przedsięwzięć w łącznej kwocie wynoszącej 3.262.597,00 zł (w 2018 roku 40 
organizacji NGO otrzymało na 58 zadań kwotę 2.968.373,50 zł). 

Inne organizacje z którymi współprace miasto Jasło to: 

Związek Miast Polskich - Uchwałę o przystąpieniu Jasła do Związku Miast Polskich podjęła w 1997 
roku Rada Miejska Jasła.  

Projekty realizowane wspólnie ze ZMP:  
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1. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich”. Projekt realizowany był 
ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne” (działanie 2.18).  
Termin: 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Budżet projektu to: 1 596 153,60 PLN. 
Dotacja wynosił: 1 344 703,60 PLN, a udział własny 6 JST to: 251 450 PLN.  Zakres projektu 
dla Miasta Jasła: 

⇒ szkolenia w zakresie: obsługa podatkowa, działania windykacyjne i egzekucyjne, obsługa 
klienta, zarządzanie procesami i jakością, zarządzanie satysfakcją klienta, legislacja i 
orzecznictwo, pomoc publiczna, tworzenie i zarządzanie mieszkaniami chronionymi, 
efektywne gospodarowanie zasobami nieruchomości gminy i SP, 

⇒ wdrażanie rozwiązań zarządczych w zakresie: opracowania procedur dla obszaru podatków 
i opłat lokalnych, wsparcia w zakresie efektywnego zarządzania strefą płatnego parkowania 
i poboru opłaty za postój w strefie, wsparcia w zakresie wykorzystania partnerstwa 
publiczno-prywatnego przy zagospodarowaniu nieruchomości,  

⇒ zakup sprzętu: zakup monitorów do obsługi aplikacji podatkowych (12 szt.) oraz zakup 
urządzenia wielofunkcyjnego laserowego.  

 

2. System Monitorowania Usług Publicznych - opracowanie koncepcji powszechnego  
i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego w Polsce, która był podstawą budowy powszechnie dostępnego, 
elektronicznego systemu bazodanowego składającego się z modułu monitorującego 
wyposażonego w funkcjonalności prezentacji oraz raportowania. Realizacja projektu 
rozpoczęła się 1 stycznia 2017 roku i potrwała do końca 2018 roku. Środki przeznaczone na 
jego realizację w wysokości niespełna 9,7 mln złotych pochodziły z budżetu Unii 
Europejskiej oraz budżetu krajowego w ramach Działania 2.18 PO WER. Obszary usług 
publicznych objęte projektem to: podatki i opłaty lokalne;  zarządzanie nieruchomościami; 
drogownictwo  
i transport; ochrona środowiska; inwestycje i budownictwo; geodezja i kartografia. 

Warto zaznaczyć, że Miasto współpracuje ze Związkiem Miast Polskich nie tylko w sferze 
legislacyjnej, korzysta ze wsparcia eksperckiego i merytorycznego, ale również może liczyć na 
wsparcie i działania solidarnościowe w związku ze skutkami dotykającymi miasto. Tak też stało siew 
czerwcu br. kiedy po ulewnych nawałnicach zalaniu i podtopieniu uległo 80 proc. obszaru miasta.  
Wówczas to na apel ZMP „Solidarni z Jasłem” odpowiedziało kilkanaście samorządów. Miasto Jasło 
otrzymało wsparcie od: województw mazowieckiego i śląskiego, Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Leszna, Lubawy, Sępólna Krajeńskiego, Tychów, Gniezna, Niska i Sosnowca.  

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (ZGDW) 

Miasto Jasło było jednym z miast założycielskich Związku, który rozpoczął swą działalność 
początkiem 1998 r. Pierwszym zadaniem ZGDW było wykonanie kompleksowego Programu 
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, dla całej zlewni rzeki liczącej ponad 4 tys. km2, zamieszkałej 
przez prawie 612 tys. mieszkańców. Jest to pierwszy spójny program dla całej rzeki Wisłoki, 
wdrażający zasadę zlewniowego systemu zarządzania – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, 
uwzględniający naturalną ciągłość i łączność zasobów wodnych, stanowi on mocną podstawę 
działań Związku w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem funduszy pomocowych. Obecnie 
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zadaniem Związku jest podjęcie i kontynuowanie wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska 
na terenie zlewni rzek Wisłoki. Miasto wspólnie ze ZGDW zrealizowało następujące projekty:  

⇒ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz 
domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, 

⇒ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, 
⇒ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap II, 
⇒ Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na 

terenie gmin należących do ZGDW - Projekt 3.3.1. 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych (PSST)  

Miasto Jasło jest członkiem Stowarzyszenia od początku jego istnienia. Obecnie Burmistrz 
Miasta Jasła jest członkiem Zarządu VI kadencji. Współpraca ze Stowarzyszeniem opiera się głównie 
na współpracy i promowaniu samorządności w naszym regionie.  

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” to pozarządowa organizacja zrzeszająca miasta  
i gminy z całej Polski, która od 25 lat zajmuje się promowaniem energii odnawialnej i efektywnego 
wykorzystania energii. Umożliwia swoim członkom udział w licznych krajowych  
i międzynarodowych projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego, wymianę 
doświadczeń z gminami z Polski i z zagranicy oraz  tworzenie rozwiązań wzorcowych, możliwych do 
wykorzystania w różnych województwach, powiatach, miastach i gminach. Wśród członków są 
zarówno gminy małe, liczące kilka tysięcy mieszkańców, jak i duże miasta takie jak Warszawa, 
Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Kalisz. Jasło jest członkiem stowarzyszenia od 2012 roku. 
Przedstawicielem reprezentującym Miasto Jasło na forum stowarzyszenia jest Burmistrz Miasta 
Jasła.  W okresie przynależności do Sieci miasto uczestniczyło w następujących projektach: 

1. Projekt „Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego 
rozwoju energetycznego w miastach” (GREEN TWINNING), kwiecień 2012 – kwiecień 2014, 
współfinansowany z programu Inteligentna Energia dla Europy. Celem projektu było wsparcie 
samorządów lokalnych w opracowaniu lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej 
energii oraz w rozpoczęciu realizacji przewidzianych w nich działań na rzecz redukcji zużycia 
energii i emisji CO2.  W projekcie wzięło udział 47 samorządów lokalnych w tym z Polski: 
Kościerzyna, Jarocin, Jasło, Lublin, Piaseczno oraz Śrem. 

2. Projekt „Regionalne strategie dla gmin świadomych energetycznie” (RENERGY), styczeń 2012 – 
grudzień 2014, współfinansowany z programu INTERREG IVC finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007-2013. Celem projektu była 
poprawa skuteczności i podejścia do zrównoważonej polityki energetycznej, dzięki współpracy 
międzyregionalnej. Stworzenie lepszych warunków dla inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną, 
co przyczyni się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i poprawy jakości życia oraz 
wpłynie pozytywnie na zmianę zachowań i zoptymalizuje lokalną produkcję energii z OZE. Jasło 
uczestniczyło w licznych wydarzeniach zorganizowanych w ramach projektu. Ponadto w Jaśle 
odbyły się w dniach 23.10.2012 oraz 24.06.2014 spotkania z cyklu Energy Labs (Laboratoria 
Energii). Głównym celem tych spotkań było przedstawienie możliwych sposobów i metod 
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opracowywania dokumentów dotyczących efektywności energetycznej (planów SEAP, 
regionalnych strategii). 

3. Projekt „Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz 
Porozumienia Burmistrzów” (MESHARTILITY), kwiecień 2012 – kwiecień 2015, 
współfinansowany  
z programu Inteligentna Energia dla Europy. Celem projektu było opracowanie narzędzi 
ułatwiających wymianę danych na temat zużycia energii pomiędzy zakładami energetycznymi  
a władzami lokalnymi podejmującymi się opracowania planów i strategii energetycznych. 
Narzędzia te miały ułatwić miastom-sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów opracowanie 
Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP). W projekcie uczestniczyły 72 samorządy 
lokalne, w tym z Polski: Bydgoszcz, Jasło, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Nowa Dęba 
wspierane w sporządzaniu bazowej inwentaryzacji emisji  CO2.  

4. Projekt „Oszczędzanie energii  w szkołach i innych budynkach publicznych przez 
upowszechnienie metodologii 50/50” (EURONET 50/50 MAX), kwiecień 2013 – marzec 2016,  
współfinansowany z programu  Inteligentna Energia dla Europy. Projekt miał na celu mobilizację 
oszczędności energii w budynkach publicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 
50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE. Metodologia 
50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energią 
w budynkach oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania.  

5. Projekt „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, styczeń 
2016 – kwiecień 2017,  współfinansowany z Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w ramach 
NMF 2009-2014. Celem projektu było nawiązanie i wzmocnienie współpracy bilateralnej 
pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej zwłaszcza na wymianie 
doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej 
(EE) i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym (w tym w budynkach użyteczności publicznej). 
Projekt realizowało nasze Stowarzyszenie we współpracy ze Związkiem miast Polskich  
i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS). Jasło przystąpiło do utworzonej  
w ramach projektu Grupy Wymiany Doświadczeń, do której zostali zaproszeni wyłącznie 
członkowie Stowarzyszenia, sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów lub członkowie Związku 
Miast Polskich.  

 
Obecnie Jasło aktywnie uczestniczy w następujących projektach: 

1. Projekt „Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu” (BEACON)  
kwiecień 2018 – marzec 2021, finansowany przez Europejską inicjatywę na rzecz ochrony 
klimatu EUKI. Projekt BEACON (Bridging European and Local Climate Action) ma na celu 
promocję lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu oraz ułatwienie wymiany doświadczeń 
pomiędzy rządami oraz samorządami i szkołami w siedmiu krajach Europy. W projekcie biorą 
udział 34 miasta i gminy z Polski, Czech, Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii oraz Niemiec. 
Zaangażowane miasta wspólnie określą środki, które zwiększą świadomość na temat zmian 
klimatu oraz podejmą działania mogące im przeciwdziałać. W tym celu w działania projektowe 
włączone zostaną również instytucje edukacyjne z Czech, Rumunii, Bułgarii i Niemiec. 

2. Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz 
ochrony zasobów wodnych w miastach”, kwiecień 2017 – grudzień 2020, współfinansowany  
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z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest 
innowacyjne wykorzystanie śladu wodnego w 5 polskich miastach jako narzędzia budowania 
potencjału i integracji różnych środowisk oraz edukacji mieszkańców na rzecz ochrony zasobów 
wodnych w miastach. Miasta uczestniczące w projekcie to Cieszyn, Ełk, Jasło, Kalisz i Milanówek 

3. Projekt „Niskonakładowe metody i narzędzia łagodzenia ubóstwa energetycznego w gminie” 
(EnPover), październik 2019 – marzec 2021, współfinansowany z programu Europejska 
inicjatywa na rzecz ochrony klimatu (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, 
Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Celem projektu jest ograniczenie 
zjawiska ubóstwa energetycznego wśród narażonych na nie gospodarstw domowych poprzez 
włączenie w walkę z ubóstwem władz i administracji lokalnych oraz wyposażenie ich w zestaw 
uniwersalnych metod i narzędzi wspierających wdrażanie bez- i niskonakładowych środków 
oszczędności energii.  

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 

Miasto Jasło przystąpiło do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 22 czerwca 2009 roku,  
a przedstawicielem Miasta w Stowarzyszeniu został Burmistrz Miasta Jasła. Stowarzyszenie jest 
zrzeszeniem osób, gmin, powiatów i województwa podkarpackiego o celach niezarobkowych –  
o charakterze międzynarodowym. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki 
Polska Miasto Jasło zrealizowało dwa ważne dla społeczności polskiej i słowackiej projekty:  

⇒ Polsko – Słowacki Jarmark Pogranicza - Projekt współfinansowany był ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Oś priorytetowa: 
III. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). Wartość projektu: 140 687,25 PLN, 
dofinansowanie: 133 652,89 PLN. Okres realizacji: luty – sierpień 2013 r. Partnerami 
projektu byli: Miejski Dom Kultury Vranov nad Topl’ou oraz Miejski Ośrodek Kultury 
Humenne.  

⇒ W Karpaty w inne klimaty. Transgraniczna oferta turystyczna Jasło – Humenne - Projekt 
zrealizowany został w partnerstwie z miastem Humenne w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Koszt całkowity: 88 543,07 Euro,  
w tym Miasto Jasło: 62 432,63 Euro;  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 75 261,61 
Euro, w tym Miasto Jasło: 53 067,73 Euro; Budżet Państwa: 5 732,67 Euro, w tym Miasto 
Jasło:  3 121,63 Euro Wkład własny:  7 548,80  Euro, w tym Miasto Jasło: 6 243,27  Euro. 
Dofinansowanie: 85 % EFRR, 10 % środki z budżetu państwa, 5 % wkład własny.  

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT)  

Jest jedną z 16 regionalnych organizacji turystycznych działających w Polsce. Została zarejestrowana  
w styczniu 2002 roku. PROT jako związek stowarzyszeń zrzesza województwo podkarpackie, 
najatrakcyjniejsze turystycznie miasta i gminy, wyższe uczelnie, stowarzyszenia i firmy sektora 
turystycznego, muzea i inne instytucje kultury, prowadząc wszechstronne działania na rzecz 
promocji regionu i rozwoju turystyki.  Od 2013 r. Miasto Jasło jest członkiem zwyczajnym 
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  
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Konwent Wójtów i Burmistrzów 

Konwent Wójtów i Burmistrza Powiatu Jasielskiego, powołany został do podejmowania wspólnych 
działań zrzeszonych samorządów zmierzających do wszechstronnego rozwoju regionu jasielskiego.  
W jego skład wchodzi  dziesięciu przedstawicieli władz samorządowych miast i gmin: Burmistrz 
Miasta Jasła, Burmistrz Miasta Kołaczyce, wójt Gminy Jasło, wójt Gminy Dębowiec, wójt Gminy 
Osiek Jasielski, wójt Gminy Skołyszyn, wójt Gminy Nowy Żmigród, wójt Gmina Brzyska, wójt Gmina 
Krempna oraz wójt Gminy Tarnowiec. Spotkania zgromadzenia odbywają się przynajmniej raz na 
dwa miesiące i dotyczą ważnych zagadnień, tematów, którymi zajmują się samorządy. Są to m.in. 
edukacja, gospodarka odpadami, dostępność komunikacyjna, transport zbiorowy. Konwent 
występuje wspólnie m.in. do organów administracji  rządowej, przedstawicieli rządu prezentując 
swoje stanowisko w danej sprawie czy też apelując o podjęcie określonych działań.  

 

 

  



Plan Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła 
 

  
 68 

 

a 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 
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DIAGNOZA DEFICYTÓW I PROBLEMÓW W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ 
ADMINISTRACJI I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYMI INTERESARIUSZAMI, ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH WPŁYWU NA PLANOWANIE I REALIZACJĘ 
POLITYK ROZWOJOWYCH ORAZ JAKOŚĆ FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ ADMINISTRACJI  

 

DEFICYTY I PROBLEMY W PROJEKTOWANIU I WDRAŻANIU STANDARDÓW 
FUNKCJONOWANIA JST  

Deficyty i problemy w projektowaniu i wdrażaniu standardów funkcjonowania JST zostały 
opracowane na podstawie zgromadzonych danych zastanych (m.in. MRL), arkuszy diagnostycznych 
z samooceny oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jasła na lata 2020-2032, a także 
Raportu samooceny z kontroli zarządczej. 

Jednym z problemów zidentyfikowanych podczas analizy jest brak rozwiązań organizacyjnych, 
systemowych i narzędziowych w zakresie inteligentnego zarządzania miastem i jego finansami. 
Niewystarczające wykorzystanie dostępnych zasobów informacji, danych do ich przetwarzania na 
potrzeby zarządzania miastem w oparciu o dane (instytucjonalne), brak wdrożenia metod  
i standardów udostępniania danych otwartych.  

Elementem, który wpływa na inteligentne zarządzanie miastem oraz efektywny przepływ 
informacji, jest brak dedykowanych narzędzi informatycznych do usprawniania procesu 
zarządzania. Przede wszystkim w mieście Jaśle funkcjonujące narzędzia do dokumentowania 
zarządzania projektami strategicznymi są niewystarczające. Brak jest specjalistycznych platform 
internetowych, które umożliwiłyby udostępnianie danych oraz sprawny proces ich przepływu i 
komunikowania. W mieście Jaśle widoczny jest znaczny deficyt rozwiązań informatycznych, które w 
opinii pracowników JST mają zasadniczy wpływ na ich pracę oraz niedostateczny przepływ 
informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy jednostkami miejskimi, co powoduje także 
niedostateczną koordynację działań wewnątrz JST. 

Wskazany problem wynika także ze skomplikowanych procedur, niejasnych instrukcji 
prowadzących do nadmiernej biurokracji. 

Drugim zidentyfikowanym problemem w obszarze projektowania i wdrażania standardów JST jest 
niedostosowanie planów strategicznych do potrzeb miasta i jego mieszkańców. Mała skuteczność 
wdrażania planów strategicznych oraz programów i projektów branżowo-środowiskowych. 
Niezbilansowane budżety na realizację planów strategicznych oraz programów i projektów 
branżowo-środowiskowych – znaczący niedostatek środków na ich wdrażanie. 

W mieście obowiązuje Strategia Rozwoju Miasta Jasła, jednak zauważalne są deficyty związane z jej 
wdrażaniem i realizacją. Trudności wynikają przede wszystkim z ograniczeń finansowych budżetu 
miasta oraz braku rozwiązań technologicznych.  

Ważnym problemem w kontekście realizacji założeń oraz celów Strategii jest jej budżet. Przede 
wszystkim należy wskazać, że nie ma on zazwyczaj przełożenia na budżet miasta. Jedynie 
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pojedyncze projekty znajdują źródło finansowania w budżecie. Co więcej, czas realizacji zadań nie 
wynika wprost ze strategii, a wdrażanie uzależnione jest od uzyskania dofinansowania. 

Kwestią problematyczną w kontekście budżetu miasta oraz zarządzania strategicznego jest także 
niewystarczająca wiedza pracowników na temat lokalnych i sektorowych strategii, brak ich 
związania z planami budżetowymi.  

Istotne znaczenie ma także brak wsparcia procesu planowania inwestycji przez system 
informatyczny. 

DEFICYTY I PROBLEMY ZWIĄZANE Z KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW 
SAMORZĄDOWYCH  

Na podstawie przeprowadzonych analiz danych zastanych, arkuszy diagnostycznych z samooceny 
JST określono deficyty i problemy związane z kompetencjami pracowników samorządowych.  

Głównym problemem we wskazanym obszarze jest nieefektywne zarządzanie zasobami ludzkimi 
– występujące deficyty ilościowe i jakościowe u personelu urzędu (głównie w zakresie 
kompetencji społecznych, umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych oraz w pracy 
zespołowej). 

Wskazany problem wynika w głównej mierze z niewystarczającego wykorzystania potencjału 
zawodowego pracowników JST, co jest konsekwencją nieefektywnego, nieskutecznego zarządzania 
kapitałem ludzkim w jednostkach podległych UMJ. 

Problemem jest prawidłowe zarządzanie kompetencjami podległych pracowników tak, aby rozwijać 
ich potencjał. Widoczne jest nieskuteczne dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb 
danej komórki organizacyjnej. Warto jednak zaznaczyć, że kadra zarządzająca ma dostęp do 
podnoszenia kompetencji pracowników poprzez możliwość skorzystania z różnego rodzaju szkoleń.  

Jak wynika z analiz w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi widoczny jest brak dedykowanych 
platform internetowych, które można by wykorzystać do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji 
kadry, a co za tym idzie, jakości wykonywanych usług. Brak jest wspólnej elektronicznej platformy 
szkoleniowej dedykowanej pracownikom urzędu. Ważnym deficytem jest także niewystarczające 
identyfikowanie potrzeb szkoleniowych pracowników UMJ. 

Analizy wykazały także niechęć ze strony pracowników do dzielenia się posiadaną wiedzą lub też 
informacjami zdobytymi podczas odbytych szkoleń. Problem ten dotyczy w głównej mierze 
pracowników z większym stażem zawodowym, którzy wykazują niechęć do dzielenia się wiedzą  
i informacjami.  

Wśród braków należy wskazać także deficyt odpowiedniego systemu motywacyjnego. Kwestią 
problematyczną jest także niedostateczne powiązanie awansu stanowiskowego i/lub płacowego  
z systemem oceny pracy. Pomimo funkcjonowania określonych kryteriów oceny pracy 
pracowników JST, w ich opinii, przyznawana ocena nie zawsze wynika z rzeczywiście osiąganych 
rezultatów.  
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Ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w JST są niedostatki kadrowe i problem  
z wyszukaniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, co 
implikuje konieczność delegowania obowiązków na innych pracowników. Wpływa to na 
przeciążenie pracą. 

W toku prowadzonych analiz zidentyfikowano problem związany z zastępowaniem pracowników.  
W przypadku braku pracownika danej jednostki, występują problemy w zapewnieniu świadczenia 
usług dla klientów urzędu lub innych jednostek organizacyjnych.  

DEFICYTY I PROBLEMY WE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ  
Z ZEWNĘTRZNYMI INTERESARIUSZAMI  

Deficyty i problemy we współpracy administracji samorządowej z zewnętrznymi interesariuszami 
określono na podstawie badania satysfakcji klientów UMJ, arkuszy diagnostycznych  
z samooceny, przeprowadzonych wśród jasielskiej społeczności wywiadów fokusowych oraz 
indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami działającymi na terenie Jasła. 

Jednym z problemów jest mało skuteczna komunikacja społeczna w zakresie informowania o życiu 
 i funkcjonowaniu miasta oraz włączania mieszkańców w procesy konsultacyjne dokumentów 
planistycznych i przedsięwzięć oraz działania poprawiające warunki i jakość życia. 

Zgodnie z wytycznymi tworzenia różnorodnych dokumentów strategicznych miasta Jasła, 
interesariusze z różnych grup są włączani w wymieniony wyżej proces. Jednak widoczny jest deficyt 
systemowego włączania interesariuszy do tworzenia gminnych aktów prawnych. 

W mieście Jaśle funkcjonuje portal internetowy poświęcony konsultacjom społecznym, co stanowi 
jego niewątpliwy potencjał oraz atut. Brak jest natomiast bieżącego i systemowego mechanizmu 
zbierania opinii od interesariuszy do samooceny poziomu świadczonych usług publicznych przez 
administrację samorządową.  

Następnie zdiagnozowano niewystarczająco rozwinięty system sprawnej obsługi mieszkańców,  
w tym komunikacji zewnętrznej w zakresie dostępu do urzędu oraz sposobu załatwiania spraw  
w urzędzie. Niewystarczające dostosowanie sposobu świadczenia usług do potrzeb 
interesariuszy, w tym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności cyfrowej 
informacji. 

Wskazany problem wynika z niedostatków w zakresie komunikacji między administracją 
samorządową a zewnętrznymi interesariuszami. Przede wszystkim problem dotyczy 
niewystarczającej wiedzy mieszkańców na temat możliwości kontaktu i realizacji spraw w urzędzie. 
UMJ stwarza mieszkańcom różne możliwości kontaktu oraz załatwiania spraw. Przykładowo, 
możliwe jest skorzystanie z platformy ePUAP, która umożliwia zdalne komunikowanie się  
z urzędem.  

Ważnym problemem, który wpływa na załatwianie spraw w urzędzie oraz nastawienie petentów do 
UMJ oraz niedostosowanie usług do potrzeb mieszkańców. Głównym problemem urzędu tak jest 
również brak możliwości płatności bezgotówkowych.  
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Infrastruktura techniczna urzędu również wpływa na poziom satysfakcji współpracy na linii urząd – 
interesariusze. Podstawowe utrudnienia to: duże rozproszenie budynków urzędu oraz słaba sieć 
parkingów, niedostosowana do potrzeb klientów. Należy jednak podkreślić, że UMJ stwarza 
możliwości załatwiania spraw osobom z niepełnosprawnościami.  

W UMJ brak jest odpowiedniego wyposażenia biur związanych ściśle z obsługą klientów/brak 
stałego punktu obsługi klienta. Zaznaczyć należy, że powstały w dobie pandemii tymczasowy punkt 
obsługi klienta, znajdujący się na parterze budynku, został bardzo pozytywnie odebrany przez 
petentów urzędu. 
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Rysunek 11. Drzewo problemów 
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ROZDZIAŁ III 



Plan Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła 
 

  
 75 

 

PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO  

CELE I POTRZEBY PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO  

Wizja przedstawia pożądany obraz rzeczywistości, który ma być osiągnięty poprzez realizację 
działań zapisanych w Planie Rozwoju Instytucjonalnego. Jest ona opisem stanu miasta w przyszłości, 
przy założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Wizja jest możliwie szczegółową 
„fotografią” stanu i sytuacji miasta w 2024 roku. Jest to koncepcja, która powinna być motywująca, 
sformułowana w sposób pozytywny, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Jest 
ukierunkowana prognostycznie, tak więc wskazuje generalny kierunek jej rozwoju.  

Podsumowując, wizja stanowi wzorzec określający stan i tożsamość miasta po realizacji zapisów 
PRI.  

Wizja miasta Jasła na 2024 rok: 

Dzięki determinacji władz Miasta Jasła i jego zespołów pracowniczych oraz szerokiemu włączeniu 
się i zaangażowaniu partnerów społeczno-gospodarczych Miasta udało się w 2024 roku 
przełamać najbardziej dotkliwe problemy w sferze instytucjonalnej i stworzyć znacznie 
sprawniejszy system zarządzania Miastem. Podjęte przedsięwzięcia pozwoliły na zdecydowanie 
większe wykorzystanie dostępnych informacji i danych. Rozwinięto również system gromadzenia, 
przetwarzania i udostępniania danych, którym wcześniej Miasto nie dysponowało. Dzięki tym 
działaniom zaprojektowano i wdrożono elementy inteligentnego zarządzania Miastem. 

Dzięki prowadzonym równolegle działaniom, polegającym na podniesieniu wiedzy pracowników, 
znacznie zwiększyły się ich kompetencje, w  szczególności zasobów ludzkich zatrudnionych 
w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych, znacznie zwiększyły się kompetencje pracowników, 
a w szczególności wzrosły umiejętności wykonywania funkcji zarządczych wśród kadry 
kierowniczej. Dzięki działaniom modernizacyjnym i organizacyjnym systematycznie poprawiały 
się warunki i komfort w miejscach obsługi klientów. Pracownicy obsługujący klientów robią to 
z zaangażowaniem i w sposób profesjonalny, jednocześnie posługując się łatwym i zrozumiałym 
językiem. Ułatwiają im pracę obowiązujące standardy obsługi i dostępne w różnych formach 
karty usług. Mieszkańcy z dużym uznaniem zaczęli wypowiadać się o jakości obsługi w Urzędzie 
i jednostkach podległych. 

Dzięki wdrożeniu rozwiązań informatycznych zwiększył się dostęp do informacji publicznej,  
a coraz więcej mieszkańców zaczęło korzystać z usług miasta drogą elektroniczną.  Udało się 
również zdecydowanie zwiększyć udział mieszkańców w procesach konsultacyjnych i decyzyjnych 
w Mieście. Mieszkańcy chętniej zaczęli podejmować własne inicjatywy w grupach zarówno 
nieformalnych, jak i w organizacjach pozarządowych. Miasto stworzyło warunki organizacyjne  
i techniczne, a w części projektów również finansowe, aby zorganizowane grupy mieszkańców 
mogły podejmować działania służące podnoszeniu jakości życia, w tym zaspakajania wielu 
niszowych, a jednocześnie niezwykle ważnych dla określonych grup mieszkańców potrzeb. Daje 
się zauważyć również zwiększającą się gotowość do współpracy z Miastem grup mieszkańców 
podejmujących własne inicjatywy.  

W badaniu społecznym przeprowadzonym na początku 2024 roku wyraźnie wzrosło zaufanie do 
władz i administracji Miasta oraz poziom zadowolenia z obsługi społeczności lokalnej. 

Przedstawiony stan odpowiada zdiagnozowanym potrzebom mieszkańców Jasła. Odpowiada na 
problemy opisane w diagnozie oraz wskazane w pogłębionej analizie przeprowadzonej  
z mieszkańcami. Jest odpowiedzią na to, jak mieszkańcy chcieliby widzieć swoje miasto po 
przeprowadzonych działaniach rozwojowych. Kluczowym zagadnieniem jest zniwelowanie zjawisk 
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kryzysowych - problemów oraz wykorzystanie potencjałów miasta w celu podniesienia jakości życia 
mieszkańców. 

Rysunek 12. Schemat programowy PRI 

 

Źródło: opracowanie własne  

Identyfikacji kluczowych problemów dokonano w trzech wymiarach. Są one zaprezentowane 
w poniższej tabeli.

Wizja

Cel główny

Cel strategiczny

Wymiar A: Inteligentne i dobre 
zarządzanie Miastem oraz 

finansowanie rozwoju Miasta

Działania

Przedsięwzięcia

Cel strategiczny

Wymiar B: Społeczny –
społeczeństwo obywatelskie 

Jasła

Działania

Przedsięwzięcia

Cel strategiczny

Wymiar C: Społeczny – usługi 
publiczne

Działania

Przedsięwzięcia
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Tabela 4. Struktura interwencji w administrację Miasta Jasła 

Problem główny PRI: Niezadowalająca skuteczność administracji w zarządzaniu Miastem i obsłudze mieszkańców 

Cel główny PRI: Sprawnie i skutecznie funkcjonująca administracja Miasta przyjazna dla mieszkańców 

Wymiar Kluczowy problem Działanie Przedsięwzięcie 

A. Inteligentne i dobre 
zarządzanie Miastem 
oraz finansowanie 
rozwoju Miasta 

Cel strategiczny 1: 
Efektywnie zarządzane 
Miasto 

Kluczowy problem 1: 
Brak rozwiązań organizacyjnych, systemowych 
i narzędziowych w zakresie inteligentnego zarządzania 
miastem i jego finansami. Niewystarczające wykorzystanie 
dostępnych zasobów informacji, danych do ich 
przetwarzania na potrzeby zarządzania miastem w oparciu 
o dane (instytucjonalne), brak wdrożenia metod 
i standardów udostępniania danych otwartych przez JST. 
 
Kluczowy problem 2: 
Niedostosowanie planów strategicznych do potrzeb miasta 
i jego mieszkańców. Mała skuteczność wdrażania planów 
strategicznych oraz programów i projektów branżowo-
środowiskowych. Niezbilansowane budżety na realizację 
planów strategicznych oraz programów i projektów 
branżowo-środowiskowych – znaczący niedostatek 
środków na ich wdrażanie. 
 
Kluczowy problem 3: 
Nadmierna biurokracja, długotrwałe i skomplikowane 
procedury nieprzyjazne dla mieszkańców wynikające 
z braku standardów i niejasnego podziału zadań pomiędzy 
poszczególnymi komórkami i jednostkami w administracji 
Miasta oraz występujące deficyty ilościowe i jakościowe 
w personelu.  

Działanie podstawowe 1: 
Wdrożenie systemów, 
narzędzi oraz rozwiązań 
organizacyjnych 
i personalnych 
usprawniających 
zarządzanie Miastem 

PRI 2 System zarządzania 
rozwojem i usługami Miasta Jasła 
 
PRI 6 Vademecum dochodów 
Gminy czyli jak wykorzystać 
rynkowe instrumenty finansowe 
 
PRI 7 Kontrola pod kontrolą 
 
PRI 8 Wdrażanie działań 
usprawniających w mieście 
wynikających z dokonanej 
samooceny z wykorzystaniem 
narzędzia przygotowanego przez 
OECD 
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B. Społeczny –  
społeczeństwo 
obywatelskie Jasła 

Cel strategiczny 2: 
Wysokie zaufanie do 
administracji Miasta oraz 
rozwinięta partycypacja 
społeczności lokalnej 
w życiu publicznym  

Kluczowy problem 4: 
Mało skuteczna komunikacja społeczna w zakresie 
informowania o życiu i funkcjonowaniu miasta. Niski 
poziom włączenia mieszkańców w procesy konsultacyjne 
dokumentów planistycznych i przedsięwzięć oraz działania 
poprawiające warunki i jakość życia. 

Działanie podstawowe 2: 
Rozwijanie dialogu z 
mieszkańcami Jasła 
 

PRI 3 System komunikacji 
z mieszkańcami Jasła 
 
PRI 4 Kto, co, gdzie, kiedy, 
dlaczego? – czyli stawiamy na 
zrozumiałą KOMUNIKACJĘ! 
 
PRI 5 Idziemy w Jasło 
 

C. Społeczny – usługi 
publiczne 

Cel strategiczny 3: 
Wysoki poziom 
zadowolenia społeczności 
lokalnej z obsługi 
w jednostkach 
administracji Miasta 

Kluczowy problem 5: 
Niewystarczająco rozwinięty system sprawnej obsługi 
mieszkańców, w tym komunikacji zewnętrznej w zakresie 
dostępu do urzędu oraz sposobu załatwiania spraw 
w urzędzie. Niewystarczające dostosowanie sposobu 
świadczenia usług do potrzeb interesariuszy, w tym do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności 
cyfrowej informacji. 

Działanie podstawowe 3: 
Poprawa jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
  

PRI 1 Audyt dostępności 
i opracowanie programu 
dostępności dla Miasta Jasła 
 
PRI 9 Wzmocnienie usług 
publicznych  
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Rysunek 13. Powiązania logiczne w wymiarze A. Inteligentne i dobre zarządzanie Miastem oraz finansowanie rozwoju Miasta 

 

 
 

Kluczowy problem 1:  
Brak rozwiązań organizacyjnych, systemowych i narzędziowych w zakresie 

inteligentnego zarządzania miastem i jego finansami. Niewystarczające 
wykorzystanie dostępnych zasobów informacji, danych do ich przetwarzania na 

potrzeby zarządzania miastem w oparciu o dane (instytucjonalne), brak 
wdrożenia metod i standardów udostępniania danych otwartych przez JST.  

Kluczowy problem 2:  
Niedostosowanie planów strategicznych do 
potrzeb miasta i jego mieszkańców. Mała 

skuteczność wdrażania planów strategicznych 
oraz programów i projektów branżowo-

środowiskowych. Niezbilansowane budżety na 
realizację planów strategicznych oraz programów  

i projektów branżowo-środowiskowych – 
znaczący niedostatek środków na ich wdrażanie  

Kluczowy problem 3:  
Nadmierna biurokracja, długotrwałe i skomplikowane 
procedury nieprzyjazne dla mieszkańców wynikające z 

braku standardów i niejasnego podziału zadań pomiędzy 
poszczególnymi komórkami i jednostkami w administracji 
Miasta oraz występujące deficyty ilościowe i jakościowe 

w personelu. 

Przyczyna kluczowego problemu:  
1.1. Brak elektronicznych narzędzi zarządzania systemem kontroli zarządczej. 
1.2. Niewystarczająco efektywna organizacja pracy (nierównomierne rozłożenie procesów pracy 

w jednostkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy) 
1.3. Brak wdrożonego systemu obiegu dokumentów pomiędzy urzędem a podległymi 

jednostkami. 
1.4. Rozproszone źródła danych: GUS, poszczególne komórki Urzędu Miasta, jednostki podległe, 

inne instytucje publiczne, spółki miejskie itp. 
1.5. Niewystarczająca skuteczność w komunikacji wewnętrznej – brak standardów i niedostatek 

narzędzi obsługujących komunikację wewnętrzną. 
1.6. Duże zróżnicowanie w zakresie oprogramowania (programy księgowe, finansowe) 

dublowanie programów 
1.7. Niechęć jednostek do wdrożenia jednolitego wspólnego systemu obiegu dokumentów. 
1.8. Utrwalone rutynowe schematy działania, pozwalające na załatwienie spraw w określony 

sposób, bez dodatkowego wysiłku pracownika. 
1.9. Brak motywacji do wprowadzania nowych rozwiązań systemowych i narzędziowych – 

niechęć do uczenia się i angażowania swojego czasu na inne, niż bieżące zadania bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

1.10. Nierozwinięta polityka (cele, priorytety, zasady, uprawnienia i procedury)  zarządzania 
finansami i budżetem miasta. 

1.11. Mała efektywność zarządzania budżetem zadaniowym (kilka wydziałów zajmuje się 
przeznaczeniem środków na podobne cele, są one powielane, a wartość ich jest różna – 
dzielenie zamówień). 

1.12. Mała wiedza i umiejętność planowania budżetu. 
1.13. Brak sprawdzonych narzędzi i procedur analizowania efektywności ekonomicznej 

planowanych wydatków inwestycyjnych miasta (prognozowania stopy zwrotu w dochodach, 
oszczędności, itp.) 

1.14. Brak wiedzy i doświadczenia w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych na rynku finansowym 
(obligacje różnego typu, finansowanie seed capital, spółki celowe) 

1.15. Nie ma systemu zbierającego dane o mieście w ustrukturalizowanej i zintegrowanej bazie 
danych. 

1.16. Brak doświadczonej i zmotywowanej kadry specjalistów w zakresie rozwiązań 
organizacyjnych, systemowych i narzędziowych w inteligentnym zarządzaniu miastem i jego 
finansami.  

1.17. Niska motywacja dużej części kadry i specjalistów do podnoszenia kwalifikacji. 

Przyczyna kluczowego problemu:  
2.1. Brak kompleksowego monitoringu pomiaru 

efektywności działań i rozwoju miasta w oparciu o 
wspólną dla wszystkich działań jednolitą bazę 
wskaźników. 

2.2. Nierozwinięte umiejętności montażu finansowego 
przedsięwzięć. 

2.3. Niewystarczająca skuteczność w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. 

2.4. Nieuporządkowane zasady i procedury tworzenia 
planów, programów i projektów – mały stopień ich 
skonsolidowania w ramach urzędu i jednostek 
podległych. 

Przyczyna kluczowego problemu:  
3.1. Brak lub słaby przepływ informacji wewnątrz urzędu i jednostek 

podległych oraz pomiędzy jednostkami. Mała sprawność decyzyjna 
(problemy w podjęciu słusznej decyzji).  

3.2. „Silosowość” pracy poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu 
oraz jednostek podległych.   

3.3. Niewystarczająca skuteczność komunikacji wewnętrznej – brak 
standardów i nierozwinięte narzędzia komunikacji.  

3.4. Niski stopień włączenia interesariuszy w proces tworzenia 
dokumentów strategicznych. 

3.5. Brak badania potrzeb szkoleniowych pracowników. 
3.6. Brak dedykowanego narzędzia systemowego do planowania szkoleń. 3.7. Brak rocznych planów szkoleń i indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ)  
3.8. Niewystarczające środki przeznaczane na szkolenia. 
3.9. Niejasno określone kryteria oceny pracy.  
3.10. Brak współpracy pomiędzy UM a podległymi jednostkami dotyczącej 

wspólnych i zintegrowanych szkoleń. 
3.11. Brak dedykowanego narzędzia systemowego do planowania szkoleń. 
3.12. Brak dobrego systemu ocen pracowniczych, który umożliwiałby 

systematyczną i miarodajną ocenę pracy danego pracownika, która 
wiązałaby się z dodatkową motywacją i ewentualnie dodatkowym 
wynagrodzeniem. 

3.13. Brak odpowiedniego systemu motywacyjnego, brak powiązania 
awansu stanowiskowego i/lub płacowego z systemem oceny pracy. 

3.14. Niska motywacja dużej części kadry do podnoszenia kwalifikacji 
(niechęć do uczenia się i poświęcania dodatkowego czasu). 

Działanie podstawowe: Wdrożenie systemów, narzędzi oraz  rozwiązań organizacyjnych i personalnych usprawniających zarządzanie Miastem 

PRI 2 System zarządzania rozwojem i 
usługami Miasta Jasła 

PRI 6 Vademecum dochodów Gminy czyli jak 
wykorzystać rynkowe instrumenty finansowe 

PRI 7 Kontrola pod kontrolą 
PRI 8 Wdrażanie działań usprawniających w Mieście 

wynikających z dokonanej samooceny z wykorzystaniem 
narzędzia przygotowanego przez OECD  
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Rysunek 14. Powiązania logiczne w wymiarze B. Społeczny – społeczeństwo obywatelskie Jasła 

 

PRI 3 System komunikacji z mieszkańcami 
Jasła 

PRI 4 Kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego? – czyli 
stawiamy na zrozumiałą KOMUNIKACJĘ! 

PRI 5 Idziemy w Jasło 

Działanie podstawowe: 
Rozwijanie dialogu z 
mieszkańcami Jasła 

Kluczowy problem 4:  
Mało skuteczna komunikacja społeczna 

w zakresie informowania o życiu 
i funkcjonowaniu miasta. Niski poziom 

włączenia mieszkańców w procesy 
konsultacyjne dokumentów planistycznych 
i przedsięwzięć oraz działania poprawiające 

warunki i jakość życia. 

Przyczyna kluczowego problemu:  
4.1. Mieszkańcy w ograniczonym stopniu znają 

i rozumieją intencje władz lokalnych. 
4.2. Brak wiedzy mieszkańców o możliwościach 

formalnych dotyczących tworzenia gminnych 
aktów prawnych. 

4.3. Brak aktualnej rzeczywistej wiedzy o mieście 
opartej o dane do wykorzystania i przetwarzania 
przez interesariuszy wewnętrznych (miejskich) 
i zewnętrznych (potencjalnych inwestorów). 

4.4. Brak systemu zbierającego dane dotyczące 
poziomu zadowolenia mieszkańców. 

4.5. Nieskuteczna komunikacja społeczna (w tym 
w kontaktach samorząd – podmioty gospodarcze) 

4.6. Brak rozwiązań organizacyjnych, systemowych 
i narzędziowych w zakresie inteligentnego 
zarządzania miastem i jego finansami. 
Niewystarczające wykorzystanie dostępnych 
zasobów informacji, danych do ich przetwarzania 
na potrzeby zarządzania miastem w oparciu 
o dane (instytucjonalne), brak wdrożenia metod 
i standardów udostępniania danych otwartych 
przez JST. 
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Rysunek 15. Powiązania logiczne w wymiarze C. Społeczny – usługi publiczne 

 
 



 Plan Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła 
 

 

 
 

 

Niezadowalająca skuteczność administracji w zarządzaniu Miastem i obsłudze mieszkańców 

Kluczowy problem 1. 
Brak rozwiązań organizacyjnych, 
systemowych i narzędziowych 

w zakresie inteligentnego 
zarządzania miastem i jego 

finansami. Niewystarczające 
wykorzystanie dostępnych 

zasobów informacji, danych do ich 
przetwarzania na potrzeby 

zarządzania miastem w oparciu 
o dane (instytucjonalne), brak 

wdrożenia metod i standardów 
udostępniania danych otwartych 

przez JST. 

Kluczowy problem 2. 
Niedostosowanie planów 

strategicznych do potrzeb miasta 
i jego mieszkańców. Mała 

skuteczność wdrażania planów 
strategicznych oraz programów 

i projektów branżowo-
środowiskowych. Niezbilansowane 

budżety na realizację planów 
strategicznych oraz programów  

i projektów branżowo-
środowiskowych – znaczący 
niedostatek środków na ich 

wdrażanie. 

Kluczowy problem 5. 
Niewystarczająco rozwinięty 

system sprawnej obsługi 
mieszkańców, w tym komunikacji 

zewnętrznej w zakresie dostępu do 
urzędu oraz sposobu załatwiania 

spraw w urzędzie. 
Niewystarczające dostosowanie 
sposobu świadczenia usług do 

potrzeb interesariuszy, w tym do 
potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami oraz 
dostępności cyfrowej informacji. 

Kluczowy problem 3. 
Nadmierna biurokracja, 

długotrwałe i skomplikowane 
procedury nieprzyjazne dla 

mieszkańców wynikające z braku 
standardów i niejasnego podziału 
zadań pomiędzy poszczególnymi 

komórkami i jednostkami 
w administracji Miasta oraz 

występujące deficyty ilościowe 
i jakościowe w personelu. 

Kluczowy problem 4. 
Mało skuteczna komunikacja 

społeczna w zakresie informowania 
o życiu i funkcjonowaniu miasta. 

Niski poziom włączenia 
mieszkańców w procesy 

konsultacyjne dokumentów 
planistycznych i przedsięwzięć oraz 

działania poprawiające warunki 
i jakość życia. 

Działanie podstawowe: 
Wdrożenie systemów, narzędzi oraz  rozwiązań organizacyjnych i personalnych usprawniających zarządzanie 

Miastem 

Działanie podstawowe: 
Rozwijanie dialogu 

z mieszkańcami Jasła 

Działanie podstawowe: 
Poprawa jakości i dostępności 

usług publicznych 

Cel strategiczny 1: 
Efektywnie zarządzane Miasto 

Cel strategiczny 2: 
Wysokie zaufanie do administracji 

Miasta oraz rozwinięta partycypacja 
społeczności lokalnej w życiu 

publicznym 

Cel strategiczny 3: 
Wysoki poziom zadowolenia 

społeczności lokalnej z obsługi 
w jednostkach administracji 

Miasta 

Sprawnie i skutecznie funkcjonująca administracja Miasta przyjazna dla mieszkańców Cel 
główny 

Cele 
strategiczne 

Działania 

Kluczowe 
problemy 

Problem 
główny 

Rysunek 16. Logika interwencji 
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OPIS DZIAŁAŃ PLANOWANYCH DO PODJĘCIA W ODPOWIEDZI NA ZIDENTYFIKOWANE 
PROBLEMY I CELE, ZE WSKAZANIEM ICH ZNACZENIA DLA POPRAWY FUNKCJONOWANIA 
ADMINISTRACJI LOKALNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI  

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i sformułowane cele zaplanowano do realizacji  
3 działania podstawowe: 

⇒ wdrożenie systemów, narzędzi oraz rozwiązań organizacyjnych i personalnych 
usprawniających zarządzanie Miastem, 

⇒ rozwijanie dialogu z mieszkańcami Jasła, 
⇒ poprawa jakości i dostępności usług publicznych. 

Działania oraz przypisane do nich przedsięwzięcia zostały tak sformułowane, aby swoim zakresem 
odpowiadały na problemy i ich przyczyny, co w konsekwencji przyczyni się do osiągniecia 
zakładanych celów strategicznych. Poniżej prezentowane są opisy poszczególnych działań, które 
zostały dokonane zgodnie z regulaminem naboru. 

Działania podstawowe z przedsięwzięciami na tle problemów rozwojowych Jasła i celów 
strategicznych PRI  

Działania podstawowe są odpowiedzią na zidentyfikowane na etapie diagnozy problemy.  

Konstruując Program Rozwoju Instytucjonalnego bezsprzecznie przyjęto, że w centrum każdej 
jednostki publicznej stoi człowiek, nie jako jednostka fizyczna, ale jako obywatel, tj. jednostka 
charakteryzująca się indywidualnymi potrzebami, możliwościami czy oczekiwaniami, którym 
powinien sprostać nowoczesny samorząd, a takim samorządem jest Miasto Jasło reprezentowane 
przez Urząd Miasta. W samej natury rzeczy realizacja ww. celu powinna być czynnością ciągłą 
wszystkich samorządów oraz innych instytucji publicznych w kraju i na świecie. Aby sprostać 
realizacji postawionemu celowi przygotowano działania z szeregiem przedsięwzięć pozwalających 
na jego osiągnięcie.  

Działania te odnoszą się do następujących wymiarów: 

⇒ inteligentnego i dobrego zarządzanie Miastem oraz finansowania rozwoju Miasta, 

⇒ społecznego - Społeczeństwo obywatelskie Jasła, 

⇒ społecznego - Usług publicznych. 

Działania w zakresie społecznym skupiają się na zapewnianiu dostępności dla ogółu społeczności 
lokalnej, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawie jakości świadczonych usług 
publicznych. Wypełnienie ww. obowiązku zostało usankcjonowane również ustawą z 19 lipca 2019 
roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa ta nakłada szereg 
obowiązków na samorządy i inne instytucje publiczne bądź realizujące zadania publiczne w zakresie 
dostosowania się w zakresie świadczenia usług.  Realizacja przedsięwzięć z tego zakresu jest 
odpowiedzią na obowiązki ustawowe, oraz na zdiagnozowany problem jakim jest: niewystarczające 
dostosowanie sposobu świadczenia usług do potrzeb interesariuszy, w tym do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami oraz dostępności cyfrowej informacji. Dostosowanie do obowiązków 
ustawowych wymaga niewątpliwie dodatkowych środków finansowych, które w okresie panującej 
epidemii są niezwykle istotne w budżetach samorządowych.  
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W parze z dużą dostępnością i wysoką jakością usług publicznych stoi również społeczeństwo 
obywatelskie Jasła. Aby mówić o społeczeństwie obywatelskim Jasła należy przede wszystkim 
rozwijać dialog z mieszkańcami Jasła. W tym celu miasto powinno rozbudować system 
interaktywnej komunikacji z mieszkańcami oraz skuteczniej włączać społeczność lokalną w procesy 
konsultacyjne i decyzyjne. 

Jest to odpowiedź na problemy jakimi są mało skuteczna komunikacja społeczna w zakresie 
informowania o życiu i funkcjonowaniu miasta oraz niski poziom włączenia mieszkańców  
w procesy konsultacyjne dokumentów planistycznych i przedsięwzięć oraz działania 
poprawiające warunki i jakość życia.  

Realizacja ww. działań przyczyni się do: 

⇒ usprawnienia komunikacji ze społecznością lokalną,  
⇒ usprawnienia obsługi interesariuszy,  
⇒ wzmocnienia integracji społecznej,  
⇒ wykorzystania istniejącego kapitału ludzkiego, 
⇒ wzmocnienia kapitału społecznego. 

W konsekwencji pozwoli to na zniwelowanie problemu: niewystarczająco rozwinięty system 
sprawnej obsługi mieszkańców, w tym komunikacji zewnętrznej w zakresie dostępu do urzędu 
oraz sposobu załatwiania spraw w urzędzie. 

Aby skutecznie wdrażać i realizować działania niezbędne jest wdrożenie niezbędnych 
mechanizmów kontrolnych i zarządczych, zarówno w sferze organizacyjnej i personalnej. Zarówno 
w wymiarze inteligentnego i dobrego zarządzania miastem jak i jego finansowania. Dlatego też 
ważne jest skupienie się na zaprojektowaniu rozwiązań umożliwiających prowadzenie sprawnego 
zarządzania miastem i kontroli oraz wytycznych do ich prowadzenia. Pozwoli to na budowanie 
zdolności instytucjonalnej i rozwój kompetencji lokalnej administracji publicznej. Działanie z tego 
zakresu jest odpowiedzią na brak odpowiednich rozwiązań w zakresie inteligentnego zarządzania 
miastem i jego finansami oraz niewystarczające wykorzystanie i udostępnianie danych przez 
administrację Miasta. Uporządkowanie procedur w tym zakresie, wdrożenie rozwiązań 
systemowych i narzędziowych pozwoli na zwiększenie skuteczności wdrażania planów 
strategicznych oraz programów i projektów branżowo-środowiskowych. Jednocześnie będzie to 
miało wpływ na odbiurokratyzowanie i usprawnienie pracy Urzędu.  

Standardy dostępności 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki 
spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Planowane przedsięwzięcie uwzględnia standardy dostępności występujące w wymiarach:  

a) architektonicznym – działania będą prowadzone w lokalach dostępnych dla osób 
pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami, które zapewniają: 

⇒ miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, 
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⇒ wejście do budynku bez barier architektonicznych, 

⇒ przejrzysty i logiczny układ pomieszczeń (pomieszczenia oznaczone), łatwy do 
zrozumienia przez wszystkich użytkowników,  

⇒ komunikację dostępną dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub kul, 

⇒ ergonomiczne detale użytkowe (m.in. klamki drzwiowe, okienne, włączniki światła),  

⇒ WC dla osób z niepełnosprawnościami, 

⇒ środki ogłaszania ewakuacji na wypadek zagrożenia (alarmy) wyposażone jednocześnie 
w dźwiękowy i wizualny system powiadamiania, 

⇒ odpowiednio duże przestrzenie (prześwity co najmniej 120cm wokół mebli i 
wyposażenia) do poruszania się wózkami inwalidzkimi, 

⇒ dobrej jakości akustykę pomieszczeń (bez pogłosów, echa), 

⇒ wizualny kontrast i fakturę na powierzchniach, po których poruszać się będą osoby 
niewidome, niedowidzące i mające problemy poznawcze,  

b) informacyjno-promocyjnym – kampanie dotyczące realizacji przedsięwzięć prowadzone 
będą w sposób dostępny dla wszystkich osób, materiały promocyjne i informacyjne zostaną 
zaprojektowane w sposób czytelny, łatwo dostępny, strony internetowe będą 
zaprojekowane w odpowiedni sposób (zgodnie ze standardem WCAG 2.0.) zapewniając 
funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość zawartości, aby zwiększyć 
dostępność dla szerokiego grona użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami 
m.in. dla niewidomych, słabowidzących, głuchych, niedosłyszących, osób z trudnościami  
w uczeniu się, osób z trudnościami motorycznymi, osób z ograniczeniami kognitywnymi, 
nadwrażliwymi na światło, z problemami rozróżniania kolorów, z zaburzeniami mowy, 

c) szkoleniowym – dostosowanie metod pracy, przekazywania informacji, materiałów 
szkoleniowych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników szkoleń i warsztatów, 
zapewnienie transportu specjalistycznego (transport niskopodłogowy) na miejsce 
prowadzenia szkoleń. W przypadku, gdy w grupach uczestników lub personelu znajdą się 
osoby z niepełnosprawnościami, zostanie wdrożony mechanizm racjonalnych usprawnień 
indywidualnie do ich potrzeb, 

d) edukacyjnym – zapewnienie dostępu do multimedialnych treści edukacyjnych dotyczących 
działalności NGO na forum internetowym - zgodnym ze standardem WCAG 2.0. Celem 
działań projektowych jest uwrażliwienie uczestników na różnorodne potrzeby osób  
w zakresie mobilności i percepcji przekazywanych treści. Świadczone usługi będą zgodne  
z zasadą uniwersalnego projektowania.   
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PARTYCYPACJA SPOŁECZNA – SPOSÓB WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  
W PROCES PRZYGOTOWANIA I WDRAŻANIA PLAN ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO  

Podstawowe założenia partycypacji 

Przystępując do procesu opracowania Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła założono, że 
partycypacja społeczna nie powinna ograniczać się jedynie do informacji i konsultacji 
podejmowanych przez władze lokalne działań, ale także dążyć do współdecydowania i kontroli 
obywatelskiej. Wiąże się to z włączaniem obywateli na każdym możliwym etapie tworzenia Planu  
i realizacji działań w nim opisanych. Dzięki temu możliwe jest stworzenie efektywnego, tj. 
odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania interesariuszy, Planu Rozwoju Instytucjonalnego. 

Plan Rozwoju Instytucjonalnego został dopasowany do potrzeb społeczności lokalnej dzięki 
przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy, która uwzględniała perspektywy różnych grup wiekowych, 
w tym także dzięki przeprowadzonym warsztatom i spotkaniom. Część projekcyjna Planu 
opracowywana była w dużej mierze przez interesariuszy, co skutkować będzie pozytywnym 
nastawieniem do działań realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć. Aktywny udział 
różnych grup interesariuszy przewiduje się także w etapach wdrażania i monitorowania Planu. 
W przyszłości partycypacja będzie miała charakter kontroli obywatelskiej. 

Główne zasady partycypacji w ramach projektu 

Podczas opracowywania PRI Miasta Jasła przyjęto następujące zasady dotyczące organizacji i 
przebiegu partycypacji społecznej: 

⇒ zaangażowanie społeczności przez cały czas trwania projektu, 

⇒ włączenie w proces tworzenia i wdrażania PRI różnych grup interesariuszy, 

⇒ równości i niedyskryminacji uczestników konsultacji, 

⇒ dwustronny przepływ informacji – koncentracja na dojrzałych formach partycypacji 
(współdecydowanie i kontrola obywatelska), 

⇒ wieloaspektowość partycypacji, 

⇒ jawność przebiegu partycypacji oraz jej efektów, 

⇒ responsywność i dopasowanie form oraz treści partycypacji do potrzeb interesariuszy. 

Główne zasady partycypacji w ramach projektu 

Wieloaspektowość procesu realizacji Planu Rozwoju Instytucjonalnego zrodziła potrzebę 
aktywnego udziału wszystkich grup interesariuszy w jego planowaniu. Uwzględniono również 
aspekt lokalizacyjny zapraszając do uczestnictwa osoby i podmioty z różnych obszarów miasta. 
Pozwoliło to na pogłębione poznanie zróżnicowanych potrzeb i oczekiwania oraz preferencji 
interesariuszy. Organizacja prac nad PRI umożliwiła aktywne włączenie się grup interesariuszy: 

⇒ różnych grup mieszkańców (w tym: osoby aktywne zawodowo, rodziny z dziećmi, młodzież, 
seniorzy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym), 

⇒ działaczy organizacji pozarządowych (w tym działających w sferze kultury, sportu oraz 
działających na rzecz dziedzictwa historycznego i tradycji lokalnych), 

⇒ przedsiębiorców i pracodawców, 



Plan Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła 
 

  
 87 

 

⇒ przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. 

Udało się włączyć do aktywnego udziału bezpośrednich odbiorców działań PRI, a w tym: 

⇒ mieszkańców Jasła,  

⇒ właścicieli, zarządców i użytkowników wieczystych nieruchomości, 

⇒ przedsiębiorców prowadzących działalność na tym terenie, 

⇒ organizacji pozarządowych, 

⇒ pracowników administracji samorządowej i innych niesamorządowych instytucji 
publicznych. 

Partycypacja miała charakter otwarty i w prowadzonych spotkaniach mogła wziąć udział każda 
jednostka społeczności lokalnej. 

Formy uspołecznienia opracowania i realizacji PRI 

W swoim podejściu Zespół ds. przygotowania PRI przyjął 4 podstawowe rodzaje partycypacji 
(uspołecznienia) w procesie opracowania i realizacji PRI. 

Rysunek 17. Rodzaje partycypacji w procesie opracowania i realizacji PRI 

 

 

1) Informowanie obejmowało uczestnictwo we współtworzeniu i konsultowaniu 
poszczególnych części dokumentu. Wykorzystane tu zostały zarówno elektroniczne jak 
i tradycyjne kanały przekazywania informacji przyjęte w grupach docelowych, a więc: 
informatory samorządowe będące w gestii Zamawiającego, strony www, narzędzia do 
komunikacji on-line, itp. Treść informacji dotyczyła postępów prac oraz możliwości 
uczestniczenia w nich społeczności lokalnej. 

formy 
partycypacji

1. Informowanie

2. Pozyskiwanie 
informacji od 

społeczeństwa

3. 
Współuczestniczenie/ 

współdecydowanie

4. 
Konsultowanie
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2) Współuczestniczenie/współtworzenie dokumentu miało miejsce podczas warsztatów 
diagnostycznych i strategicznych oraz spotkań konsultacyjnych.  

3) Pozyskiwanie informacji od społeczności nastąpiło poprzez badania ankietowe. 

4) Konsultowanie, czyli zasięganie opinii osób/grup, których PRI dotyczy (interesariuszy) 
prowadzone było podczas spotkań konsultacyjnych i konsultacji on-line. 

 

Spotkania konsultacyjne 

⇒ Spotkania konsultacyjne umożliwiły podjęcie szerokiej dyskusji na temat powstającego 
Planu. Ich głównym celem było zebranie uwag przedstawicieli lokalnych społeczności. Na 
spotkania zostali zaproszeni główni interesariusze PRI, w tym mieszkańcy Jasła, 
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. 

⇒ Podstawową częścią każdego spotkania konsultacyjnego była prezentacja merytoryczna 
UM Jasło. Co do zasady uczestnicy spotkań mogli z wyprzedzeniem zapoznać się z 
przedmiotem konsultacji (np. materiały informacyjne), aby móc przygotować się do 
spotkania.  

⇒ Konsultacje były prowadzone zarówno na etapie diagnozy jak i opracowywania dokumentu. 

Warsztaty diagnostyczno-projektowe 

⇒ Warsztaty zapewniły aktywny udział głównych grup interesariuszy w procesie 
opracowywania dokumentu Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Do udziału w spotkaniach 
zostali zaproszeni przedstawiciele głównych grup interesariuszy powstającego Planu. 

⇒ Spotkania warsztatowe prowadzone były się zgodnie z opracowanymi wcześniej 
scenariuszami.  

Konsultacje on-line 

⇒ Taki sposób konsultacji poszczególnych wyników prac przyczyniał się do dotarcia do 
szerokiego kręgu interesariuszy, a im samym umożliwił dokładane zapoznanie się 
z dokumentem PRI. Wykorzystanie narzędzi do konsultacji on-lnie było niezwykle ważne w 
okresie niepewnej sytuacji epidemicznej panującej w kraju i na świecie.  

Instytucjonalizacja partycypacji społeczności lokalnej na etapie realizacji PRI oraz 
monitorowaniu, ewaluacji i aktualizacji PRI 

W ramach instytucjonalizacji partycypacji na etapie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta 
Jasła prowadzone będą działania z zakresu:  

• edukacji,  
• informowania interesariuszy o planowanych i prowadzonych działaniach projektowych.  

Ponadto wprowadzone zostaną aktywizujące metody partycypacji (procedury konsultacji i 
współdecydowania) ukierunkowane na jak najszersze włączenie interesariuszy w planowane i 
wdrażane działania projektowe, działania animacyjne, angażujące społeczność lokalną na 
wszystkich etapach. W ramach aktywizacji społeczności lokalnej planowane są cykliczne spotkania 
otwarte oraz spotkania i warsztaty w grupach roboczych, konsultacje on-line, badania (on-line, 
bezpośrednie lub wywiady indywidualne i wywiady grupowe oraz inne). Celem spotkań otwartych 
i grup roboczych będzie prezentacja aktualnych postępów nad wdrażaniem PRI, dyskusja nad 
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przyjętymi rozwiązaniami, identyfikacja potencjalnych ryzyk oraz zebranie pomysłów i rozwiązań  
w zakresie ich niwelowania. 

Wyniki działań partycypacyjnych będą szczegółowo raportowane Burmistrzowi Jasła. 

Najważniejsze elementy i wydarzenia z procesu opracowania Planu Rozwoju Instytucjonalnego 
Miasta Jasła procesu 

Od stycznia 2019 roku trwały intensywne prace Zespołu Miejskiego, który analizował dane 
statystyczne i pogłębiał odpowiedzi na temat rzeczywistych źródeł kryzysu. To nie tylko praca 
Zespołów, ale również spotkania z mieszkańcami, z przedstawicielami różnych środowisk.  
O istotnych sprawach dla rozwoju miasta rozmawiano z organizacjami pozarządowymi,  
z przedstawicielami instytucji zajmujących się pomocą społeczną, z seniorami, z przedsiębiorcami  
i nauczycielami. O tym na bieżąco informowani byli mieszkańcy na miejskiej stronie internetowej 
https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-lokalny/. 

Rysunek 18. Struktura pracy nad PRI 

 

Źródło: zbiory UMJ  

W pierwszym ze spotkań uczestniczył zespół roboczy, czyli przedstawiciele Jasielskiego 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców (JSP), Powiatu Jasielskiego, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 
(ZGDW), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Urzędu Miasta w Jaśle. W jego trakcie, 
przy wsparciu doradców ze Związku Miast Polskich, prowadzone były warsztaty dotyczące skutków, 
jakie mogą nastąpić w przypadku niepodjęcia odpowiednich działań. Wśród omawianych zagadnień 
znalazły się problemy naszego miasta. 

Drugie spotkanie odbyło się 29 stycznia 2020 r. w Jasielskim Domu Kultury (JDK), w którym 
zaproszenie Burmistrza Miasta przyjęło czterdziestu jasielskich przedsiębiorców i przedstawiciele 
szkolnictwa średniego. Dotyczyło dostosowywania szkolnictwa do rynku pracy, tak by z jednej 
strony przedsiębiorcy mogli bez przeszkód korzystać z odpowiednio wyszkolonych pracowników, a 
z drugiej by młodzi ludzie wybierający kierunki kształcenia dokładnie wiedzieli, jakie jest 
zapotrzebowanie na rynku pracy. 

https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-lokalny/
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Źródło: zbiory UMJ  

 

Rysunek 19. Spotkanie dotyczące dostosowywania szkolnictwa do rynku pracy 

 
Rysunek 20. Warsztaty w JDK 
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Następnie 11 marca 2020 r. również w JDK odbyło się kolejne spotkanie, przy wsparciu doradców 
Związku Miast Polskich, członów Zespołu Miejskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele 
Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, przedstawiciele przedsiębiorców (JSP) oraz ZGDW. W 
spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni mieszkańcy, którzy wyrazili chęć udziału w pracach 
zespołu, poprzez zgłoszenie na stronie internetowej. Podczas spotkania omówione zostały 
zdiagnozowane przez Zespoły problemy, przyczyny i skutki w poszczególnych obszarach 
tematycznych: gospodarczym, społecznym, środowiskowym i innych. Podczas spotkania odbyły się 
również warsztaty, których celem było zidentyfikowanie i ocena potencjału lokalnych zasobów 
Miasta, niezbędnych do tworzenia produktów lokalnych. Każdorazowo organizatorzy zachęcali 
mieszkańców do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat lokalnych zasobów, czyli tego, co 
stanowi potencjał miasta (wykorzystany lub niewykorzystany) np.  enoturystyka, lokalizacja miasta 
wśród trzech rzek itp. oraz produktów, czyli tego, co ze wskazanych zasobów może powstać, np. 
winnice, wino, bulwary itd. Mieszkańcy zostali poproszeni, aby swoje propozycje wysyłali na podany 
adres mailowy.  

Rysunek 21. Spotkanie w JDK 

 

Źródło: zbiory UMJ 
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Od 3 kwietnia 2020 roku w związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, a w konsekwencji 
ograniczeniami w życiu publicznym, konieczne było wprowadzenie zmian w dotychczasowej pracy 
nad przygotowaniem kluczowych dla rozwoju Jasła dokumentów, czyli Programu Rozwoju 
Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Z oczywistych powodów władze miasta nie 
mogły organizować spotkań czy warsztatów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, mając 
świadomość ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, wprowadziło zmiany w zakresie 
przygotowywanych dokumentów, ograniczając znaczenie partycypacji społecznej w przygotowaniu 
dokumentów i wydłużając termin przygotowania wniosku i dokumentów do 30 października 2020 
roku. Mając jednak na względzie fakt, iż priorytetem Miasta Jasła jest opracowanie rzetelnych i 
kompleksowych dokumentów, Zespół Miejski wiedział, że nie uda się to bez włączenia różnych 
środowisk, bez udziału mieszkańców, bez uwzględnienia różnych, często odmiennych punktów 
widzenia. Dlatego też Zespół zachęcał i angażował mieszkańców do włączenia się w prace online 
nad dokumentem. W zakładce rozwój lokalny na stronie miasta Jasła umieszczano informacje, 
pytania, ankiety i inne dokumenty niezbędne do przygotowania naszych programów. Prośbę na 
włączenie się w prace nad przyszłością miasta, choć tym razem online wystosował Burmistrz Jasła 
w liście do mieszkańców, licząc, że nadal mieszkańcy tak licznie będą chcieli się włączyć. 

Pomimo trwającej pandemii koronawirusa prowadzone były cykliczne prace diagnostyczne w 
formie warsztatów online – dla wszystkich zespołów obszarowych. 15 kwietnia 2020 roku podczas 
jednego ze spotkań on-line Zespołu Miejskiego z doradcami z ZMP ustalano metody dalszej 
współpracy. Przez najbliższych kilkanaście tygodni był to sposób wspólnej pracy nad projektem. 
Opracowany został harmonogram dalszych prac, które ze względu na sytuację związaną z epidemią 
koronawirusa były prowadzone w formie on-line. Dotyczy to zarówno spotkań Zespołu Miejskiego, 
jak i konsultacji z mieszkańcami. 

Przez kolejne tygodnie trwały prace nad przygotowaniem kluczowych dokumentów dla rozwoju 
Jasła. Podczas następnych spotkań on-line, jednym z poruszanych tematów była wizja Jasła w 2040 
roku. Razem z mieszkańcami tworzono plany przyszłości miasta – zachęcano mieszkańców do 
podzielenia się z nami, jak widzą Jasło za 20 lat.  
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Rysunek 22. Wyniki prac nad wizją Jasła  

 
Rysunek 23. Spotkanie online 
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Zapraszano mieszkańców do udziału w seminariach w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – otwarte 
seminaria i warsztaty dla miast. Na profilu FB Miasta udostępniano linki ze Związku Miast Polskich 
zapraszając mieszkańców do udziału w seminariach i warsztatach, które odbywały się w trybie on-
line. 

W maju przystąpiono do badań ankietowych wśród społeczności lokalnej. Ankiety prowadzone były 
w formie elektronicznej. W pierwszej ankiecie Zespołowi zależało na poznaniu opinii mieszkańców 
i wskazaniu przez respondentów trzech najważniejszych spośród 12 wymienionych produktów, 
które uznają mieszkańcy za najważniejsze dla Jasła w perspektywie najbliższych kilku lat „produkty 
miasta”, czyli wszystkie dobra materialne, usługi, miejsca, instytucje i organizacje a także idee, które 
wyróżniają nasze miasto na tle innych miast i stanowią o jego specyfice a także tworzą podstawy 
do jego rozwoju. 

Następnie w ramach drugiego badania ankietowego przedstawiono krótki formularz dotyczący 
wyboru trzech kluczowych wyzwań, przed którymi będzie stało miasto w perspektywie najbliższych 
od 5 do 10 lat. Pytanie dotyczyło wyników wypracowanych podczas warsztatów, na których 
sformułowano szereg kluczowych wyzwań dla miasta w ww. perspektywie, tak aby możliwa była 
poprawa jakości życia, odwrócenie negatywnych trendów demograficznych i wspólne rozwijanie 
miasta, z którym młodzi jaślanie będą wiązać swoją przyszłość. W badaniu uczestniczyło 354 
mieszkańców. 

Kolejna ankieta badawcza skierowana była do osób, które wyjechały z Jasła. Główne pytanie 
dotyczyło powodu opuszczania Jasła.  

W lipcu w JDK przedstawiono mieszkańcom wyniki prac poszczególnych zespołów roboczych. 
Zaprezentowali je liderzy podczas spotkania. Jedynie rzetelna, w pełni odzwierciedlająca 

Rysunek 24. Ankieta do interesariuszy  



Plan Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Jasła 
 

  
 95 

 

Źródło: zbiory UMJ  

 

rzeczywistość diagnoza, może być uznana za wartościową. Pomimo, że diagnoza była czasem 
bardzo bolesna, pokazywała prawdziwy obraz Jasła.  

Rysunek 25. Prezentacja dla mieszkańców -   

 

 

Warto podkreślić, że w spotkaniu tym uczestniczyli nie tylko pracownicy jasielskiego Urzędu Miasta, 
czy też instytucji publicznych funkcjonujących na obszarze miasta oraz powiatu jasielskiego 
(partnerów projektu), lecz także mieszkańcy Jasła, w tym liczne grono przedsiębiorców, dla których 
perspektywy jego rozwoju mają absolutnie kluczowe znaczenie. Prezentacja dotycząca diagnozy w 
poszczególnych obszarach została zamieszczona pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-
miasto-moj-dom-analiza-diagnostyczna-w-ramach-programu-rozwoj-lokalny-wdrazana-ze-
srodkow-europejskiego-obszaru-gospodarczego-eog-na-lata-2014-2021/. Do 26 lipca 2020 roku 
mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły i zapisywać je w formie projektów wynikających z 
diagnozowanych potrzeb. Propozycje projektów mogły składać zarówno osoby indywidualne jak i 
instytucje. By zgłosić projekt należało wypełnić zamieszczony formularz znajdujący się na stronie 
miejskiej pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/projekt-jaslo-moje-miasto-moj-dom-wstepna-fiszka-
projektowa/. 

W dniu 31 lipca 2020 r. w JDK odbyło się spotkanie z mieszkańcami - autorami zgłoszonych 
69 projektów. Warsztaty podzielone były na trzy grupy tematyczne dotyczące działań:  

https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-miasto-moj-dom-analiza-diagnostyczna-w-ramach-programu-rozwoj-lokalny-wdrazana-ze-srodkow-europejskiego-obszaru-gospodarczego-eog-na-lata-2014-2021/
https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-miasto-moj-dom-analiza-diagnostyczna-w-ramach-programu-rozwoj-lokalny-wdrazana-ze-srodkow-europejskiego-obszaru-gospodarczego-eog-na-lata-2014-2021/
https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-miasto-moj-dom-analiza-diagnostyczna-w-ramach-programu-rozwoj-lokalny-wdrazana-ze-srodkow-europejskiego-obszaru-gospodarczego-eog-na-lata-2014-2021/
https://um.jaslo.pl/pl/projekt-jaslo-moje-miasto-moj-dom-wstepna-fiszka-projektowa/
https://um.jaslo.pl/pl/projekt-jaslo-moje-miasto-moj-dom-wstepna-fiszka-projektowa/
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⇒ z zakresu budowania tożsamości lokalnej, aktywizacji społecznej, organizacji 
pozarządowych,  

⇒ kultury i sportu, przedsiębiorczości,  

⇒ środowiska i komunikacji. 
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Rysunek 26. Spotkanie z mieszkańcami - autorami zgłoszonych 69 projektów 

 

Zaangażowanie jaślan przejawiało się bardzo dużym udziałem w otwartych warsztatach. 
W spotkaniach brało udział trzydzieści, czterdzieści, a nawet pięćdziesiąt osób w zależności od 
omawianej dziedziny. Mieszkańcy chętnie brali też udział w badaniach ankietowych, które również 
przeprowadzane były na potrzeby danych przedsięwzięć m.in. dotyczących sytuacji osób 
z niepełnosprawnościami w Jaśle. Specjalna ankieta została opracowana i wysyłana drogą mailową 
do organizacji pozarządowych. Systematycznie zachęcano mieszkańców do włączenia się w prace 
nad rozwojem Jasła oraz przesyłanie na podany adres swoich spostrzeżeń, pomysłów i uwag. 

Sierpień-październik 2020 r. to liczne spotkania on-line zespołów odpowiedzialnych za opracowanie 
poszczególnych części Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Spotkania te 
poświęcone były omówieniu z partnerami projektu konkretnych, tzw. miękkich przedsięwzięć oraz 
prace nad opracowaniem dokumentów PRL i PRI.  

Podsumowanie 

Podsumowanie uspołecznienia procesu opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju 
Instytucjonalnego znajduje się w poniższej tabeli. 

Forma uspołecznienia Ilość zastosowań Liczba uczestników 
Spotkania konsultacyjne 36 454 
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Źródło: zbiory UMJ  

 

Warsztaty 
diagnostyczno-
projektowe 

25 485 

Badania ankietowe 13 2499 
Konsultacje online 68 618 

 

SZACUNKOWY HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANU 
ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO  

Planowane działania i przedsięwzięcia obejmują całą perspektywę czasową PRI. Poniżej 
zaprezentowany jest harmonogram realizacji poszczególnych działań i przedsięwzięć. 

Tabela 5. Harmonogram realizacji PRI – działania i przedsięwzięcia 

Działania i 
przedsięwzięcia 

2021 2022 2023 2024 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Działanie 
podstawowe 1: 
Wdrożenie systemów, 
narzędzi oraz 
rozwiązań 
organizacyjnych i 
personalnych 
usprawniających 
zarządzanie Miastem 

                

PRI 2. System 
zarządzania rozwojem 
i usługami Miasta Jasła 

                

PRI 6. Vademecum 
dochodów Gminy, 
czyli jak wykorzystać 
rynkowe instrumenty 
finansowe 

                

PRI 7. Kontrola pod 
kontrolą 

                

PRI 8. Wdrażanie 
działań 
usprawniających w 
mieście wynikających z 
dokonanej samooceny 
z wykorzystaniem 
narzędzia 
przygotowanego przez 
OECD 

                

Działanie 
podstawowe 2: 
Rozwijanie dialogu z 
mieszkańcami Jasła 

                

PRI 3. System 
komunikacji z 
mieszkańcami Jasła 

                

PRI 4. Kto, co, gdzie, 
kiedy, dlaczego? – czyli 
stawiamy na 
zrozumiałą 
KOMUNIKACJĘ! 
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PRI 5. Idziemy w Jasło
  

                

Działanie 
podstawowe 3: 
Poprawa jakości i 
dostępności usług 
publicznych 

                

PRI 1. Audyt 
dostępności i 
opracowanie 
programu dostępności 
dla Miasta Jasła 

                

PRI 9. Wzmocnienie 
usług publicznych  

                

Legenda:                 
Czas realizacji działań 
w kwartałach 

                

Czas realizacji 
przedsięwzięć w 
kwartałach 

                

Opracowanie własne 

Poniżej prezentowany jest harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań i przedsięwzięć PRI. 
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Tabela 6. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań i przedsięwzięć PRI 

Działanie Przedsięwzięcie wartość 
brutto 

koszt 
kwalifikowaln

y 

dofinansowanie 
- środki 

EOG/budżet 
państwa 

2021 2022 2023 kwi.24 
Działania kwalifikowane 

Nieinwestycyjne Inwestycyjn
e 

Wdrożenie 
systemów, 
narzędzi oraz 
rozwiązań 
organizacyjn
ych 
i personalny
ch 
usprawniają
cych 
zarządzanie 
Miastem 

System zarządzania rozwojem 
i usługami Miasta Jasła 

1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 600 000,00 700 000,00 250 000,00 50 000,00 1 600 000,00   

Vademecum dochodów 
Gminy, czyli jak wykorzystać 
rynkowe instrumenty 
finansowe 

155 000,00 155 000,00 155 000,00 90 000,00 65 000,00     155 000,00   

Kontrola pod kontrolą  820 000,00 820 000,00 820 000,00 147 142,00 395 269,00 199 018,00 78 571,00 820 000,00   

Wdrażanie działań 
usprawniających w mieście 
wynikających z dokonanej 
samooceny z wykorzystaniem 
narzędzia przygotowanego 
przez OECD 

725 000,00 725 000,00 725 000,00 209 460,00  446 216,00 69 324,00    725 000,00   

Rozwijanie 
dialogu z 
mieszkańca
mi Jasła 

System komunikacji 
z mieszkańcami Jasła 

165 000,00 165 000,00 165 000,00 64 500,00 50 250,00 50 250,00     165 000,00 

Kto, co, gdzie, kiedy, 
dlaczego? – czyli stawiamy na 
zrozumiałą KOMUNIKACJĘ! 

581 000,00 581 000,00 581 000,00 424 500,00 99 500,00 49 500,00 7 500,00 581 000,00   

Idziemy w Jasło 120 000,00 120 000,00 120 000,00 52 000,00 34 000,00 34 000,00   120 000,00   

Poprawa 
jakości i 
dostępności 
usług 
publicznych 

Audyt dostępności i 
opracowanie programu 
dostępności dla Miasta Jasła 

275 000,00 275 000,00 275 000,00 100 000,00 125 000,00 50 000,00   275 000,00   

Wzmocnienie usług 
publicznych  

490 000,00 490 000,00 490 000,00   334 600,00   155400,00    490 000,00   

Suma 4 931 000,00 4 931 000,00 1 687 602,00 2 249 835,00 857 492,00 136 071,00 4 766 000,00 165 000,00 

Opracowanie własne 
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ANALIZA RYZYKA I ZARZĄDZANIEM RYZYKIEM  

Przeprowadzona analiza ryzyka jest zgodna z zasadami określonymi w Standardach kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych wprowadzonymi Komunikatem nr 23 Ministra 
Finansów z 16 grudnia 2019 r., jak również wytycznymi zawartymi w Komunikacie nr 6 Ministra 
Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów 
publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Analiza jest zgodna także  
z podstawowymi metodykami zarządzania projektami, czyli PMI oraz PRINCE2. 

Na podstawie przytoczonych metodyk i wytycznych Ministerstwa Finansów, w niniejszym 
dokumencie przyjęto następującą procedurę w procesie analizy i zarządzania ryzykiem: 

1. identyfikacja ryzyka (rozważenie ryzyk, które mogą mieć wpływ na stopień osiągnięcia 
celów), 

2. ocena ryzyka (jakościowa i ilościowa ocena, klasyfikacja ryzyk), 

3. sterowanie ryzykiem (zidentyfikowanie odpowiednich reakcji na ryzyko, przydzielenie im 
właścicieli ryzyka, następnie wykonanie, monitorowanie i kontrolowanie tych reakcji). 

Za ważny aspekt procesu przyjęto także odpowiedni stopień komunikacji z interesariuszami. 

1. Identyfikacja ryzyka 

Wstępem do identyfikacji ryzyka jest zawsze dokładne zrozumienie celów i zadań projektu, jak 
również tego co może wpływać na osiągnięcie tychże celów. Stąd proces identyfikacji poprzedzono 
przeglądem i dokładną analizą sformułowanych celów. Identyfikacja ryzyka została przeprowadzana 
przed rozpoczęciem projektu, ale będzie także kontynuowana okresowo w trakcie realizacji 
projektu (nie rzadziej niż raz w roku), gdyż nie wszystkie potencjalne zdarzenia mogą być znane 
przed rozpoczęciem realizacji projektu. Źródeł potencjalnych ryzyk szukano wewnątrz Miasta, jak 
również w środowisku, w jakim Miasto funkcjonuje.  

W procesie identyfikacji zastosowano następujące techniki: 

1) listy potencjalnych zdarzeń utworzone na podstawie doświadczeń ze zrealizowanych już 
podobnych projektów. Tak utworzone listy stanowiły punkt wyjścia do identyfikacji ryzyka 
związanego z realizacją PRI, 

2) burza mózgów w której uczestniczyli członkowie zespołów utworzonych przez Miasto 
w ramach Zespołu Miejskiego oraz wspierający konsultanci, 

3) diagramy przyczynowo-skutkowe, które tworzone były przy analizowaniu logiki interwencji 
i wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania. 

W procesie identyfikacji ryzyk wzięły udział osoby, które są odpowiedzialne za realizację 
wyznaczonych celów i zadań oraz osoby je realizujące, w tym w szczególności: 

⇒ Zespół Miejski, w którego skład wchodzili członkowie Zespołów ds. poszczególnych 
obszarów: środowiskowego (przedstawiciele Urzędu Miasta i władz miejskich z Partnerami: 
Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, Powiatem Jasielskim i Związkiem Gmin 
Dorzecza Wisłoki), gospodarczego (przedstawiciele Urzędu Miasta i władz miejskich 
z Partnerem: Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców), przestrzennego 
(przedstawiciele Urzędu Miasta i władz miejskich z Partnerem: Powiatem Jasielskim) oraz 
obszaru inteligentnego zarządzania miastem, finansowania rozwoju miasta i rozwoju 
instytucjonalnego (przedstawiciele Urzędu Miasta i władz miejskich), 
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⇒ zewnętrzni konsultanci wspierający proces opracowania PRL i PRI. 
 

Osobą odpowiedzialną za cały proces zarządzania ryzykiem dla PRI jest II Zastępca Burmistrza 
Miasta Jasła. 

Ryzyka identyfikowano na poziomie działań oraz na poziomie PRI. Wszystkie zidentyfikowane 
ryzyka poddano ocenie. 

Tabela 7. Zidentyfikowane ryzyka i ich klasyfikacja 

Kategoria ryzyka Zidentyfikowane ryzyka 
Finansowo- 
inwestycyjne 

Wzrost kosztów inwestycji  
Niedotrzymanie terminów oddania inwestycji 
Korekta na finansowaniu zewnętrznym 
Nagłe zmniejszenie dochodów samorządowych grożące obniżeniem możliwości 
finasowania projektu 

Instytucjonalne Rozpad partnerstwa projektowego 
Operacyjne Pojawienie się dodatkowych (nieplanowanych) kosztów operacyjnych  
Prawno-
administracyjne 

Przeciąganie procedur administracyjnych  
Niekorzystne zmiany prawne 
Problemy z zamówieniami publicznymi 
Błędy w dokumentacjach technicznych  
Powtarzające się ograniczenia w organizacji spotkań większych grup powodowane 
przedłużającą się pandemią COVID-19 

Psychospołeczne Wycofanie poparcia społecznego dla projektu 
Małe zainteresowanie uczestnictwem w przedsięwzięciach nieinwestycyjnych 
Sprzeciw głównych interesariuszy 

Techniczne Pojawienie się nagłych przeszkód technicznych  
Zasobowe Strata kluczowych zasobów koniecznych do realizacji projektu 

Niemożność znalezienia właściwych zasobów koniecznych do wykonania projektu 
Niestabilni dostawcy  

Źródło: Opracowanie własne  

2. Ocena ryzyka (analiza ryzyka) 

Kolejnym krokiem była ocena ryzyka, która służy poznaniu zakresu, w jakim ryzyka mogą wywrzeć 
wpływ na osiągnięcie celów. Szacowano istotność ryzyka poprzez określenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka oraz ocenę jego skutków. Skale jakościowe dla oceny prawdopodobieństwa oraz 
skutku danego ryzyka prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 8. Skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 

Bardzo nieprawdopodobne - 
A (1-25%) 

Bardzo niskie bądź niskie prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia, 
maksymalnie 25%.  

Nieprawdopodobne - B (26-
50%) 

Mało prawdopodobne zaistnienia zdarzenia, mieszczące się w przedziale 
26-50%.  

Prawdopodobne - C (51-75%) Zaistnienie zdarzenia istotnie prawdopodobne, mieszczące się 
w przedziale 51-75%.  

Niemal pewne - D (76-99%) Zaistnienie zdarzenia wysoce prawdopodobne bądź niemal pewne, 
w przedziale 76-99%.  

Źródło: Opracowanie na podstawie generatora wniosków 

Tabela 9. Skala oceny skutków ryzyka 

Minimalny - I (1-25%) Brak oddziaływania, albo nieznaczny wpływ na cele i spodziewane 
korzyści projektu, nawet przy braku podjęcia działań zaradczych. Podjęcie 
działań zaradczych niweluje negatywne skutki oddziaływania prawie w 
całości.  

Umiarkowany - II (26-50%) Umiarkowane oddziaływanie na cele i spodziewane korzyści projektu, 
które można dodatkowo minimalizować poprzez podjęcie działań 
zaradczych. Osiągnięcie średnio- i długookresowych celów nie jest 
zagrożone, chociaż stopień ich osiągnięcia może odbiegać nieco od 
zaplanowanych poziomów.  

Poważny - III (51-75%) Silny negatywny wpływ na cele i spodziewane korzyści projektu, które 
niezwykle trudno jest niwelować podjęciem działań zaradczych. Średnio- 
i długookresowe cele zostają osiągnięte w stopniu dalekim od 
zakładanego. 

Bardzo poważny - IV (76-99%) Bardzo poważny, negatywny wpływ na cele i spodziewane korzyści 
projektu, mogący skutkować poważną albo nawet całkowitą utratą 
zakładanych efektów. Nawet podjęcie szeroko zakrojonych działań 
zaradczych nie jest w stanie przeciwdziałać negatywnym skutkom. 
Średnio- i długookresowe cele nie są osiągnięte, bądź osiągnięte 
w minimalnym zakresie.   

Źródło: Opracowanie na podstawie generatora wniosków 

Zespół zidentyfikował najważniejsze ryzyka, które prezentuje poniższa tabela.  

Tabela 10. Najważniejsze ryzyka w opinii zespołu 

Kategoria ryzyka Zidentyfikowane ryzyka 
Prawdopodobień
stwo wystąpienia 

ryzyka 
Skutki ryzyka 

Operacyjne Pojawienie się dodatkowych 
(nieplanowanych) kosztów operacyjnych  

C III 

Prawno-
administracyjne 

Przeciąganie procedur administracyjnych  B II 
Niekorzystne zmiany prawne C IV 
Powtarzające się ograniczenia w organizacji 
spotkań większych grup powodowane 
przedłużającą się pandemią COVID-19 

B IV 

Psychospołeczne Małe zainteresowanie uczestnictwem 
w przedsięwzięciach nieinwestycyjnych 

A IV 

Sprzeciw głównych interesariuszy B IV 
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Zasobowe Strata kluczowych zasobów koniecznych do 
realizacji projektu 

B III 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyszczególnione ryzyka zostały scharakteryzowane w poniższej Tabeli. 

Tabela 11. Charakterystyka ryzyk najważniejszych w opinii zespołu 

Ryzyko Kategoria 
ryzyka 

Przyczyna materializacji 
ryzyka 

Kategoria 
wpływu Potencjalne skutki 

Pojawienie się 
dodatkowych 
(nieplanowanych) 
kosztów 
operacyjnych  

Operacyjne - Potrzeba zaangażowania 
dodatkowych zasobów 

Budżet, 
harmonogram, 
cele 

- Wzrost budżetu po stronie 
wkładu własnego, 

- Opóźnienia w projekcie, 
- Nie wszystkie cele zostaną 

osiągnięte na czas,  
- Projekt może stracić część 

dofinansowania. 
Przeciąganie 
procedur 
administracyjnych  

Prawno-
administracyjne 

- Zmiany legislacyjne, 
- Nieprzewidziane skutki 

trwającej pandemii 

Budżet, 
harmonogram, 
cele 

- Wzrost budżetu po stronie 
wkładu własnego, 

- Opóźnienia w projekcie, 
- Nie wszystkie cele zostaną 

osiągnięte na czas,  
- Projekt może stracić część 

dofinansowania. 
Niekorzystne 
zmiany prawne 

Prawno-
administracyjne 

- Nieprzewidziane skutki 
trwającej pandemii 

Budżet, 
harmonogram, 
cele 

- Ograniczone możliwości 
realizacji przedsięwzięć 
miękkich, 

- Zbyt mała liczba uczestników 
przedsięwzięć miękkich – nie 
wszystkie cele zostaną 
osiągnięte; 

- Projekt może stracić 
dofinansowanie. 

Powtarzające się 
ograniczenia w 
organizacji spotkań 
większych grup 
powodowane 
przedłużającą się 
pandemią COVID-19 

Prawno-
administracyjne 

- Decyzje organów władzy 
w zakresie organizacji 
spotkań, 

- Stan epidemiczny w 
Jaśle, powiecie 
Jasielskim i w 
województwie 
Podkarpackim 

Budżet, 
harmonogram, 
cele 

- Pogorszenie stanu 
psychofizycznego interesariuszy 
PRI wynikające z panującej 
i pandemii i ograniczeń z nią 
związanych, 

- Ograniczone możliwości 
realizacji przedsięwzięć 
miękkich, 

- Zbyt mała liczba uczestników 
przedsięwzięć miękkich – nie 
wszystkie cele zostaną 
osiągnięte; 

- Projekt może stracić 
dofinansowanie. 

Małe 
zainteresowanie 
uczestnictwem 
w przedsięwzięciac
h nieinwestycyjnych 

Psychospołeczne - Niski poziom rozwoju 
kapitału społecznego w 
Jaśle, 

- Stan epidemiczny w 
Jaśle, powiecie 
Jasielskim i w 
województwie 
Podkarpackim, 

- Decyzje organów władzy 
w zakresie organizacji 
spotkań, 

- Wynikająca ze stanu 
pandemii bariera 
psychiczna u części 

Budżet, 
harmonogram, 
cele 

- Ograniczone możliwości 
realizacji przedsięwzięć 
miękkich, 

- Zbyt mała liczba uczestników 
przedsięwzięć miękkich – nie 
wszystkie cele zostaną 
osiągnięte; 

- Projekt może stracić 
dofinansowanie. 
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społeczności lokalnej 
dotycząca udziału w 
przedsięwzięciach PRI 

Sprzeciw głównych 
interesariuszy 

Psychospołeczne - Rozbieżności co do 
sposobu realizacji 
przedsięwzięć, 

- Pojawienie się kolizji 
interesów, które 
wcześniej nie były 
ujawnione, 

- Wystąpienie konfliktów 
pomiędzy głównymi 
interesariuszami  

Budżet, 
harmonogram, 
cele 

- Ograniczone możliwości 
realizacji znaczącej części 
przedsięwzięć PRI, 

- Nieosiągnięcie lub niepełne 
osiągnięcie celów PRI,  

- Projekt może stracić 
dofinansowanie. 

Strata kluczowych 
zasobów 
koniecznych do 
realizacji projektu 

Zasobowe - Przypadki losowe, 
- Zmiana miejsca pracy 

lub zamieszkania osób 
zaangażowanych  do 
realizacji przedsięwzięć 
PRI 

Budżet, 
harmonogram, 
cele 

- Ograniczenie zasobów ludzkich 
i rzeczowych zaangażowanych 
w realizację projektu, 

- Opóźnienia w projekcie, 
- Wzrost kosztów, 
- Nie wszystkie cele zostaną 

osiągnięte na czas,  
- Projekt może stracić część 

dofinansowania. 

Źródło: Opracowanie własne  

Na etapie przygotowywania PRI zrezygnowano z ilościowej oceny ryzyka. Taka ocena zostanie 
przeprowadzona na etapie wdrażania programu.  

3. Sterowanie ryzykiem (reakcja na ryzyko) 

Dla wszystkich zidentyfikowanych ryzyk przewidziano reakcję, która pozwoli wyeliminować, 
zredukować, bądź zneutralizować skutki materializacji ryzyk. Dla zaplanowania reakcji posłużono 
się następującą klasyfikacją:  

⇒ unikanie – obejmuje zazwyczaj zmianę jakiegoś aspektu projektu, np. zakresu, trybu 
zaopatrzenia, dostawcy lub kolejności działań tak aby zagrożenie nie mogło już wpływać, 
albo aby nie mogło zaistnieć, 

⇒ redukowanie – proaktywne działania podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzenia lub ograniczenie wpływu zdarzenia, 

⇒ przeniesienie – strona trzecia przejmuje odpowiedzialność za część finansowych skutków 
zagrożenia (np. ubezpieczenie lub zawarcie klauzul umownych), 

⇒ akceptowanie (akceptacja bierna) – podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku 
reakcji na dane zagrożenie po rozpoznaniu, że powstrzymanie się od działania jest bardziej 
ekonomiczne niż próba reagowania na ryzyko, 

⇒ plan rezerwowy (akceptacja czynna) – przygotowanie planu rezerwowego dla działań, które 
będą podjęte w celu zredukowania skutków zagrożenia, gdy ryzyko się zmaterializuje, 

⇒ współdzielenie – partnerzy w projekcie wspólnie pokrywają straty. 

 

 

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją, zaplanowano reakcje dla najważniejszych zidentyfikowanych ryzyk. 
Zostały one w tabeli poniżej. 
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Tabela 12. Reakcje na zidentyfikowane ryzyka 

Ryzyko Kategoria reakcji na 
ryzyko 

Właściciel 
ryzyka Reakcja na ryzyko 

Pojawienie się dodatkowych 
(nieplanowanych) kosztów 
operacyjnych  

Plan rezerwowy Wydział 
Funduszy 
Zewnętrznych 

Przygotowanie planu 
rezerwowego na pozyskanie 
środków na finansowania 
wydatków (rezerwa w budżecie, 
środki zewnętrzne dopuszczane 
w Programie). 

Przeciąganie procedur 
administracyjnych  

Unikanie  
 

Wydział 
Funduszy 
Zewnętrznych 

Uwzględnienie w 
harmonogramie buforów 
czasowych. 
 

Niekorzystne zmiany prawne Unikanie Wydział 
Funduszy 
Zewnętrznych 

Przygotowanie planu 
rezerwowego pozwalającego na 
zmianę terminu realizacji 
określonego przedsięwzięcia, 
tak aby ta zmiana nie wpływała 
na termin zakończenia realizacji 
projektu (np. zmiana kolejności 
działań tak aby zagrożenie nie 
mogło już wpływać). 

Powtarzające się ograniczenia 
w organizacji spotkań 
większych grup powodowane 
przedłużającą się pandemią 
COVID-19 

Unikanie Wydział 
Funduszy 
Zewnętrznych 

Przygotowanie planu 
rezerwowego pozwalającego na 
zmianę terminu realizacji 
określonego przedsięwzięcia, 
tak aby ta zmiana nie wpływała 
na termin zakończenia realizacji 
projektu (np. zmiana kolejności 
działań tak aby zagrożenie nie 
mogło już wpływać). 

Małe zainteresowanie 
uczestnictwem 
w przedsięwzięciach 
nieinwestycyjnych 

Redukowania Wydział 
Funduszy 
Zewnętrznych 
we współpracy 
z Biurem 
Rzecznika 

Właściwa akcja informacyjna, 
szerokie konsultacje z 
wszystkimi możliwymi 
organizacjami z terenu Miasta, 
włączenie interesariuszy w 
proces decyzyjny. 

Sprzeciw głównych 
interesariuszy 

Redukowania Wydział 
Funduszy 
Zewnętrznych 
we współpracy 
z Biurem 
Rzecznika 

Właściwa akcja informacyjna, 
szerokie konsultacje z 
wszystkimi możliwymi 
organizacjami z terenu Miasta, 
włączenie interesariuszy w 
proces decyzyjny. 
Włączanie głównych 
interesariuszy do zespołów 
roboczych.  

Strata kluczowych zasobów 
koniecznych do realizacji 
projektu 

Redukowanie Wydział 
Organizacyjny i 
Kadr oraz 
Wydział 
Funduszy 
Zewnętrznych 

Odpowiednia organizacja kadry 
zespołu projektowego – 
przygotowywanie zastępców 
(szkolenia).  

Źródło: Opracowanie własne  

Każde ryzyko w trakcie realizacji programu będzie sterowane z wykorzystaniem narzędzi 
charakterystycznych dla procesu zarządzania ryzykiem, czyli przede wszystkim Rejestru ryzyka. 
Rejestr ryzyk będzie zawierał przede wszystkim następujące elementy: 

⇒ autor – osoba wprowadzająca ryzyko do rejestru, 
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⇒ data rejestracji ryzyka, 
⇒ kategoria ryzyka, 
⇒ opis (zawierający: przyczyna, wydarzenie i efekt), 
⇒ wpływ (nieodłączny i rezydualny), 
⇒ prawdopodobieństwo (nieodłączne i rezydualne), 
⇒ poziom ryzyka (nieodłączny i rezydualny), 
⇒ bliskość ryzyka, 
⇒ kategoria reakcji na ryzyko, 
⇒ przewidywana reakcja na ryzyko, 
⇒ status ryzyka, 
⇒ właściciel ryzyka, 
⇒ osoba zaplanowana do podjęcia reakcji.  

SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO ORAZ PROCEDURA JEGO 
MODYFIKACJI  

Zarządzanie i wdrażanie PRI 

Zarządzanie i wdrażanie Planem Rozwoju Lokalnego jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Ma 
na to wpływ duża liczba partnerów uczestniczących w jego realizacji oraz multidyscyplinarny 
charakter przedsięwzięć, które zostały przewidziane do realizacji. W związku z tym ważną kwestią 
w procesie wdrażania PRI będzie elastyczność i uwzględnienie uwarunkowań wewnętrznych oraz 
zewnętrznych (o zasięgu regionalnym, krajowym i globalnym).  

Skuteczna realizacja PRI będzie prowadzona w oparciu o następujące zasady:  
1) wzmacnianiem udziału i włączenia różnych podmiotów, 
2) odpowiedzialności, 
3) uczciwości,  
4) chęci współpracy,  
5) transparentności,  
6) efektywności i skuteczności, 
7) zgodności z przepisami prawa. 

 
Główne strony współpracy przy wdrażaniu PRI:  

1) poszczególne wydziały Urzędu Miasta w Jaśle oraz jego jednostki organizacyjne,  
2) Powiat Jasielski, 
3) Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, 
4) Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, 
5) Fundacja Aktywna Galicja. 

Głównym celem wdrażania PRI jest budowanie partnerstwa między koordynatorem procesu – UM 
Jasła a innymi podmiotami. We wdrożeniu PRI będą brały udział dwa typy podmiotów:  

⇒ podmioty wykonawcze, tzn. jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych 
przedsięwzięć, 

⇒ podmioty zarządzające, tzn. jednostki zarządzające oraz koordynujące wdrażanie całości 
programu, które równocześnie prowadzą monitoring oraz ocenę programu.  

Wdrażanie i monitoring PRI będą realizowane z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Organem 
odpowiedzialnym za zarządzanie PRI będzie Burmistrz Miasta Jasła, który ustanawia pozostałe 
elementy organizacyjne struktury zarządzania wdrożeniem. Burmistrzowi będzie podlegał operator 
PRI: II Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, który będzie bezpośrednio nadzorował pracę zespołu do 
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realizacji PRI i realizację przedsięwzięć zapisanych w PRI. W procesie zarządzania PRI zostaną 
zastosowane metodyki Prince oraz PMI co zapewni obsługę wszystkich zagadnień w procesie 
zarządczym. 

Rysunek 27. Struktura zarządzania PRI 

 

Źródło: opracowanie własne  

Systemy informatyczne i narzędzia komunikacji elektronicznej 

Niezwykle ważne w systemie wdrażania PRI będzie zastosowanie systemów informatycznych oraz 
narzędzi komunikacji elektronicznej. Będą one dodatkowym zasileniem w zakresie zbierania 
informacji nt. realizowanych przedsięwzięć przez operatora PRI oraz komunikowania decyzji 
dotyczących ich sposobu działania do bezpośrednich realizatorów przedsięwzięć. Systemy pozwolą 
na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji i dokumentów w sposób umożliwiający 
koordynację działań wszystkich uczestników wdrożenia oraz systematyczne gromadzenia danych 
do monitoringu i oceny PRI. 

Operator PRI 

Operatorem PRI będzie właściwe merytorycznie istniejące stanowisko UM Jasło – II Zastępca 
Burmistrza. Do zadań i odpowiedzialności Operatora będą należały:  

1) kontakty i koordynacja działań wszystkich realizatorów przedsięwzięć, 
2) koordynacja procesu pozyskiwania i analizy danych niezbędnych do przeprowadzenia 

monitoringu i ewaluacji na etapie wdrażania PRI, 
3) bieżące informowanie i raportowanie w zakresie prowadzonych działań PRI, 
4) podejmowanie działań na rzecz włączenia interesariuszy PRI w proces jego wdrażania, 
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5) promocja idei rozwoju instytucjonalnego i informowanie społeczności lokalnej o 
postępach we wdrażaniu PRI, 

6) zarządzanie ryzykiem, 
7) reagowanie na pojawiające się problemy i zakłócenia w realizacji PRI. 

Sposób wykonywania zadań przez Operatora będzie miał podstawowe znaczenie dla tworzenia 
i utrzymania dobrych relacji z partnerami i odbiorcami realizowanych działań PRI. 

Zespół do realizacji PRI 

Zespół będą tworzyć specjaliści z Urzędu Miasta w Jaśle, z Wydziałów:  

1) Funduszy Zewnętrznych, 
2) Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych, 
3) Wspierania Przedsiębiorczości, 
4) Inwestycji i Ochrony Środowiska,  
5) Finansowego, 
6) Stanowiska ds. zamówień publicznych, 
7) oraz Biura Rzecznika Prasowego.  

Zespół będzie odpowiadał za:  

1) przygotowanie do realizacji i nadzór nad działaniami (w tym wybór wykonawców), 
2) promocję, 
3) gospodarkę finansową, 
4) rozliczenie dofinansowania, 
5) monitoring produktów i rezultatów, 
6) trwałość.  

Dodatkowo zaangażowany zostanie też biegły rewident. 

Decyzje projektowe Zespołu ds. realizacji PRI, zatwierdzone będą przez Kierownika Zespołu 
(Operatora) i Burmistrza oraz przekazywane będą do realizacji dedykowanym pracownikom lub 
specjalnie powołanym zespołom zadaniowym/projektowym. Członkowie Zespołu ds. realizacji PRI 
będą w bieżącym kontakcie z osobami wyznaczonymi ze strony Partnerów projektu, tj. z ekspertem 
projektu predefiniowanego oraz opiekunem MFiPR.  Współpraca z zewnętrznymi ekspertami 
zinstytucjonalizowana zostanie przez cykliczne spotkania i przesyłanie raportów o stanie wdrażania 
projektów (zgodnie z zapotrzebowaniem). Współpracę nadzorować będzie Kierownik Zespołu, 
wymiana informacji będzie odbywała się drogą elektroniczną i telefoniczną. 

Komunikacja we wdrażaniu PRI 

Komunikacja z interesariuszami na etapie wdrażania i oceny PRI będzie obejmowała:  
1) spotkania koordynacyjne z jednostkami/podmiotami odpowiedzialnymi za realizację 

przedsięwzięć, 
2) bieżące kontakty osobiste, mailowe i telefoniczne z przedstawicielami 

jednostek/podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć, 
3) cykliczne otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami PRI, 

Cel spotkań: efektywne zarządzanie przepływem informacji na temat przedsięwzięć PRI 
oraz włączanie interesariuszy. 

4) przeprowadzanie badań ankietowych, 
Celem badań będzie poznanie opinii mieszkańców na temat dotychczas zrealizowanych 
przedsięwzięć.  

5) udostępnianie informacji dla zainteresowanych stron.  
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W grupie interesariuszy zaangażowanych w przygotowanie i realizację przedsięwzięć PRI kluczowe 
działania komunikacyjne będą dotyczyły procesu koordynacji prac wszystkich realizatorów tych 
przedsięwzięć. W ramach tej komunikacji będą również pozyskiwane i analizowane dane niezbędne 
do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji. 

Ponadto, w celu wdrożenia polityki dobrego rządzenia, w ramach Programu zostanie stworzony 
i wdrożony system zapobiegania nieprawidłowościom, niewłaściwemu zarządzaniu czy korupcji, 
pozwalający na identyfikację takich zdarzeń i stosowanie odpowiednich sankcji. Będzie on 
stosowany przez wszystkich beneficjentów w czasie realizacji projektów. 

MONITOROWANIE POSTĘPÓW W POPRAWIE FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI 
LOKALNEJ NA PODSTAWIE ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ WRAZ Z OKREŚLENIEM 
WSKAŹNIKÓW  

Monitoring realizacji poszczególnych celów, działań i przedsięwzięć PRI będzie odbywał się w 
oparciu o przypisane do nich mierzalne wskaźniki oddziaływania, rezultatu i produktu. Ocena 
powinna być dokonywana w cyklach rocznych (chyba że ze względu na charakter konkretnego 
wskaźnika optymalna jest inna częstotliwość pomiaru).  

Ze względu na zróżnicowanie celów, działań i przedsięwzięć PRI wskazane jest włączenie do systemu 
zarówno wskaźników oddziaływania, rezultatu jak i produktu, rezultatu. Wskaźniki oddziaływania 
mierzą efekty PRI w dłuższej perspektywie, czyli nie bezpośrednio po zakończeniu działań 
i przedsięwzięć. Wskaźniki rezultatu pokazują zmiany wynikające z wykorzystania wytworzonych 
produktów. Punktem odniesienia powinien być poziom danego wskaźnika przed rozpoczęciem 
działań. Z kolei wskaźniki produktu mierzą konkretne, materialne efekty działań podejmowanych w 
ramach realizacji zapisów dokumentu (co oznacza, że poziom wyjściowy tych wskaźników powinien 
wynosić zero).  

Do monitorowania rozwoju lokalnego wykorzystany zostanie elementy systemu Monitora Rozwoju 
Lokalnego (MRL)1.  

 
1 Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL) to narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w 

czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju. 
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Tabela 13. Tabela wskaźników dla Planu Rozwoju Instytucjonalnego 

 

Poziom 
wskaźnika Nazwa Wskaźnik Jednostka miary Źródło 

weryfikacji 
Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy Wartość bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel główny Sprawnie i skutecznie 
funkcjonująca 
administracja Miasta 
przyjazna dla mieszkańców  

Wzrost zadowolenia mieszkańców z jakości 
funkcjonowania administracji samorządowej 

% Badania 
ankietowe 

Jednorazowo 2020 61  75 

Odsetek kadry na stanowiskach kierowniczych, 
posiadającej udokumentowane przygotowanie 
zarządcze 

% Dokumentacja 
osobowa 
Urzędu 

Roczna 2020 35 85 

Wdrożono kompleksowy systemu monitorowania 
rozwoju lokalnego z wykorzystaniem MRL 

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 

Jednorazowo 2020 NIE TAK 

Wprowadzono systemowy przegląd i 
doskonalenie Planu rozwoju instytucjonalnego  

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 

Jednorazowo 2020 NIE TAK 

Rezultat 1 Wdrożony system i 
usprawnione zarządzanie 
Miastem 
 

Wdrożono rozwiązanie instytucjonalne, 
zmierzające do zwiększenia zdolności 
instytucjonalnych kompetencji lokalnej 
administracji 

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 

Jednorazowo 2020 NIE TAK 

Produkt 1.1 Opracowana dokumentacja 
bazodanowa Systemu 
zarządzania rozwojem 
Miasta i usługami 

Wykonano dokumentację bazodanową Systemu 
zarządzania rozwojem Miasta i usługami 

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 

Jednorazowo 2020 NIE TAK 

Produkt 1.2 Przekazane do użytkowania 
dedykowane 
oprogramowanie do 
prowadzenia kontroli 
zarządczej, do usprawnienia 
przepływu i 
dokumentowania informacji 
w administracji Miasta 

Wdrożono rozwiązanie technologiczne 
wspierające proces komunikacji wewnętrznej i 
zdalnej pracy zespołowej w ramach Urzędu i 
jednostek podległych  

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 

Jednorazowo 2020 NIE TAK 

Co najmniej jedno narzędzie analityczne lub 
wspomagające zarządzanie, udostępnione 
przez projekt predefiniowany, zostało 
zintegrowane z wewnętrznym systemami 
zarządzania w jednostce samorządu  

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 

Jednorazowo 2020 NIE TAK 

Wzrost odsetka pracowników JST pozytywnie 
oceniających przepływ informacji wewnątrz JST. 

% Badanie 
ankietowe 

Jednorazowe 2020 47 
 

75 

Produkt 1.3 Opracowane i 
wprowadzone 
Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta Jasła „Vademecum 
dochodów Gminy czyli jak 
wykorzystać instrumenty 
rynkowe” 

Wykonano „Vademecum dochodów Gminy czyli 
jak wykorzystać instrumenty rynkowe”  

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 
(zarządzenie) 

Jednorazowa 2020 NIE TAK 

Liczba pracowników samorządowych urzędu 
i miejskich jednostek organizacyjnych, którzy 
wzięli udział w cyklu spotkań i szkoleń 
zwiększających wiedzę z zakresu wykorzystania 
rynkowych instrumentów finansowych przez 
samorząd 

Osoba Listy 
obecności 

Półroczne 2020 0 100 
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Poziom 
wskaźnika Nazwa Wskaźnik Jednostka miary Źródło 

weryfikacji 
Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy Wartość bazowa 

Wartość 
docelowa 

Produkt 1.4 Wdrożone działania 
usprawniające  w Mieście 
wynikające z dokonanej 
samooceny z 
wykorzystaniem narzędzia 
przygotowanego przez 
OECD 

Wykonano samoocenę stanu instytucjonalnego 
metodą OECD w ostatnim roku wdrażania PRI 

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 
(zarządzenie) 

Jednorazowa 2020 NIE TAK 

Odsetek rekomendacji OECD z Przeglądu Stanu 
Zarządzania, dotyczących samorządów miejskich, 
które zostały uwzględnione w PRI i wdrożone 
w ramach projektu  

% Monitoring 
realizacji PRI 

Jednorazowa 2020 0 7 

Rezultat 22 Rozwinięty dialog z 
mieszkańcami Jasła 

Wzrost zaufania społeczności lokalnej do 
administracji Miasta  

% Badanie 
ankietowe 

Roczna 2020 35  45 

Odsetek konsultacji społecznych, w których liczba 
uczestników przekroczyła 50 osób 

% Rejestry 
uczestników 
w Urzędzie 

Roczna 2020 35% 65% 

Produkt 2.1 Przeprowadzone 
przedsięwzięcia dla 
społeczności lokalnej: 
konsultacje społeczne, 
kawiarnia obywatelska, 
spacery eksploracyjne, 
warsztaty kreatywne 

Liczba mieszkańców, która wzięła udział 
w spotkaniach edukacyjnych/konsultacyjnych na 
temat lokalnych mechanizmów partycypacji 
społecznej 

Osoba Listy 
obecności 

Półroczna 2020 0 100 

Produkt 2.2 Przekazane do użytkowania 
elektroniczne narzędzia do 
obsługi i komunikacji z 
mieszkańcami: platforma 
komunikacji z 
mieszkańcami, miejski 
newsletter, chatbot, 
elektroniczny system 
załatwiania spraw przez 
klienta, generator 
pism/wniosków wraz 
z katalogiem wzorów. 

Wdrożono rozwiązanie technologiczne 
wspierające proces komunikacji społecznej i 
deliberacji 

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 
(Protokoły 
odbioru) 

Jednorazowe 2020 NIE TAK 

Produkt 2.3 Projekt strategii skutecznej 
komunikacji w administracji 
Miasta oraz 
przeprowadzone szkolenia 
dla pracowników 
administracji Miasta, 
przedsiębiorców, 

Opracowano projekt strategii skutecznej 
komunikacji w administracji Miasta 

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 
(Zarządzenie) 

Jednorazowe 2020 NIE TAK 

Liczba przedstawicieli społeczności lokalnej, 
którzy wzięli udział w szkoleniach z zakresu 
strategii skutecznej komunikacji w administracji 
Miasta 

Osoba Listy 
obecności 

Półroczne 2020 0 100 

 
2 Dla działań ukierunkowanych na cel „Usługi publiczne dostępne dla wszystkich” 
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Poziom 
wskaźnika Nazwa Wskaźnik Jednostka miary Źródło 

weryfikacji 
Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy Wartość bazowa 

Wartość 
docelowa 

mieszkańców (w tym 
młodzieży i seniorów) 

Produkt 2.4 Wdrożony system 
komunikacji administracji 
Miasta ze społecznością 
lokalną w formie webowej i 
mobilnej służący dbałości o 
miejsce zamieszkania i 
rozwój Miasta 

Wypracowany nowy mechanizm partycypacji 
społecznej – elektroniczna interaktywna 
platforma do komunikacji ze społecznością 
lokalną 

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 

Jednorazowe 2020 NIE TAK 

Rezultat 3 Wyższa jakość i lepsza 
dostępność do usług 
publicznych 

Liczba pracowników samorządowych (urzędu i / 
lub miejskich jednostek organizacyjnych) 
przeszkolonych z zakresu doskonalenia 
świadczonych usług publicznych  

Osoba Listy 
obecności 

Półroczna 2020 0 110 

Produkt 3.1 Wprowadzony Uchwałą RM 
Program Dostępności 
Miasta Jasła 

Opracowano Program Dostępności Miasta Jasła TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 
(Uchwała RM) 

Jednorazowe 2020 NIE TAK 

Produkt 3.2 Zintegrowana Strategia 
Świadczenia Usług 
Publicznych w Jaśle wraz z 
diagnozą  

Wdrożono rozwiązanie technologiczne 
wspierające proces podnoszenia umiejętności 
pracowników i jakości świadczonych usług 
publicznych (np. platforma e-learning, systemy 
IT wspierające procesy zarządzania, np. 
dokumentami, projektami i programami, wiedzą, 
informacją, itp.) 

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 
(Protokół 
odbioru) 

Jednorazowo 2020 NIE TAK 

Opracowano projekt Zintegrowanej Strategiu 
Świadczenia Usług Publicznych w Jaśle wraz z 
diagnozą 

TAK/NIE Dokumenty 
Urzędu 
(Zarządzenie) 

Jednorazowe 2020 NIE TAK 

Opracowanie własne. 
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Narzędziami monitoringu i ewaluacji PRI będą także okresowe otwarte spotkania organizowane 
przez UM Jasła dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a także sprawozdania jednostek 
realizujących przedsięwzięcia PRI.  

Okresowe (na koniec każdego roku poczynając od roku 2020) sprawozdania dotyczące realizacji PRI 
będą przedkładane do akceptacji Burmistrzowi Miasta.  

W przypadku zaistnienia potrzeby aktualizacji PRI Operator Programu zgłosi wniosek do Burmistrza 
Miasta. Burmistrz na tej podstawie zwróci się do Operatora Programu oraz Instytucji Finansującej 
Konkurs o zamianę PRI.  

W proces aktualizacji PRI będą angażowani wszyscy interesariusze, którzy będą informowani na 
bieżąco o przebiegu procesu wdrażania i monitoringu PRI. Aktualizacja programu zostanie 
dokonana zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wytycznymi oraz regulacjami prawnymi.  

Materiał zebrany w procedurze monitoringu będzie podstawą do przeprowadzenia oceny 
(ewaluacji) skuteczności działań PRI zarówno po ich zakończeniu (ewaluacja ex-post), jak również w 
wyznaczonych momentach jej realizacji (ewaluacja on-going). 

EWALUACJA REZULTATÓW WDROŻENIA PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO  

 
Ewaluację definiuje się jako badanie społeczno-ekonomiczne, realizowane w celu oceny jakości 
i efektów wdrażanego Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Ocena taka dokonywana jest w 
oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, obejmujące następujące kryteria:  

⇒ trafność (ang. relevance) − Czy cele PRI odpowiadają potrzebom beneficjentów? 
⇒ efektywność (ang. efficiency) − Czy działania w ramach realizacji projektu są racjonalne 

z ekonomicznego punktu widzenia? Czy ponoszone koszty są proporcjonalne 
do osiąganych efektów?  

⇒ skuteczność (ang. effectiveness) − Czy wdrażanie działań w ramach PRI przyczynia 
się do realizacji założonych celów strategicznych? 

⇒ użyteczność (ang. utility) − Czy realizacja PRI przyczynia się do lepszego zaspokojenia 
potrzeb beneficjentów i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów? Czy beneficjenci 
faktycznie korzystają z efektów działań? Czy pojawiają się niepożądane, negatywne 
efekty uboczne realizowanych działań?  

⇒ trwałość (ang. sustainability) − Czy pozytywne skutki realizacji PRI mają charakter stały? 
Czy efekty działań będą trwałe? 

Ewaluacja będzie polegała na analizie informacji uzyskanych z systemu monitoringu i badań opinii 
mieszkańców. Kryteriami oceny realizacji PRI będą: 

⇒ osiągnięty poziom wskaźników wpływających na realizację celów strategicznych, 
⇒ poziom rozwiązywania problemów zidentyfikowanych w PRI. 

W ewaluacji wykorzystane zostaną dane pochodzące z podsystemu monitorowania, uwzględniające 
wskaźniki produktu, rezultatu lub oddziaływania odnoszące się do celów, działań i przedsięwzięć. 
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Ewaluacja 

Ewaluacja będzie prowadzona raz w roku. Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych 
Urzędu Miasta Jasła odpowiadający za jego przeprowadzenie określi szczegółowy zakres i metodę 
badania ewaluacyjnego. Badanie ewaluacyjne będzie realizowane na podstawie danych 
dostarczonych z podsystemu monitoringu.  

Raporty z ewaluacji PRI 

Na podstawie badań ewaluacyjnych, sporządzany będzie raport z ewaluacji PRI. Okresowe raporty 
z ewaluacji będą opisywały stan realizacji PRI w układzie narastającym. Postępy zapisane w 
raportach z ewaluacji będą podlegały ocenie przez Zespół ds. realizacji PRI pod przewodnictwem 
Operatora i przedkładane Burmistrzowi Jasła. 
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