
 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Spis treści 
I. WSTĘP ................................................................................................................................................... 3 

II. CHARAKTERYSTYKA STANU OBECNEGO FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI I JEJ WSPÓŁPRACY Z 

ZEWNĘTRZNYMI INTERESARIUSZAMI ...................................................................................................... 6 

II.1. Zarządzanie strategiczne ................................................................................................................. 24 

II.1. Zarządzanie finansami ..................................................................................................................... 48 

II.3. Koordynacja działań wewnątrz JST ................................................................................................. 66 

II.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi ....................................................................................................... 82 

II.5. Jakość i dostępność usług publicznych............................................................................................ 99 

II.6. Partnerstwo, przejrzystość i aktywność społeczna ....................................................................... 122 

III. DIAGNOZA DEFICYTÓW I PROBLEMÓW W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ ADMINISTRACJI 

I WSPÓŁPRACY  Z ZEWNĘTRZNYMI INTERESARIUSZAMI ...................................................................... 140 

III.1. Deficyty i problemy w projektowaniu i wdrażaniu standardów funkcjonowania JST ................... 140 

III.2. Deficyty i problemy związane z kompetencjami pracowników samorządowych – wynikające z 

dużej zmienności przepisów i procedur ............................................................................................... 143 

III.3. Deficyty i problemy we współpracy administracji samorządowej z zewnętrznymi interesariuszami

 ............................................................................................................................................................. 144 

III.4. Analiza SWOT instytucjonalna pod kątem wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego wraz z wnioskami

 ............................................................................................................................................................. 146 

IV. CELE I POTRZEBY ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO ....................................................................... 163 

V. Opis planowanych działań ............................................................................................................... 173 

VI. Partycypacja społeczna ................................................................................................................... 190 

VII. Harmonogram realizacji planu rozwoju instytucjonalnego ............................................................ 199 

VIII. Analiza i zarządzanie ryzykiem ...................................................................................................... 202 

IX. System wdrażania ........................................................................................................................... 212 

X. Monitoring i ewaluacja .................................................................................................................... 215 

XI. Spis wykresów i tabel ...................................................................................................................... 215 

XII. Załączniki ........................................................................................................................................ 215 

 

  

file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948006
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948007
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948007
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948008
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948009
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948010
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948011
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948012
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948013
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948014
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948014
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948015
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948016
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948016
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948017
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948017
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948018
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948018
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948019
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948020
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948021
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948022
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948023
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948024
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948025
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948026
file:///C:/Users/marek/Desktop/Druk%20TM/PRI%20TM_30.10.2020_ost.docx%23_Toc54948027


3 
 

I. WSTĘP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oddajemy w Państwa ręce bardzo ważne i zasadniczo pierwsze w historii miasta opracowanie, 

którym jest Plan Rozwoju Instytucjonalnego Tomaszowa Mazowieckiego. Wyjątkowość tego 

opracowania wynika z faktu, że po raz pierwszy w historii Tomaszowa Mazowieckiego 

przeprowadzono dogłębną diagnozę i analizę problemów rozwoju instytucjonalnego. 

Co więcej, diagnoza i analiza przeprowadzona została w oparciu o szerokie spektrum badań 

jakościowych i ilościowych, w tym opinii kluczowych interesariuszy: przedstawicieli instytucji 

publicznych, sektora prywatnego, NGO, jak też mieszkańców miasta. 

 

Należy podkreślić, iż Plan Rozwoju Instytucjonalnego przedstawia innowacyjną platformę 

zintegrowanych narzędzi, procedur i procesów, które pozwolą na skuteczną realizację 

zamierzeń rozwojowych – Nowej ścieżki rozwoju miasta – zaprezentowanej w Planie Rozwoju 

Lokalnego. Rozwój Instytucjonalny traktujemy bardzo szeroko, gdyż nie ograniczamy go 

do funkcjonowania tylko urzędu miasta i podległych jednostek samorządu terytorialnego, 

ale rozszerzamy go o relacje z wszystkimi mieszkańcami miasta . Wytyczona w niniejszym 

dokumencie nowa ścieżka zmian instytucjonalnych to pakiet nie tylko nowych, systemowych 

rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. To przede wszystkim poprawa standardów 

zarządzania strategicznego, dzielenia się wiedzą, współpracy sektorowej i sieciowania, 

wykorzystania posiadanych zasobów, a w efekcie dostosowanie się do potrzeb i aspiracji 

swoich mieszkańców. 

 

W przygotowaniu Planu Rozwoju Instytucjonalnego zostały użyte następujące narzędzia 

i analizy. 

 

Arkusze diagnostyczne 

Samooceny jednostki samorządu terytorialnego dokonano w szczególności w oparciu  

o narzędzia diagnostyczne dedykowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

oraz Związek Miast Polskich. Jednym z nich były arkusze diagnostyczne, które zostały 

wypełnione przez kadrę kierowniczą Urzędu Miasta (24 komplety arkuszy) oraz jednostek 

budżetowych (39 kompletów arkuszy). Na bazie arkuszy diagnostycznych dokonano 

pogłębionej analizy głównych obszarów zarządzania m.in. strategicznego, zasobami ludzkimi 

oraz finansowego. Przeprowadzenie powyższego badania było także okazją do oceny jakości 

wykonywanych usług publicznych, a także przejrzystości działania i aktywności społecznej. 

 

Narzędzie samooceny OECD 

Do samooceny jednostki samorządu terytorialnego użyto także narzędzia przygotowanego 

przez OECD. Proces ten był częścią projektu „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie 
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usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” realizowanego we współpracy  

ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Udział Tomaszowa Mazowieckiego w niniejszym projekcie pozwolił na przeprowadzenie 

szczegółowej i obiektywnej analizy postępowania w kluczowych obszarach związanych  

z rozwojem kapitału terytorialnego. 

Dzięki kompleksowemu przeglądowi poziomu zarządzania obszarami strategicznymi miasto 

miało szansę na zaobserwowanie, w jakich obszarach posiada słabe i mocne strony. 

Jednocześnie narzędzie okazało się swego rodzaju drogowskazem do zaplanowania działań, 

które mogą zostać podjęte przez JST w celu doskonalenia jej funkcjonowania. 

Wszystkie obszary wskazane w arkuszu samooceny trafnie odnoszą się do kwestii ustalenia 

poziomu rozwoju instytucjonalnego. Warto również podkreślić jego uniwersalny charakter, 

bowiem może być wykorzystywany przez pojedynczą jednostkę, ale także odnosić się do JST  

w szerszym aspekcie. 

Na szczególną uwagę zasługują obszary dotyczące monitoringu i ewaluacji usług publicznych 

oraz współpracy międzysamorządowej. Zbadanie tych obszarów stanowiło wartość dodaną 

realizowanego przez miasto badania ze względu na fakt, że poruszone w nim kwestie  

nie zostały dotychczas objęte analizą w sposób tak szczegółowy. Dokonanie samooceny  

we wskazanych wyżej dziedzinach pozwoliło na przejrzyste podsumowanie dotychczas 

prowadzonej współpracy oraz stopień gotowości samej instytucji do podejmowania wyzwań 

przy nawiązywaniu kontaktów partnerskich. 

Dokonanie oceny usług publicznych zawartej w narzędziu OECD było impulsem do pogłębienia 

analizy na temat ich jakości poprzez przeprowadzenie ankiety satysfakcji klienta. 

 

Ankieta satysfakcji klienta 

Badanie dotyczące satysfakcji klienta Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 

przeprowadzono w forankieta mie elektronicznej i papierowej. Większość pytań zawartych  

w ankiecie miała charakter zamknięty z uwzględnieniem poziomu zadowolenia z danego 

obszaru. Część pytań miała także charakter otwarty. 

Łącznie adresaci usług świadczonych przez Urząd wypełnili 199 formularzy. 114 ankiet 

wypełniły kobiety i 85 mężczyźni. Większość osób (69 ankietowanych) była w przedziale 

wiekowym 35-44 lata. Udzielający odpowiedzi również w większości posiadali wykształcenie 

wyższe (117 osób). 

Przeprowadzenie powyższego badania pozwoliło przede wszystkim na pozyskanie opinii  

w zakresie jakości świadczonych usług oraz poziomu obsługi klientów zewnętrznych. 

 

Ankieta SMART CITY 

Narzędzie wykorzystano do zebrania danych dotyczących wdrożonych i wykorzystywanych 

przez miasto rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych oraz smart city, a także planów w tym 

zakresie oraz poziomu świadomości jst w zakresie możliwości i szans, jakie daje zastosowanie 

nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług publicznych. 
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Treści ujęte w ankiecie smart city dotyczyły zbioru danych pochodzących z Urzędu Miasta  

i podległych mu jednostek (łącznie objęto badaniem 37 podmiotów). 

W efekcie przeprowadzenia powyższego badania Tomaszów Mazowiecki dokonał oceny 

dojrzałości miasta inteligentnego wg opracowanej przez ekspertów Związku Miast Polskich 

macierzy dojrzałości smart city. 

 

Ankieta satysfakcji pracowników Urzędu Miasta 

Narzędzie on-line wdrożone na potrzeby oceny zadowolenia pracowników administracyjnych 

Urzędu Miasta z komunikacji wewnętrznej. 

W ankiecie zastosowano pytania zamknięte z możliwością określenia skali punktowej  

dla obszarów dotyczących osobistego zaangażowania i nastawienia pracowników  

do wprowadzenia zmian w procesie administracyjnym, poziomu przepływu informacji 

wewnątrz Urzędu, jakości stosowanych narzędzi komunikacji wewnętrznej, czy też poziomu 

wiedzy o dokumentach i działaniach strategicznych miasta. 

 

Badanie jakościowe TDI – wywiady indywidualne 

Przeprowadzono telefonicznie 4 wywiady indywidualne. Przygotowano 2 zestawy pytań. Jeden został 

skierowany do przedstawicieli kluczowych firm dla wymiaru gospodarczego, drugi zaś wygenerowano  

na potrzeby wywiadu z przedstawicielem szkoły ponadpodstawowej o profilu zawodowym.  

Celem badania było poznanie opinii na temat atrakcyjności miasta pod względem gospodarczym, 

poziomu innowacyjności, potencjału gospodarczego miasta, dostępu do kadr, poziomu świadomości 

młodzieży o ścieżce rozwoju zawodowego.  

 

Spacer badawczy 

Na potrzeby diagnozy obszaru instytucjonalnego zorganizowano spotkanie z osobami 

posiadającymi szczególne potrzeby m.in. z dysfunkcją wzroku oraz mającymi trudności  

w poruszaniu się. Celem przeprowadzenia spaceru badawczego było zebranie opinii 

dotyczących ograniczeń w samodzielnym poruszaniu się po drogach publicznych  

oraz w budynkach użyteczności publicznej przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami. 

 

Wywiady grupowe z lokalnymi liderami 

Do przeprowadzenia wywiadów grupowych wykorzystano opracowane przez Związek Miast 

Polskich narzędzie do badań i konsultacji z liderami lokalnymi. Łącznie  przeprowadzono  

dwa wywiady. W jednym spotkaniu uczestniczyli liderzy społeczni (11 osób), w drugim zaś 

kierownicy instytucji publicznych (10 osób). Celem wywiadu było poznanie opinii lokalnych 

liderów na temat kierunków rozwoju miasta oraz zidentyfikowanie potencjału współpracy 

różnych środowisk, w tym instytucji publicznych między sobą oraz między środowiskami  

a miastem. Spotkania zostały przeprowadzone zgodnie ze scenariuszem, na podstawie 

którego wywiad podzielono na dwa moduły: moduł 1 – miasto, jego potencjały i problemy 

rozwojowe, moduł 2 – ludzie, instytucje i współpraca. Do opracowania wniosków i 

rekomendacji użyto wzoru arkusza zaoferowanego przez ZMP. 
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II. CHARAKTERYSTYKA STANU OBECNEGO FUNKCJONOWANIA 

ADMINISTRACJI I JEJ WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYMI 

INTERESARIUSZAMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wyniki badań i analiz odnoszących się do stanu 

obecnego funkcjonowania administracji i jej współpracy z zewnętrznymi interesariuszami. 

Rozdział składa się z 6 obszarów tematycznych:  

• Zarządzanie strategiczne,  

• Zarządzanie finansami,  

• Koordynacja działań wewnątrz JST, 

• Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

• Jakość i dostępność usług publicznych,  

• Partnerstwo, przejrzystość i aktywność społeczna.  

W każdym obszarze tematycznym, któremu odpowiada podrozdział, przedstawiono wyniki 

analiz i badań. W każdym podrozdziale przedstawiono w ujęciu tabelarycznym syntetyczne 

podsumowanie, w którym zdefiniowano „problemy” oraz „potencjał” rozwoju 

instytucjonalnego.  

 

Na wstępie rozdziału zaprezentowano ogólne informacje nt. funkcjonowania administracji  

w Tomaszowie Mazowieckim.  

Tomaszów Mazowiecki jest wspólnotą samorządową działającą w oparciu o ustawę z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Urząd Miasta jest jednostką pomocniczą  

w zarządzaniu Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki – przy czym organem wykonawczym 

odpowiedzialnym za zarządzanie jest Prezydent Miasta. 

Świadczenie usług publicznych na rzecz mieszkańców realizowane jest przez szereg instytucji 

publicznych i spółek komunalnych. W mieście funkcjonują ponadto jednostki publiczne 

szczebla powiatowego. 

Pracę Urzędu Miasta reguluje przyjęty Statut Tomaszowa Mazowieckiego przyjęty UCHWAŁĄ 

NR XLIV/407/2017 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej 

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie Statutu Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego. 

Do zakresu działania miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,  

nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a w szczególności: 



7 
 

1) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej; 

2) tworzenie warunków dla rozwoju miasta; 

3) zapewnienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty. 

W skład Urzędu Miasta wchodzi 17 komórek organizacyjnych, w których jest zatrudnionych 

198 pracowników, w tym 182 pracowników administracyjnych. 

Tabela 1. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 

Lp. 

Komórki 

organizacyjne 

Urzędu Miasta 

Główny zakres zadań 
Liczba 

zatrudnionych 

1. 

Wydział Architektury 

i Gospodarki 

Nieruchomościami 

Planowanie przestrzenne, gospodarka gruntami, 

zarządzanie mieszkaniowym mieniem komunalnym 
21 

2. 
Wydział Podatków  

i Opłat 

Podatki od nieruchomości, od środków transportu, 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, windykacje, strefy płatnego 

parkowania 

18 

3. 

Wydział Rozwoju, 

Inwestycji i Klimatu 

 

 

Fundusze Europejskie, planowanie strategiczne, 

konsultacje społeczne, budżet obywatelski, 

współpraca o charakterze społeczno-

gospodarczym (także poza granicami miasta), 

zamówienia publiczne, inwestycje miejskie, 

promocja gospodarcza miasta, nadzorowanie 

systemu gospodarki odpadami, zadania związane  

z zielenią miejską, zagrożenia dla środowiska. 

 

W ramach wydziału funkcjonuje zespół ds. walki  

ze smogiem, który zajmuje się kwestiami jakości 

powietrza. 

 

W ramach wydziału funkcjonuje samodzielne 

stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska, 

który zajmuje się kwestiami jakości wód, 

powietrza, odpadami, pozyskiwaniem środków 

zewnętrznych na projekty z zakresu ochrony 

środowiska i przyrody, planowaniem dokumentów 

strategicznych w dziedzinie ochrony środowiska. 

29 
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Lp. 

Komórki 

organizacyjne 

Urzędu Miasta 

Główny zakres zadań 
Liczba 

zatrudnionych 

4. 

Wydział Spraw 

Społecznych  

i Promocji Zdrowia 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

Karta Dużej Rodziny, Tomaszowska Karta 

Mieszkańca, opieka nad dziećmi do lat 3, piecza 

zastępcza, profilaktyka i promocja zdrowia, 

bezpieczeństwo publiczne, współpraca  

z organizacjami pozarządowymi, współpraca  

przy budżecie obywatelskim, aktywność społeczna 

młodzieży, współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacji 

Dzieci Niepełnosprawnych. 

 

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 

koordynuje działania związane z dostępnością. 

7 

5. 
Wydział Edukacji, 

Kultury i Sportu 

Przedszkola, szkoły, rozwój kultury, sportu, 

rekreacji i turystyki na terenie miasta, współpraca  

z instytucjami i jednostkami rządowymi, 

samorządowymi oraz sektorem pozarządowym  

w sprawach dotyczących kultury, sportu, rekreacji  

i turystyki, zawody sportowe, rywalizacja sportowa 

szkół podstawowych, administrowanie miejskimi 

obiektami sportowymi, stypendia, nagrody 

sportowe, promocja miasta, baza noclegowa 

(ewidencja), współpraca z Biurem Komunikacji 

Społecznej i Promocji. 

12 

6. 

Wydział 

Organizacyjno - 

Prawny 

Obsługa prawna, opiniowanie, doradztwo, 

współdziałanie w windykacjach, zmiany prawne, 

rejestr skarg i wniosków, informacja publiczna, 

wybory i referenda, sprawy kadrowe, okresowa 

ocena pracownicza, szkolenia i doskonalenia kadr, 

praktyki w Urzędzie. 

 

W ramach Wydziału Organizacyjno-Prawnego 

funkcjonuje samodzielne stanowisko Radcy 

Prawnego podległe bezpośrednio Prezydentowi 

Miasta, którego zadania określa ustawa o radcach 

prawnych. 

 

9 
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Lp. 

Komórki 

organizacyjne 

Urzędu Miasta 

Główny zakres zadań 
Liczba 

zatrudnionych 

Wydział Organizacyjno-Prawny w ramach swoich 

zadań prowadzi Biuro Interwencji Obywatelskiej. 

7. 

Wydział Obsługi 

Administracyjnej  

i Informatycznej 

Ubezpieczenie majątku miasta, zabezpieczenie  

w sprzęt, wyposażenie, zakupy inwestycyjne, 

remonty i modernizacje Urzędu, naprawa sprzętu  

i przedmiotów, obsługa kserograficzna, sieć 

telefoniczna, porządek, obrona cywilna, 

administrowanie obiektami miejskiej bazy 

sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, słupy 

ogłoszeniowe, archiwum zakładowe, Punkt 

Informacyjny, księgi inwentarzowe, nadzór  

w zakresie gospodarki majątkowej. 

 

W ramach Wydziału Obsługi Administracyjnej  

i Informatycznej funkcjonuje Zespół Informatyków 

oraz stanowisko głównego specjalisty ds. 

projektów graficznych, który jest jednocześnie 

koordynatorem Zespołu Informatyków. 

 

Do zadań Zespołu Informatyków należą kwestie 

związane ze strategią informatyzacji urzędu, sieci 

teleinformatyczne, sprzęt i oprogramowanie. 

 

Do zadań głównego specjalisty ds. projektów 

graficznych należą projekty i materiały graficzne, 

kreacja graficzna, udział w promocji miasta, system 

identyfikacji wizualnej. 

33 

8. 

Wydział Ewidencji 

Ludności i Działalności 

Gospodarczej 

Rejestr mieszkańców, sprawy związane z PESEL, 

dowody osobiste, sprawy meldunkowe, rejestr 

wyborców, CEDiG, licencje dot. przewozu osób, 

zadania wynikające z KRS. 

10 

9. 
Wydział Finansowo-

Księgowy 

Kontrola dokumentów księgowych wpływających 

do Urzędu, wstępna kontrola zgodności operacji 

gospodarczych i finansowych z planem, 

prowadzanie operacji finansowych w zakresie 

20 
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Lp. 

Komórki 

organizacyjne 

Urzędu Miasta 

Główny zakres zadań 
Liczba 

zatrudnionych 

dochodów, wydatków oraz pozostałej działalności 

Urzędu, prowadzenie ewidencji finansowo-

księgowej, prowadzenie ewidencji środków 

trwałych, obsługa kasowa, przekazywanie dotacji  

i rozliczanie ich wykorzystania, prowadzenie spraw 

w zakresie obsługi bankowej budżetu i rachunków 

podległych jednostek, obsługa finansowa  

w zakresie wynagrodzeń oraz wypłat świadczeń 

socjalnych, diet dla radnych Rady, prowadzenie 

rozliczeń w zakresie podatku VAT, sporządzanie 

sprawozdań budżetowych oraz z operacji 

finansowych w zakresie działalności Urzędu,  

a także rocznych sprawozdań finansowych Urzędu. 

10. 
Biuro Komunikacji 

Społecznej i Promocji 

Polityka i strategia informacyjna (PR), informacje 

dla mieszkańców, media społecznościowe, 

wizerunek miasta, promocja miasta, współpraca 

przy konsultacjach społecznych i budżecie 

obywatelskim, raport o stanie miasta. 

 

W ramach Biura Komunikacji Społecznej i Promocji 

funkcjonuje samodzielne stanowisko Rzecznika 

Prasowego podległe bezpośrednio Prezydentowi 

Miasta. Rzecznik prasowy jest jednocześnie 

bezpośrednim przełożonym pracowników Biura 

Komunikacji Społecznej i Promocji. 

2 

11. 

Wydział Audytu 

Wewnętrznego  

i Kontroli 

W ramach Wydziału Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli funkcjonuje samodzielne stanowisko 

Audytora wewnętrznego, stanowisko ds. nadzoru 

właścicielskiego, Inspektora ochrony danych 

osobowych oraz Biuro Kontroli. 

 

Audytor wewnętrzny – działalność audytowa. 

Audytor wewnętrzny jest koordynatorem zadań 

realizowanych przez Wydział Audytu 

Wewnętrznego i Kontroli. 

 

7 
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Lp. 

Komórki 

organizacyjne 

Urzędu Miasta 

Główny zakres zadań 
Liczba 

zatrudnionych 

Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego- 

monitorowanie i ocena działalności ekonomicznej  

i finansowej spółek handlowych z udziałem 

kapitałowym gminy, wytyczne do sprawozdania 

finansowego, zasady nadzoru właścicielskiego, 

dokumentacja i korespondencja spółek. 

 

Biuro kontroli – plany kontroli, kontrole, 

sprawozdania, analizy i oceny, rejestr kontroli 

zewnętrznych, obsługa administracyjna prac 

zespołu ds. zarządzania ryzykiem. 

 

Inspektor ochrony danych osobowych – ochrona 

danych osobowych. 

12. Biuro Rady Miejskiej 

Kompleksowa obsługa Rady Miejskiej i jej komisji, 

współpraca z Młodzieżową Radą Miejską, 

współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

wyborów oraz referendów. 

5 

13. 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego 

i Monitoringu 

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, 

współpraca w zakresie organizacji imprez 

masowych, zgromadzenia publiczne, koordynacja 

OSP, ćwiczenia ewakuacyjne, zezwolenia na 

prowadzenie hodowli lub trzymanie psów ras 

agresywnych, współpraca ze Strażą Miejską, 

monitoring wizyjny. 

W ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

i Monitoringu funkcjonuje Centrum Monitoringu 

oraz samodzielne stanowisko Pełnomocnika ds. 

Ochrony Informacji Niejawnych – Pion Ochrony. 

 

W skład Pionu Ochrony wchodzą: pełnomocnik  

ds. Ochrony Informacji Niejawnych; kierownik 

kancelarii materiałów niejawnych; administrator 

systemu teleinformatycznego; inspektor 

bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

12 
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Lp. 

Komórki 

organizacyjne 

Urzędu Miasta 

Główny zakres zadań 
Liczba 

zatrudnionych 

14. 
Referat Budżetu 

i Analiz Finansowych 

Procedura uchwalania i projekty uchwał 

budżetowych, WPF, nadzór nad planami 

finansowymi komórek organizacyjnych Urzędu  

i podległych jednostek, ewidencja księgowa 

budżetu miasta, sprawozdania budżetowe, 

rozliczenie dotacji państwowych, informacje  

o przebiegu wykonania budżetu, zaciąganie  

i obsługa kredytów, gwarancje i poręczenia. 

4 

15. 
Kancelaria Prezydenta 

Miasta 

Sekretariat, indywidualne sprawy mieszkańców, 

korespondencja, udział w przeprowadzeniu 

wyborów i referendów, zarządzenia Prezydenta 

(BIP), przesyłanie aktów normatywnych. 

3 

16. 
Urząd Stanu 

Cywilnego 

Sprawy związane z urodzeniami, wydawanie 

odpisów, sprawy związane ze zgonami,  

z załatwianiem ślubów, wydawaniem zaświadczeń. 

5 

17. 

Służba 

Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy 

Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

okresowe analizy, współpraca w zakresie badania 

środowiska pracy, dokumentacja wypadków, 

współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz 

zakładowymi organizacjami związkowymi. 

1 

Źródło: opracowanie własne, http://bip.tomaszow.miasta.pl/ 

Miasto wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów wybranych przez jego 

mieszkańców. Organami miasta są: Rada Miejska i Prezydent Miasta. 

W Urzędzie Miasta obsługą wewnętrzną Urzędu zajmują się 3 komórki, a 13 obsługuje 

wyłącznie klientów zewnętrznych. 9 komórek pełni w Urzędzie dwojaką rolę, obsługując Urząd 

i jego klientów zewnętrznych.  

W celu prawidłowego zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców miasto tworzy 

wyspecjalizowane jednostki organizacyjne i wyposaża je w majątek. W mieście mogą być 

tworzone jednostki pomocnicze. 

Tabela 2. Jednostki organizacyjne Miasta Tomaszów Mazowiecki 

Lp. Jednostka Zakres świadczonych usług 
Liczba osób 

zatrudnionych 

I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE 1191 

1. ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE 761 

http://bip.tomaszow.miasta.pl/
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1) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1:                                   

- Szkoła Podstawowa nr 13                                                  

- Przedszkole nr 16 

Edukacja 70 

2) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2:                               

- Szkoła Podstawowa nr 12                                        

- Przedszkole nr 7 

Edukacja 102 

3) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3:                                  

- Szkoła Podstawowoa nr 7                                                 

- Przedszkole nr 9 

Edukacja 49 

4) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4:                         

- Szkoła Podstawowa nr 1                                      

- Przedszkole nr 14 

- Przedszkole nr 20 

Edukacja 143 

5) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5:                                                       

- Szkoła Podstawowa nr 8                                               

- Przedszkole nr 8 

Edukacja 77 

6) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6:                                     

- Szkoła Podstawowa nr 14                                        

- Przedszkole nr 2 

Edukacja 70 

7) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7:                                   

- Szkoła Podstawowa nr 11                                            

- Przedszkole nr 19 

Edukacja 74 

8) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8:                                   

- Szkoła Podstawowa nr 6                                            

- Przedszkole nr 10 

Edukacja 55 

9) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9:                                         

- Szkoła Podstawowa nr 9                                              

- Przedszkole nr 5 

Edukacja 58 

10) 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10:                               

- Szkoła Podstawowa nr 3                                          

- Przedszkole nr 11 

Edukacja 63 

2. SZKOŁY PODSTAWOWE 118 

1) Szkoła Podstawowa nr 10 Edukacja 118 

3. ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE 58 

1) 

Zespół Przedszkolny:                                                        

- Przedszkole nr 3                                                          

- Przedszkole nr 12                                                      

- Przedszkole nr 17 

Edukacja 58 
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4. Samorządowy Żłobek nr 1 Opieka i wychowanie 21 

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc społeczna 111 

6. 
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci 

Niepełnosprawnych 
Opieka zdrowotna 23 

7. Straż Miejska Bezpieczeństwo publiczne 19 

8. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

Zarządzanie mieniem 

komunalnym i 

przestrzeniami publicznymi 

80 

II. INSTYTUCJE KULTURY 95 

1. 
Miejskie Centrum Kultury w 

Tomaszowie Mazowieckim 
Kultura 54 

2. 

Miejska Biblioteka Publiczna w 

Tomaszowie Mazowieckim imienia 

Teresy Gabrysiewicz KrzysztofikoweJ 

Kultura 26 

3. 

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 

imienia Antoniego hrabiego 

Ostrowskiego 

Kultura 15 

III. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 453 

1. 
Zakład Gospodarki Ciepłowniczej 

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. 
Dostarczanie ciepła 55 

2. 

Zakład Gospodarki Wodno - 

Kanalizacyjnej w Tomaszowie 

Mazowieckim Sp. z o. o. 

Dostarczanie wody i odbiór 

ścieków 
158 

3. 
Tomaszowskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
Mieszkalnictwo 74 

4. 
Miejski Zakład Komunikacyjny w 

Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. 
Komunikacja 129 

5. 
Tomaszowskie Centrum Sportu  

Sp. z o.o. 
Sport i rekreacja 32 

6. 
Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów 

Mazowiecki Spółka Akcyjna 
Sport i rekreacja 5 

Źródło: http://bip.tomaszow.miasta.pl/ oraz UCHWAŁA NR XLIV/407/2017 RADY MIEJSKIEJ 
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2008 roku w 
sprawie Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

 

 

http://bip.tomaszow.miasta.pl/
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GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  

do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 

własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

 

Zasobem nieruchomości Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki gospodaruje prezydent miasta, 

w szczególności poprzez: 

• ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 

• zapewnienie wyceny nieruchomości, 

• sporządzanie planów wykorzystania zasobu, 

• zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

• wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości 

udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności, 

• zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu, 

• wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład 

zasobu, 

• podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o roszczenia  

• ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku,  

• o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, 

• składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Gminy Miasto 

Tomaszów Mazowiecki oraz w księdze wieczystej. 

Obowiązek ewidencjonowania nieruchomości dotyczy, oprócz nieruchomości pozostających  

w zasobie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, również nieruchomości gminnych, które 

byłyby oddane w użytkowanie wieczyste. 

 

Ewidencjonowanie obejmuje w szczególności: 

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

2) powierzchnię nieruchomości 

3) wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Gminę Miasto Tomaszów 

Mazowiecki prawo do nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej 

4) przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,  

a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

5) wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oddanych w użytkowanie 

wieczyste 

6) informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości 

7) informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. 
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Zgodnie z art. 25 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, plan wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości opracowuje się na okres 3 lat. Plan ten powinien zawierać  

w szczególności: 

1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych  

w użytkowanie wieczyste; 

2) prognozę: 

a) dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości 

do zasobu 

b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu 

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości, 

d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości 

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu 

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata  

2020-2022 określa główne kierunki działań związanych z gospodarowaniem tym mieniem 

komunalnym. Rozstrzygnięcia co do sposobu i formy zagospodarowania poszczególnych 

nieruchomości będą podejmowane indywidualnie w stosunku do każdej z nich. Gminny zasób 

nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z ustaleniami wynikającymi z uchwał 

budżetowych na poszczególne lata, w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami i Kodeksu cywilnego oraz podejmowanymi uchwałami dotyczącymi 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, nabycie do gminnego zasobu nieruchomości  

oraz zamiany nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miasto 

Tomaszów Mazowiecki. 

 

Zasób nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki tworzą 

nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane  

w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 

gminy. Zasób nieruchomości umożliwia skuteczną realizację polityki przestrzennej  

i inwestycyjnej gminy. 
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Tabela 3. Powierzchnia nieruchomości zasobu oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 
wieczystego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Nieruchomości zasobu oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego 

Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Powierzchnia 

Drogi 

w tym przekazane w użytkowanie ogrodom działkowym 

150,1565 ha 

0,3971 ha 

Tereny mieszkaniowe 49,7461 ha 

Grunty rolne 

w tym przekazane w użytkowanie ogrodom działkowym 

149,0693 ha 

55,0948 ha 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 52,5145   ha 

Lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione 36,6904   ha 

Sady, łąki, pastwiska 

w tym przekazane w użytkowanie ogrodom działkowym 

90,9546   ha 

8,1361 ha 

Inne tereny zabudowane 70,0061   ha 

Zurbanizowane tereny niezabudowane 

w tym przekazane w użytkowanie ogrodom działkowym 

22,8661   ha 

0,4872 ha 

Tereny różne i nieużytki 

w tym przekazane w użytkowanie ogrodom działkowym 

17,7783   ha 

3,2494 ha 

Grunty pod wodami 0,0626 ha 

 

Grunty rolne zabudowane 

w tym przekazane w użytkowanie ogrodom działkowym 

7,1303   ha 

0,6954 ha 

Tereny przemysłowe 36,8288   ha 

Razem 

w tym przekazane w użytkowanie ogrodom działkowym 

683,8036 ha 

68,0600 ha 

Źródło: opracowanie własne 

 

Mieszkaniowy zasób Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. tworzy 357 budynków,  

w tym: 

1) będących w 100 % własnością Gminy – 230 budynków, 

2) będących współwłasnością Gminy – 35 budynków, 

3) będących w zarządzie tymczasowym Gminy – 16 budynków, 

4) będących budynkami wspólnot mieszkaniowych z lokalami Gminy – 73 budynków. 

 

W mieszkaniowym zasobie Gminy wydziela się lokale mieszkalne przeznaczone  

do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 

 

Dane liczbowe dotyczące wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy według rodzaju własności 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4. Wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 
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Rodzaj własności 

Ilość 

budynków 

(w szt.) 

Ilość lokali mieszkalnych 

(w szt.) w tym socjalnych (w 

szt.) 

Powierzchnia użytkowa lokali 

mieszkalnych (w m²) w tym 

lokali socjalnych (w m2) 

Lokale 

mieszkalne 

Lokale 

socjalne 

Powierzchnia 

lokali 

mieszkalnych 

Powierzchnia 

lokali 

socjalnych 

Własność Gminy 

w 100% 
230 1 542 195 61 366,45 4 799,47 

Współwłasność 

Gminy 
35 159 10 6 739,28 279,44 

Tymczasowy 

zarząd Gminy 
16 122 9 5 624,27 250,88 

Wspólnoty 

mieszkaniowe 
73 695 0 29 766,84 0 

Trwały zarząd/ 

użyczenie 

jednostek 

organizacyjnych 

Gminy 

3 6 0 329,70 0 

Razem 357 2 524 214 103 826,54 5 329,79 

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki 

 

Ważnym zasobem instytucjonalnym miasta są jednostki oświatowe.  

 

Tabela 5. Zespół Przedszkolny 

Lp. 
Nazwa 

Jednostki 
adres Obręb 

Nr 

działki 

Powierzchnia  

w (m2) 

Okres trwałego 

zarządu od kiedy do 

kiedy 

1 

Zespół 

Przedszkolny  

w tym: 

ul. Warszawska 103 A    

od 1 września 2015 r. 

na czas 

nieoznaczony 

a) 
Przedszkole nr 

17 
ul. Warszawska 103 A 2 73/3 4583  

b) Przedszkole nr 

3 
ul. Kombatantów 5 9 373 4890  

c) Przedszkole nr 

12 

ul. Kombatantów 

1/3 
9 374 4654  

Powierzchnia nieruchomości ogółem 14127  

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki 
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Tabela 6. Zespoły Szkolno-Przedszkolne 

Lp. Nazwa jednostki Adres Obręb 
Nr 

działki 

Powierzchnia  

w (m2) 

Okres trwałego 

zarządu od kiedy do 

kiedy 

1 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 1 

w skład którego 

wchodzą: 

ul. J. U. 

Niemcewicza 

50/56 

   
od 2 września 2013 r.  

na czas nieoznaczony 

a) 

Szkoła 

Podstawowa nr 

13 Pomnik 

Tysiąclecia 

Państwa 

Polskiego 

ul. J. U. 

Niemcewicza 

50/56 8 

 

 

 

4 5 0 / 1 

4 5 0 / 2 

4 5 0 / 3 

5 0 1 / 1 

15 037 

3 039 

738 

3 840 

 

b) Przedszkole nr 16 

ul. J. U. 

Niemcewicza 

50/56 

2 

Zespół Szkolno - 

Przedszkolny nr 2 

w skład którego 

wchodzą: 

ul. Wiejska 

29/31 
   

od 1 września 2017 r.  

na czas nieoznaczony 

a) 

Szkoła 

Podstawowa nr 

12 im. Jana Pawła 

II 

ul. Wiejska 

29/31 
13 271 13 829  

b) Przedszkole nr 7 ul. Jałowcowa 6 13 1124 8 228  

3 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 3 

w skład którego 

wchodzą: 

ul. Ludwikowska 

113/115 
   

od 1 września 2015 r. 

na czas nieznaczony 

a) 
Szkoła 

Podstawowa nr 7 

ul. Ludwikowska 

113/115 
20 110 26 748  

b) 
Przedszkole nr 9 

im. Jana Pawła II 
ul. Robotnicza 30 20 133/1 2 939  

4 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 4 

w skład którego 

wchodzą: 

ul. Leona 

Witolda May’a 

11/13 

   
od 1 września 2015 r. 

na czas nieoznaczony 

a) 

Szkoła 

Podstawowa nr 1 

im. A. 

Kamińskiego 

ul. Leona 

Witolda May’a 

11/13 

23 706 19 648  
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b) Przedszkole nr 14 

ul. Leona 

Witolda May’a 

6/8 

23 711 4 554  

c) Przedszkole nr 20 

ul. Generała 

Władysława 

Sikorskiego 6 A 

23 700 4 837  

5 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 5 

w skład którego 

wchodzą: 

ul. Stolarska 

21/27 
   

od 1 września 2015 r. 

na czas nieoznaczony 

a) 
Szkoła 

Podstawowa nr 8 

ul. Stolarska 

21/27 

ul. Stolarska 19 

12 

12 

216/7 

214 

10 444 

1 173 
 

b) Przedszkole nr 8 
ul. Stolarska 

18/20 
23 15/1 6 275  

6 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 6 

w skład którego 

wchodzą: 

ul. Juliusza 

Słowackiego 32-

42 

   
od 1 września 2017 r. 

na czas nieoznaczony 

a) 

Szkoła 

Podstawowa nr 

14 im. Orła 

Białego 

ul. Juliusza 

Słowackiego 32-

42 

11 593 7 307  

b) 

Przedszkole nr 2 

im. Marii 

Kownackiej 

ul. Stefana 

Czarnieckiego 

12/14 

11 466/1 4 949  

7 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 7 

w skład którego 

wchodzą: 

ul. Św. 

Antoniego 43/45 
   

od 1 września 2017 r. 

na czas nieoznaczony 

a) 
Szkoła 

Podstawowa nr 11 

ul. Św. 

Antoniego 43/45 

13 

13 

28/2 

27 

2 448 

10 333 
 

b) Przedszkole nr 19 ul. Strzelecka 14 13 234 4 893  

8 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 8 

w skład którego 

wchodzą: 

ul. Gminna 5/9    
od 1 września 2017 r. 

na czas nieoznaczony 

a) 
Szkoła 

Podstawowa nr 6 
ul. Gminna 5/9 18 69 4 528  

b) Przedszkole nr 10 ul. Wąwalska 24 19 35 1 295  

9 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 9 

w skład którego 

wchodzą: 

ul. Jałowcowa 8    
od 1 września 2017 r. 

na czas nieoznaczony 
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a) 

Szkoła 

Podstawowa nr 9 

im. ks. Jana 

Twardowskiego 

ul. Jałowcowa 8 13 290/1 11 508  

b) Przedszkole nr 5 ul. Niska 20A 13 283 2 257  

10 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 

10 w skład 

którego 

wchodzą: 

ul. al. Marszałka 

Józefa 

Piłsudskiego 

42/46 

   
od 1 września 2017 r. 

na czas nieoznaczony 

a) 

Szkoła 

Podstawowa nr 3 

im. Józefa 

Piłsudskiego 

ul. al. Marszałka 

Józefa 

Piłsudskiego 

42/46 

11 144 11 852  

b) Przedszkole nr 11 
ul. Farbiarska 51-

57 
10 786 4 250  

11 

 

Szkoła 

Podstawowa nr 

10 im. 

Tomaszowskich 

Olimpijczyków 

ul. Tomasza 

Ostrowskiego 14 
9 369/1 31 261 

od 1 września 2017 r. 

na czas nieoznaczony 

Powierzchnia nieruchomości ogółem 218 210  

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki 

 

Tabela 7. Gminny żłobek 

Lp. Nazwa jednostki adres Obr 
Nr 

działki 

Powierzchnia  

w (m2) 

Okres trwałego 

zarządu od kiedy  

do kiedy 

1 
Samorządowy 

Żłobek nr 1 
ul. Strzelecka 12 13 111 4 144 

od 18 sierpnia 2008 r.  

na czas nieoznaczony 

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki 

 

Do pozostałych zasobów instytucjonalnych miasta należy zaliczyć służby pomocy społecznej, inne 

podmioty zarządzające infrastrukturą miejską oraz przestrzeni publiczne.  

Tabela 8. Inne zasoby 

Lp. Nazwa jednostki Adres Obr 
Nr 

działki 

Powierzchnia  

(m2) 

Okres trwałego zarządu 

od kiedy do kiedy 

1 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
ul. Cekanowska 5 7 9/3 6 531 

od 16 grudnia 2009r.  

na czas nieoznaczony 

2 

Ośrodek Rehabilitacji 

Dzieci 

Niepełnosprawnych 

ul. Jana Pawła II 64/66 24 866 10 234 
od 27 lutego 2012 r.  

na czas nieoznaczony 

3 
Zarząd Dróg  

i Utrzymania Miasta 
ul. Warszawska 119 2 68 6 132 

od 4 stycznia 2016 r.  

na czas nieoznaczony 
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4 Targowisko Miejskie Pl. Narutowicza 12 25/2 1 674 
od 6 listopada 2018r.  

na czas nieoznaczony 

5 Targowisko Miejskie Pl. Narutowicza 12 25/3 8 227 
od 6 listopada 2018r.  

na czas nieoznaczony 

6 Targowisko Miejskie Pl. Narutowicza 12 25/4 973 
od 6 listopada 2018r.  

na czas nieoznaczony 

7 Targowisko Miejskie Pl. Narutowicza 12 68/3 1 006 
od 6 listopada 2018r.  

na czas nieoznaczony 

8 Targowisko Miejskie ul. Grunwaldzka 2 12 69 330 
od 6 listopada 2018r.  

na czas nieoznaczony 

9 Targowisko Miejskie ul. Grunwaldzka 2A 12 70 316 
od 6 listopada 2018r.  

na czas nieoznaczony 

10 Cmentarz Miejski ul. Dąbrowska 71/81 24 809 30 849 
od 6 listopada 2018r.  

na czas nieoznaczony 

11 Cmentarz Miejski ul. Dąbrowska 71/81 3 27 88 373 
od 6 listopada 2018r.  

na czas nieoznaczony 

12 
Schronisko dla 

zwierząt 
ul. Kępa 3 6 451/1 4 475 

od 6 listopada 2018r.  

na czas nieoznaczony 

Powierzchnia nieruchomości ogółem 159 120  

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki 

 

Wielkość zasobu użyteczności publicznej oddanego w użyczenie przedstawiono w poniższych 

zestawieniach. 

Tabela 9. Instytucje kultury i inne budynki użyteczności publicznej 

Lp. Nazwa Jednostki Adres Obr 
Nr 

działki 

Powierzchnia  

w (m2) 

Okres użyczenia  

od kiedy do kiedy 

1 

Miejska Biblioteka 

Publiczna imienia  

Teresy 

Gabrysiewicz-

Krzysztofikowej 

ul. I. Mościckiego 

6 
12 271/1 2 006 

od 01 stycznia 2019 r. 

do 31 grudnia 2029 r. 

2 

Muzeum imienia 

Antoniego hrabiego 

Ostrowskiego 

ul. P.O.W. 11/15 12 244 6 975 
od 01 stycznia 2020 r. 

do 31 grudnia 2029 r. 

3 
Filia Uniwersytet 

Łódzki 

ul. Konstytucji 3 

Maja 65/67 
8 451/1 6 632 

od 01 października 2003 r. 

do 30 września 2030 r. 

4 

Powiatowe 

Stowarzyszenie 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów z/s w 

Tomaszowie 

Mazowieckim 

ul. Niebrowska 14 9 380 789 
od 22 grudnia 2019 roku 

do 21 grudnia 2024 roku 

5 

Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

ul. Piłsudskiego 

34 
11 197/1 750 

od 22 grudnia 2016 r.  

do 21 grudnia 2041 r. 

6 Fundacja Razem ul. Polna 56a 23 790 1 922 od 01 lipca 2018 r. 

http://tomaszowskakultura.pl/instytucje-kultury-t4/miejska-biblioteka-publiczna-t19
http://tomaszowskakultura.pl/instytucje-kultury-t4/miejska-biblioteka-publiczna-t19
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do 30 czerwca 2028 r. 

7 Straż Miejska ul. P.O.W. 10/16 12 249/3 157 
od 01 stycznia 2011 r. 

na czas nieoznaczony 

8 
Dom Pomocy 

Społecznej 
ul. Farbiarska 25 11 80 1 564 

od 01 kwietnia 2014 r. 

na czas nieoznaczony 

9 

Miejskie Centrum 

Kultury w skład 

którego wchodzą: 

Plac Kościuszki 18     

a) 
Ośrodek Kultury 

„TKACZ ’’ 

ul. Nieborowska 

50 
9 369/2 13 104 

od 01 października 2010 r. 

do 31 grudnia 2020 r. 

b) 
Miejski Ośrodek 

Kultury 
ul. Browarna 7 12 

240/17, 

240/20 
7 053 

od 01 stycznia 2019 r.  

do 31 grudnia 2028 r. 

c) 
Dzielnicowy 

Ośrodek Kultury 
ul. Gminna 37/39 17 239/2 3 190 

od 01 stycznia 2020 r. 

do 31 grudnia 2029 r. 

d) Skansen Rzeki Pilicy 

ul. A.F. 

Modrzewskiego 

9/11 

21 

 

22 

 

22 

1 

 

179 

 

217 

6 850 

 

25 398 

 

5 281 

od 01 stycznia 2019 r.  

do 31 grudnia 2028 r. 

od 01 stycznia 2019 r.  

do 31 grudnia 2028 r. 

od 04 listopada 2009 r. 

do 31 grudnia 2022 r. 

e) 
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
Plac Kościuszki 18 12 

113, 

112/2 
703 

od 01 stycznia 2016 r. 

do 31 grudnia 2020 r. 

Powierzchnia nieruchomości ogółem 82 374  

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki 

 

Ponadto Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie” położona w Tomaszowie 

Mazowieckim przy ul. Pod Grotami 2-6, składająca się z działki oznaczonej numerem 382  

w obr. 28 o pow. 5 106 m2 oraz części działki oznaczonej nr 23 w obr. 27 o pow. 11 300 m2 

jest dzierżawiona przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim na okres  

od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2028 roku. 

Zabudowany teren Areny Lodowej położony w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 

24/26 składający się z części działek oznaczonych numerami 689/3, 687/2, w obr. 13 oraz 

działki oznaczonej numerem 689/2 w obr. 13 o łącznej pow. 3.8641 ha jest dzierżawiony przez 

Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na okres  

25 lat począwszy od 18 grudnia 2018 roku. 

Obiekty sportowe pod nazwą Stadion Miejski im. Braci Gadajów zlokalizowane w Tomaszowie 

Mazowieckim przy ul. Nowowiejskiej 9/27 (działki 259/1, 259/2, 259/3, 259/4) o łącznej 

powierzchni 5,4052 ha powierzone są spółce Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów 

Mazowiecki Spółka Akcyjna umową wykonawczą na okres od 16 września 2019 roku  

do 31 sierpnia 2022 roku. 

Kręgielnia zlokalizowana w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej 24/26 – została 

przekazana do zarządzania Tomaszowskiemu Centrum Sportu Spółka z o.o. z siedzibą  

http://tomaszowskakultura.pl/instytucje-kultury-t4/osrodek-kultury-tkacz-t21
http://tomaszowskakultura.pl/instytucje-kultury-t4/osrodek-kultury-tkacz-t21
http://tomaszowskakultura.pl/instytucje-kultury-t4/miejski-osrodek-kultury-t16
http://tomaszowskakultura.pl/instytucje-kultury-t4/miejski-osrodek-kultury-t16
http://tomaszowskakultura.pl/instytucje-kultury-t4/dzielnicowy-osrodek-kultury-t17
http://tomaszowskakultura.pl/instytucje-kultury-t4/dzielnicowy-osrodek-kultury-t17
http://tomaszowskakultura.pl/instytucje-kultury-t4/skansen-rzeki-pilicy-t15
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II.1. Zarządzanie strategiczne 
 

 

 

 

w Tomaszowie Mazowieckim umową wykonawczą na okres od 16 września 2019 roku  

do 31 sierpnia 2022 roku. 

Wielkość zasobu w bezpośrednim gospodarowaniu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 10. Zasób w bezpośrednim gospodarowaniu gminy 

Lp. 
Nazwa 

Jednostki 
Adres Obręb Nr działki 

Powierzchnia w 

(m2) 
Uwagi 

1 
Urząd Miasta 

 

ul. P.O.W. 10/16 12 249/1 5 080 Urząd Miasta 

ul. św. Antoniego 

42  

 

23 140 3 401 
Urząd Stanu 

Cywilnego 

ul. PCK 13 

692/1 

 

692/6 

28 430 

 

8609 

Przystań nad Pilicą 

Powierzchnia nieruchomości ogółem 45 520  

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki 

 

 

 

 

Ocenę systemu zarządzania strategicznego Tomaszowa Mazowieckiego przeprowadzono  

w oparciu o analizę istniejących zapisów dokumentów strategicznych, wnioski wynikające  

z arkuszy diagnostycznych, narzędzia samooceny OECD, ocenę dojrzałości miasta 

inteligentnego Tomaszów Mazowiecki oraz badania satysfakcji pracowników Urzędu Miasta. 

Równie istotnym elementem oceny zarządzania strategicznego były wywiady indywidualne  

z przedsiębiorcami oraz ankiety wewnętrzne wypełniane przez pracowników 

administracyjnych.  

 

ANALIZA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

Głównym dokumentem strategicznym Tomaszowa Mazowieckiego jest STRATEGIA ROZWOJU 

MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020. przyjęta Zarządzeniem  

Nr 105/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015 r. Stanowi 

ona aktualizację przyjętej w 2008 roku Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta 

Tomaszów Mazowiecki 2008-2022. 

Proces prac nad Strategią Rozwoju Miasta Tomaszów Mazowiecki, który przeprowadzono  

w drugiej połowie 2014 r., koordynował zespół konsultantów zewnętrznych przy szerokim 

zaangażowaniu różnych lokalnych grup interesariuszy. 
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Prace nad dokumentem Strategii opierały się na wykorzystaniu szeregu wzajemnie 

uzupełniających się metod, prac analitycznych, eksperckich i partycypacyjnych, spośród 

których wymienić należy: 

• analizę danych zastanych; 

• badania jakościowe i ilościowe; 

• analizy strategiczne (analiza SWOT, PEST, analizę interesariuszy); 

• spotkania warsztatowe skupiające przedstawicieli kluczowych podmiotów i instytucji  

z terenu miasta Tomaszów Mazowiecki (5 spotkań); 

• spotkania konsultacyjne w formule Democs i World Cafe z mieszkańcami oraz 

środowiskami branżowymi i instytucjami publicznymi (5 spotkań); 

• konsultacje on-line. 

Strategia Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego jest dokumentem wpisującym się  

w proces strategicznego myślenia o rozwoju. Jest komplementarna z innymi dokumentami 

strategicznymi dotyczącymi rozwoju kraju i regionu (na dzień tworzenia tego dokumentu). 

Planowanie rozwoju miasta wpisuje się w nowe, zintegrowane podejście do polityki 

rozwojowej. Polega ono na podchodzeniu do kwestii wyzwań w perspektywie długo-  

i średniookresowej. 

W części postulatywnej dokumentu Strategii zdefiniowano misję rozwoju miasta Tomaszów 

Mazowiecki, na którą składają się następujące elementy: 

• główny cel (zasadnicza aspiracja rozwoju), 

• domeny strategicznego rozwoju (podstawowe obszary prowadzenia polityki rozwoju), 

• wartości (istotne z punktu widzenia rozwoju miasta wartości, to w co wierzymy), 

• standardy zachowań organizacyjnych (procedury, polityki i schematy działania). 

 

Tabela 3. Wybrane treści Strategii Rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2020 

Część misji Treść 

Cel - główna aspiracja 

rozwoju miasta 

Tomaszów 

Mazowiecki 

Tomaszów Mazowiecki to miasto budzące pozytywne skojarzenia 

w całej Polsce. Czerpie z dawnych przemysłowych tradycji, buduje 

swoją pozycję lokalnego centrum społeczno - gospodarczego. 

Korzysta przy tym z centralnego położenia (bliskość dwóch 

metropolii: Łódź i Warszawa) oraz turystycznego zaplecza (dolina 

rzeki Pilicy). 

 

Główną aspiracją jest ożywienie gospodarcze i społeczne  

w mieście, bazujące na aktywności mieszkańców, przedsiębiorców 

i organizacji społecznych. Stała rewitalizacja obszarów 

poprzemysłowych i zdegradowanych społecznie, przyczynia się  
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do wzrostu poczucia dumy mieszkańców z miejsca, w którym żyją, 

chęci do samorealizacji, rozwoju kulturalnego i sportowego. 

 

Tomaszów Mazowiecki to miasto ludzi spełnionych i aktywnych 

zawodowo. Miasto wykorzystuje szanse wynikające z położenia 

(rozwój branży ceramiczno – budowlanej, turystycznej  

i logistycznej) oraz struktury społecznej (oferta organizacji 

społecznych, rozwój sektora srebrnej gospodarki). 

Domeny 

strategicznego 

rozwoju miasta 

Tomaszów 

Mazowiecki 

Domena 1. Miasto aktywnych, rozwijających się i zdrowych  

                    mieszkańców. 

Domena 2. Zrewitalizowany i silny gospodarczo Tomaszów  

                    Mazowiecki. 

Domena 3. Zróżnicowana i atrakcyjna oferta rekreacyjno- 

                    sportowa, kulturalna i opiekuńcza. 

Wartości 

1. Wspieranie młodego pokolenia. 

2. Współpraca i dialog międzysektorowy. 

3. Szacunek dla dziedzictwa kulturowego, tradycji. 

4. Konsekwencja w dążeniu do celu. 

5. Mobilność. 

6. Świadomość wad. 

Standardy zachowań 

organizacyjnych 

1. Transparentność w działaniu władz i instytucji publicznych 

(przejrzystość procesów decyzyjnych, monitoring i 

sprawozdawczość z podjętych zobowiązań). 

2. Dialog społeczny w działaniach kluczowych dla miasta 

(budowanie poczucia dumy i współodpowiedzialność za 

rozwój). 

3. Współpraca wszystkich sektorów (samorządu, NGO, głos 

biznesu, sektor przedsiębiorców). 

4. Profesjonalizm władz i konsekwencja w działaniu. 

5. Wzmacnianie aktywności mieszkańców (animacja procesów 

aktywizujących lokalne społeczności). 

6. Stosowanie mechanizmów solidarności społecznej w polityce 

rozwojowej miasta. 

7. Stała i przystępna informacja o tym, co się dzieje w mieście 

przekazywana przez władze (okazja do pochwalenia się, 

wiarygodny przekaz, prostowanie nierzetelnych materiałów 

prasowych). 
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Procedury, polityki  

i schematy działania 

Podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania, monitorowania 

i oceny Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz 

pełniącymi określone w nim role będą: 

I. Strażnik Strategii – Sekretarz Miasta Tomaszów Mazowiecki; 

II. Opiekunowie Domen: 

Domena 1. Miasto aktywnych, rozwijających się i zdrowych 

mieszkańców - naczelnik Wydziału Edukacji / naczelnik Wydziału 

Polityki Społecznej UM Tomaszów Mazowiecki; 

Domena 2. Zrewitalizowany i silny gospodarczo Tomaszów 

Mazowiecki – naczelnik Wydziału Inwestycji UM Tomaszów 

Mazowiecki; 

Domena 3. Zróżnicowana i atrakcyjna oferta rekreacyjno-

sportowa, kulturalna i opiekuńcza - naczelnik Wydziału Kultury, 

Sportu i Rekreacji UM Tomaszów Mazowiecki. 

 

Ponadto zakłada się udział Partnerów – przedstawicieli podmiotów 

i instytucji zaangażowanych w proces realizacji zadań w ramach 

poszczególnych domen strategicznych. 

 

Dodatkowo, Strażnik Strategii wraz z naczelnikiem Wydziału 

Strategii i Zarządzania Projektami oraz Opiekunami Domen 

współtworzą Zespół ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju 

miasta Tomaszów Mazowiecki. 

 

Strażnik Strategii: 

− inicjuje i koordynuje proces monitoringu; 

− określa standardy bieżącego monitorowania wdrażania 

Strategii (wprowadza niezbędne zmiany do procedury 

monitoringu); 

− koordynuje pracę Opiekunów domen oraz pracę Zespołu ds. 

wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów 

Mazowiecki; 

− scala i opracowuje uzyskane od Opiekunów domen informacje 

oraz przygotowuje rekomendacje dot. wdrażania Strategii; 
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− przedstawia wyniki monitoringu i rekomendacje Prezydentowi  

i Radzie Miasta; 

− zabiega o zapewnienie finansowania dla planowanych 

przedsięwzięć strategicznych; 

− mobilizuje zasoby na rzecz realizacji działań zapisanych  

w Strategii (wdrażania Strategii); 

− odpowiada za aktualizację zapisów Strategii, jest inicjatorem 

przeglądu strategicznego. 

 

Opiekunowie domen: 

− w sposób stały monitorują realizację zadań i stopień osiągania 

celów w ramach poszczególnych domen; 

− pozyskują i agregują informacje i dane mające służyć 

monitoringowi danej domeny na potrzeby analizy wskaźników 

produktów i rezultatów; 

− formułują rekomendacje dotyczące wdrażania zapisów 

poszczególnych domen; 

− przygotowują i przekazują Strażnikowi Strategii cykliczną 

informację dot. stanu wdrażania zapisów domen; 

− pod przewodnictwem Strażnika Strategii wchodzą w skład 

Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta 

Tomaszów Mazowiecki; 

− podejmują działania na rzecz angażowania partnerów do 

realizacji założeń poszczególnych domen. 

 

W Strategii określono systemu monitorowania. Monitoring 

realizacji Strategii prowadzony będzie w odniesieniu do 

wskaźników produktów i rezultatów mających swoje źródło  

w efektach poszczególnych zadań, uwzględnionych w planach 

działań dla domen strategicznego rozwoju. Przedstawiony zestaw 

stanowi katalog proponowanych wskaźników możliwych  

do wyboru w procedurze monitoringu. 

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2020 
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W Tomaszowie Mazowieckim przyjęto szereg innych dokumentów planistycznych  

i strategicznych. Poniżej przedstawiono ich podstawową charakterystykę pod kątem głównych 

wyzwań rozwoju oraz procedur zarządczych. 

 

 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

 

Główne cele: 

Uchwała nr XIX/180/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 26 listopada 2015 roku 

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego” podtrzymała nadrzędny cel opisany jako „rozwój miasta, w którym możliwy 

jest postęp ekonomiczny i społeczny w harmonii z wymogami ochrony środowiska”. 

 

Monitorowanie: 

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 ze zm.), będzie sporządzał co 2 lata 

raporty z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Tomaszów 

Mazowiecki na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”, które będą przedstawiane 

Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, a następnie przekazywane Zarządowi Powiatu 

Tomaszowskiego. 

Monitoring realizacji zadań będzie prowadzony w oparciu o wskaźniki obrazujące zmianę 

stanu środowiska na terenie miasta. 

 

 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

 

Główne cele: 

Uchwała Nr XIX/181/2015 Rady miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 26 listopada 2015 roku 

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego” (ostatnia aktualizacja – 2018 rok) za cel nadrzędny stawia wdrażanie 

pilotażowych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie energii, ekologii i edukacji,  

które doprowadzić mają do zwiększenia efektywności energetycznej i zwiększenia możliwości 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE). 

 

Monitorowanie: 

Monitoring odbywa się poprzez coroczne sprawozdania, które opierają się głównie  

o informacje o charakterze ilościowym, dotyczące zużycia energii w mieście z podziałem  

na poszczególne nośniki, a także wynikające z tego wielkości emisji gazów cieplarnianych. 

Do przygotowania corocznych sprawozdań wykorzystane mogą zostać szablony udostępnione 

przez biuro Porozumienia Burmistrzów i NFOŚiGW. 
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PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIASTA TOMASZOWA 

MAZOWIECKIEGO – ZAŁOŻENIA NA LATA 2015-2020 

 

Główne cele: 

Celem przyjętego uchwałą nr XXII/230/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  

z 21 stycznia 2016 roku „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego – założenia na lata 2015-2020” jest „zmiana schematów zachowań i postaw  

w obszarze mobilności miejskiej w kierunku mobilności zrównoważonej, a tym samym 

systematyczna poprawa jakości życia mieszkańców poprzez świadome kształtowanie 

multimodalnego systemu transportowego oraz przestrzeni publicznej (w tym infrastruktury), 

tak by zagwarantować bezpieczny, przyjazny dla środowiska oraz wydajny transport miejski”. 

 

Monitorowanie: 

Realizacja określonych działań oraz zadań, z uwagi na swój nowatorski i innowacyjny charakter 

zakłada możliwość zastosowania tzw. „miękkich” sposobów oceny realizacji, tj. badań  

z udziałem reprezentatywnej grupy mieszkańców czy określonych interesariuszy, ale także 

ocen przedstawicieli jednostek Urzędu Miasta, którzy z uwagi na zakres wykonywanych 

obowiązków zajmują się kwestiami mobilności miejskiej. 

Nie wskazano wydziału odpowiedzialnego za wdrażanie i monitoring. 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TOMASZOWA 

MAZOWIECKIEGO NA LATA 2016-2020 

 

Główne cele: 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 

2016-2020, przyjęta uchwałą Nr XXIV/242/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  

z 25 lutego 2016 roku. 

Na podstawie diagnozy, sformułowano cel strategiczny w postaci „przeciwdziałania 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w środowisku lokalnym poprzez stworzenie 

zintegrowanego systemu wsparcia”. 

 

Monitorowanie: 

W dokumencie nie wskazano klarownie zakresu odpowiedzialności za zarządzanie, monitoring 

i ewaluację. Nie wskazano precyzyjnych wskaźników pomiaru, natomiast określone zostały 

wskaźniki efektywności poszczególnych działań. 

 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

 

Główne cele: 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego, przyjęte uchwałą nr LI/445/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  

z 18 grudnia 2009 roku, określa ramy przestrzenne rozwoju oraz ustala standardy 

funkcjonowania miasta. 

Głównymi celami rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego, wskazanymi w Studium, jest 

umacnianie pozycji miasta w regionie jako znaczącego ośrodka nowoczesnej 

przedsiębiorczości, edukacji, turystyki i ośrodka mieszkaniowego sprzyjającego rozwijaniu 

przedsiębiorczości oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju funkcji i racjonalnego 

zagospodarowania przestrzeni zgodnie z wymogami ochrony środowiska i ładu 

przestrzennego. 

 

Monitorowanie: 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych prezydent miasta 

dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy  

w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania 

w nawiązaniu do ustaleń studium (…) oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany 

planu miejscowego. Prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, (…) co najmniej 

raz w czasie kadencji rady. W dniu 27 sierpnia 2020r. Rada Miejska Tomaszowa 

Mazowieckiego podjęła uchwałę nr XXXI/237/2020 w sprawie oceny aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazując  

na konieczność przystąpienia do sporządzenia nowego Studium dla miasta. 

 

PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA  

2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 

 

Główne cele: 

Głównym celem działań przewidzianych w Programie Rewitalizacji miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 jest ograniczenie skali 

występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji oraz wzmocnienie 

wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta. 

Cel strategiczny I: Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

Cel strategiczny II: Zwiększenie potencjału przestrzeni publicznej oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego w obszarze rewitalizacji. 

Cel strategiczny III: Ożywienie gospodarcze oraz podniesienie standardu obiektów 

mieszkalnych i usługowych na terenie obszaru rewitalizacji. 
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Monitorowanie: 

Koordynacja Programu oraz jego realizacja prowadzona w strukturach organizacyjnych Urzędu 

Miasta. Za zarządzanie Programem Rewitalizacji odpowiada również  Komitet Rewitalizacji. 

Monitoring wdrażania Programu prowadzony jest przez poszczególne komórki organizacyjne 

Urzędu Miasta, natomiast całość procesu monitorowania prowadzona jest przez Komitet 

Rewitalizacji. 

W dokumencie wskazano potencjalną listę wskaźników oraz źródła ich pozyskania. 

 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO ROZWIĄZAŃ SMART CITY 

 

W mieście funkcjonuje  roboczy dokument: Plan Rozwoju Rozwiązań Smart City, stworzony  

na potrzeby realizacji projektu w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta 

współtworzone przez mieszkańców, który docelowo ma szansę stać się dokumentem  

o charakterze strategicznym. Nie opracowano dokumentu strategicznego w zakresie cyfryzacji 

(np. program transformacji cyfrowej). 

 

Strategia Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2020 nie uwzględnia  

w swoich zasadniczych założeniach strategicznych rozwoju w obszarach nowych technologii, 

cyfryzacji czy rozwiązań informatycznych. Jednym z wyróżnionych celów strategicznych  

i operacyjnych jest Domena 1. Miasto aktywnych, rozwijających się i zdrowych mieszkańców 

(uwzględniający edukację przeciwdziałającą wykluczeniu cyfrowemu oraz partycypację 

społeczną). W dokumencie wzmiankuje się również o szansach z tytułu realizacji koncepcji 

smart city. 

 

Dokumenty o charakterze strategicznym wyższego rzędu (np. strategie regionalne, 

wojewódzkie) rekomendują jako cele strategiczne uwzględnienie nowych technologii, rozwoju 

cyfrowego i włączenia społecznego. 

 

W mieście zostały wstępnie zdiagnozowane i określone bariery, zasoby, procedury, montaż 

finansowy, działania w zakresie rozwoju smart city. Miasto posiada w tym zakresie niewielkie 

doświadczenie praktyczne. Realizowane są pojedyncze inwestycje o charakterze smart. 

Działania o charakterze strategicznym podejmowane są zadaniowo na poziomie 

poszczególnych wydziałów, w celu rozwiązania określonych problemów i realizacji potrzeb. 

Obserwuje się brak działań o charakterze horyzontalnym. Inwestycje na ten moment nie są 

wystarczająco skoordynowane. Działania w zakresie integracji strategicznej mają charakter 

wyłącznie planowany.1 

 

 
1 Za: Macierz oceny dojrzałości miasta inteligentnego Tomaszów Mazowiecki 
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Ocena satysfakcji pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie 

zarządzania strategicznego wskazuje na deficyty w zakresie komunikacji dot. planów i działań 

strategicznych miasta. 

 

Pracownicy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w małym zakresie znali aktualne cele 

rozwoju miasta, byli też w małym zakresie informowani o tych celach. Z drugiej strony 

wykazywali duże zainteresowanie otrzymywaniem informacji o strategicznych działaniach 

Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

 

Tabela 11. Wyniki badania oceny satysfakcji pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
w zakresie zarządzania strategicznego 

Lp. Pytanie badawcze 
Ocena (% odpowiedzi) 

1 2 3 4 5 

1 
Jestem na bieżąco informowana/y o strategicznych 

działaniach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. 
26,7 24,2 25,8 16,7 6,7 

2 
Znane mi są dokumenty strategiczne określające wizję, 

misję i cele Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. 
26,7 14,2 25,8 24,2 9,2 

3 

Jestem zainteresowana/y otrzymywaniem informacji  

o strategicznych działaniach Gminy Miasto Tomaszów 

Mazowiecki. 

6,7 7,5 11,7 34,2 40,0 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 12. Wnioski wynikające z analiz treści dokumentów strategicznych, arkuszy diagnostycznych, 
oceny dojrzałości miasta inteligentnego Tomaszów Mazowiecki oraz ankiety satysfakcji pracowników 
Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 

Obszar oceny Potencjały Problemy 

Standardy 

działania, 

procedury 

Tomaszów Mazowiecki posiada 

aktualną Strategię Rozwoju, która 

określa długoterminowe cele 

rozwoju, kreśli wizję miasta. 

 

TM posiada inne plany i strategie 

sektorowe, z których większość 

jest aktualna i odpowiada 

aspiracjom i problemom 

rozwojowym miasta. 

Zarówno Strategia jak i inne plany  

i strategie sektorowe nie zawierają 

jednolitego podejścia do systemu 

zarządzania. W niektórych 

dokumentach brak jest wskazania 

zakresu odpowiedzialności,  

w innych system jest zbyt 

rozproszony, a tym samym może 

być mało efektywny. 
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Obszar oceny Potencjały Problemy 

Dokumenty strategiczne  

i planistyczne tworzone były przy 

wsparciu zewnętrznym, 

charakteryzują się szczegółową 

diagnozą (fakty poparte są 

dowodami), mają charakter 

profesjonalnych opracowań, 

sporządzonych zgodnie z 

metodyką tworzenia takich 

dokumentów. 

 

W strategii rozwoju, jak i też 

innych dokumentach 

planistycznych, wskazano udział 

mieszkańców w tworzeniu 

dokumentów, jak i określono sam 

proces ich tworzenia. Szczególnie 

widoczne są elementy 

partycypacyjne towarzyszące 

powstawaniu strategii rozwoju. 

 

Co do zasady Strategia i inne plany 

i strategie sektorowe są spójne 

(wzajemnie analizowano zakres 

spójności). 

 

 

Nie ma ujednoliconego zestawu 

wskaźników, dla części opracowań 

brak jest podanych wartości 

wyjściowych i docelowych 

pomiaru, w innych zestaw 

wskaźników jest bardzo szeroki,  

co również budzi wątpliwości co do 

skuteczności pozyskania danych. 

 

Brak jest systemowego 

gromadzenia danych (również 

rozwiązań IT w przedmiotowym 

zakresie). 

 

Cześć dokumentów jest słabo 

eksponowana na stronach 

internetowych miasta, brak jest 

zbiorczej informacji o posiadanych 

dokumentach, trudno znaleźć 

informacje nt. postępów realizacji 

poszczególnych strategii. 

 

Strategia Rozwoju nie była znana 

wśród dużej części pracowników 

Urzędu Miasta – a tym samym 

prawdopodobnie nie były znane 

cele rozwoju miasta i przyjęty 

system wartości. 

 

Spojrzenie na strategiczne 

uwarunkowania rozwoju miasta  

nie jest komplementarne. Raport  

o stanie miasta nie stanowi 

rozwinięcia celów i działań  

o charakterze strategicznym a jest 
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Obszar oceny Potencjały Problemy 

jedynie inwentaryzacją obecnego 

stanu. 

System planowania strategicznego 

nie jest spójny. O ile poszczególne 

jednostki miejskie analizują ryzyka 

w odniesieniu do swoich działań  

i kompetencji – o tyle nie są 

analizowane rozwiązania, plany, 

etc. w ujęciu strategicznym – co 

wynika m. in. z braku przepływu 

informacji, standaryzacji wiedzy 

diagnostycznej i jej wykorzystania 

do bieżącej ewaluacji  

i monitorowania sytuacji 

strategicznej. 

Dokumenty strategiczne 

charakteryzują się bardzo 

zróżnicowanym podejściem  

do przedstawiania planów i działań 

w kontekście ich finansowania. 

Część zawiera zapisy dość 

szczegółowe, część bardzo ogólne. 

 

Dokumenty strategiczne podlegają 

systematycznym przeglądom 

jednak nie są aktualizowane 

odpowiednio do potrzeb,  

co wynikać może z deficytu 

kadrowego, zbyt skomplikowanych 

procedur monitorowania  

i zarządzania. 

 

Udział mieszkańców miasta  

w procesach konsultacyjnych jest 

niski. Problem dotyka szeregu 

obszarów tematycznych, 
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Obszar oceny Potencjały Problemy 

począwszy od strategii rozwoju, 

poprzez strategie sektorowe. 

 

Pomimo wprowadzania różnych 

form rozwiązań w zakresie 

komunikacji i partycypacji, udział 

mieszkańców we 

współdecydowaniu o sprawach 

ważnych dla miasta jest ciągle niski. 

Zespół 

Kompetencje i zadania 

poszczególnych komórek 

organizacyjnych określone zostały 

w Regulaminie Organizacyjnym 

Urzędu Miasta w Tomaszowie 

Mazowieckim wprowadzonym 

zarządzeniem prezydenta miasta. 

 

Wprowadzono obowiązek 

określania ryzyka dla realizacji 

poszczególnych zadań oraz ich 

nadzorowanie. 

 

Nadzór nad strategią rozwoju  

i innymi dokumentami 

sektorowymi został przypisany  

do poszczególnych podmiotów 

bądź komórek organizacyjnych 

Urzędu Miasta. 

 

 

W odniesieniu do planowania 

strategicznego odpowiedzialność 

za wdrażanie, monitoring, 

ewaluację ujmowana jest w treści 

danego dokumentu. Jak już 

przedstawiono powyżej nie ma 

jednolitych standardów dot. 

kształtowania tej części 

dokumentów strategicznych,  

co może budzić obawy o późniejsze 

ich egzekwowanie. Dotyczy to  

w szczególności sytuacji, w której  

w systemie zarządzania wskazuje 

się zbyt rozproszony system 

monitorowania, zakresów 

odpowiedzialności, etc. Budzi też 

wątpliwość, czy na etapie 

konstruowania zapisów strategii  

i planów konsultuje się 

wewnętrznie/ wzajemnie 

proponowane rozwiązania  

(np. w odniesieniu  

do przekazywania danych 

statystycznych). Brak ujednolicenia 

standardów/ wskaźników oraz brak 

wspólnych baz danych 

zdecydowanie utrudnia ten proces. 
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Obszar oceny Potencjały Problemy 

Powyższemu nie sprzyja brak 

skutecznych narzędzi komunikacji/ 

zarządzania wiedzą, który może 

prowadzić do nieefektywnego 

wykorzystania zarówno potencjału 

kadrowego jak i zgromadzonej 

wiedzy. 

 

W strukturze organizacyjnej 

Urzędu Miasta nie funkcjonuje 

stanowisko/komórka z przypisaną 

odpowiedzialnością za 

koordynowanie procesów 

planowania strategicznego oraz 

inicjowanie projektów i działań 

prorozwojowych. Opracowywanie 

planów rozwojowych miasta jest 

rozproszone na poszczególne komórki 

organizacyjne. W urzędzie nie 

funkcjonuje stanowisko z 

przypisaną odpowiedzialnością  

za gromadzenie i analizę danych. 

 

W wydziale odpowiedzialnym  

za zarządzanie strategiczne nie 

zdefiniowano i nie wskazano 

osób/komórek odpowiedzialnych 

za monitorowanie ryzyk. 

Kompetencje 

Kadra zarządzająca jest 

zaangażowana i doskonali się  

w zakresie zadań wynikających 

z zarządzania strategicznego. 

 

Osoby biorące udział w  realizacji 

zadania gromadzą dane, posiadają 

Problemem jest przepływ danych 

pomiędzy wydziałami, jednostkami. 
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Obszar oceny Potencjały Problemy 

kompetencje niezbędne do ich 

poprawnej interpretacji. 

Zasoby i 

technologie 
- 

W Urzędzie Miasta nie ma 

wdrożonych rozwiązań IT 

umożliwiających weryfikacje  

i analizę danych. 

 

Urząd Miasta nie posiada 

dedykowanej platformy. Brak jest 

wsparcia IT w przedmiotowym 

zakresie. 

W mieście funkcjonuje  roboczy 

dokument: Plan Rozwoju 

Rozwiązań Smart City, stworzony 

na potrzeby realizacji projektu  

w ramach konkursu Human Smart 

Cities. Inteligentne miasta 

współtworzone przez 

mieszkańców, który docelowo  

ma szansę stać się dokumentem  

o charakterze strategicznym.  

Nie opracowano dokumentu 

strategicznego w zakresie cyfryzacji 

(np. program transformacji 

cyfrowej). 

Współpraca z 

interesariuszami 

Proces zarządzania strategicznego 

jest doskonalony w oparciu o 

nabywane doświadczenie,  dobre 

praktyki oraz informacje 

pozyskiwane od interesariuszy. 

Brak określonych standardów 

współpracy z poszczególnymi 

grupami interesariuszy. 

 

Dobre praktyki i doświadczenia  

nie stanowią podstawy  

do samodoskonalenia wewnątrz 

instytucji. 

Źródło: opracowanie własne  
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Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki analizy bazującej na arkuszach diagnostycznych, 

odnoszących się do obszaru zarządzania strategicznego. 

Tabela 12. Wyniki analizy w zakresie zarządzania strategicznego opartej na arkuszach diagnostycznych 

Zakres oceny Potencjały Problemy 

 

STANDARDY DZIAŁANIA, PROCEDURY 

 

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 Miejską 

Rada Miejska przyjęła 

dokument strategii   

i zobowiązała prezydenta 

miasta do jego realizacji, 

jednocześnie zatwierdzając 

wydatkowanie środków 

budżetowych na realizację 

określonych w niej działań. 

 

Dokument Strategii ma 

ustalony horyzont czasowy, 

po aktualizacji jest nim 2020 

rok. 

 

W Strategii opisano szeroko 

korzyści jakie osiągnie 

miasto i mieszkańcy w 

związku z jej realizacją. 

 

Przyjęta strategia była 

aktualizowana. Obecnie 

obowiązujący dokument nosi 

nazwę STRATEGIA ROZWOJU 

MIASTA TOMASZOWA 

MAZOWIECKIEGO NA LATA 

2015-2020. 

 

Aktualizacja dokumentu nie 

została przyjęta przez Radę 

Miejską. 

 

Wiedza nt. Strategii Rozwoju 

nie była powszechna wśród 

pracowników Urzędu 

Miasta. 

 

Strategia Rozwoju miasta nie 

jest eksponowana wyraźnie 

na stronie internetowej 

Urzędu Miasta. 

Decyzje strategiczne 

podejmowane są w oparciu 

o systemowo gromadzone 

dane (ilościowe i jakościowe) 

oraz analizę trendów  

w kluczowych obszarach. 

Każdorazowo decyzje 

strategiczne podejmowane 

są przez kadrę zarządzającą. 

 

Istotnym uzupełnieniem 

spojrzenia na postęp we 

Brak jest procedur  

w zakresie systemowego 

gromadzenia danych 

(również rozwiązań IT  

w przedmiotowym zakresie). 

Dane są gromadzone tylko 

na potrzeby poszczególnych 
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Zakres oceny Potencjały Problemy 

wdrażaniu strategii są roczne 

raporty o stanie miasta. 

wydziałów. Utrudnia to 

syntetyczne i całościowe 

spojrzenie na zmiany 

zachodzące w przestrzeni 

miasta. 

 

Spojrzenie na strategiczne 

uwarunkowania rozwoju 

miasta nie jest 

komplementarne. Raport  

o stanie miasta nie stanowi 

rozwinięcia celów i działań  

o charakterze strategicznym, 

jest swoistą inwentaryzacją 

obecnego stanu. 

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. 

Analiza ryzyka jest 

dokonywana na podstawie 

zarządzenia prezydenta 

miasta Analiza ryzyka 

prowadzona jest 

systematycznie  

w poszczególnych 

wydziałach. 

Analiza ryzyka jest 

uwzględniania w działalności 

spółek miejskich. 

 

 

W placówkach oświatowych 

funkcjonuje analiza ryzyka 

będąca elementem kontroli 

zarządczej. Jej wynik 

przeważnie uwzględniany 

jest  w podejmowanych 

decyzjach. Planowanie 

strategiczne na ogół wynika 

z analizy ryzyka, choć nie 

zawsze przebiegającej  

w sposób systemowy  

i systematyczny. 

Jednocześnie należy zwrócić 

uwagę, że system 

planowania strategicznego 

nie jest spójny. O ile 

poszczególne jednostki 

miejskie analizują ryzyka  

w odniesieniu do swoich 

działań i kompetencji – o tyle 

nie są analizowane 

rozwiązania, plany, etc.  
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Zakres oceny Potencjały Problemy 

w ujęciu strategicznym,  

co wynika m. in. z braku 

przepływu informacji, 

standaryzacji wiedzy 

diagnostycznej i jej 

wykorzystania do bieżącej 

ewaluacji i monitorowania 

sytuacji strategicznej. 

Strategia rozwoju lokalnego  

i strategie 

sektorowe/funkcjonalne są 

ze sobą spójne. 

Dokumenty sektorowe 

wykazują się co do zasady 

spójnością  

i komplementarnością  

ze Strategią rozwoju miasta. 

Obawy budzi brak 

powszechnej wiedzy wśród 

pracowników urzędu, spółek 

i szkół nt. założeń Strategii 

rozwoju i spójności z innymi 

planami i strategiami 

sektorowymi. Oznacza to 

również, że mała jest wiedza 

osób uczestniczących  

w zarządzaniu miastem  

nt. powiązanych 

dokumentów planistycznych 

i strategicznych. 

 

O ile spójność założeń 

różnych dokumentów 

strategicznych  

i planistycznych nie budzi 

zastrzeżeń, o tyle widoczny 

może być „brak należytego” 

wyeksponowania celów 

rozwojowych – ujętych także 

w innych dokumentach. Nie 

sprzyja temu również fakt, 

że w Mieście funkcjonuje 

dość pokaźna lista takich 

opracowań. 

Strategia rozwoju lokalnego  

i strategie 

Strategie sektorowe są 

spójne i wykazują 

Możliwe jest wystąpienie 

sytuacji, w której nastąpiła 
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Zakres oceny Potencjały Problemy 

sektorowe/funkcjonalne są 

spójne z istniejącymi 

strategiami ponadlokalnymi, 

w tym dla sąsiednich 

samorządów z obszaru 

funkcjonalnego. 

komplementarność  

z istniejącymi strategiami 

ponadlokalnymi, 

wojewódzkimi, krajowymi. 

dezaktualizacja założeń  

ze względu na długi okres  

od opracowania danego 

dokumentu. 

 

 

Dokumenty strategiczne 

podlegają systematycznym 

przeglądom i są 

aktualizowane odpowiednio 

do potrzeb. 

Dokumenty strategiczne 

mają określony system 

zarządzania, który z reguły 

jest umocowany 

organizacyjnie w strukturach 

JST (w zależności  

od charakteru dokumentu). 

 

Dokumenty strategiczne 

podlegają systematycznym 

przeglądom jednak nie są 

aktualizowane odpowiednio 

do potrzeb. 

 

W dokumentach 

sektorowych 

niejednoznacznie określono 

proces monitorowania. 

Analiza wdrażania procesów, 

efektów oraz zmian 

zachodzących w ich realizacji 

powinna stanowić podstawę 

do ewaluacji dokumentów 

oraz podejmowania decyzji  

o ewentualnej zmianie 

kierunków działań. 

 

Brak wiedzy nt. procesu 

aktualizacji wśród 50% 

badanych przedstawicieli 

Urzędu Miasta wskazuje,  

że nie mają oni wiedzy  

i świadomości  

nt. istniejących procesów 

aktualizacji, gromadzenia 

danych, etc. W tym miejscu 

należy więc wskazać deficyt 

zarządzania wiedzą,  
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Zakres oceny Potencjały Problemy 

jej przepływem, deficyt 

gromadzenia danych 

diagnostycznych. 

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. 

Dokumenty strategiczne 

wskazują na główne projekty 

i przedsięwzięcia, z reguły 

określając ich ramy czasowe. 

Szczegółowość danych  

w dokumentach 

strategicznych wynika 

jednak z ich charakteru – 

dotykają perspektywy 

wieloletniej.  

W wybranych dokumentach 

planistycznych, np.  

w programie rewitalizacji 

ujęto większą szczegółowość 

planów i przedsięwzięć,  

co również wiązało się  

z charakterem tego 

dokumentu (projekty 

realizowane w ramach RPO). 

Strategia Rozwoju Miasta  

nie zawiera pełnej listy 

zadań z określonym 

budżetem i czasem realizacji. 

Dokumenty strategiczne są 

opracowywane z udziałem 

zróżnicowanej grupy 

interesariuszy 

reprezentujących trzy 

sektory. 

Strategiczne dokumenty 

sektorowe są opracowywane 

i konsultowane przez 

poszczególne grupy 

interesariuszy. 

 

Udział mieszkańców miasta 

w procesach konsultacyjnych 

jest niski. Problem dotyka 

szeregu obszarów 

tematycznych, począwszy  

od strategii rozwoju, poprzez 

strategie sektorowe. 

Pomimo wprowadzania 

różnych form rozwiązań  

w zakresie komunikacji i 

partycypacji, udział 

mieszkańców we 

współdecydowaniu  

o sprawach ważnych  

dla miasta jest ciągle niski. 
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Zarządzanie projektami 

strategicznymi jest 

dokumentowane zgodnie  

z jedną ze sformalizowanych 

metodyk w tym zakresie  

(np. PRINCE 2, lub własną 

zdefiniowaną aktem 

wewnętrznym). 

- 

Proces zarzadzania 

projektami strategicznymi 

nie jest jasno i jednolicie 

zdefiniowany. W latach 

2007-2008 prowadzono 

szkolenia oraz prace nad 

przyjęciem metodyki PRINCE 

2, jednak w mieście jej nie 

wdrożono. 

 

ZESPÓŁ 

 

Odpowiedzialność  

za realizację zadań i celów 

została delegowana  

do poziomu zapewniającego 

ich skuteczną i efektywną 

realizację. 

Odpowiedzialność za 

realizację poszczególnych 

zadań określona została  

w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu 

Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego 

wprowadzonym 

zarządzeniem prezydenta 

miasta. 

- 

W strukturze funkcjonuje 

stanowisko/komórka 

organizacyjna 

odpowiedzialna za 

koordynację procesu 

planowania strategicznego. 

Procesy wdrażania 

dokumentów strategicznych 

przypisuje się do komórek 

organizacyjnych 

merytorycznie 

odpowiedzialnych za dany 

obszar. 

Rozproszony system 

odpowiedzialności za 

realizację poszczególnych 

programów i strategii oraz 

brak skutecznych narzędzi 

komunikacji/zarządzania 

wiedzą może prowadzić  

do sytuacji brak 

efektywnego wykorzystania 

zarówno potencjału 

kadrowego i zgromadzonej 

wiedzy. 

W strukturze funkcjonuje 

stanowisko/komórka 

W strategii rozwoju  

lokalnego wskazano 

W strukturze organizacyjnej 

Urzędu Miasta nie 
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organizacyjna 

odpowiedzialna za 

monitorowanie postępu 

realizacji działań 

strategicznych oraz 

przekazywanie wniosków z 

dokonanych analiz organowi 

wykonawczemu. 

komórkę odpowiedzialną  

za monitoring strategii. 

funkcjonuje 

stanowisko/komórka  

z przypisaną 

odpowiedzialnością  

za koordynowanie procesów 

planowania strategicznego 

czy też inicjowanie 

projektów i działań 

prorozwojowych. 

 

Powyższe powiela problem 

komunikacji wewnątrz 

Urzędu Miasta –  

w kontekście koordynowania 

strategicznego rozwoju 

miasta, zgodnego z celami 

Strategii. Może stanowić 

utrudnienie  

w przygotowaniu aplikacji 

projektowych związanych  

z kluczowymi dla miasta 

inwestycjami. 

W strukturze funkcjonuje 

stanowisko/komórka 

organizacyjna 

odpowiedzialna za 

gromadzenie i analizowanie 

danych strategicznych. 

- 

W urzędzie nie funkcjonuje 

stanowisko z przypisaną 

odpowiedzialnością  

za gromadzenie i analizę 

danych.  

Odpowiedzialność za ocenę 

ryzyka w procesie 

zarządzania strategicznego 

została zdefiniowana  

i wskazano osobę/komórkę 

odpowiedzialną  

za monitorowanie ryzyk. 

Wprowadzono procedurę 

zarządzania  ryzykiem  

we wszystkich komórkach 

organizacyjnych oraz  

na samodzielnych 

stanowiskach pracy 

zarządzeniem prezydenta 

miasta. 

W komórkach 

organizacyjnych 

odpowiedzialnych  

za zarządzanie strategiczne 

nie zdefiniowano i nie 

wskazano osób 

odpowiedzialnych  

za monitorowanie ryzyk.  
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Zakres oceny Potencjały Problemy 

 

Za monitorowanie ryzyk 

odpowiedzialni są 

kierownicy poszczególnych 

działów/ dyrektorzy 

wydziałów Urzędu Miasta. 

Odpowiedzialność za 

realizację działań/projektów 

strategicznych została 

zdefiniowana. 

Odpowiedzialność została 

zdefiniowana odrębnie  

dla każdego zadania, które 

zostało zawarte  

w strategiach lub 

programach sektorowych. 

- 

Nadzór nad strategią 

rozwoju lokalnego oraz 

strategiami 

sektorowymi/funkcjonalnymi 

został zdefiniowany. 

Nadzór nad strategią 

rozwoju i sektorowymi został 

przypisany  

do poszczególnych 

podmiotów bądź komórek 

organizacyjnych Urzędu 

Miasta. 

Brak spójnego  

i systemowego podejścia  

do monitorowania 

dokumentów strategicznych. 

 

KOMPETENCJE 

 

Kadra zarządzająca jest 

przygotowana do realizacji 

swoich obowiązków  

w procesie zarządzania 

strategicznego. 

Kadra zarządzająca jest 

zaangażowana w zadania 

wynikające z zarządzania 

strategicznego. 

Kadra zarządzająca  

nie posiada odpowiednich 

narzędzi do efektywnego 

zarządzania strategicznego. 

Osoby odpowiedzialne  

za gromadzenie i analizę 

danych posiadają 

kompetencje niezbędne  

do ich poprawnej 

interpretacji. 

Osoby biorące udział  

w realizacji zadania 

gromadzą dane, posiadają 

kompetencje niezbędne  

do ich poprawnej 

interpretacji. 

Jednocześnie należy 

ponownie podkreślić 

problem z wewnętrznym 

przepływem danych  

i informacji. 

Kierownicy projektów 

strategicznych mają 

Kierownicy projektów 

strategicznych mają 
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przygotowanie metodyczne 

z zakresu zarządzania 

projektami. 

przygotowanie 

merytoryczne, 

doświadczenie, szkolą się. 

 

ZASOBY I TECHNOLOGIE 

 

Gromadzenie i analiza 

danych historycznych oraz 

analiza trendów odbywają 

się przy pomocy 

dedykowanego 

oprogramowania. 

- 

W Urzędzie Miasta nie ma 

wdrożonych rozwiązań IT 

umożliwiających weryfikacje 

i analizę danych. 

Zarządzanie projektami 

strategicznymi wspierane 

jest oprogramowaniem 

ułatwiającym nadzór  

nad postępem prac  

i monitorowanie efektów 

wdrożenia projektów. 

- 
W przedmiotowym zakresie 

jest brak rozwiązań. 

Gromadzone dane oraz 

wyniki prac strategicznych są 

udostępniane w Internecie 

interesariuszom  

na dedykowanej platformie. 

- 

Urząd Miasta nie posiada 

dedykowanej platformy. 

Brak jest wsparcia IT  

w przedmiotowym zakresie. 

 

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI 

 

Proces zarządzania 

strategicznego jest 

systemowo doskonalony  

w oparciu o nabywane 

doświadczenie, zmianę 

kontekstu wewnętrznego  

i zewnętrznego, 

Proces zarządzania 

strategicznego jest 

doskonalony w oparciu  

o nabywane doświadczenie,  

dobre praktyki oraz 

informacje pozyskiwane od 

interesariuszy. 

Brak systemowej współpracy 

z interesariuszami. 

 

Niski poziom partycypacji 

społecznej. 
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II.1. Zarządzanie finansami  
 

 

 

 

Zakres oceny Potencjały Problemy 

zidentyfikowane dobre 

praktyki czy informacje 

zwrotne pozyskiwane od 

interesariuszy. 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

Ocenę systemu zarządzania finansowego Tomaszowa Mazowieckiego przeprowadzono  

w oparciu o analizę danych finansowych (budżetu miasta, dane dot. pozyskiwania środków 

zewnętrznych) oraz wnioski wynikające arkuszy diagnostycznych. 

Tabela 13. Wnioski wynikające z analiz danych finansowych oraz arkuszy diagnostycznych 

Obszar oceny Potencjały Problemy 

Standardy 

działania, 

procedury 

Planowanie budżetu oraz 

sporządzanie WPF, 

monitorowanie, wprowadzanie 

zmian oraz sprawozdawczości 

odbywa się w pionie budżetu  

i analiz z uwzględnieniem potrzeb 

poszczególnych komórek Urzędu 

Miasta oraz jednostek podległych. 

Wszelkie kwestie związane  

z potrzebą wprowadzenia zmian  

do budżetu czy WPF są 

każdorazowo przekazywane  

w formie pisemnej. 

Sprawozdawczość prowadzona jest 

w tożsamy sposób. 

 

Każda komórka organizacyjna UM 

zobowiązana jest do bieżącego 

monitorowania planowanych 

Niezbędne jest wzmocnienie  

i zwiększenie wiedzy pracowników 

w zakresie analizy i oceny ryzyka. 

 

Brak jest wewnętrznego 

dokumentu wskazującego 

jednoznacznie na proces 

zarządzania płynnością finansową 

JST. 

 

Zarządzanie i planowanie budżetu 

jest bardzo rozproszone. 
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dochodów i wydatków tych także 

założonych w przyszłości. 

 

W odniesieniu do placówek 

oświatowych monitoring 

wydatków dokonywany jest 

bezpośrednio przez Centrum Usług 

Wspólnych. 

 

Wyniki monitorowania wydatków 

czy dochodów uwzględniane są  

w analizie ryzyka. 

 

Projekty strategiczne wyróżniane 

są na każdym etapie projektowania 

budżetu i WPF. 

 

Dla projektów strategicznych 

opracowywana jest analiza 

finansowa projektu, mająca na celu 

określenie skutku ekonomicznego. 

 

Działania związane z zarządzaniem 

płynnością finansową realizowane 

są w szczególności w oparciu  

o przepisy zawarte w ustawie  

o finansach publicznych oraz 

ustawie o rachunkowości. 

Zespół W przypadku projektów 

strategicznych dla rozwoju miasta, 

zarządzeniem prezydenta miasta 

powoływane są osoby 

odpowiedzialne za nadzór nad 

projektem, jego opracowanie, 

monitorowanie, rozliczenie. 

Brak usystematyzowania, 

jednoznacznego określenia 

kompetencji. Obecnie obsługa 

finansowa poszczególnych zadań 

realizowana jest na poziomie 

merytorycznych komórek 

organizacyjnych, gdzie następuje 

wprowadzanie umów, aneksów, 
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Kwestia dot. realizacji projektów 

strategicznych opiera się zawsze 

na współpracy dwóch komórek 

organizacyjnych. Są nimi wydział 

merytoryczny oraz wydział 

finansowy. 

 

Plany strategiczne, proponowane 

rozwiązania są każdorazowo 

weryfikowane i uzgadniane pod 

względem możliwości ich 

finansowania, efektów 

ekonomicznych ich realizacji  

i sposobu zagospodarowania 

wygenerowanego majątku ze 

Skarbnikiem Miasta oraz 

komórkami merytorycznie 

odpowiedzialnymi za finanse. 

 

W strukturach Urzędu Miasta 

funkcjonuje komórka 

organizacyjna odpowiedzialna  

za opracowanie projektu budżetu 

oraz zarządzanie płynnością 

finansową. 

 

Pracownicy pełniący kluczowe role 

w procesie zarządzania posiadają 

stosowne kompetencje. 

dokumentów księgowych, 

rozliczenie finansowe, analiza 

budżetowa i jego tworzenie. 

Kompetencje Większość pracowników Urzędu 

Miasta i jednostek organizacyjnych 

Gminy posiada właściwe 

kompetencje niezbędne w 

procesie zarządzania finansami. 

 

Mając na uwadze zmienność 

przepisów niezbędne jest stałe 

podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych w zakresie: 

zarządzania finansami, 

sporządzania (i/lub weryfikację) 

kosztorysów i studiów 
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wykonalności oraz planów 

finansowych i montażu 

finansowego. 

 

Brak systemu premiowania osób, 

które podnoszą swoje kwalifikacje  

i dzielą się swoją wiedzą. 

 

Brak wystarczających środków 

finansowych na ten cel. 

Zasoby i 

technologie 

Urząd Miasta  posiada 

oprogramowanie do zarządzania 

finansami miasta wspierające 

proces planowania  

i monitorowania wykonania 

budżetu jednorocznego. 

Urząd Miasta nie posiada 

dedykowanego  oprogramowania 

do zarządzania płynnością 

finansową. 

Obecnie wykorzystywane 

oprogramowanie do obsługi 

finansowo – księgowej nie daje 

możliwości uzyskiwania danych 

będących podstawą analizy, która 

pozwoliłaby na sprawne 

podejmowanie decyzji.  

W przeważającej części jest 

konieczność nanoszenia danych  

do programu Excel po to, aby móc 

dokonywać ich weryfikacji i analizy, 

co staje się procesem bardzo 

czasochłonnym i nieefektywnym 

wykorzystaniem potencjału 

kadrowego. 

Brak jest wspólnego programu  

i rozwiązań informatycznych  

dla Urzędu Miasta i podległych 

jednostek budżetowych,  

co w konsekwencji utrudnia proces 

planowania, monitorowania, 

ograniczenia nieprawidłowości  

w wykonywaniu budżetu. 
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Brak integracji użytkowanego 

oprogramowania finansowo – 

księgowego z innymi modułami 

obsługującymi pozostałe obszary 

funkcjonowania Urzędu w zakresie 

finansów. 

Brak mechanizmu umożliwiającego 

wykorzystywanie danych 

finansowych w oprogramowaniu 

dedykowanym sporządzaniu analiz 

strategicznych. 

Współpraca z 

interesariuszami 

Proces zarządzania finansowego 

przez UM jest systemowo 

doskonalony w oparciu o 

nabywane doświadczenie. 

Brak jest zasadniczo w procesie 

doskonalenia systemu zarządzania 

finansami informacji  

od interesariuszy. 

Źródło: opracowanie własne  

 

Tomaszów Mazowiecki posiada zasoby i potencjał organizacyjno-kadrowy do zarządzania 

finansami miasta, jak również do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań 

rozwojowych. 

Ogółem dochody miasta Tomaszów Mazowiecki wyniosły w roku 2019 ponad 301,6 mln 

złotych, co oznacza nie tylko wzrost o 380,8% w stosunku do roku 1998, ale również ponad 

100 mln złotych więcej niż zaledwie sześć lat wcześniej – co wskazuje na poprawiającą się 

kondycję lokalnych finansów. Znaczący wpływ na wzrost poziomu dochodów związany był 

również z programem 500+. Wg stanu obecnego jest to poziom rzędu 70 milionów zł w skali 

roku. 

W roku 2019 Tomaszów Mazowiecki uzyskał dochody z tytułu finansowania  

i współfinansowania programów i projektów unijnych w kwocie niemal 7,5 mln złotych. 

Zdecydowana większość tych środków (ponad 7,3 mln złotych) to płatności w zakresie 

budżetu środków europejskich. 

Według danych pochodzących z portalu funduszeeuropejskie.gov.pl (stan na 11.06.2020)  

na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego realizowanych jest/było 59 projektów,2  

o łącznej wartości 403,6 mln złotych (wartość dofinansowania: niespełna 206,4 mln złotych). 

Zdecydowana większość z nich (52 projekty) została dofinansowana z Regionalnego Programu 

 
2 Według miejsca realizacji: WOJ.: ŁÓDZKIE, POW.: tomaszowski, GM.: Tomaszów Mazowiecki. 
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Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Najliczniej realizowano projekty 

dofinansowane w ramach Poddziałania 2.3.1. Innowacje w MŚP. 

 

Miasto Tomaszów Mazowiecki jest beneficjentem dziewięciu projektów o łącznej wartości 

84,1 mln złotych (w tym wartość dofinansowania to 54,6 mln zł). Wartość trzech projektów 

przekracza kwotę 10 mln zł, są to: 

• „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” (wartość: 37,9 mln zł), 

• „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc 

rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką” (wartość: 19,4 mln zł), 

• „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia 

terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

i gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element 

sieci TEN-T” (wartość 12 mln zł). 

Na tle grupy miast subregionalnych Tomaszów Mazowiecki charakteryzował się w latach 

2017-2018 korzystnymi wskaźnikami kwoty wydatków majątkowych na projekty 

dofinansowane z UE przypadająca na 1 mieszkańca (jako średniej trzyletniej) oraz wyższym 

udziałem wydatków majątkowych na projekty dofinansowane z UE w wydatkach majątkowych 

ogółem. 

Tabela 14. Wybrane dane charakteryzujące budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na tle grupy 
porównawczej 

Wskaźnik Obszar 2014 2015 2016 2017 2018 

Kwota wydatków majątkowych na projekty 
dofinansowane z UE przypadająca  
na 1 mieszkańca – średnia trzyletnia 

Tomaszów 
Mazowiecki 

139 102 56 189 272,37 

Grupa 
porównawcza 

184 157,87 104,83 88,96 181,35 

Udział wydatków majątkowych na projekty 
dofinansowane z UE w wydatkach 
majątkowych ogółem (%) – średnia 
trzyletnia 

Tomaszów 
Mazowiecki 

35,4 23,2 10,4 15 27,6 

Grupa 
porównawcza 

33,72 28,91 18,23 14,91 21,25 

Źródło: MRL 

 

Plan budżetu miasta na kolejne lata został zbudowany w oparciu o założenia wzrostu 

dochodów z rożnych źródeł. Jednocześnie plan wydatków został zbudowany w sposób 

zbilansowany, co widoczne jest na poniższym wykresie (dochody bieżące są wyższe  

od wydatków). 
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Rysunek 1. Dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Tomaszów Mazowiecki na podstawie Rb 
i WPF 

 

Źródło: matryca Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich) 

Podstawą przyszłej stabilności budżetu miasta jest prognozowana nadwyżka operacyjna, która 

pozwoli w sposób stabilny i zrównoważony regulować zobowiązania kredytowe. Korzystna 

sytuacja budżetu miasta widoczna była w danych dot. nadwyżki operacyjnej w okresie  

od 2015 do 2018 roku. Rosnące dochody budżetu miasta pozwoliły zrealizować szereg 

inwestycji w mieście, co wiązało się jednocześnie z zaciągnięciem zobowiązań kredytowych  

i wzrostem spłaty rat kredytowych w okresie pomiędzy 2018 a 2021 rokiem. 

Rysunek 2. Spłata rat kapitałowych oraz nadwyżka operacyjna (Db-Wb) budżetu Tomaszowa 
Mazowieckiego 

 

Źródło: matryca Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich) 
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Wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie WPF wskazuje na stabilną sytuację 

budżetu miasta, odnoszącą się do poziomu zaciągniętego zobowiązania kredytowego 

(rocznych poziomów spłat rat kredytowych) oraz jednocześnie bieżących zobowiązań 

finansowych miasta (realizacja zadań miasta) i poziomu dochodów o czym świadczy niższej 

zaprezentowany wykres. Średnia z art. 243 informuje o tym na jakim poziomie ustala się 

bezpieczny poziom rat kredytowych w stosunku do bieżących zobowiązań finansowych miasta 

i jego zdolności budżetowych, natomiast wskaźnik (R+O)/Db wskazuje na realny poziom 

zobowiązań spłaty rat kredytowych w relacji do budżetu. W przypadku relacji tych dwóch 

danych widoczne jest, że poziom rat kredytowych nie przekracza w planie finansowym 

ustalonego, bezpiecznego poziomu. 

Miasto w perspektywie nadchodzącej dekady spłacać będzie regularnie swoje zobowiązania 

kredytowe, planując m. in. przyszłe wydatki majątkowe na poziomie umiarkowanym  

w porównaniu do przedziału czasowego 2017-2020. 

 

Rysunek 3. Wskaźnik spłaty zobowiązań budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

 

Źródło: matryca Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich) 
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Rysunek 4. Wydatki majątkowe, kwota długu oraz wydatki na obsługę długu w Tomaszowie 
Mazowieckim 

 

Źródło: matryca Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich) 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki analizy bazującej na arkuszach diagnostycznych, 

odnoszących się do obszaru zarządzania finansami miasta. 

Tabela 15. Wyniki analizy w zakresie zarządzania finansami opartej na arkuszach diagnostycznych 

 

Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

STANDARDY DZIAŁANIA, PROCEDURY 

 

Procesy: planowania 

budżetu oraz sporządzania 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej (WPF), 

ich monitorowania, 

wprowadzania zmian oraz 

Planowanie budżetu oraz 

sporządzanie WPF, 

monitorowanie, 

wprowadzanie zmian oraz 

sprawozdawczości odbywa 

się w pionie budżetu i analiz 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

sprawozdawczości zostały 

opisane i wdrożone. 

z uwzględnieniem potrzeb 

poszczególnych komórek 

Urzędu Miasta oraz 

jednostek podległych. 

Wszelkie kwestie związane  

z potrzebą wprowadzenia 

zmian do budżetu czy WPF 

są każdorazowo 

przekazywane w formie 

pisemnej. Sprawozdawczość 

prowadzona jest w tożsamy 

sposób. 

 

Zasady określające proces 

planowania budżetu a także 

proces sporządzania 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej oraz ich 

monitorowanie prowadzone 

są zgodnie z przepisami 

ustawy o finansach 

publicznych. Zmiany  

do budżetu oraz WPF 

wprowadzane są uchwałami 

Rady Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego oraz zgodnie 

z kompetencjami 

Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego. 

Wyniki monitorowania 

wydatków, dochodów oraz 

prognozy dochodów i 

wydatków na lata kolejne są 

Każda komórka 

organizacyjna UM 

zobowiązana jest do 

bieżącego monitorowania 

planowanych dochodów  
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

uwzględniane w analizie 

ryzyka JST. 

i wydatków tych także 

założonych w przyszłości. 

Wyniki monitorowania 

wydatków czy dochodów 

uwzględniane są w analizie 

ryzyka. 

 

Właściwe komórki 

organizacyjne Urzędu Miasta 

uwzględniają  

w sporządzanej, co najmniej 

dwa razy w roku analizie 

ryzyka wyniki monitorowania 

wydatków oraz dochodów  

z uwzględnieniem prognozy 

dochodów i wydatków. 

Identyfikacja ryzyka w tym 

zakresie następuje  

z uwzględnieniem zadań 

nałożonych na JST. 

 

W odniesieniu do placówek 

oświatowych monitoring 

wydatków dokonywany jest 

bezpośrednio przez Centrum 

Usług Wspólnych. Kierownik 

placówki na bieżąco  

we własnym zakresie 

monitoruje wydatki  

w oparciu poosiadane dane. 

Procedura projektowania 

budżetu i WPF wprowadza 

wysoki priorytet dla zadań 

strategicznych – projekty 

Projekty strategiczne 

wyróżniane są na każdym 

etapie projektowania 

budżetu i WPF. Zadania 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

strategiczne są wyróżnione 

na każdym etapie 

projektowania budżetu 

(WPF) i w sprawozdawczości 

budżetowej, w sposób 

minimalizujący ryzyko 

nieświadomego pominięcia 

(lub ograniczenia 

finansowania) projektu 

strategicznego. 

strategiczne, w tym 

przedsięwzięcia wieloletnie 

mające wpływ na rozwój 

miasta są wykazane  

w osobnych pozycjach 

budżetu, a ich wykonanie 

opisane są szczegółowo  

w sprawozdaniach  

z wykonania budżetu. 

Działania te minimalizują 

ryzyko nieświadomego 

pominięcia finansowania 

projektu lub jego 

prawidłowego rozliczenia. 

Na poziomie operacyjnym, 

zadania strategiczne są 

formułowane/ zarządzane 

systemem projektowym  

(ze wskazaną imiennie osobą 

odpowiedzialną, celem, 

harmonogramem, budżetem 

i systematyczną oceną 

ryzyka, monitorowaniem 

wydatków, wdrażaniem 

procedur wydatkowania 

środków budżetowych  

i procedur zamówień 

publicznych). 

W przypadku projektów 

strategicznych dla rozwoju 

miasta, Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta 

powoływane są osoby 

odpowiedzialne za nadzór 

nad projektem, jego 

opracowanie, 

monitorowanie, rozliczenie. 

Niezbędne jest wzmocnienie 

i zwiększenie wiedzy 

pracowników w zakresie 

analizy i oceny ryzyka. 

Na etapie planowania,  

dla zadań strategicznych,  

dla których nie są 

sporządzane studia 

wykonalności, szacowany 

jest ekonomiczny skutek 

realizacji zadania dla 

Dla projektów strategicznych 

opracowywana jest analiza 

finansowa projektu, mająca 

na celu określenie skutku 

ekonomicznego (wydatków, 

dochodów) dla projektu,  

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

budżetu JST w perspektywie 

co najmniej 5 lat. 

z uwzględnieniem sposobu 

finansowania projektu. 

Proces zarządzania 

płynnością finansową JST 

został opisany i wdrożony. 

- 

Brak jest wewnętrznego 

dokumentu wskazującego 

jednoznacznie na proces 

zarządzania płynnością 

finansową JST. Działania 

związane z zarządzaniem 

płynnością finansową 

realizowane są  

w szczególności w oparciu  

o przepisy zawarte  

w ustawie o finansach 

publicznych oraz ustawie  

o rachunkowości. 

 

ZESPÓŁ 

 

Odpowiedzialność  

za kluczowe zadania  

w procesie zarządzania 

finansami została 

delegowana do poziomu 

zapewniającego ich 

skuteczną realizację. 

W przypadku projektów 

strategicznych dla rozwoju 

miasta, Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta 

powoływane są osoby 

odpowiedzialne za nadzór 

nad projektem, jego 

opracowanie, 

monitorowanie, rozliczenie. 

 

Zadania zostały przypisane 

zgodnie z obowiązującym 

regulaminem 

organizacyjnym. 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

W strukturze funkcjonuje 

stanowisko/komórka 

organizacyjna 

odpowiedzialna za 

monitorowanie spójności 

planów budżetowych z 

planami strategicznymi. 

W strukturach Urzędu 

Miasta utworzony został 

Wydział Inwestycji. Jest to 

komórka odpowiedzialna  

za  monitorowanie spójności 

planów budżetowych  

z planami strategicznymi. 

 

Zgodnie z regulaminem 

organizacyjnym Wydział  

nie ma takiego obowiązku 

monitorowania spójności 

planów budżetowych  

z planami strategii, ale 

faktem jest, że wykonuje 

takie zadanie. W działanie te 

zaangażowane są również 

inne komórki. 

Niedostateczny przepływ 

informacji pomiędzy 

komórkami 

odpowiedzialnymi  

za planowanie strategiczne  

a służbami finansowymi. 

W strukturze funkcjonuje 

stanowisko/komórka 

organizacyjna 

odpowiedzialna za 

zarządzanie płynnością 

finansową. 

W strukturach Urzędu 

Miasta funkcjonuje 

stanowisko Skarbnika 

Miasta, Referat Budżetu  

i Analiz Finansowych 

odpowiedzialne  

za opracowanie projektu 

budżetu oraz zarządzanie 

płynnością finansową 

zgodnie z przepisami ustawy 

o finansach publicznych. 

Brak efektywnych narzędzi 

informatycznych 

umożliwiających sprawne 

zarządzanie płynnością 

finansową.  

Ustalono przejrzysty podział 

obowiązków i 

odpowiedzialności pomiędzy 

zarządzającymi zadaniami, 

Na potrzeby realizacji 

projektów tworzy się zespoły 

robocze (Zarządzenia 

Prezydenta Miasta) 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

a zarządzającymi procesami 

finansowymi. 

składające się z 

przedstawicieli różnych 

komórek organizacyjnych czy 

też przedstawicieli jednostek 

podległych, którym 

przypisywane są konkretne 

uprawnienia i zakres 

odpowiedzialności. 

W odniesieniu do spółek 

miejskich regulamin 

organizacyjny określa 

zadania poszczególnych 

komórek organizacyjnych. 

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. 

Pracownicy pełniący 

kluczowe role w procesie 

zarządzania posiadają 

stosowne kompetencje. 

Uprawnienia  

i odpowiedzialność  

w zakresie obejmującym 

realizację całego procesu  

od planowania  

do wydatkowania środków 

zostały delegowane  

do właściwych komórek 

organizacyjnych Urzędu 

Miasta lub jednostek 

organizacyjnych Gminy. 

Brak narzędzia 

informatycznego 

umożliwiającego sprawne  

i skuteczne monitorowanie 

procesów realizacji zadań, 

zwłaszcza przez jednostki 

organizacyjne gminy. 

 

KOMPETENCJE 

 

Pracownicy pełniący 

kluczowe role w procesie 

Większość pracowników 

Urzędu Miasta i jednostek 

Mając na uwadze zmienność 

przepisów niezbędne jest 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

zarządzania finansami 

posiadają kompetencje 

niezbędne do skutecznej 

realizacji zadań. 

organizacyjnych Gminy 

posiada właściwe 

kompetencje niezbędne  

w procesie zarządzania 

finansami. 

 

stałe podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych. 

 

Brak wystarczających 

środków finansowych  

na ten cel. 

Wiedza i umiejętności kadry 

zarządzającej pozwalają na 

aktywne uczestniczenie w 

procesie zarządzania 

finansami nadzorowanych 

zadań. 

Wiedza i umiejętności kadry 

zarządzającej w pełni 

pozwala na aktywne  

uczestniczenie w procesie 

zarządzania finansami 

nadzorowanych zadań. 

Mając na uwadze zmienność 

przepisów niezbędne jest 

stałe podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych. 

 

Brak wystarczających 

środków finansowych na ten 

cel. 

 

Nie istnieje efektywny 

system szkoleń w zakresie 

zarządzania finansami. 

Istnieje efektywny system 

szkoleń pozwalający  

na podnoszenie kwalifikacji 

w zakresie zarządzania 

finansami. 

Pracownicy Urzędu Miasta  

i jednostek organizacyjnych 

Gminy uczestniczą  

w szkoleniach w zakresie 

zarządzania finansami. 

Mając na uwadze zmienność 

przepisów niezbędne jest 

stałe podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych. 

 

Brak wystarczających 

środków finansowych na ten 

cel. 

Pracownicy odpowiedzialni 

za sporządzanie (i/lub 

weryfikację) kosztorysów  

i studiów wykonalności oraz 

planów finansowych  

Pracownicy Urzędu Miasta  

i jednostek organizacyjnych 

gminy  odpowiedzialni  

za sporządzanie (i/lub 

weryfikację) kosztorysów  

Mając na uwadze zmienność 

przepisów niezbędne jest 

stałe podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

i montażu finansowego 

posiadają niezbędne 

kompetencje. 

i studiów wykonalności  

oraz planów finansowych  

i montażu finansowego 

posiadają niezbędne 

kompetencje. 

 

Brak wystarczających 

środków finansowych na ten 

cel. 

 

ZASOBY I TECHNOLOGIA 

 

W JST wdrożono 

oprogramowanie do 

zarządzania finansami 

miasta wspierające proces 

planowania i monitorowania 

wykonania budżetu oraz 

wieloletnich planów 

finansowych i wieloletnich 

planów inwestycyjnych. 

Urząd Miasta posiada 

oprogramowanie  

do zarządzania finansami 

miasta wspierające proces 

planowania i monitorowania 

wykonania budżetu 

jednorocznego. Na potrzeby 

planowania i monitorowania 

wieloletnich planów 

finansowych i wieloletnich 

planów inwestycyjnych 

przedstawiciele Referatu 

Budżetu i Analiz 

Finansowych samodzielnie 

stworzyli arkusz kalkulacyjny 

w oparciu o MS Office oraz 

posiłkują się ministerialnym 

programem Bestia. 

Programy do planowania 

oraz monitorowania mają 

ograniczone możliwości 

dostarczania informacji 

niezbędnych  

do przeprowadzenia szybkiej  

i dokładnej analizy.  

Nie ma możliwości robienia 

zestawień łącznych  

na przełomie kilku lat  

ze względu na ograniczenia 

możliwości analitycznych. 

Generowanie odpowiednich 

danych jest czasochłonne  

i pracochłonne. 

Zarządzanie płynnością 

finansową JST odbywa się 

przy pomocy dedykowanego 

oprogramowania. 

- 

Urząd Miasta nie posiada 

dedykowanego  

oprogramowania do 

zarządzania płynnością 

finansową. 

Zaimplementowano 

mechanizm umożliwiający 

wykorzystywanie danych 

- Brak mechanizmu 

umożliwiającego 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

finansowych 

w oprogramowaniu 

dedykowanym sporządzaniu 

analiz strategicznych (jeżeli 

dotyczy). 

wykorzystywanie danych 

finansowych. 

 

 

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI 

 

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 zarządzania 

finansowego przez UM jest 

systemowo doskonalony  

w oparciu o nabywane 

doświadczenie. 

 

W odniesieniu do placówek 

oświatowych zmiany w 

opracowywanych planach 

finansowych są wynikiem 

zdobywanych doświadczeń, 

analizy poziomu cen, 

nowych zadań. Brak w tym 

procesie informacji od 

interesariuszy. 

 

W odniesieniu do spółek 

proces zarządzania 

finansowego jest okresowo 

doskonalony w oparciu  

o prowadzony 

benchmarking, w tym 

badania i analizy 

porównawcze. 

Zidentyfikowane dobre 

Brak wystarczających 

środków do zakupu  

i wdrożenia najlepszego 

oprogramowania. 
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II.3. Koordynacja działań wewnątrz JST 
 

 

 

 

 

Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

praktyki wykorzystywane są 

w procesie usprawnienia 

prowadzonych działań. 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

Ocenę systemu koordynacji działań wewnątrz Tomaszowa Mazowieckiego przeprowadzono  

w oparciu o wnioski wynikające z arkuszy diagnostycznych, na podstawie oceny dojrzałości 

miasta inteligentnego Tomaszów Mazowiecki oraz na podstawie ankiety satysfakcji 

pracowników Urzędu Miasta. 

Tabela 16. Wnioski wynikające z arkuszy samooceny oraz oceny dojrzałości miasta inteligentnego 
Tomaszów Mazowiecki. 

Obszar oceny 

 

Potencjały 

 

Problemy 

Standardy 

działania, 

procedury 

Struktura organizacyjna miasta jest 

optymalizowana w celu w celu 

zapewnienia skutecznego  

i przejrzystego zintegrowanego, 

systemowego podejścia do 

świadczenia usług np. powoływane 

są zespoły zadaniowe mające na 

celu wdrażanie i koordynację 

projektów w poszczególnych 

obszarach miasta. 

 

Obieg kluczowych dokumentów  

w procesie zarządzania 

strategicznego nie został przyjęty  

w formie zarządzenia. 

 

Nie ma wyodrębnionego procesu 

przepływu informacji w procesie 

zarządzania strategicznego. 

 

Nie opracowano i nie wdrożono 

formalnych zasad tworzenia 

zespołów zadaniowych. Zespoły 
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Obszar oceny 

 

Potencjały 

 

Problemy 

W mieście funkcjonuje Centrum 

Usług Wspólnych, które łączy 

usługi finansowo-księgowe 

jednostek podległych, np. żłobka, 

przedszkola, etc. 

 

 

tworzone są z uwzględnieniem 

rodzaju zadania i posiadanych 

kwalifikacji pracowników. Zespoły 

tworzone są na bieżąco. 

 

Część pracowników JST w małym 

zakresie zaangażowana jest  

w zmiany wprowadzane  

w Urzędzie Miasta, część z nich 

nastawiona jest negatywnie  

do takich zmian. 

 

Zespół 

W większości realizowanych zadań 

wielodziedzinowych 

odpowiedzialność za wykonanie 

zadania przypisana jest  

do konkretnych osób. 

 

W ramach ocen okresowych każdy 

pracownik oceniany jest przez 

przełożonego z wykorzystania 

umiejętności skutecznej  

i efektywnej współpracy poziomej 

w ramach struktur JST. 

 

 

Występują jednak zadania, 

w których pracownicy (osoby)  

nie mają jednoznacznie przypisanej 

odpowiedzialności, co może 

negatywnie wpłynąć na stopień 

realizacji zadania. 

 

Każdy pracownik w ramach oceny 

okresowej poddawany jest ocenie  

z realizacji zadań, w tym realizacji 

zadań z pracy w zespole. Nie 

zostało to jednoznacznie określone 

w kryteriach oceny pracownika. 

 

Większa część badanych twierdzi, 

że w małym lub umiarkowanym 

zakresie ich pomysły są rozważane 

przez przełożonych. 
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Obszar oceny 

 

Potencjały 

 

Problemy 

Słabo oceniana przez pracowników 

Urzędu Miasta jest komunikacja 

pomiędzy wydziałami. Narzędzia 

komunikacji wewnętrznej w ocenie 

większości badanych  

są niewystarczające. 

Kompetencje 

Kadra zarządzająca posiada 

kompetencje z zakresu zarządzania 

projektami. 

Brak jest formalnych zasad 

tworzenia i funkcjonowania 

zespołów w JST. 

 

W placówkach oświatowych 

obowiązują zasady i standardy 

wynikające z praktyki nie zaś 

wdrożonych procedur. 

 

Każdy pracownik  uczestniczący  

w realizacji zadań strategicznych 

ma potencjalną możliwość 

podnoszenia kwalifikacji. Jednakże  

brak wystarczających środków 

finansowych skierowanych  

na podnoszenie kwalifikacji. 

 

Ograniczeniem do szkoleń  

w oświacie jest deficyt zasobów 

finansowych i zakresu zadań 

placówki edukacyjnej. Zespoły są 

tworzone niezwykle rzadko  

i w przypadku wielozadaniowych  

i interdyscyplinarnych projektów. 

Zasoby  

i technologie 
- 

Istnieje pewna informatyzacja 

realizacji zadań, ale w 

przeważającej części ogranicza się 
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Obszar oceny 

 

Potencjały 

 

Problemy 

do funkcji ewidencjonowania 

danych oraz świadczenia 

podstawowych e-usług. 

 

Rozwiązania w większości 

przypadków ograniczają się  

do warstwy zewnętrznej (e-usługi), 

a w mniejszym stopniu poprawiają 

przepływ informacji wewnątrz 

urzędu. Ponowne wykorzystanie 

danych i ich integracja są 

ograniczone. Występują problemy 

z zakresu duplikacji systemów 

(szczególnie między jednostkami 

organizacyjnymi miasta) oraz  

w ponownym wykorzystywaniu 

danych do wsparcia realizacji 

różnych zadań i procesów  

w mieście. 

Udostępnianie danych występuje  

w obszarach planowania 

przestrzennego i polityki 

budżetowej. Nie udostępnia się 

danych źródłowych jako otwarte 

dane, np. poprzez dedykowany 

portal. 

 

Występuje ograniczona wymiana 

danych pomiędzy jednostkami 

organizacyjnymi miasta. 

 

Architektury systemów 

teleinformatycznych są 
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Obszar oceny 

 

Potencjały 

 

Problemy 

zaprojektowane głównie w celu 

wspierania poszczególnych zadań 

miasta. Miasto nie prowadzi 

polityki integracji zasobów  

i infrastruktury informatycznej. 

 

Współpraca z 

interesariuszami 

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. 

Proces współpracy i koordynacji 

działań w ramach JST powinien być 

w większym stopniu doskonalony. 

 

Zarządzanie i finansowanie zadań 

koncentruje się na transformacji 

usług przede wszystkim w ramach 

tradycyjnych modeli 

organizacyjnych, bez szczególnego 

udziału mieszkańców. 

 

Planowane są pojedyncze działania 

w obszarze rozwoju świadomości  

i integracji mieszkańców wokół 

kwestii smart city. Miasto 

rozpoczęło realizację projektu  

w ramach konkursu Human Smart 

Cities. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ocena dojrzałości miasta inteligentnego wskazuje na funkcjonowanie następujących 

rozwiązań w zakresie zarządzania danymi i wiedzą wewnątrz miasta. 

Informacje i dane 

Istnieje pewna informatyzacja realizacji zadań, ale w przeważającej części ogranicza się  

do funkcji ewidencjonowania danych oraz świadczenia podstawowych e-usług. Tym samym 
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nie wykracza poza bardzo podstawowy katalog rozwiązań informatycznych. Spoza 

podstawowych rozwiązań wdrożone zostały systemy obsługujące gospodarkę odpadami, 

wodno-ściekową i energetyczną. Miasto planuje obecnie wdrożyć szereg innych dodatkowych 

rozwiązań w oparciu o technologie informatyczne (od prostych aplikacji, po systemy 

monitorowania). 

Rozwiązania w większości przypadków ograniczają się do warstwy zewnętrznej (e-usługi),  

a w mniejszym stopniu poprawiają przepływ informacji wewnątrz urzędu. Ponowne 

wykorzystanie danych i ich integracja są ograniczone. Występują problemy z zakresu duplikacji 

systemów (szczególnie między jednostkami organizacyjnymi miasta) oraz w ponownym 

wykorzystywaniu danych do wsparcia realizacji różnych zadań i procesów w mieście. 

Udostępnianie danych występuje w obszarach planowania przestrzennego i polityki 

budżetowej. Nie udostępnia się danych źródłowych jako otwarte dane, np. poprzez 

dedykowany portal. Działania te mają charakter wyłącznie planowany. 

Przy okazji wdrażania systemów informatycznych nie wykonano kompleksowej optymalizacji 

procesów i sposobu realizacji procedur administracyjnych pozwalających na wykorzystanie 

potencjału technologii cyfrowych. Występuje ograniczona wymiana danych pomiędzy 

jednostkami organizacyjnymi miasta. 

Technologia 

Architektury systemów teleinformatycznych są zaprojektowane głównie w celu wspierania 

poszczególnych zadań miasta. Miasto nie prowadzi polityki integracji zasobów i infrastruktury 

informatycznej. 

Miasto posiada systemy czujników do realizacji zadań publicznych (czujniki powietrza i GPS). 

Infrastruktura właściwie nie jest współdzielona na potrzeby różnych zastosowań. 

W obszarze technologii informatycznych miasto planuje inwestycje w rozwój infrastruktury, 

usług informatycznych (m.in. zintegrowane systemy zarządzania infrastrukturą, platformy 

społeczne, systemy monitorowania). 

Zauważona jest konieczność zdiagnozowania potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju usług 

smart city oraz dokonania inwestycji w systemy oszczędzające energię (termomodernizacje 

czy wymianę oświetlenia). Miasto podejmuje kroki w tych kierunkach. 

Struktura organizacyjna miasta jest optymalizowana w celu w celu zapewnienia skutecznego  

i przejrzystego zintegrowanego, systemowego podejścia do świadczenia usług  

np. powoływane są zespoły zadaniowe mające na celu wdrażanie i koordynację projektów  

w poszczególnych obszarach miasta. 

Zarządzanie i finansowanie zadań koncentruje się na transformacji usług przede wszystkim  

w ramach tradycyjnych modeli organizacyjnych, bez szczególnego udziału mieszkańców. 

Planowane są pojedyncze działania w obszarze rozwoju świadomości i integracji mieszkańców 

wokół kwestii smart city. Miasto rozpoczęło realizację projektu w ramach konkursu Human 

Smart Cities. 
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Działania nastawione na współpracę międzyjednostkową (publiczną i prywatną) mają 

charakter wyłącznie planowany. Część zamówień publicznych realizowanych jest na poziomie 

ponadwydziałowym. 

W mieście funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych, które łączy usługi finansowo-księgowe 

jednostek podległych, np. żłobka, przedszkola, etc. 

Administracja i świadczenie usług 

Struktura organizacyjna miasta jest optymalizowana w celu zapewnienia skutecznego  

i przejrzystego zintegrowanego, systemowego podejścia do świadczenia usług np. 

powoływane są zespoły zadaniowe mające na celu wdrażanie i koordynację projektów  

w poszczególnych obszarach miasta. 

Zarządzanie i finansowanie zadań koncentruje się na transformacji usług przede wszystkim  

w ramach tradycyjnych modeli organizacyjnych, bez szczególnego udziału mieszkańców. 

Planowane są pojedyncze działania w obszarze rozwoju świadomości i integracji mieszkańców 

wokół kwestii smart city. Miasto rozpoczęło realizację projektu w ramach konkursu: Human 

Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców. 

Działania nastawione na współpracę międzyjednostkową (publiczną i prywatną) mają 

charakter wyłącznie planowany. Część zamówień publicznych realizowanych jest na poziomie 

ponadwydziałowym. 

W mieście funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych, które łączy usługi finansowo-księgowe 

podległych jednostek oświatowych, Straży Miejskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej  

oraz Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.3 

 

Ocena satysfakcji pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie 

wewnętrznej współpracy wskazuje na deficyty w przepływie informacji pomiędzy wydziałami. 

Część pracowników JST w małym zakresie zaangażowana jest w zmiany wprowadzane  

w Urzędzie Miasta, część z nich nastawiona jest negatywnie do takich zmian. Większa cześć 

badanych twierdzi, że w małym lub umiarkowanym stopniu ich pomysły są rozważane przez 

przełożonych. Dobrze oceniana jest komunikacja wewnątrz wydziałów, zdecydowanie gorzej 

pomiędzy wydziałami. Narzędzia komunikacji w ocenie większości badanych są 

niewystarczające. Korzystnie wypada ocena znajomości przez pracowników Urzędu Miasta 

zadań i kompetencji poszczególnych wydziałów. 

 

 

 

 
3 Za: Macierz oceny dojrzałości miasta inteligentnego Tomaszów Mazowiecki 



73 
 

Tabela 17. Wyniki oceny satysfakcji pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim  
w zakresie wewnętrznej współpracy 

Lp. Pytanie badawcze 
Ocena (% odpowiedzi) 

1 2 3 4 5 

1 
Jestem osobiście zaangażowana/y w zmiany jakie są 

wprowadzane w Urzędzie Miasta. 
18,3 19,2 20,0 21,7 20,8 

2 
Jestem entuzjastycznie nastawiona/y do zmian w 

Urzędzie Miasta. 
21,7 11,7 25,0 27,5 14,8 

3 
Moje pomysły są rozważane przez przełożonych. 

 
19,2 23,3 25,0 16,7 15,8 

4 

Przełożony na bieżąco przekazuje mi wszelkie 

informacje dotyczące realizowanych przeze mnie 

działań. 

13,3 12,5 21,7 24,2 28,3 

5 
Przepływ informacji pomiędzy pracownikami mojego 

wydziału/ biura/ referatu jest dla mnie wystarczający. 
11,7 10,0 15,0 37,5 28,8 

6 

Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi 

wydziałami/ referatami/ biurami jest dla mnie 

wystarczający (ze względu na rodzaj wykonywanych 

przeze mnie obowiązków). 

23,3 25,0 26,7 20,0 5,0 

7 
Narzędzia komunikacji wewnętrznej wykorzystywane  

w Urzędzie Miasta są w mojej ocenie wystarczające. 
20,0 23,3 25,0 24,2 7,5 

8 

Jestem dobrze zorientowana/y w zakresie zadań  

i kompetencji poszczególnych wydziałów/ referatów/ 

biur. 

8,3 11,7 24,2 40,8 15,0 

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki analizy bazującej na arkuszach diagnostycznych, 

odnoszących się do obszaru koordynacji działań wewnątrz JST. 
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Tabela 18. Wyniki analizy w zakresie koordynacji działań wewnątrz JST opartej na arkuszach 

diagnostycznych 

 

Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

STANDARDY DZIAŁANIA, PROCEDURY 

 

Struktura organizacyjna JST 

oraz system 

odpowiedzialności i nadzoru 

nad realizacją zadań i celów 

został opisany i jest 

powszechnie dostępny. 

Struktura organizacyjna JST 

oraz system  

odpowiedzialności i nadzoru 

nad realizacją zadań i celów 

został opisany w Statucie 

Miasta oraz Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu 

Miasta. Dokumenty 

dostępne są na stronie BIP 

Urzędu Miasta. 

 

W oświacie struktura 

organizacyjna jest 

upowszechniona poprzez 

strony internetowe. 

- 

Obieg kluczowych 

dokumentów w procesie 

zarządzania strategicznego 

został przyjęty w formie 

zarządzenia i wdrożony. 

Obejmuje on także jednostki 

organizacyjne JST i 

komunalne osoby prawne. 

W oświacie obieg 

dokumentów ma charakter 

zwyczajowy i wynika  

z praktyki oraz zakresu 

zadań. Zarządzeniem 

Dyrektora CUW 

wprowadzona została 

instrukcja sporządzania, 

obiegu i kontroli 

dokumentów finansowo – 

księgowych placówki. 

Obieg kluczowych 

dokumentów w procesie 

zarządzania strategicznego 

nie został przyjęty w formie 

zarządzenia. 

 

Są to zarządzenia 

wprowadzone odrębnie dla 

poszczególnych procesów 

strategicznych. 

Przepływ informacji  

w procesie zarządzania 
- Nie ma wyodrębnionego 

procesu przepływu 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

strategicznego został 

przyjęty w formie 

zarządzenia i wdrożony. 

Obejmuje on także jednostki 

organizacyjne JST i 

komunalne osoby prawne. 

informacji w procesie 

zarządzania strategicznego. 

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 projektowe do 

konkretnych zadań tworzone 

są w miarę potrzeb i składają 

się najczęściej  

z przedstawicieli różnych 

działów JST oraz 

przedstawicieli jednostek 

podległych. Powoływane są 

zarządzeniami Prezydenta 

Miasta. 

Nie opracowano i nie 

wdrożono formalnych zasad 

tworzenia zespołów 

zadaniowych. Zespoły 

tworzone są  

z uwzględnieniem rodzaju 

zadania i posiadanych 

kwalifikacji pracowników. 

Zespoły tworzone są  

na bieżąco. 

 

W oświacie tworzone są 

zespoły zadaniowe, ale ich 

działania związane jest 

bezpośrednio z realizacją 

celów oświatowych. Proces 

ich tworzenia nie wynika  

z usystematyzowanej 

procedury. 

Systemowo, tj. poprzez 

ujęcie w procedurach, 

kierownicy zespołów 

zadaniowych (projektowych) 

są włączeni w proces 

monitorowania efektów 

realizowanych zadań. 

W przypadku powołania 

zespołu do realizacji 

projektu, przewodniczący 

zespołu (kierownicy 

projektu) odpowiedzialni są 

za monitorowanie efektów 

realizowanych zadań 

zarówno w czasie jego 

realizacji, jak również  

Nie ma procedur w tym 

zakresie. Zespoły tworzone 

są na potrzebę realizacji 

projektów. Okres ich 

trwałości pozostaje pod 

nadzorem komórki 

merytorycznej. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

w trakcie okresu trwałości 

projektu. 

 

Systemowo, tj. poprzez 

ujęcie w procedurach, 

kierownicy zespołów 

zadaniowych (projektowych) 

są włączeni w proces 

planowania i realizacji 

budżetu i WPF w zakresie 

powierzonych zadań. 

Przewodniczący zespołów 

(kierownicy zespołów) 

zadaniowych (projektowych) 

każdorazowo są włączani  

w proces planowania  

i realizacji budżetu i WPF  

w zakresie powierzonych 

zadań. 

W przedmiotowym zakresie 

nie funkcjonują procedury. 

 

 

 

ZESPÓŁ 

 

Odpowiedzialność za 

realizację zadań 

wielodziedzinowych oraz 

nadzór nad nimi jest 

jednoznacznie przypisany do 

osób. 

Jest to określone  

w zarządzeniach prezydenta 

miasta powołujących 

poszczególne zespoły. Osoba 

odpowiedzialna za nadzór 

nad realizowanym zadaniem 

czy projektem jest wskazana 

w Zarządzeniu. 

W większości realizowanych 

zadań wielodziedzinowych 

odpowiedzialność za 

wykonanie zadania 

przypisana jest do 

konkretnych osób. 

Występują jednak zadania,  

w których pracownicy 

(osoby) nie mają 

jednoznacznie przypisanej 

odpowiedzialności, co może 

negatywnie wpłynąć  

na stopień realizacji zadania. 

Umiejętność skutecznej i 

efektywnej współpracy 

poziomej w ramach JST jest 

jednym z kryteriów oceny 

pracy pracowników. 

W ramach ocen okresowych 

każdy pracownik oceniany 

jest przez przełożonego  

z wykorzystania umiejętności 

skutecznej i efektywnej 

współpracy poziomej  

w ramach struktur JST. 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

Zostało to ujęte w kryteriach 

dokonywanej oceny 

pracowników 

samorządowych. 

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. 

Członkowie poszczególnych 

zespołów są delegowani do 

prac zespołów przez 

kierowników poszczególnych 

komórek organizacyjnych. 

 

Każdorazowo w ślad za 

odpowiedzialnością za 

zadanie określone jest 

przełożenie służbowe nad 

pracownikami  lub członkami 

zespołu. 

 

Zgodnie z zaleceniami 

Prezydenta Miasta 

zarządzający poszczególnymi  

komórkami organizacyjnymi 

mają obowiązek 

oddelegowania 

pracowników do prac 

zespołowych w wymiarze 

niezbędnym do skutecznej 

realizacji zadań zespołu 

- 

Kierownik zespołu 

zadaniowego 

(projektowego) posiada 

formalne instrumenty 

motywowania pracowników 

do realizacji zadań zespołu. 

W przypadku oświaty 

kierownik placówki, który 

nadzoruje prace zespołu ma 

narzędzia i instrumenty 

motywacyjne. 

Kierownikiem zespołu jest 

osoba wybrana spośród 

kadry kierowniczej. 

 

Kierownik zespołu nie 

posiada formalnych 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

instrumentów motywowania 

pracowników do realizacji 

zadań 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. 

Każdy pracownik w ramach 

oceny okresowej poddawany 

jest ocenie z realizacji zadań, 

w tym realizacji zadań                     

z pracy w zespole. 

 

W przypadku oświaty 

zaangażowanie w prace 

zespołów zadaniowych 

tworzonych na terenie 

placówki  jest  kryterium 

stosowanym w ocenie 

pracownika. 

Nie zostało to jednoznacznie 

określone w kryteriach 

oceny pracownika. 

 

 

 

KOMPETENCJE 

 

Kadra zarządzająca 

zadaniami (projektami) 

wielodziedzinowymi zna 

zasady tworzenia  

i funkcjonowania zespołów 

w JST. 

Zasady tworzenia  

i funkcjonowania zespołów 

są powszechnie znane 

kadrze zarządzającej. 

Brak jest formalnych zasad 

tworzenia i funkcjonowania 

zespołów w JST. 

 

W placówkach oświatowych 

obowiązują zasady  

i standardy wynikające                         

z praktyki nie zaś 

wdrożonych procedur. 

Co najmniej pracownicy 

uczestniczący w realizacji 

zadań strategicznych mają 

dostęp do podnoszenia 

- 
Szkolenia takie nie odbywają 

się dla wszystkich 

pracowników. Są one 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

kompetencji z zakresu 

współpracy i komunikacji 

wewnętrznej. 

dostępne dla wybranej 

części. 

 

Każdy pracownik  

uczestniczący w realizacji 

zadań strategicznych ma 

możliwość podnoszenia 

kwalifikacji. Jednakże  brak 

wystarczających środków 

finansowych skierowanych 

na podnoszenie kwalifikacji. 

 

Ograniczeniem do szkoleń              

w oświacie jest deficyt 

zasobów finansowych  

i zakresu zadań placówki 

edukacyjnej. Zespoły są 

tworzone niezwykle rzadko            

i w przypadku 

wielozadaniowych                                   

i interdyscyplinarnych 

projektów. 

Kadra zarządzająca 

zadaniami (projektami) 

wielodziedzinowymi posiada 

kompetencje z zakresu 

zarządzania projektami. 

 

 

 

Kadra zarządzająca posiada 

kompetencje z zakresu 

zarządzania projektami. 

 

 

 

W oświacie wynika to raczej 

z praktyki stosowania 

określonych zasad, nie zaś 

usystematyzowanych 

procedur, szkoleń 

zwiększających 

kompetencje. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

ZASOBY I TECHNOLOGIE 

 

System informatyczny 

wspiera proces komunikacji 

w JST (np. intranet miejski, 

inne rozwiązania). 

Większość informacji 

przekazywana jest drogą 

elektroniczną, co ułatwia 

proces komunikacji. 

Brak właściwego 

wykorzystania np. intranetu 

lub innego systemu  celem 

wsparcia procesu 

komunikacji w JST. 

Niezbędne jest usprawnienie 

działań w tym zakresie. 

 

W niektórych jednostkach 

oświatowych podległych JST 

funkcjonują platformy 

komunikacyjno-edukacyjne. 

System informatyczny 

wspiera proces komunikacji 

w JST w zakresie intranetu. 

Dane te jednak nie są na 

bieżąco aktualizowane 

System informatyczny 

wspiera proces obiegu 

dokumentów w JST (np. 

miejski system zarządzania 

dokumentami, inne 

rozwiązania). 

- 

Brak właściwego systemu 

informatycznego 

wspierającego system 

obiegu dokumentów. 

System informatyczny 

wspiera proces planowania 

inwestycji w ramach JST (np. 

warstwa inwestycyjna w 

miejskim systemie informacji 

przestrzennej). 

 

W procesie planowania 

inwestycji wykorzystywane 

są systemy informatyczne 

(np. TBO). Nie są to jednak 

rozwiązania powszechne. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI 

 

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. 

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. 

W oświacie każda instytucja 

wyciąga wnioski  

ze  skuteczności swoich 

działań, dzieli się/ lub czerpie 

z dobrych praktyk oraz 

wsłuchuje się w informacje 

zwrotne interesariuszy,  

by doskonalić proces 

współpracy i koordynacji 

działań. 

Proces współpracy  

i koordynacji działań  

w ramach JST powinien być 

w większym stopniu 

doskonalony. 

Źródło: opracowanie własne 
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II.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 

 

 

 

 

 

 

Ocenę systemu zarządzania zasobami ludzkimi Tomaszowa Mazowieckiego przeprowadzono 

w oparciu o wnioski wynikające arkuszy samooceny oraz wybrane dane statystyczne. 

Tabela 19. Wnioski wynikające z arkuszy diagnostycznych oraz wybranych danych statystycznych 

 

Obszar oceny 

 

 

Potencjały 

 

Problemy 

Standardy 

działania, 

procedury 

Prowadzona jest polityka 

planowania zatrudnienia, rekrutacji 

i selekcji pracowników zgodnie  

z wymogami określonymi przez 

przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

Zasady ustalania zastępstw w celu 

zapewnienia ciągłości działania JST 

są określone w zakresach 

obowiązków poszczególnych 

pracowników. 

 

Dyrektor komórki organizacyjnej 

przygotowuje na każdy rok 

kalendarzowy zakres potrzeb 

szkoleniowych pracowników. 

 

Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zewnętrznymi oraz 

przepisami wewnętrznymi Zasady 

podnoszenia kompetencji 

pracowników zostały opisane  

i upowszechnione wśród 

pracowników. 

W oświacie zasady podnoszenia 

kompetencji są znane 

pracownikom jednakże 

ograniczone zasoby finansowe nie 

pozwalają na pełne wykorzystanie 

możliwości. 
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Obszar oceny 

 

 

Potencjały 

 

Problemy 

Zespół Stosowany jest system premii 

kwartalnych, rocznych dodatków 

specjalnych, a w przypadku Urzędu 

nagród rocznych. 

 

Prowadzona jest polityka 

oceniania, awansowania  

i motywowania pracowników 

zgodnie z wymogami określonymi 

przez obowiązujące przepisy 

prawa. 

 

W oświacie funkcjonują systemy 

dzielenia się wiedzą. Wynika to 

min. z planów pracy zespołów 

zadaniowych, rad szkoleniowych, 

rad pedagogicznych na których 

omawiane są problemy i metody 

ich rozwiązywania. 

 

W  urzędzie i większości jednostek 

organizacyjnych JST przygotowano 

i wdrożono procedury 

antymobingowe. 

 

Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników w większości 

powiązane jest z realizacją ceków  

i zadań strategicznych JST. 

Stosowany jest system premii 

kwartalnych, rocznych dodatków 

specjalnych. Jednak zasady takie 

nie zostały wprowadzone we 

wszystkich jednostkach 

organizacyjnych JST. 

 

W oświacie system wynagradzania 

wskazuje na możliwość 

zastosowania elementów 

motywacyjnych jednakże  

ze względu na niewystarczające 

środki może mieć on ograniczony 

zakres. 

 

Brak wprowadzenia oceny 

okresowej w niektórych 

jednostkach organizacyjnych 

(spółkach) JST. 

 

Podstawę awansowania stanowią 

potrzeby i możliwości urzędu. 

 

Brak procedur w zakresie dzielenia 

się wiedzą w odniesieniu do UM  

i spółek. 

 

Plany szkoleniowe wynikają  

z doraźnych potrzeb, co wskazuje, 

że proces planowania 

strategicznego na wielu poziomach 
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Obszar oceny 

 

 

Potencjały 

 

Problemy 

również jest realizowany w sposób 

doraźny. 

 

W oświacie umiejętności zarządcze 

podnoszone raczej w ramach 

indywidualnych szkoleń. 

 

Kompetencje Zadania są skutecznie 

komunikowane, choć występują 

przypadki braku skuteczności  

w komunikacji pomiędzy 

pracownikami lub przełożonym  

a pracownikiem. 

 

Decyzje  w sprawie wzrostu bądź 

spadku zatrudnienia podejmowane 

są z uwzględnieniem informacji  

o zadaniach strategicznych 

realizowanych przez poszczególne 

komórki organizacyjne JST. 

 

W oświacie alokacja zasobów 

ludzkich wynika z zabezpieczenia 

potrzeb edukacyjnych placówki. 

Decyzje podejmuje jednak organ 

prowadzący. 

 

W strukturze Urzędu Miasta 

funkcjonuje komórka 

organizacyjna odpowiedzialna  

Niejednoznacznie należy ocenić 

system dzielenia się wiedzą. 

Kierownicy jednostek zasadniczo 

dzielą się wiedzą (w ich opinii), 

natomiast w opinii pracowników 

ten proces niekoniecznie może być 

tak postrzegany. 

 

Nie w każdym przypadku 

pracodawca poprzedza zmiany 

systemowa w procesie zarządzania 

zasobami ludzkimi, co również 

może świadczyć o różnych 

standardach wewnętrznych 

zarządzania. 
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Obszar oceny 

 

 

Potencjały 

 

Problemy 

za zarządzanie zasobami ludzkimi 

(Wydział Organizacyjno-Prawny). 

 

Pracodawca podejmuje decyzje 

strategiczne z zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi  

z uwzględnieniem opinii i potrzeb 

pracowników. 

 

Pracodawca konsultuje zmiany 

systemowe z pracownikami, które 

ich bezpośrednio dotyczą. 

 

Pracodawca podejmuje działania 

na rzecz zwiększenia 

zaangażowania pracowników  

w działalność gminy i poprawę 

komunikacji wewnętrznej. 

 

Pracodawca docenia oraz nagradza 

indywidualne i zespołowe 

osiągnięcia zawodowe 

pracowników. 

 

Zasoby i 

technologie 

W znacznej większości kadra 

zarządzająca w urzędzie  

i jednostkach organizacyjnych JST 

oraz w komunalnych osobach 

prawnych posiada odpowiednie 

przygotowanie z zakresu 

zarządzania zasobami ludzkimi. 

W przypadku placówek 

oświatowych szkolenia 

kierowników są realizowane 

indywidualnie wg. własnych 

potrzeb. Brak szkoleń w tym 

zakresie o charakterze ogólnym  
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Obszar oceny 

 

 

Potencjały 

 

Problemy 

 

Pracownicy odpowiedzialni  

za koordynację procesu 

zarządzania zasobami ludzkimi 

mają dostęp do szkoleń 

niezbędnych do doskonalenia 

procesu. 

 

 

dla kierowników wszystkich 

placówek. 

 

Wdrażanie nowych metod 

zarzadzania zasobami ludzkimi  

nie jest poprzedzane 

uzupełnieniem kompetencji kadry 

zarządzającej z uwagi na brak 

środków finansowych. 

 

W szkoleniach tego zakresu 

uczestniczy zbyt mała liczba 

kierowników. Niski dostęp  

do szkoleń wysokiej jakości 

prowadzonych przez specjalistów 

spowodowany jest brakiem 

wystarczających środków 

finansowych przeznaczanych  

na ten cel. 

 

Współpraca z 

interesariuszami 

Proces współpracy i koordynacji 

działań w ramach JST jest 

okresowo doskonalony w oparciu  

o prowadzony benchmarking,  

w tym badania i analiza 

porównawcza. 

Brak właściwego oprogramowania  

wspierającym proces komunikacji 

wewnętrznej. 

 

Funkcjonująca sieć Intranet nie jest 

w pełni wykorzystywana. Zawiera 

niewielką ilość informacji. Dane nie 

są często aktualizowane. Brak 

właściwego oprogramowania 

wspierającego proces komunikacji 

wewnętrznej. 
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Obszar oceny 

 

 

Potencjały 

 

Problemy 

 

Brak jest współpracy i koordynacji 

działań w ramach JST. Rozwiązania 

wprowadzane są w danej 

dziedzinie, w danym obszarze bez 

przełożenia na systemowe 

rozwiązania dla całej jednostki. 

 

Brak wystarczających środków  

do zakupu i wdrożenia najlepszych 

oprogramowań. 

Źródło: opracowanie własne  

 

Udział wydatków na szkolenia i rozwój w Tomaszowie Mazowieckim w wydatkach bieżących 

był zauważalnie niższy na tle średniej dla grupy porównawczej. W latach 2016-2018 roku 

odnotowano wzrost wydatków na szkolenia w wydatkach bieżących w Tomaszowie z poziomu 

0,09% do poziomu 0,13%. 

Wykres 5. Udział wydatków na szkolenia i rozwój w wydatkach bieżących (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl) 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Tomaszów Mazowiecki 0,12 0,1 0,09 0,11 0,13

Grupa porównawcza 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

https://www.systemanaliz.pl/
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Wg danych dot. liczby ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska można wnioskować  

o zwiększającej się rotacji nowych kadr.  

Liczba opublikowanych przez Urząd Miasta ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska 

urzędnicze w ostatnich 3 latach przedstawiała się następująco: 

− w 2017 r. - 13 ogłoszeń (w  tym 1 ogłoszenie zawiera zapis "pomieszczenia są 

dostępne dla osób z dysfunkcją narządów ruchu"), 

− w 2018 r. - 9 ogłoszeń (w tym 2 ogłoszenia zawierają zapis "pomieszczenia są dostępne 

dla osób z dysfunkcją narządów ruchu"), 

− w 2019 r. - 26 ogłoszeń (w tym 8 ogłoszeń zawiera zapis "pomieszczenia są dostępne 

dla osób z dysfunkcją narządów ruchu"). 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki analizy bazującej na arkuszach diagnostycznych, 

odnoszących się do obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

Tabela 20. Wyniki analizy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi opartej na arkuszach 

diagnostycznych 

 

Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

STANDARDY DZIAŁANIA 

 

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. 

Prowadzona jest polityka 

planowania zatrudnienia, 

rekrutacji i selekcji 

pracowników zgodnie  

z wymogami określonymi 

przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

Zasady wyboru pracowników 

zostały zdefiniowane  

w przepisach dotyczących 

pracowników 

samorządowych. Przy każdej 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

rekrutacji określone  

i zdefiniowane są kryteria  

naboru umożliwiające 

pozyskanie pracowników wg 

trzech kryteriów: wiedzy, 

umiejętności i zachowań. 

Regulamin pracy lub inny 

dokument systemowy 

wprowadza zasady ustalania 

zastępstw w celu 

zapewnienia ciągłości 

działania JST. Zasady te mają 

swoje odzwierciedlenie w 

umowach o pracę lub 

w indywidualnych zakresach 

czynności lub opisanych 

kartach stanowiska pracy. 

Zasady ustalania zastępstw 

w celu zapewnienia ciągłości 

działania JST są określone  

w zakresach obowiązków 

poszczególnych 

pracowników. 

 

Zasady te mają swoje 

odzwierciedlenie  

w indywidualnych zakresach 

czynności oraz w 

Regulaminie organizacyjnym. 

- 

Zasady podnoszenia 

kompetencji pracowników 

zostały opisane i 

upowszechnione wśród 

pracowników. 

Dyrektor komórki 

organizacyjnej przygotowuje 

na każdy rok kalendarzowy 

zakres potrzeb 

szkoleniowych pracowników 

stosowane w celu rzetelnego 

i trafnego określenia rodzaju 

kwalifikacji, których nabycie 

jest konieczne do 

zapewnienia wysokiej jakości 

pracy na danym stanowisku 

oraz zaplanowania 

odpowiednich, względem 

zidentyfikowanych potrzeb, 

form doskonalenia 

zawodowego pracowników. 

W oświacie zasady są znane 

pracownikom jednakże 

ograniczone zasoby 

finansowe nie pozwalają  

na pełne wykorzystanie 

możliwości. 



90 
 

 

Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zewnętrznymi 

oraz przepisami 

wewnętrznymi Zasady 

podnoszenia kompetencji 

pracowników zostały 

opisane i upowszechnione 

wśród pracowników. 

 

W oświacie pracownicy  

w ramach obowiązujących 

przepisów zobowiązani są  

do stałego autorozwoju  

i podnoszenia kompetencji. 

W placówce organizowane 

są szkolenia wewnętrzne  

i rady szkoleniowe. Ścieżka 

awansu zawodowego jest 

ściśle związana  

z podnoszeniem 

kompetencji. 

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). 

Stosowany jest system 

premii kwartalnych, 

rocznych dodatków 

funkcyjnych. To proces 

stosowania zachęt i bodźców 

służących mobilizacji 

pracowników do rzetelnego  

i kompetentnego 

wykonywania powierzonych 

im zadań. Zasady te określa 

regulamin wynagradzania 

pracowników wprowadzony 

Zasady takie nie zostały 

wprowadzone we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych 

JST. 

 

W oświacie system 

wynagradzania wskazuje  

na możliwość zastosowania 

elementów motywacyjnych 

jednakże ze względu  
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

zarządzeniem prezydenta 

miasta. 

 

Nagrody przyznawane są 

zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i regulaminem 

wynagradzania. 

na niewystarczające środki 

może mieć on ograniczony 

zakres. 

System ocen okresowych 

uwzględnia kryteria istotne z 

punktu widzenia działań 

rozwojowych (osiąganie 

celów, praca zespołowa, 

komunikacja, współpraca 

z innymi jednostkami, 

kreatywność). 

Prowadzona jest polityka 

oceniania, awansowania  

i motywowania 

pracowników zgodnie  

z wymogami określonymi 

przez obowiązujące przepisy 

prawa. Urząd realizuje ocenę 

pracowniczą, stosuje zapisy 

regulaminu okresowej oceny 

pracowniczej. 

 

Wprowadzony w Urzędzie 

Miasta system ocen 

okresowych uwzględnia 

osiąganie celów, pracę 

zespołowa, komunikację 

pracownika i współpracę  

z innymi jednostkami,  

a także kreatywność. 

 

W oświacie system ocen 

okresowych uwzględnia 

kryteria. 

Brak wprowadzenia oceny 

okresowej w niektórych 

jednostkach organizacyjnych 

(spółkach) JST. 

 

 

Awans stanowiskowy i/lub 

płacowy jest logicznie 

Zarówno awans 

stanowiskowy, jak również 

awans płacowy jest 

Podstawę awansowania 

stanowią potrzeby  
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

powiązany z systemem 

oceny pracy. 

powiązany z systemem 

oceny pracy. 

 

W oświacie sposób awansu 

zawodowego i procedury  

z tym związane wynikają  

z przepisów prawa 

oświatowego. Przepisy 

wskazują na ścieżkę awansu  

i związane z tym 

wynagrodzenie. 

i możliwości urzędu. 

Istniejące procedury 

wspierają stałe dzielenie się 

wiedzą między 

pracownikami, w tym 

między pracownikami 

bardziej i mniej 

doświadczonymi. 

W oświacie funkcjonują 

systemy dzielenia się wiedzą. 

Wynika to min. z planów 

pracy zespołów 

zadaniowych, rad 

szkoleniowych, rad 

pedagogicznych na których 

omawiane są problemy  

i metody ich rozwiązywania. 

Brak procedur  

w przedmiotowym zakresie 

w odniesieniu do UM  

i spółek. 

W  urzędzie i jednostkach 

organizacyjnych JST 

przygotowano i wdrożono 

procedury antymobingowe i 

niedyskryminacyjne. 

W  urzędzie i większości 

jednostek organizacyjnych 

JST przygotowano  

i wdrożono procedury 

antymobingowe. 

 

Zasady te określa Załącznik  

Nr 2 do Regulaminu Pracy 

Wewnętrzna  polityka  

antymobbingowa 

w Urzędzie  Miasta  

w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

W oświacie pracownicy 

uzyskali taką informację 

wynikającą z Kodeksu Pracy. 

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). 

Podnoszenie kwalifikacji 

pracowników w większości 

powiązany jest z realizacją 

ceków i zadań strategicznych 

JST. 

Plany szkoleniowe wynikają  

z doraźnych potrzeb. 

 

W oświacie umiejętności 

zarządcze podnoszone raczej 

w ramach indywidualnych 

szkoleń. 

 

ZESPÓŁ 

 

Zadania, cele i priorytety w 

realizacji zadań są skutecznie 

komunikowane 

pracownikom. 

Zadania są skutecznie 

komunikowane. 

Występują przypadki braku 

skuteczności w komunikacji 

pomiędzy pracownikami lub 

przełożonym  

a pracownikiem. 

Decyzje w sprawie alokacji 

nowych lub ograniczenia 

dostępnych zasobów 

ludzkich (wzrost/spadek 

liczby etatów) są 

podejmowane z 

uwzględnieniem informacji o 

zadaniach strategicznych i 

priorytetowych. 

Decyzje  w sprawie wzrostu 

bądź spadku zatrudnienia 

podejmowane są  

z uwzględnieniem informacji  

o zadaniach strategicznych 

realizowanych przez 

poszczególne komórki 

organizacyjne JST. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

W oświacie alokacja 

zasobów ludzkich wynika  

z zabezpieczenia potrzeb 

edukacyjnych placówki. 

Decyzje podejmuje jednak 

organ prowadzący. 

W strukturze funkcjonuje 

stanowisko/komórka 

organizacyjna 

odpowiedzialna za 

koordynację procesu 

zarządzania zasobami 

ludzkimi i wsparcie w tym 

zakresie dla zarządzających. 

W strukturze Urzędu Miasta 

funkcjonuje komórka 

organizacyjna 

odpowiedzialna  

za zarządzanie zasobami 

ludzkimi (Wydział 

Organizacyjno-Prawny). 

 

W oświacie zarządzanie 

zasobami ludzkimi realizuje 

kierownik placówki. 

 

Pracodawca promuje 

dzielenie się wiedzą i 

doświadczeniami pomiędzy 

pracownikami JST (np. 

poprzez system szkoleń 

wewnętrznych). 

Między innymi poprzez 

system szkoleń 

wewnętrznych kierownicy 

poszczególnych jednostek 

promują dzielenie się wiedzą 

i doświadczeniami pomiędzy 

pracownikami JST. 

 

Podobnie kwestia wygląda  

w oświacie. 

Nie wszyscy pracownicy UM 

nie uczestniczą w takich 

szkoleniach. 

Pracodawca wspiera i 

promuje etyczne relacje 

pomiędzy przełożonymi a 

pracownikami, w tym 

poprzez wdrożenie 

Działania przeciw 

mobbingowi i dyskryminacji 

są wdrożone. 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

procedury przeciwdziałania 

mobbingowi i dyskryminacji. 

Pracodawca podejmuje 

decyzje strategiczne z 

zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi na 

podstawie danych i faktów, 

w tym uwzględnia opinie i 

potrzeby pracowników. 

Pracodawca podejmuje 

decyzje strategiczne  

z zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi  

z uwzględnieniem opinii  

i potrzeb pracowników. 

 

W oświacie w zakresie 

przekazanych kompetencji  

i uprawnień przez organ 

prowadzący. Znaczna część 

kompetencji ulokowana jest 

w CUW i organie 

prowadzącym. 

Występują jednak przypadki 

braku działania niektórych 

pracodawców w tym 

zakresie, co negatywnie 

wpływa na stopień realizacji 

celów i zadań. 

Pracodawca poprzedza 

zmiany systemowe w 

procesie zarządzania 

zasobami ludzkimi 

współtworzy z 

pracownikami, których 

zmiany dotyczą. 

Pracodawca konsultuje 

zmiany systemowe  

z pracownikami, które ich 

bezpośrednio dotyczą. 

 

 

Nie w każdym przypadku 

pracodawca poprzedza 

zmiany systemowa  

w procesie zarządzania 

zasobami ludzkimi. 

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. 

Pracodawca podejmuje 

działania na rzecz 

zwiększenia zaangażowania 

pracowników w działalność 

gminy i poprawę 

komunikacji wewnętrznej 

np. poprzez promowanie 

wartości etycznych, 

zebrania. 

Nie dotyczy to spraw 

objętych tajemnicą 

służbową/poufnością. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

Pracodawca poszukuje, 

dostrzega i promuje 

utalentowanych 

pracowników, w tym talenty 

zarządcze. 

Pracodawca docenia oraz 

nagradza indywidualne  

i zespołowe osiągnięcia 

zawodowe pracowników. 

 

Prezydent Miasta, jako 

pracodawca dostrzega  

i promuje utalentowanych 

pracowników. 

- 

 

KOMPETENCJE 

 

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. 

W znacznej większości kadra 

zarządzająca w urzędzie  

i jednostkach 

organizacyjnych JST oraz  

w komunalnych osobach 

prawnych posiada 

odpowiednie przygotowanie 

z zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi. 

Jednocześnie okresowo 

uczestniczy w szkoleniach  

z tego zakresu, zarówno 

wewnętrznych, jak również  

szkoleniach zewnętrznych. 

 

Szkolenia dla kadry 

kierowniczej placówek 

oświatowych są realizowane 

przez wydział merytoryczny 

(oprócz okresu: marzec - 

W przypadku placówek 

oświatowych szkolenia 

kierowników są realizowane 

indywidualnie wg własnych 

potrzeb. Brak szkoleń w tym 

zakresie o charakterze 

ogólnym dla kierowników 

wszystkich placówek. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

wrzesień 2020 - COVID-19) - 

ich tematyka nie odnosi się 

do zarządzania zasobami 

ludzkimi ale treści szkoleń  

ją zawierają. 

Wdrażanie nowych metod 

zarządzania zasobami 

ludzkimi jest systemowo 

poprzedzane uzupełnieniem 

kompetencji kadry 

zarządzającej. 

Pracownicy odpowiedzialni 

za koordynację procesu 

zarządzania zasobami 

ludzkimi mają dostęp do 

szkoleń niezbędnych do 

doskonalenia procesu. 

Wdrażanie nowych metod 

zarzadzania zasobami 

ludzkimi nie jest 

poprzedzane uzupełnieniem 

kompetencji kadry 

zarządzającej z uwagi  

na brak środków 

finansowych. 

Pracownicy odpowiedzialni 

za koordynację procesu 

zarządzania zasobami 

ludzkimi mają dostęp do 

szkoleń niezbędnych do 

doskonalenia procesu (np. 

nowoczesne metody oceny, 

wynagradzania, 

motywowania, itp.). 

- Pracownicy odpowiedzialni 

za koordynację procesu 

zarządzania zasobami 

ludzkimi mają dostęp  

do szkoleń niezbędnych  

do doskonalenia procesu  

w ograniczonym zakresie.  

 

W szkoleniach tego zakresu 

uczestniczy zbyt mała liczba 

kierowników. Niski dostęp 

do szkoleń wysokiej jakości 

prowadzonych przez 

specjalistów spowodowany 

jest brakiem wystarczających 

środków finansowych 

przeznaczanych na ten cel. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

ZASOBY I TECHNOLOGIA 

 

Pracodawca dysponuje 

oprogramowaniem 

wspierającym proces 

komunikacji wewnętrznej 

(np. Intranet). 

W oświacie taką rolę 

częściowo spełnia dziennik 

elektroniczny. 

Brak właściwego 

oprogramowania  

wspierającym proces 

komunikacji wewnętrznej. 

 

Funkcjonująca sieć Intranet 

nie jest w pełni 

wykorzystywana. Zawiera 

niewielką ilość informacji. 

Dane nie są często 

aktualizowane. Brak 

właściwego 

oprogramowania 

wspierającego proces 

komunikacji wewnętrznej. 

Stanowisko/komórka 

organizacyjna 

odpowiedzialna za 

koordynację procesu 

zarządzania zasobami 

ludzkimi dysponuje 

oprogramowaniem 

wspierającym procesy 

zarządzania zasobami 

ludzkimi usprawniające 

współpracę z 

zarządzającymi. 

- Brak właściwego 

oprogramowania  

wspierającym proces 

komunikacji wewnętrznej. 

 

Brak odpowiedniego 

oprogramowania. Potrzeba 

wprowadzenia 

elektronicznego obiegu 

dokumentów 

dedykowanego procesom 

zarządzania zasobami 

ludzkimi. 
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II.5. Jakość i dostępność usług publicznych 
 

 

 

 

 

Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI 

 

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. 

Proces współpracy  

i koordynacji działań  

w ramach JST jest okresowo 

doskonalony w oparciu  

o prowadzony 

benchmarking, w tym 

badania i analiza 

porównawcza. 

 

Brak jest współpracy  

i koordynacji działań  

w ramach JST. Rozwiązania 

wprowadzane są w danej 

dziedzinie, w danym 

obszarze bez przełożenia  

na systemowe rozwiązania 

dla całej jednostki. 

 

Brak wystarczających 

środków do zakupu  

i wdrożenia najlepszych 

oprogramowań. 

Źródło: opracowanie własne  

 
 

 

 

 

 

Ocenę jakości i dostępności Tomaszowa Mazowieckiego przeprowadzono w oparciu o wnioski 

wynikające arkuszy diagnostycznych, wyniki badania ankietowego z mieszkańcami, analizy 

odnoszące się do sfery dostępności oraz spaceru badawczego z przedstawicielami osób 

niepełnosprawnych po centrum miasta. 
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Tabela 21. Wnioski wynikające z arkuszy diagnostycznych, wyników badania ankietowego oraz analiz 

odnoszących się do sfery dostępności 

 

Obszar oceny 

 

Potencjały Problemy 

Standardy 

działania, 

procedury 

Działalność urzędu miasta jest 

oceniana pozytywnie pod kątem 

uprzejmości (którą można jednak 

poprawić), kultury osobistej 

pracowników, zaangażowanie 

pracowników i gotowość  

do pomocy oraz wiedzę  

i kompetencje. 

 

Trzema najczęściej odwiedzanymi 

komórkami Urzędu Miasta 

(dotyczy ostatniej wizyty) są: 

• Wydział Ewidencji Ludności 

i Działalności Gospodarczej, 

• Wydział Architektury  

• i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

• Wydział Podatków i Opłat. 

 

Akty prawa miejscowego  

i zarządzenia podlegają 

systematycznym przeglądom,  

pod kątem ich skuteczności  

i efektywności. 

 

Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami stopniowo  tworzone są  

teksty ujednoliconych dla regulacji, 

w tym uchwał Rady Miejskiej oraz 

Zarządzeń Prezydenta Miasta, co 

Najsłabiej oceniane jest 

dostosowanie urzędu do potrzeb 

osób mających trudności  

w poruszaniu się. 

 

Do deficytów należy zaliczyć 

dostęp do oprogramowania 

ułatwiającego obsługę klienta oraz 

dostępność usług w urzędzie jak 

też sprawność i szybkość obsługi 

oraz dostępność potrzebnych 

informacji na stronie www, jak też 

rozproszenie poszczególnych 

wydziałów w różnych budynkach, 

mało komfortowe warunki obsługi 

interesantów (mało miejsca, brak 

krzeseł, brak klimatyzacji, obsługa 

odbywa się w obecności osób 

trzecich), braki kompetencyjne 

pracowników. 

 

W zakresie dostępności 

stwierdzono następuje bariery: 

• brak miejsc postojowych 

dla osób z 

niepełnosprawnościami na 

parkingach takich obiektów 

jak stadion, Miejskie 

Centrum Kultury czy SP13, 

lub ich nieprawidłowe 

oznaczenie (budynek 

MOPS), 
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Obszar oceny 

 

Potencjały Problemy 

nie dotyczy jednak systemu 

oświaty. 

 

JST zbiera i wykorzystuje opinie 

interesariuszy do samooceny  

i doskonalenia sposobu 

świadczenia usług publicznych. 

 

W Urzędzie Miasta opracowane  

i wdrożone są standardy 

dostępności usług publicznych dla 

osób z ograniczoną mobilnością. 

Nie dotyczy to niektórych 

jednostek organizacyjnych, gdzie 

należy wprowadzić takie 

procedury. Procedury te nie są 

znane wszystkim pracownikom. 

 

 

 

 

• brak oznaczeń 

kontrastowych (np. budynki 

MOPS, MCK, UM), 

• brak odpowiedniego 

wykończenia nawierzchni 

podłóg czy schodów (np. 

budynki MOPS, MCK, UM). 

• niedostosowanie 

dostosowanie stanowisk 

obsługi petentów do osób 

poruszających się na 

wózkach inwalidzkich 

(MOPS), 

• niepełne przygotowanie 

pracowników wszystkich 

jednostek organizacyjnych 

UM do kontaktów  

z osobami 

z niepełnosprawnościami, 

• deficyty dostępności  

w otoczeniu lokali 

wyborczych, 

• niepełne dostosowanie 

przystanków komunikacji 

publicznej, 

• brak stałego 

monitorowania potrzeb 

osób  

z niepełnosprawnościami  

w zakresie dostępności 

usług. 

 

System ustalania celów i ich 

monitorowania nie obejmuje 

wszystkie usługi publiczne 
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Obszar oceny 

 

Potencjały Problemy 

świadczone przez JST. Niezbędne 

jest wprowadzenie w tym zakresie 

formalnych procedur. 

Zespół Kierownicy części komórek są 

osobami upoważnionymi  

do działania w imieniu Prezydenta 

Miasta. 

 

Ciągłość świadczenia usług 

zapewniona jest poprzez system 

zastępstw. 

 

Każdorazowo w Urzędzie Miasta 

ocena okresowa pracowników 

odpowiedzialnych za realizację 

usług publicznych realizowana jest 

z uwzględnieniem kryteriów: 

etycznego postępowania oraz 

jakości obsługi klientów – zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie 

regulacjami wewnętrznymi 

(dotyczy to także oświaty). 

 

Każdorazowo 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. 

Występują przypadki czasowego 

zawieszenia realizacji usług  

ze względu na nieobecność 

pracownika posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje. 

Wskazywać to może na deficyt 

kadr. 

Kompetencje Pracownicy odpowiedzialni za 

realizację usług publicznych mają 

Brak wystarczających środków 

finansowych, które umożliwiałyby 
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Obszar oceny 

 

Potencjały Problemy 

możliwość podnoszenia 

kwalifikacji. 

 

Nowi pracownicy przechodzą 

szkolenie wewnętrzne w ramach 

służby przygotowawczej. 

 

udział wszystkich pracowników, 

którzy chcieliby wziąć udział  

w szkoleniach. 

 

Pracownicy bardzo rzadko biorą 

udział w szkoleniach kompetencji 

miękkich. Barierą jest brak 

wystarczających środków 

finansowych przeznaczanych  

na ten cel. 

 

Brak jest projektów mających  

na celu doskonalenie sposobu 

realizacji usług w oparciu  

o doświadczenia innych 

samorządów. 

Zasoby i 

technologie 

Wyposażenie stanowisk umożliwia 

płynna obsługę interesantów  

z zachowaniem wszelkich procedur 

bezpieczeństwa (choć mieszkańcy 

wskazują na istniejące w tym 

zakresie deficyty). 

 

Wszędzie, gdzie prawo dopuszcza 

taką możliwość, JST stara się 

stwarzać warunki do 

elektronicznego załatwiania spraw. 

Warunki techniczne na 

stanowiskach pracy w niektórych 

sprawach umożliwiają 

elektroniczne procedowanie 

spraw. 

 

Istnieje konieczność wprowadzenia 

elektronicznych wniosków 

potwierdzanych za pomocą profilu 

zaufanego. 

Współpraca z 

interesariuszami 

Okresowo doskonalone są procesy 

w oparciu o nabywane 

doświadczenie. 

 

Barierę w doskonaleniu procesu 

stwarza brak odpowiednich 

rozwiązań technologicznych. 
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Obszar oceny 

 

Potencjały Problemy 

JST zbiera i wykorzystuje opinie 

interesariuszy do samooceny  

i doskonalenia sposobu 

świadczenia usług publicznych,  

w tym również w zakresie szeroko 

rozumianej dostępności. 

 

Niektóre projekty aktów prawa 

miejscowego i zarządzeń 

ustalających sposób świadczenia 

usług 

administracyjnych/komunalnych/ 

społecznych współtworzone są  

z udziałem interesariuszy poprzez 

przeprowadzenie konsultacji 

społecznych. 

 

JST bierze aktywny udział  

w stowarzyszeniach jednostek 

samorządu, innych formach 

zrzeszania się lub współpracy,  

co skutkuje doskonaleniem 

realizacji usług publicznych. 

Skala załatwiania spraw w Urzędzie 

Miasta przez Internet jest wśród 

badanych mieszkańców dość mała. 

Zaledwie co trzeci wykorzystuje  

w tym celu pocztę e-mail 

(najczęściej osoby w przedziale 

wiekowym 35-44 lata oraz 45-54 

lata. 

 

Obecnie obowiązujący system 

ankiet/ ocen przez interesariuszy  

w Urzędzie Miasta nie jest 

wystarczający. Należy rozważyć 

wprowadzenie możliwości 

elektronicznego wypełniania ankiet 

satysfakcji klient. 

 

Wprowadzenie nowej usługi 

poprzedzone jest analizą 

dostępności, jednak nie zawsze  

z udziałem reprezentantów 

odbiorców usług. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Najważniejsze wnioski z badań z mieszkańcami odnoszącymi się do jakości i dostępności usług 

publicznych w Tomaszowie Mazowieckim. 

Trzema najczęściej odwiedzanymi komórkami Urzędu Miasta (dotyczy ostatniej wizyty) są: 

• Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej, 

• Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, 

• Wydział Podatków i Opłat. 
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Rysunek 6. Jaką komórkę organizacyjną odwiedził/a Pan/i podczas ostatniej wizyty w Urzędzie? (%) 

N=199* 

 

Źródło: badania własne 

*odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

Swoją sprawę załatwiało tam odpowiednio 24,1, 22,1 i 19,6% badanych. Co czwarty badany 

mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego załatwia sprawy w Urzędzie Miasta mniej więcej raz 

w miesiącu lub częściej. Co piąty odwiedza Urząd mniej więcej raz na kwartał. W sumie niemal 

3/4 badanych mieszkańców jest zadowolone z obsługi w Urzędzie Miasta. 
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Rysunek 7. Jak często załatwia Pan/i sprawy w UMTM? (%), N=199 

 
Źródło: badania własne 

 

Analizując bardziej szczegółowe odpowiedzi dotyczące konkretnych czynników wpływających 

na zadowolenie z obsługi należy stwierdzić, że najsłabiej oceniane jest dostosowanie urzędu 

do potrzeb osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem. W sumie 31,7% 

badanych, oceniając ten czynnik wskazało odpowiedź bardzo niezadowolona/y lub raczej 

niezadowolona/y.  

W kontekście ocen negatywnych, w dalszej kolejności należy wskazać: 

• dostęp do oprogramowania ułatwiającego obsługę klienta oraz dostępność i jakość  

e-usług w urzędzie (po 24,6% ocen negatywnych), 

• sprawność i szybkość obsługi oraz dostępność potrzebnych informacji na stronie www 

(po 23,6% ocen negatywnych). 

Trzeba zaznaczyć, że aż 11 z 15 ocenianych czynników zyskało ponad 50% ocen pozytywnych 

(suma odpowiedzi bardzo zadowolona/y lub raczej zadowolona/y), przy czym najlepiej 

oceniono: 

• uprzejmość, kulturę osobistą pracowników (74,9% ocen pozytywnych) – tu 

jednocześnie odnotowano najwyższy odsetek odpowiedzi bardzo zadowolona/y 

(52,8%), 

• zaangażowanie pracowników i gotowość do pomocy oraz wiedzę i kompetencje  

(po 73,9% ocen pozytywnych). 

 

 

 

 

25,1

20,6
23,1

15,6

5,5

10,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Mniej więcej raz
w miesiącu lub

częściej

Mniej więcej raz
na kwartał

Mniej więcej raz
na pół roku

Mniej więcej raz
na rok lub

rzadziej

Byłem tutaj tylko
raz

Nie
wiem/trudno
powiedzieć



107 
 

Tabela 22. W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony/a z poniższych czynników obsługi w Urzędzie? (%), 
N=199 

Czynnik 
Bardzo 

niezadowolona/y 
Raczej 

niezadowolona/y 
Obojętnie 

Raczej 
zadowolona/y 

Bardzo 
zadowolona/y 

Uprzejmość, kultura 
osobista pracowników 

9,0 7,0 9,0 22,1 52,8 

Zaangażowanie 
pracowników i gotowość  
do pomocy 

11,6 6,5 8,0 27,1 46,7 

Sprawność i szybkość 
obsługi 

11,1 12,6 9,5 31,2 35,7 

Wiedza i kompetencja 11,6 5,5 9,0 31,2 42,7 

Przejrzystość uzyskanych 
informacji 

10,1 8,5 11,6 28,6 41,2 

Dostępność potrzebnych 
informacji na stronie www 

9,0 14,6 20,6 35,2 20,6 

Łatwość poruszania się  
po urzędzie (tablice 
informacyjne) 

7,5 11,1 22,6 36,2 22,6 

Dostęp do oprogramowania 
ułatwiającego obsługę 
klienta 

9,0 15,6 35,7 24,6 15,1 

Sprzęt komputerowy  
do obsługi klienta 

8,0 12,6 40,7 21,6 17,1 

Dostosowanie urzędu  
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i innych 
zagrożonych wykluczeniem 

17,1 14,6 30,7 25,1 12,6 

Dostęp do informacji  
o działaniach miasta 

8,5 11,6 26,1 26,6 27,1 

Dostęp do informacji  
o usługach dla klientów 

8,5 12,1 25,6 28,6 25,1 

Zrozumiały przekaz 
treści/informacji 
(pisemnych, ustnych),  
w kontaktach urzędników  
z klientem 

8,0 14,1 11,1 31,7 35,2 

Jakość obsługi w urzędzie 10,6 10,6 11,1 31,2 36,7 

Dostępność i jakość e-usług 
w urzędzie 

11,1 13,6 35,2 22,6 17,6 

Źródło: badania własne 

 

Powyższe oceny znalazły swoje potwierdzenie w odpowiedziach na pytanie otwarte, w którym 

respondentów poproszono o wskazanie mocnych i słabych stron obsługi klienta Urzędu 

Miasta. Wśród tych pierwszych powtarzały się: uprzejmość pracowników, gotowość   

do pomocy, zaangażowanie, a także wiedza i kompetencje. 

Natomiast wśród słabych stron wymieniano najczęściej: rozproszenie poszczególnych 

wydziałów w różnych budynkach, brak windy oraz bariery architektoniczne, mało komfortowe 
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warunki obsługi interesantów (mało miejsca, brak krzeseł, brak klimatyzacji, obsługa odbywa 

się w obecności osób trzecich), braki kompetencyjne pracowników, brak e-usług. 

Zdecydowana większość badanych, bo aż 81,9% nie napotkała żadnych problemów podczas 

ostatniej wizyty w Urzędzie Miasta. 

 
Rysunek 8. Czy podczas załatwiania sprawy w ostatnim roku w Urzędzie wystąpiły jakieś problemy? 
(%), N=199 

 
Źródło: badania własne 

Rysunek 9. W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony/a z obsługi w Urzędzie? Proszę wziąć pod uwagę 
wszystkie wizyty w ostatnim roku. (%), N=199 

 
Źródło: badania własne 

Osoby które miały jakieś trudności zapytano, co ich zdaniem należałoby zmienić lub poprawić 

w sposobie obsługi klienta. Ich odpowiedzi dotyczyły przede wszystkim podejścia do petenta 

(uprzejmość, zaangażowanie), kompetencji pracowników, a także usprawnień w zakresie 

poruszania się po Urzędzie (winda oraz lepsze oznakowanie wydziałów/pokoi). 

Nieco ponad 3/4 badanych jest zadowolona z przebiegu ostatniej wizyty w Urzędzie Miasta,  

a sprawa z którą się zgłosili w ponad połowie przypadków została załatwiona „od ręki”. 
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Rysunek 8. Czy sprawa, którą Pan/i załatwiał/a ostatnio w tym Wydziale została załatwiona „od ręki”? 
(%), N=199 

 
Źródło: badania własne 

Osoby, których sprawy nie udało się załatwić od razu (najczęściej były to osoby zgłaszające się 

do Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – 5 z 7 osób), na jej zakończenie 

czekały najczęściej tydzień (44,1%) lub 2-3 tygodnie (32,4%). W pozostałych przypadkach czas 

oczekiwania wyniósł 4 tygodnie (8,8%), a nawet ponad miesiąc (14,7%). 

Biorąc pod uwagę Wydział, w którym załatwiano ostatnio sprawę, zadowolenie z obsługi 

najlepiej oceniono (suma odpowiedzi bardzo zadowolona/y lub raczej zadowolona/y wyniosła 

co najmniej 80%) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Urząd Stanu Cywilnego oraz 

Wydział Finansowo-Księgowy. Jednak z uwagi na stosunkowo małe liczebności respondentów 

odbywających wizytę w danym Wydziale, wyniki te należy traktować raczej jako poglądowe. 

Wykres 9. W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony/a z obsługi w Wydziałach, które Pan/i odwiedził/a? 
(%), N=199 

 
Źródło: badania własne 

Skala załatwiania spraw w Urzędzie Miasta przez Internet jest wśród badanych mieszkańców 

bardzo niska. Zaledwie co trzeci wykorzystuje w tym celu pocztę e-mail (najczęściej osoby 

w przedziale wiekowym 35-44 lata oraz 45-54 lata, a także absolwenci szkół wyższych), 12,6% 

korzysta z ePUAP (najczęściej osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata, a także absolwenci 

szkół wyższych), a 0,5% z aplikacji mobilnej. 
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Rysunek 10. Czy załatwiał/a Pan/i również sprawy w UMTM przez Internet (emailem, ePUAP)? (%), 
N=199 

 
Źródło: badania własne 

Ponad 3/4 badanych uważa, że obecne godziny pracy Urzędu Miasta są odpowiednie. Wśród 

pozostałych, 17 z 41 osób jest zdania, że obsługa powinna być realizowana co najmniej  

do godziny 18 (niekoniecznie codziennie, ale przynajmniej dwa razy w tygodniu). 

Rysunek 11. Czy godziny pracy Urzędu są odpowiednie? (%), N=199 

 
Źródło: badania własne 

Analizując jakość i dostępności usług publicznych w Tomaszowie Mazowieckim warto 

przeanalizować zagadnienia tzw. dostępności, której celem jest zapewnienie swobodnego 

dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób  

o szczególnych potrzebach. Nacisk kładzie się na dostosowanie przestrzeni publicznej, 

architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. 

W tym kontekście warto jest przyjrzeć się wynikom monitoringu miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego, który przeprowadzono w okresie styczeń 2018-styczeń 2019 roku.4 

Monitoring obejmował m.in. dostępność budynków, dostosowanie form informacji  

 
4 Raport końcowy dla Miasta Tomaszów Mazowiecki, Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii oraz Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, luty 2019 r. 
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do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działania na rzecz zatrudnienia osób  

z niepełnosprawnościami w instytucji. 

Jego realizatorzy wskazali wiele braków w przestrzeni miasta, w tym: 

• brak miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami na parkingach takich 

obiektów jak stadion, Miejskie Centrum Kultury czy SP13, lub ich nieprawidłowe 

oznaczenie (budynek MOPS), 

• brak oznaczeń kontrastowych (np. budynki MOPS, MCK, UM), 

• brak odpowiedniego wykończenia nawierzchni podłóg czy schodów (np. budynki 

MOPS, MCK, UM). 

Sformułowali szereg rekomendacji mających wspomóc niwelowanie tych barier, w tym: 

• dostosowanie stanowisk obsługi petentów do osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich (MOPS), 

• podejmowanie lub zlecanie działań informacyjnych skierowanych do społeczeństwa, 

a dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, 

• przygotowanie pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych UM do kontaktów 

z osobami z niepełnosprawnościami, 

• zapewnienie dostępności w otoczeniu lokali wyborczych, 

• dostosowanie przystanków komunikacji publicznej, 

• stałe monitorowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności 

usług. 

 

Wnioski ze spaceru badawczego z osobami niepełnosprawnymi 

W ramach spaceru dokonano przejścia przez budynki użyteczności publicznej oraz przez 

centrum miasta, Park Bulwary i Solidarności celem wstępnego zdiagnozowania potrzeb  

w zakresie zwiększenia dostępności do przestrzeni publicznych. 

Za główne bariery uznano: 

1. Brak odpowiedniego oznakowania w budynkach użyteczności publicznej: 

• brak poziomego i pionowego oznakowania wejść do budynków, schodów, nakładek  

na poręcze (elementy ostrzegawcze jak nakładki antypoślizgowe na schody czy taśmy 

ostrzegawcze wspomagające bezpieczeństwo), 

• brak możliwości wykorzystywania aplikacji głosowej, 

• brak windy np. w Urzędzie Miasta, Bibliotece, 

• brak przeszkolonego personelu w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami 

(niewidomych, słabowidzących), 

• brak charakterystycznych punktów odniesienia umożliwiających rozpoznanie 

lokalizacji. 
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Ponadto brak wystarczającej ilości książek w formie dostępnej dla osób z dysfunkcją wzroku. 

2. Brak odpowiedniego oznakowania i charakterystycznych punktów odniesienia w przestrzeni 

publicznej: 

• nieodpowiednie oznakowanie poziome przejść dla pieszych na chodniku oraz samej 

ulicy, 

• nieodpowiednie oznakowanie poziome miejsc na przystankach autobusowych, 

• brak informacji głosowej na przystankach (takie udogodnienia jest tylko w centrum 

miasta), 

• brak charakterystycznych punktów odniesienia celem rozpoznania lokalizacji, 

• brak aplikacji głosowej umożliwiającej poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku, 

• nieprawidłowe oznakowanie małej architektury (kosze na śmieci, lampy, ławki, słupki 

drogowe), 

• brak oznakowania na chodnikach dla osób niewidomych i słabowidzących (np. listwy 

prowadzące). 

Jednym z najboleśniej odczuwanych ograniczeń jest utrata możliwości samodzielnego 

poruszania się, przemieszczania, wykonywania spraw urzędowych. Mimo, że większość 

niewidomych lub słabowidzących, to osoby sprawne ruchowo, to jednak może okazać się  

to niewystarczające. Przy przemieszczaniu się wzrok odgrywa decydującą rolę, a jego utrata 

powoduje bardzo poważne trudności w orientacji przestrzennej i utrudnia unikanie 

niebezpieczeństw. 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki analizy bazującej na arkuszach diagnostycznych, 

odnoszących się do obszaru jakości i dostępności usług publicznych. 

Tabela 23. Wyniki analizy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych opartej na arkuszach 

diagnostycznych 

 

Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

STANDARDY DZIAŁANIA, PROCEDURY 

 

Akty prawa miejscowego i 

zarządzeń ustalających 

sposób świadczenia usług 

administracyjnych/ 

W przypadku zmian przepisów 

prawa czy też oczekiwań 

społeczeństwa, Prezydent miasta 

wspólnie z kierownictwem 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

komunalnych podlegają 

systematycznym 

przeglądom, pod kątem 

ich skuteczności i 

efektywności. Wnioski z 

przeglądów są podstawą 

do ich doskonalenia. 

podejmuje decyzje o dokonaniu 

stosownych zmian w aktach 

prawa miejscowego czy 

zarządzeń. Wnioski z przeglądów 

są również podstawą do ich 

zmiany lub doskonalenia. 

 

Akty prawa miejscowego  

i zarządzenia podlegają 

systematycznym przeglądom, 

pod kątem ich skuteczności  

i efektywności. Wnioski  

z przeglądów są podstawą do ich 

zmiany lub doskonalenia, celem 

dostosowania  

do obowiązujących przepisów  

i celów strategicznych. 

System nadzoru nad 

dokumentami wprowadza 

obowiązek tworzenia 

tekstów ujednoliconych 

dla wszystkich regulacji (w 

tym zarządzeń) oraz ich 

udostępniania 

interesariuszom. 

Obowiązuje baza aktów 

własnych nadzorowana przez 

Biuro Rady Miejskiej oraz 

 

Wydział Organizacyjno-Prawny. 

Można i Kancelarię Prezydenta 

Miasta. 

 

Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami stopniowo  tworzone 

są  teksty ujednoliconych dla 

regulacji, w tym Uchwał Rady 

Miejskiej oraz Zarządzeń 

Prezydenta Miasta. 

W oświacie nie są 

tworzone teksty jednolite 

dokumentów. 

JST systemowo zbiera i 

wykorzystuje opinie 

JST zbiera i wykorzystuje opinie 

interesariuszy do samooceny i 

W przypadku niektórych 

jednostek organizacyjnych 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

interesariuszy do 

samooceny i doskonalenia 

sposobu świadczenia 

usług publicznych, w tym 

w zakresie szeroko 

rozumianej dostępności. 

doskonalenia sposobu 

świadczenia usług publicznych,  

w tym również w zakresie 

szeroko rozumianej dostępności. 

 

 

niezbędne jest 

wzmocnienie działań  

w tym zakresie. 

 

Obecnie obowiązujący 

system ankiet w Urzędzie 

Miasta nie jest 

wystarczający. Należy 

rozważyć wprowadzenie 

możliwości 

elektronicznego 

wypełniania ankiet 

satysfakcji klient, poprzez 

sms, e-mail, w tym również 

bezpośrednio po 

załatwieniu sprawy. 

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). 

Niektóre projekty aktów prawa 

miejscowego i zarządzeń 

ustalających sposób świadczenia 

usług 

administracyjnych/komunalnych/ 

społecznych współtworzone są  

z udziałem interesariuszy 

poprzez przeprowadzenie 

konsultacji społecznych. 

- 

System ustalania celów i 

ich monitorowania 

obejmuje wszystkie usługi 

publiczne świadczone 

przez JST. 

- System ustalania celów  

i ich monitorowania nie 

obejmuje wszystkie usługi 

publiczne świadczone 

przez JST. Niezbędne jest 

wprowadzenie w tym 



115 
 

 

Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

zakresie formalnych 

procedur. 

Opracowane i wdrożone 

są standardy dostępności 

usług publicznych dla osób 

z ograniczoną 

mobilnością. 

Sukcesywnie wdraża się 

standardy dostępności usług 

publicznych dla osób  

z ograniczona mobilnością. 

W Urzędzie Miasta 

opracowane i wdrożone są 

standardy dostępności 

usług publicznych dla osób 

z ograniczoną mobilnością. 

Nie dotyczy to niektórych 

jednostek organizacyjnych, 

gdzie należy wprowadzić 

takie procedury. Procedury 

te nie są znane wszystkim 

pracownikom. 

Wprowadzenie nowej 

usługi poprzedzone jest 

audytem dostępności 

przeprowadzonym z 

udziałem reprezentantów 

odbiorców usług. 

- Wprowadzenie nowej 

usługi poprzedzone jest 

analizą dostępności, 

jednak nie zawsze  

z udziałem 

reprezentantów 

odbiorców usług. 

 

W oświacie nie są 

stosowane tego rodzaju 

procedury. Specyfika 

sprawia, iż usługi są 

standaryzowane i nie są 

wprowadzane nowe usługi 

publiczne. 

JST angażuje się w zmiany 

przepisów prawa, w tym w 

zakresie doskonalenia 

procedur realizacji usług 

publicznych (np. poprzez 

aktywny udział w 

JST bierze aktywny udział  

w stowarzyszeniach jednostek 

samorządu, innych formach 

zrzeszania się lub współpracy,  

co skutkuje doskonaleniem 

realizacji usług publicznych. 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

stowarzyszeniach 

jednostek samorządu, 

innych formach zrzeszania 

się lub współpracy). 

 

ZESPÓŁ 

 

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. 

Uprawnienia delegowane są  

na poszczególnych kierowników 

jednostek bądź komórek 

organizacyjnych. Kierownicy 

części komórek są osobami 

upoważnionymi do działania  

w imieniu Prezydenta Miasta. 

 

Ciągłość świadczenia usług 

publicznych jest 

zapewniona poprzez 

system zastępstw. 

Ciągłość świadczenia usług 

zapewniona jest poprzez system 

zastępstw. W większości 

przypadków kierownik komórki 

ma swojego zastępcę, który  

w każdej chwili może przejąć 

uprawnienia do pełnienia funkcji. 

 

W oświacie ciągłość świadczenia 

usług publicznych jest 

zapewniona poprzez system 

zastępstw. 

Ze względu na 

ograniczenia kadrowe  

i doświadczenie nie we 

wszystkich usługach 

zapewniona jest ciągłość 

świadczenia usług 

publicznych poprzez 

system zastępstw. 

Występują przypadki 

czasowego zawieszenia 

realizacji usług ze względu 

na nieobecność 

pracownika posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

Ocena okresowa 

pracowników 

odpowiedzialnych za 

realizację usług 

publicznych realizowana 

jest z uwzględnieniem 

kryteriów: etycznego 

postępowania oraz jakości 

obsługi klientów. 

Każdorazowo w Urzędzie Miasta 

ocena okresowa pracowników 

odpowiedzialnych za realizację 

usług publicznych realizowana 

jest z uwzględnieniem kryteriów: 

etycznego postępowania, 

zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie regulacjami 

wewnętrznymi. 

 

W oświacie podczas ocen brane 

są pod uwagę zachowania 

etyczne, współpraca z 

wewnętrznymi organami 

placówki i rodzicami (klient). 

- 

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. 

Każdorazowo 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. 

 

Odbywa się to zgodnie  

z Zarządzeniem Nr 234/2018 

Prezydenta Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego z dnia 27 

czerwca 2018 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu 

naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze, w tym kierownicze 

stanowiska urzędnicze  

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

w Urzędzie Miasta  

w Tomaszowie Mazowieckim 

oraz wolne stanowiska 

urzędnicze kierowników 

jednostek organizacyjnych Gminy 

Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

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). 

- W zakresie usług 

publicznych o charakterze 

masowym funkcjonujące 

komórki obsługują 

interesariuszy tylko  

w zakresie swojego 

działania i są zlokalizowane 

w różnych miejscach. 

 

KOMPETENCJE 

 

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.). 

Pracownicy odpowiedzialni  

za realizację usług publicznych 

mają możliwość podnoszenia 

kwalifikacji. 

Brak wystarczających 

środków finansowych, 

które umożliwiałyby udział 

wszystkich pracowników, 

którzy chcieliby wziąć 

udział w szkoleniach. 

Nowi pracownicy, 

zatrudnieni na stanowiska, 

na których świadczone są 

usługi publiczne, 

Nowi pracownicy przechodzą 

szkolenie wewnętrzne w ramach 

służby przygotowawczej. 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

przechodzą – w ramach 

służby przygotowawczej - 

szkolenia stanowiskowe, 

kompleksowo 

przygotowujące ich  

do samodzielnego 

świadczenia usług 

publicznych o pożądanym 

standardzie. 

Co najmniej pracownicy 

odpowiedzialni  

za świadczenie usług 

publicznych uczestniczą  

w szkoleniach z tzw. 

kompetencji miękkich  

(np. obsługa klientów, 

asertywność, komunikacja, 

etyka, dostępność). 

- Pracownicy bardzo rzadko 

biorą udział w szkoleniach 

kompetencji miękkich. 

Barierą jest brak 

wystarczających środków 

finansowych 

przeznaczanych na ten cel. 

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 projektów 

mających na celu 

doskonalenie sposobu 

realizacji usług w oparciu  

o doświadczenia innych 

samorządów. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

ZASOBY I TECHNOLOGIE 

 

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). 

Opracowane są wzory 

niektórych druków urzędowych. 

Brak rozwiązań. 

Konieczność 

wprowadzenia 

elektronicznych wniosków 

potwierdzanych  

za pomocą profilu 

zaufanego. 

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). 

Wszędzie, gdzie prawo 

dopuszcza taką możliwość, JST 

stara się stwarzać warunki do 

elektronicznego załatwiania 

spraw. 

Brak możliwości. Istnieje 

konieczność 

wprowadzenia 

elektronicznego obiegu 

dokumentów. 

 

Warunki techniczne  

na stanowiskach pracy 

tylko w niektórych 

sprawach umożliwiają 

elektroniczne 

procedowanie spraw. 

 

Wszędzie, gdzie prawo 

dopuszcza taką możliwość, 

JST stwarza warunki do 

elektronicznego 

załatwiania spraw na 

poziomie transakcyjnym 

(możliwość załatwienia 

Wszędzie, gdzie prawo 

dopuszcza taką możliwość, JST 

stara się stwarzać warunki  

do elektronicznego załatwiania 

spraw. 

Nie wszędzie JST stwarza 

warunki do 

elektronicznego 

załatwiania spraw  

na poziomie 

transakcyjnym. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

sprawy od początku do 

końca w formie 

elektronicznej). 

Wyposażenie stanowisk 

pracy zapewnia 

niezakłóconą i efektywną 

obsługę obywateli i 

podmiotów oraz realizację 

procesów wewnętrznych, 

w tym z zachowaniem 

procedur ochrony danych 

(RODO) oraz adekwatnych 

reguł zabezpieczeń przed 

wzrastającymi 

cyberzagrożeniami. 

Wyposażenie stanowisk 

umożliwia płynna obsługę 

interesantów z zachowaniem 

wszelkich procedur 

bezpieczeństwa. 

 

Prezydent Miasta podejmuje  

w sposób ciągły działania mające 

na celu wyposażenie stanowisk 

pracy zapewniające  

niezakłóconą i efektywną 

obsługę obywateli i podmiotów, 

a także realizację procesów 

wewnętrznych z zachowaniem 

procedur ochrony danych 

(RODO) oraz adekwatnych reguł 

zabezpieczeń przed 

wzrastającymi 

cyberzagrożeniami. Działania  

te są stale monitorowane. 

- 

 

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI 

 

Proces jest systemowo 

doskonalony w oparciu o 

nabywane doświadczenie, 

zmianę kontekstu 

wewnętrznego i 

zewnętrznego, 

zidentyfikowane dobre 

Okresowo doskonalone są 

procesy w oparciu o nabywane 

doświadczenie (negatywne  

i pozytywne), a także zmianę 

kontekstu wewnętrznego  

i zewnętrznego, zidentyfikowane 

dobre praktyki, czy informacje 

Barierę w doskonaleniu 

procesu stwarza brak 

odpowiednich rozwiązań 

technologicznych. 



122 
 

II.6. Partnerstwo, przejrzystość i aktywność społeczna 
 

 

 

 

 

Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

praktyki, czy informacje 

zwrotne  od interesariuszy. 

zwrotne  od interesariuszy 

(benchmarking). 

 

 

 

 

 

 

Ocenę partnerstwa, przejrzystości oraz aktywności społecznej Tomaszowa Mazowieckiego 

przeprowadzono w oparciu o wnioski wynikające z arkuszy diagnostycznych oraz wybranych 

danych statystycznych. 

Tabela 24. Wnioski wynikające z arkuszy diagnostycznych, wyników badania ankietowego, wybranych 
danych statystycznych oraz oceny dojrzałości miasta inteligentnego 

Obszar oceny Potencjały 

 

Problemy 

 

Standardy 

działania, 

procedury 

W Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta publikowane są 

wszystkie wymagane prawem 

informacje. 

 

Wdrożono zasady udziału 

mieszkańców w procesie 

uchwałodawczym, zasady 

konsultacji społecznych. 

 

Do tej pory w Tomaszowie 

Mazowieckim zrealizowano pięć 

edycji Tomaszowskiego Budżetu 

Nie we wszystkich jednostkach 

organizacyjnych JST i osobach 

prawnych istnieją procedury 

etycznego postępowania, w tym 

zapobiegania zjawiskom korupcji  

i sytuacjom konfliktu interesów. 

 

Miasto nie opracowało i nie 

wdrożyło standardów 

udostępniania danych publicznych 

do ponownego wykorzystania 

(„otwarte dane”). 
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Obszar oceny Potencjały 

 

Problemy 

 

Obywatelskiego. W latach 2015-

2017 funkcjonował podział na 

projekty ogólnomiejskie oraz 

lokalne, natomiast w latach 2018  

i 2019 na projekty 

infrastrukturalne i społeczne. 

 

W proces tworzenia dokumentów 

strategicznych włączane są grupy 

społeczne, organizacje 

pozarządowe w celu poznania ich 

opinii i identyfikacji potrzeb. 

 

W mieście powołano Młodzieżową  

Radę Miasta, Radę Seniorów, 

Miejską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego. 

 

Podejmowane są partnerstwa  

do realizacji konkretnych działań. 

Najczęściej są to projekty 

infrastrukturalne ale także  

z zakresu pomocy społecznej. 

Zespół Na bieżąco prowadzone są analizy 

dotyczące podejmowania 

współpracy międzysamorządowej. 

W przypadkach korzystnych 

podpisywane są porozumienia. 

 

 

Udział interesariuszy w procesach 

planowania realizacji zadań nie jest 

powszechny, dotyczy zasadniczo 

planów strategicznych. 

Uzasadnieniem dla takiego 

podejścia jest m. in. wydłużenie 

czasu procedowania 

wprowadzonych regulacji, zmian, 

koncepcji. 
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Obszar oceny Potencjały 

 

Problemy 

 

 

W mieście brak jest stałych 

zespołów zadaniowych.  Zespoły 

zadaniowe powoływane są  

na okres czasowy do realizacji 

bieżących działań. 

Kompetencje Pracownicy samorządowi 

uczestniczą w szkoleniach  

z zakresu dostępu do informacji 

publicznej oraz ochrony informacji 

niestanowiącej informacji 

publicznej (choć nie dotyczy to 

wszystkich pracowników). 

 

 

Brak systemowego podejścia  

do włączania interesariuszy  

w procesy planowania. 

Zaangażowanie pracowników 

objawia się zdobywaniem wiedzy 

we  własnym zakresie. 

 

Brak szkoleń dla pracowników  

w zakresie roli partycypacji  

w procesie planowania. 

Zasoby i 

technologie 

Zamieszczane są informacje 

odnośnie prowadzonych 

konsultacjach społecznych, ankiety. 

 

Dane publiczne przekazywane są 

na wniosek zainteresowanych. 

Najczęściej są składane w trybie 

dostępu do informacji publicznej. 

 

Miasto identyfikuje podstawowe 

przeszkody w wykorzystaniu 

cyfrowych kanałów świadczenia 

usług. 

Występują trudności  

w komunikacji między 

interesariuszami wewnętrznymi  

i zewnętrznymi. Przepływ wiedzy  

i know-how pomiędzy jednostkami 

opiera się przede wszystkim na 

osobistych relacjach, a nie  

w sposób systemowy. 

 

Współpraca z 

interesariuszami 

Współpraca odbywa się na 

podstawie spotkań, na których są 

Mniejsza jest w Tomaszowie 

Mazowieckim na tle grupy 
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Obszar oceny Potencjały 

 

Problemy 

 

omawiane wspólne 

przedsięwzięcia i wypracowywane 

kolejne działania. 

 

 

 

 

 

porównawczej kwota wydatków  

na dotacje dla organizacji 

pozarządowych przypadająca na 

1000 mieszkańców. W roku 2018 

było to 32,7 tys. złotych (5,8 tys. 

złotych więcej niż w 2014), podczas 

gdy średnia w grupie 

porównawczej przekraczała 38,4 

tys. złotych (7,3 tys. złotych więcej 

niż w 2014). 

 

Udział wydatków na dotacje  

do organizacji pożytku publicznego 

w wydatkach bieżących wynosił 

w Tomaszowie 1-1,1%, natomiast 

w grupie porównawczej 1,1-1,3% 

(źródło: MRL). 

 

Mniejsza aktywność mieszkańców 

Tomaszowa jest widoczna również 

w zakresie uczestnictwa w kulturze 

(źródło MRL). 

 

Miasto wykorzystuje media 

społecznościowe oraz portale 

internetowe w celu informowania 

o sprawach publicznych, natomiast 

nie prowadzi wyraźnych działań  

w celu umożliwienia partycypacji 

społecznej. 

Na podstawie przedstawionych 

danych w zakresie świadomości 

potrzeb partycypacji, nowych 
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Obszar oceny Potencjały 

 

Problemy 

 

technologii i polityki smart city 

miasto znajduje się obecnie w fazie 

tradycyjnego modelu 

administrowania z ograniczoną 

partycypacją społeczną, natomiast 

podejmuje działania mające  

na celu zmianę tego trendu  

i zwiększenie partycypacji 

mieszkańców. 

Źródło: opracowanie własne  

 

Jak wynika z danych GUS, w roku 2019 w mieście działało 156 stowarzyszeń i organizacji 

społecznych oraz 27 fundacji. W porównaniu do okresu 2011-2015, nastąpił wzrost 

aktywności w tym obszarze. 

Jednak porównując Tomaszów z gminami należącymi do grupy porównawczej widzimy,  

że zarówno liczba organizacji społecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, jak i nowo 

zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców jest 

tu nieco mniejsza. 

Mniejsza jest również kwota wydatków na dotacje do organizacji pozarządowych 

przypadająca na 1000 mieszkańców. W roku 2018 było to 32,7 tys. zł (5,8 tys. zł więcej niż  

w 2014), podczas gdy średnia w grupie porównawczej przekraczała 38,4 tys. złotych (7,3 tys. zł 

więcej niż w 2014). 

Udział wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wydatkach bieżących 

wynosił w Tomaszowie 1-1,1%, natomiast w grupie porównawczej 1,1-1,3%. 
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Tabela 25. Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców i nowo zarejestrowane fundacje, 

stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców – dane porównawcze 

Wskaźnik  Obszar  2014 2015 2016 2017 2018 

Organizacje społeczne na 1000 

mieszkańców 

Tomaszów 

Mazowiecki 
2,5 2,7 2,8 2,9 2,8 

Grupa   

porównawcza 
2,8 2,9 3,1 3,3 3,1 

Nowo zarejestrowane fundacje, 

stowarzyszenia, organizacje 

społeczne na 10 tys. mieszkańców 

Tomaszów 

Mazowiecki 
1,4 1,5 1,6 1,8 1,3 

Grupa 

porównawcza 
1,4 1,6 1,7 1,9 1,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl) 

Mniejsza aktywność mieszkańców Tomaszowa jest widoczna również w zakresie uczestnictwa 

w kulturze. Na 1 000 ludności miasta w roku 2018, w masowych imprezach kulturalnych 

uczestniczyło 3,5 tys. osób, podczas gdy analogiczna wartość dla grupy porównawczej 

wynosiła 4,6 tys. osób. W okresie 2014-2018 w grupie porównawczej obserwujemy stały 

wzrost wartości tego wskaźnika. W Tomaszowie takie zjawisko wzrostu tego wskaźnika  

nie występuje. 

Tomaszowski Budżet Obywatelski 

Do tej pory w Tomaszowie Mazowieckim zrealizowano pięć edycji budżetu obywatelskiego.  

W latach 2015-20175 funkcjonował podział na projekty ogólnomiejskie oraz lokalne, 

natomiast w latach 2018 i 2019 na projekty infrastrukturalne i społeczne. 

Łatwo dostrzec dużo większą liczbę składanych projektów w pierwszych trzech edycjach,  

a także spadek liczby mieszkańców oddających swój głos w TBO w edycjach w roku 2018  

i 2019. Najwięcej głosów oddano w roku 2017 – zagłosowało wówczas prawie 11 751 osób  

(co roku bardziej aktywne są w tym zakresie kobiety). Spadek zainteresowania może 

świadczyć o tym, że mieszkańcy chętniej angażują się w przedsięwzięcia realizowane w ich 

bliskim otoczeniu, aniżeli ponadlokalne. Warto również zwrócić uwagę, że składane projekty 

dużo częściej mają charakter infrastrukturalny, aniżeli społeczny, czyli są to głównie zadnia 

twarde, których efektem jest powstanie nowego obiektu. W edycji z roku 2020 (głosowanie  

w roku 2019) zwyciężyły trzy projekty infrastrukturalne (wszystkie dotyczyły działań w zakresie 

sportu i rekreacji) oraz pięć społecznych, natomiast rok wcześniej były to odpowiednio dwa i 

trzy projekty. Liczba projektów społecznych mogła wzrosnąć z uwagi na wydzielenie odrębnej 

puli środków na ten typ projektów. 

 
5 Mówiąc o projektach złożonych w roku 2015 mamy na myśli projekty przeznaczone do realizacji w roku 2016 (edycja 2016). 
Analogicznie w kolejnych latach. 
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Tabela 26. Aktywność mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie Tomaszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 

Edycja 
Liczba złożonych 

projektów 

Liczba ważnych oddanych 

głosów 
Liczba projektów zwycięskich 

2015 48 6 574 10 

2016 36 7 690 8 

2017 45 11 751 10 

2018 27 9 432 5 

2019 26 7 140 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Tomaszowie Mazowieckim 

Ocena dojrzałości miasta inteligentnego wskazuje na funkcjonowanie następujących 

rozwiązań w zakresie zaangażowanie interesariuszy. 

 

Miasto identyfikuje podstawowe przeszkody w wykorzystaniu cyfrowych kanałów 

świadczenia usług. Występują trudności w komunikacji między interesariuszami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi. Przepływ wiedzy i know-how pomiędzy jednostkami opiera 

się przede wszystkim na osobistych relacjach, a nie w sposób systemowy. 

Miasto wykorzystuje media społecznościowe oraz portale internetowe w celu informowania  

o sprawach publicznych, natomiast nie prowadzi wyraźnych działań w celu umożliwienia 

partycypacji społecznej. 

 

Na podstawie przedstawionych danych w zakresie świadomości potrzeb partycypacji, nowych 

technologii i polityki smart city Miasto znajduje się obecnie w fazie tradycyjnego modelu 

administrowania z ograniczoną partycypacją społeczną, natomiast podejmuje działania 

mające na celu zmianę tego trendu i zwiększenie partycypacji mieszkańców.6 

Współpraca międzysamorządowa 

Miasto Tomaszów Mazowiecki wchodzi w skład Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy, 

wspólnie z powiatem tomaszowskim, gminą Tomaszów Mazowiecki, gminą Inowłódz, gminą 

Rzeczyca oraz Stowarzyszeniem Dolina Pilicy. Partnerstwo w ramach Obszaru Funkcjonalnego 

jest efektem realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego 

Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

 
6 Za: Matryca oceny dojrzałości miasta inteligentnego 
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Obszar Funkcjonalny Dolina Rzeki Pilicy został utworzony jako odpowiedź na wyzwania 

związane z nowatorskim podejściem do polityki rozwoju regionalnego w Polsce oraz 

wynikające z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.  

Głównym zamierzeniem jednostek samorządowych tworzących partnerstwo było zbudowanie 

silnych mechanizmów do wykorzystania potencjału terytorialnego. Zwiększenie ich zdolności 

do kreowania wzrostu gospodarczego, zapewnienia infrastruktury i usług publicznych  

dla wysokiej jakości życia oraz wspieranie i rozwijanie mechanizmów współpracy 

międzysektorowej i partycypacji społecznej we wszystkich aspektach funkcjonowania  

i rozwoju obszaru funkcjonalnego jest głównym celem Partnerstwa Doliny Rzeki Pilicy.  

W obliczu nowego paradygmatu rozwoju regionalnego konieczne stało się wzmocnienia 

Tomaszowa Mazowieckiego będącego ośrodkiem miejskim o znaczeniu subregionalnym,  

w kierunku nowoczesnego miasta o rozwiniętych funkcjach aglomeracyjnych oraz wspieranie 

rozwiązań integrujących przestrzeń funkcjonalnego obszaru miejskiego wzdłuż doliny rzeki 

Pilicy. Ponadto zgodnie z typologią zawartą w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030, Miasto Tomaszów Mazowiecki powinno dążyć także do zwiększenia związków 

funkcjonalnych z obszarami metropolitarnymi oraz regionalnymi. 

Członkostwo Tomaszowa Mazowieckiego w Obszarze Funkcjonalnym Dolina Rzeki Pilicy 

zaowocowało realizacją projektów partnerskich, m.in.: 

• „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 

dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, 

• „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego” – dofinansowanie ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

• „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia 

terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element 

sieci TEN-T” – dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Do innych form współpracy międzysamorządowej można zaliczyć: 

• konsultacje dokumentów strategicznych, 

• lobbing w zakresie projektów strategicznych wspierających rozwój lokalny, 

• pomoc finansowa w zakresie realizacji zadań publicznych, 

• działania promocyjne, np. udział w wydarzeniach targowych, opracowania 

wydawnictw informacyjno-promocyjnych, 

• organizacja wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, edukacyjnych itp. 
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Współpraca międzysektorowa 

 

Współpraca międzysektorowa miasta opiera się na współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, uczelniami wyższymi, podmiotami gospodarczymi oraz szkołami 

podstawowymi. 

 

Współpraca z III sektorem: 

• finansowa (dotacje), 

• pozafinansowa: współorganizacja przedsięwzięć (Piknik Organizacji Pozarządowych 

LOKALNI NIEBANALNI, FORUM TRZEŹWOŚCI, Ogólnopolski Bieg im. Bronisława 

Malinowskiego, Festiwal „A może byśmy tak … do Tomaszowa”, Love Polish Jazz 

Festival), powołanie zespołów doradczych (Miejska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego, Tomaszowska Rada Seniora), konsultacje społeczne, wspólne 

opracowywanie projektów dokumentów sektorowych, organizacja wolontariatu. 

Współpraca z uczelnią wyższą: 

• partnerstwo z Wydziałem Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego  

na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą 

miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu 

drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w 

Tomaszowie Mazowieckim” w ramach konkursu dotacji pt. „HUMAN SMART CITIES. 

Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, 

• współpraca z Politechniką Częstochowską, Instytutem Inżynierii Środowiska w zakresie 

aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 

2008-2015 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

na lata 2008-2015. 

 

Współpraca w ramach Klastra Energii Tomaszów: 

• Członkami Klastra Energii Tomaszów są: miasto Tomaszów Mazowiecki, gmina 

Tomaszów Mazowiecki, gmina Rzeczyca, gmina Sławno, Zakład Gospodarki 

Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., Tomaszowskie Centrum Sportu 

Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik”, Zakład Gospodarki Wodno - 

Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o., Tomaszowskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie 

Mazowieckim Sp. z o.o., ZPW Tomtex S.A., Farma Rzeczyca Sp. z o.o., Control Process 

S.A. – koordynator klastra, Polska Akademia Nauk Instytut Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią, Instytut Projektów i Analiz Sp. z o.o., 

• Celem głównym Klastra jest dążenie do istotnego uniezależnienia energetycznego 

gmin wchodzących w skład klastra od zewnętrznych źródeł dostaw energii. W ramach 

projektu zaplanowano m.in. budowę farm fotowoltaicznych, budowę instalacji 
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fotowoltaicznych na obiektach gminnych, wykonanie odwiertu geotermalnego wraz z 

modernizacją systemu ciepłowniczego oraz budowę biogazowni rolniczej. 

Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi: 

• wolontariat, 

• powołanie Młodzieżowej Rady Miasta. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki analizy bazującej na arkuszach diagnostycznych, 

odnoszących się do obszaru partnerstwo, przejrzystość i aktywność społeczna. 

 

Tabela 27. Wyniki analizy w zakresie zarządzania finansami opartej na arkuszach diagnostycznych 

 

Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

STANDARDY DZIAŁANIA, PROCEDURY 

 

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. 

W Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta 

publikowane są wszystkie 

wymagane prawem 

informacje z zakresu 

finansów, ochrony 

środowiska, gospodarki 

przestrzennej, przetargów 

publicznych, konsultacji 

społecznych itp. Ponadto  

w BIP, znajdują się wszelkie 

informacje dotyczące 

dostępu do informacji 

publicznej. Za terminowe 

udzielanie odpowiedzi na 

wnioski o udostepnienie 

informacji publicznej 

odpowiedzialni są 

kierownicy poszczególnych 

komórek organizacyjnych 

Występują przypadki 

uchybienia przepisom w tym 

zakresie. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

JST. Sprawy załatwiane są 

bez zbędnej zwłoki  

w ustawowym terminie.  

Raz do roku przeprowadzana 

jest kontrola terminowości 

udostępniania informacji. 

Uchwalono, 

upowszechniono i wdrożono 

co najmniej: zasady udziału 

mieszkańców w procesie 

uchwałodawczym, zasady 

konsultacji społecznych, 

zasady realizacji 

obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, zasady 

realizacji inicjatyw lokalnych. 

Wdrożono zasady udziału 

mieszkańców w procesie 

uchwałodawczym, zasady 

konsultacji społecznych. 

Uchwała nr XXVI/252/2016 

Rady Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego z dnia 31 

marca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia  zasad  i trybu  

przeprowadzania konsultacji 

społecznych  z mieszkańcami  

Gminy Miasto  Tomaszów  

Mazowiecki. 

Zasady i kryteria 

prowadzenia konsultacji 

społecznych nie są 

poddawane ewaluacji  

i monitoringowi.  

W JST funkcjonuje budżet 

obywatelski/partycypacyjny, 

którego zasady są 

przedmiotem konsultacji i 

ewaluacji z udziałem 

mieszkańców. 

W mieście funkcjonuje 

Tomaszowski Budżet 

Obywatelski 

https://tomaszowskibo.pl/ 

- 

Procedura tworzenia planów 

strategicznych przesądza o 

obligatoryjnym włączeniu 

interesariuszy w proces 

tworzenia, aktualizacji, 

realizacji i monitorowania 

strategii. 

W proces tworzenia 

dokumentów strategicznych 

włączane są grupy 

społeczne, organizacje 

pozarządowe w celu 

poznania ich opinii i 

identyfikacji potrzeb. 

Brak formalnych procedur 

tworzenia planów 

strategicznych. 

Obok obligatoryjnych ciał 

opiniodawczych działają: 

Uchwałą nr XIX/154/2019 

Rady Miejskiej Tomaszowa 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

młodzieżowa rada gminy 

oraz rada seniorów. 

Mazowieckiego z dnia 31 

października  2019 r. 

powołano Młodzieżową 

Radę Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego oraz nadano 

jej Statut. 

 

Uchwałą nr V/51/2019 Rady 

Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego z dnia 14 

lutego 2019 r. o zmianie 

uchwały Nr VIII/53/2015 

Rady Miejskiej Tomaszowa 

Mazowieckiego powołano 

Tomaszowską Radę 

Seniorów i nadano jej Statut. 

W proces tworzenia, 

przeglądu i doskonalenia 

uchwał systemowo włączani 

są interesariusze. 

- Udział interesariuszy 

funkcjonuje w przypadku 

uchwał o charakterze 

strategicznym. 

W JST funkcjonują jednostki 

pomocnicze 

(dzielnice/osiedla/sołectwa), 

tam, gdzie to przestrzennie 

uzasadnione. 

- Miasto nie posiada 

jednostek pomocniczych. 

Zadania o charakterze 

ponadlokalnym realizowane 

są w partnerstwie (np. w 

drodze porozumień, 

związków komunalnych, 

umów o partnerstwie 

zawieranych dla konkretnych 

projektów, w innych 

formach). 

Podejmowane są 

partnerstwa do realizacji 

konkretnych działań. 

Najczęściej są to projekty 

infrastrukturalne ale także  

z zakresu pomocy 

społecznej. 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

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 jednostce wprowadzone 

są tego rodzaju procedury. 

Podjęte zostały 

zarządzeniem kierownika 

jednostki. Pracownicy złożyli 

pisemne oświadczenie o 

zapoznaniu się z procedurą 

oraz jej stosowaniu 

(Zarządzenie Nr 246/2015 

Prezydenta Miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego 

z dnia 27 maja 2015r.w  

sprawie  wprowadzenia 

Kodeksu Etyki pracowników 

Samorządowych Urzędu 

Miasta w Tomaszowie 

Mazowieckim). 

Nie we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych 

JST i osobach prawnych 

istnieją procedury etycznego 

postępowania, w tym 

zapobiegania zjawiskom 

korupcji i sytuacjom 

konfliktu interesów. 

Program współpracy  

z organizacjami 

pozarządowymi jest 

wypracowywany wspólnie  

z organizacjami 

pozarządowymi. 

Program przygotowywany 

jest na podstawie 

zgłaszanych przez 

organizacje pozarządowe 

propozycje zadań i 

konsultowany. 

Nie opracowano 

wieloletniego programu 

współpracy 

JST opracowało i wdrożyło 

standardy udostępniania 

danych publicznych do 

ponownego wykorzystania 

(„otwarte dane”). 

Tego rodzaju wdrożenie dla 

części danych jest 

zaplanowane w ramach 

platformy partycypacji 

społecznej w projekcie 

Human Smart Cities. 

 

 

 

Brak jest obecnie takich 

rozwiązań. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

 

ZESPÓŁ 

 

W JST funkcjonują zespoły/ 

wyspecjalizowane 

stanowiska odpowiedzialne 

za koordynację działań z 

zakresu dostępu do 

informacji publicznej. 

Jeden z pracowników 

(Wydział Organizacyjno-

Prawny) ma powierzone 

obowiązki związane z 

analizą, monitorowaniem, 

terminowości udzielonych 

informacji w 

przedmiotowym zakresie. 

 

Pracownicy podejmują 

inicjatywy związane z 

włączeniem interesariuszy  

w planowanie zadań i ich 

realizację. 

W przypadku zadań, 

projektów czy programów, 

których zakres wykracza 

poza procedury wynikające  

z aktów prawa analizowana 

jest możliwość udziału 

interesariuszy w procesie 

decyzyjnym. 

Należy mieć jednak  

na uwadze, iż każdorazowy 

udział interesariuszy  

w znacznym stopniu wydłuża 

proces podejmowania 

decyzji i jej wdrożenie. 

 

Brak nowoczesnych narzędzi 

do sprawnego włączania 

interesariuszy w proces 

podejmowania decyzji. 

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 

Na bieżąco prowadzone są 

analizy dotyczące 

podejmowania współpracy 

międzysamorządowej.  

W przypadkach korzystnych 

podpisywane są 

porozumienia. 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

bilansu planują lub 

podejmują takie inicjatywy. 

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. 

Każdorazowo określany jest 

zespół oraz osoba nim 

kierująca. 

Brak zespołów stałych. 

Powoływane są zespoły  

do poszczególnych zadań. 

 

KOMPETENCJE 

 

Pracownicy samorządowi 

uczestniczą systemowo w 

szkoleniach z zakresu 

dostępu do informacji 

publicznej oraz ochrony 

informacji niestanowiącej 

informacji publicznej (tj. 

dane osobowe, prawa 

autorskie, tajemnica 

przedsiębiorstwa, tajemnica 

skarbowa, itp.). 

Pracownicy samorządowi 

uczestniczą w szkoleniach  

z zakresu dostępu  

do informacji publicznej  

oraz ochrony informacji 

niestanowiącej informacji 

publicznej. 

Nie wszyscy pracownicy 

uczestniczą w takich 

szkoleniach. Brak środków 

na przeszkolenie większej 

liczby osób, co z pewnością 

podniosłoby jakość dostępu 

do informacji. 

Zwiększenie udziału 

interesariuszy w procesach 

współdecydowania i 

współzarządzania miastem 

jest poprzedzany 

szkoleniami dla 

pracowników 

W wielu zadaniach 

zwiększenie udziału 

interesariuszy w procesach 

współdecydowania  

i współzarządzania miastem 

Brak jest szkoleń  

i systemowego podejścia  

do roli interesariuszy i ich 

wpływu na jednostkę i jej 

otoczenie. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

zaangażowanych w proces 

po stronie JST. 

jest poprzedzany 

szkoleniami  

dla pracowników 

zaangażowanych w proces 

po stronie JST. 

Pracownicy zaangażowani  

w procesy uzyskują wiedzę 

we własnym zakresie. 

Pracownicy mają 

świadomość konieczności 

włączenia interesariuszy w 

działania JST. 

Pracownicy komórek 

organizacyjnych mających  

do czynienia z tego rodzaju 

procesami wiedzą o wpływie 

interesariuszy na proces 

podejmowania decyzji. 

- 

Proces wdrażania nowych 

mechanizmów partycypacji i 

udziału interesariuszy w 

procesach 

współdecydowania i 

współzarządzania miastem 

jest poprzedzany 

szkoleniami dla 

interesariuszy. 

Wszelkie działania w tym 

zakresie są na bieżąco 

przekazywane 

interesariuszom podczas 

kampanii informacyjnej  

i szkoleń dla poszczególnych 

grup społecznych. 

- 

Pracownicy samorządowi 

podlegają systemowo 

szkoleniom z zakresu etyki w 

tym zapobiegania zjawiskom 

korupcji i sytuacjom 

konfliktu interesów. 

Procedury  

w przedmiotowym zakresie 

przyjmowane są aktami 

wewnętrznymi jednostki  

i przekazywane  

do stosowania. 

- 

 

ZASOBY I TECHNOLOGIE 

 

W BIP i/lub na stronie 

internetowej JST 

upowszechniane są 

Zamieszczane są informacje 

odnośnie prowadzonych 

- 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

informacje o możliwości 

udziału mieszkańców w 

procesach współzarządzania 

miastem w formie 

przystępnej dla 

interesariuszy. 

konsultacjach społecznych, 

ankiety. 

 

W przypadku możliwości 

uczestnictwa interesariusze 

informowani są o możliwości 

udziału w procesach 

współrządzenia. 

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. 

Dane takie są przekazywane 

na wniosek 

zainteresowanych.  

Najczęściej są składane  

w trybie dostępu  

do informacji publicznej. 

- 

 

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI 

 

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. 

Od wielu lat proces 

współpracy z mieszkańcami  

i podmiotami z różnych 

sektorów jest doskonalony  

w oparciu o nabywane 

doświadczenie, 

zidentyfikowane dobre 

praktyki czy informacje 

zwrotne pozyskiwane  

od interesariuszy. 

 

Brak odpowiednich 

rozwiązań technologicznych 

wspierających proces 

konsultacji społecznych. 
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Zakres oceny 

 

Potencjały Problemy 

Współpraca odbywa się  

na podstawie spotkań  

na których są omawiane 

wspólne przedsięwzięcia  

i wypracowywane kolejne 

działania. 

Źródło: opracowanie własne 
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III. DIAGNOZA DEFICYTÓW I PROBLEMÓW W ZAKRESIE 

FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ ADMINISTRACJI I WSPÓŁPRACY  

Z ZEWNĘTRZNYMI INTERESARIUSZAMI 
 

 

 

 

III.1. Deficyty i problemy w projektowaniu i wdrażaniu standardów 

funkcjonowania JST  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy rozdział poświęcono na wskazanie deficytów i problemów w zakresie 

funkcjonowania lokalnej administracji i współpracy z zewnętrznymi interesariuszami. Punktem 

wyjścia były dane ujęte w rozdziale „Charakterystyka stanu obecnego funkcjonowania 

administracji i jej współpracy z zewnętrznymi interesariuszami”. Jednocześnie zgromadzona 

wiedza poddana została opiniowaniu i wewnętrznej weryfikacji w trakcie spotkania 

warsztatowo-diagnostycznego, które odbyło się 15 września 2020 r. Celem warsztatów było 

usystematyzowanie deficytów i problemów instytucjonalnych Tomaszowa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

1. Deficyty w zakresie zarządzania strategicznego. 

W mieście widoczny jest brak należytego umocowania (nadania wagi) dla komórki/ wydziału  

w zakresie zarządzania strategicznego. Problemy to zbyt duży zakres obowiązków, deficyt kadr 

w wydziale odpowiedzialnym za zarządzanie strategią rozwoju. Brak jest wsparcia 

technologicznego, ujednolicenia standardów zarządzania strategicznego, standardów 

dokumentów strategicznych. Deficyty dotyczą monitoringu, systemu monitorowania  

i ewaluacji, który jest rozproszony. W mieście brak jest komplementarnego spojrzenia  

na plany i strategie rozwojowe. Występują deficyty w zakresie komunikacji publicznej dot. 

zamierzeń rozwojowych i ich realizacji (wspólna wizja rozwoju). Planowaniu strategicznemu 

nie sprzyja rozproszony system promocji – istnieją obawy o należyte eksponowanie wizji, 

celów strategicznych.  

1.1 Deficyt zasobów kadrowych związanych z zarządzaniem strategicznym miasta. 

• W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta nie funkcjonuje stanowisko/komórka  

z przypisaną odpowiedzialnością za koordynowanie procesów planowania 

strategicznego. Inicjowanie projektów i działań prorozwojowych. Opracowywanie 

planów rozwojowych miasta należy do Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu.  

W urzędzie nie funkcjonuje stanowisko z przypisaną odpowiedzialnością  

za gromadzenie i analizę danych. 
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1.2. Deficyt w zakresie jednolitości procedur, standaryzacji prac związanych z zarządzaniem 

strategicznym. 

• Obieg kluczowych dokumentów w procesie zarządzania strategicznego nie został 

przyjęty w formie zarządzenia. Nie ma wyodrębnionego procesu przepływu informacji 

w procesie zarządzania strategicznego. 

• Strategia i inne plany i strategie sektorowe nie mają jednolitego podejścia do systemu 

zarządzania. W niektórych dokumentach brak jest wskazania zakresu 

odpowiedzialności, w innych system jest zbyt rozproszony, a tym samym może być 

mało efektywny. 

• Dokumenty strategiczne podlegają systematycznym przeglądom jednak nie są 

aktualizowane odpowiednio do potrzeb, co wynikać może z deficytu kadrowego, zbyt 

skomplikowanych procedur monitorowania i zarządzania. 

• Nie ma ujednoliconego zestawu wskaźników, dla części opracowań brak jest podanych 

wartości wyjściowych i docelowych pomiaru, w innych zestaw wskaźników jest bardzo 

szeroki, co również budzi wątpliwości co do skuteczności pozyskania danych. 

• Brak mechanizmu umożliwiającego wykorzystywanie danych finansowych  

w oprogramowaniu dedykowanym sporządzaniu analiz strategicznych. 

1.3. Słaba komunikacja wewnętrzna oraz brak mechanizmów/ kultury zarządzania wiedzą. 

• Brak przepływu informacji, standaryzacji wiedzy diagnostycznej i jej wykorzystania  

do bieżącej ewaluacji i monitorowania sytuacji strategicznej. 

• Strategia Rozwoju nie była znana wśród dużej części pracowników Urzędu Miasta –  

a tym samym prawdopodobnie nie były znane cele rozwoju miasta i przyjęty system 

wartości. 

• Brak skutecznych narzędzi komunikacji/ zarządzania wiedzą, który może prowadzić  

do sytuacji braku efektywnego wykorzystania zarówno potencjału kadrowego  

i zgromadzonej wiedzy. 

• Brak systemowego gromadzenia danych (również rozwiązań IT w przedmiotowym 

zakresie). 

• Urząd Miasta nie posiada dedykowanej platformy. Brak jest wsparcia IT  

w przedmiotowym zakresie. 

1.4. Nieefektywny system promocji i public relations działań rozwojowych. 

• Udział mieszkańców miasta w procesach konsultacyjnych jest niski. Problem dotyka 

szeregu obszarów tematycznych, począwszy od strategii rozwoju, poprzez strategie 

sektorowe. Pomimo wprowadzania różnych form rozwiązań w zakresie komunikacji  

i partycypacji, udział mieszkańców we współdecydowaniu o sprawach ważnych  

dla miasta jest ciągle niski. 
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• Część dokumentów jest słabo eksponowana na stronach internetowych miasta, brak 

jest zbiorczej informacji o posiadanych dokumentach, trudno znaleźć informacje  

nt. postępów realizacji poszczególnych strategii. 

 

2. Deficyty w zakresie zarządzania kadrami, które zaangażowane są w realizację działań 

rozwojowych i zarządzanie miastem. 

W mieście występuje szereg deficytów dot. zarządzania zasobami kadrowymi. Problem 

zasadniczo związany jest z tym, że system zarządzania miastem zbudowany został  

w odniesieniu do obszarów tematycznych – do których przypisano zakres obowiązków.  

W mniejszym stopniu zaś położono nacisk na sferę wewnętrznej współpracy i współdziałania. 

W ten sposób, mając na uwadze, że zagadnienia rozwojowe i zadania realizowane przez 

miasto – są co do zasady przekrojowe, wieloaspektowe, wielotematyczne – nie wykorzystuje 

się należycie posiadanego potencjału kadrowego, intelektualnego, kreatywności 

pracowników, przekrojowości posiadanej wiedzy. Proces integracji wiedzy, kadr, pomysłów, 

rozwiązań nie jest integrowany w sposób odpowiedni, brak jest stosownych, skutecznych 

rozwiązań proceduralnych, jak też rozwiązań technologicznych wspierających ten proces. 

2.1. Brak czytelnych kryteriów, standardów odnoszących się do zakresu obowiązków,  

w szczególności w realizacji działań przekrojowych, wychodzących poza zakres danego 

wydziału/ jednostki. 

• Występują zadania, w których pracownicy (osoby) nie mają jednoznacznie przypisanej 

odpowiedzialności, co może negatywnie wpłynąć na stopień realizacji zadania. 

• Każdy pracownik w ramach oceny okresowej poddawany jest ocenie z realizacji zadań, 

w tym realizacji zadań z pracy w zespole. Nie zostało to jednoznacznie określone  

w kryteriach oceny pracownika. 

• Brak jest formalnych zasad tworzenia i funkcjonowania zespołów w JST. 

2.2. Brak rozwiązań technologicznych wspierających wewnętrzną komunikację, zarządzanie 

wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 

• Istnieje pewna informatyzacja realizacji zadań, ale w przeważającej części ogranicza się 

do funkcji ewidencjonowania danych oraz świadczenia podstawowych e-usług. 

• Rozwiązania w większości przypadków ograniczają się do warstwy zewnętrznej (e-

usługi), a w mniejszym stopniu poprawiają przepływ informacji pomiędzy jednostkami 

w mieście. 

• Występują problemy z zakresu duplikacji systemów (szczególnie między jednostkami 

organizacyjnymi miasta) oraz w ponownym wykorzystywaniu danych do wsparcia 

realizacji różnych zadań i procesów w mieście. 

• Miasto nie prowadzi polityki integracji zasobów i infrastruktury informatycznej. 

• Proces współpracy i koordynacji działań w ramach JST powinien być w większym 

stopniu doskonalony. 
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III.2. Deficyty i problemy związane z kompetencjami pracowników 

samorządowych – wynikające z dużej zmienności przepisów i 

procedur  
 

 

 

 

2.3. Brak jednolitych standardów odnoszących się do zarządzania kadrami w obrębie różnych 

instytucji i placówek. 

• System ustalania celów i ich monitorowania nie obejmuje wszystkich usług publicznych 

świadczonych przez JST. Niezbędne jest wprowadzenie w tym zakresie formalnych 

procedur. 

• Nie we wszystkich jednostkach organizacyjnych JST i osobach prawnych istnieją 

procedury etycznego postępowania, w tym zapobiegania zjawiskom korupcji  

i sytuacjom konfliktu interesów. 

 

 

 

 

 

 

3. Deficyty i problemy związane z kompetencjami pracowników samorządowych – wynikające 

z dużej zmienności przepisów i procedur. 

Deficyty wiedzy kadr związane są przede wszystkim z dużą zmiennością przepisów  

i wytycznych. Należy podkreślić, iż miasto dysponuje dobrym potencjałem, doświadczoną 

kadrą, która systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności. Deficyt wiedzy może  

w szczególności dotyczyć następujących aspektów: 

• Ocena analizy i ryzyka, 

• Zarządzania finansami, sporządzania (i/lub weryfikacja) kosztorysów i studiów 

wykonalności oraz planów finansowych i montażu finansowego, 

• W zakresie prowadzenia konsultacji społecznych i procesu partycypacji społecznej 

(pracownicy zaangażowani w procesy uzyskują wiedzę we własnym zakresie,  

nie korzystają zaś z zewnętrznych szkoleń). 
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III.3. Deficyty i problemy we współpracy administracji 

samorządowej z zewnętrznymi interesariuszami  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Deficyty w zakresie infrastrukturalnym, które utrudniają współpracę administracji 

samorządowej z zewnętrznymi interesariuszami. 

• Do deficytów należy zaliczyć dostęp do oprogramowania ułatwiającego obsługę klienta 

oraz dostępność i jakość e-usług w urzędzie jak też sprawność i szybkość obsługi oraz 

dostępność potrzebnych informacji na stronie www, jak też rozproszenie 

poszczególnych wydziałów w różnych budynkach, mało komfortowe warunki obsługi 

interesantów (mało miejsca, brak krzeseł, brak klimatyzacji, obsługa odbywa się  

w obecności osób trzecich). 

• Najsłabiej oceniane jest dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem. Na tle innych instytucji 

w mieście najsłabiej wypada Urząd Miasta. 

 

5. Deficyty w zakresie samooceny i wewnętrznej ewaluacji działań i kontaktów miasta  

z interesariuszami. 

• Obecnie obowiązujący system ankiet/ ocen do interesariuszy w Urzędzie Miasta  

i innych jednostkach miejskich nie jest wystarczający. Należy rozważyć wprowadzenie 

możliwości elektronicznego wypełniania ankiet satysfakcji klienta. 

• Wprowadzenie nowej usługi poprzedzone jest analizą dostępności, jednak nie zawsze 

z udziałem reprezentantów odbiorców usług. 

• Barierę w doskonaleniu procesu stwarza brak odpowiednich rozwiązań 

technologicznych. 

 

6. Deficyty w zakresie wdrożenia skutecznych rozwiązań partycypacyjnych. 

• Udział interesariuszy w procesach planowania realizacji zadań nie powszechny  

i dotyczy przede wszystkim działań strategicznych. Uzasadnieniem dla takiego 

podejścia jest m. in. wydłużenie czasu procedowania wprowadzonych regulacji, zmian, 

koncepcji – co wskazuje na zły sposób planowania/ zarządzania procesem tworzenia 

koncepcji. 

• Brak jest szkoleń i systemowego podejścia do roli interesariuszy i ich wpływu  

na jednostkę i jej otoczenie. 

• Pracownicy zaangażowani w procesy konsultacji uzyskują wiedzę we własnym zakresie, 

mając świadomość rosnącego znaczenia konsultacji społecznych w ich prac. 
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• Przepływ wiedzy i know-how pomiędzy jednostkami opiera się przede wszystkim  

na osobistych relacjach, a nie w sposób systemowy. 

• Miasto wykorzystuje media społecznościowe oraz portale internetowe w celu 

informowania o sprawach publicznych, natomiast nie prowadzi wyraźnych działań  

w celu umożliwienia partycypacji społecznej. 

• Brak jest stałych zespołów zadaniowych – które oddelegowane są również  

do koordynacji działań partycypacyjnych. Powoływane są zespoły do poszczególnych 

zadań. Co budzi wątpliwości co do zarządzania wiedzą, wykorzystania zdobytych 

doświadczeń w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. 

• Mniejsza jest w Tomaszowie Mazowieckim na tle grupy porównawczej kwota 

wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych przypadająca na 1000 

mieszkańców. Udział wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego  

w wydatkach bieżących wynosił w Tomaszowie 1-1,1%, natomiast w grupie 

porównawcze 1,1-1,3%. 

• Na podstawie przedstawionych danych w zakresie świadomości potrzeb partycypacji, 

nowych technologii i polityki smart city Miasto znajduje się obecnie w fazie 

tradycyjnego modelu administrowania z ograniczoną partycypacją społeczną, 

natomiast podejmuje działania mające na celu zmianę tego trendu i zwiększenie 

partycypacji mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

III.4. Analiza SWOT instytucjonalna pod kątem wdrożenia Planu 

Rozwoju Lokalnego wraz z wnioskami  
 

 

 

 

 

  

 

 

W tym rozdziale przeanalizowano spójność problemów i wyzwań rozwojowych płynących  

z diagnozy sporządzonej na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego z problemami i deficytami 

sfery instytucjonalnej miasta. Kluczowym momentem definiowania wyzwań rozwoju 

instytucjonalnego Tomaszowa Mazowieckiego jest znalezienie wzajemnej siatki powiązań 

pomiędzy problemami rozwoju miasta a jego słabościami wynikającymi z zarządzania. 

W ramach diagnozy ujętej w Planie Rozwoju Lokalnego zdefiniowano 9 problemów i barier 

rozwojowych, w tym jeden główny: 

1. Niski poziom wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa Mazowieckiego 

(problem główny). 

2. Mało konkurencyjny lokalny rynek pracy i niski poziom przedsiębiorczości. 

3. Malejące zasoby kapitału ludzkiego. 

4. Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna. 

5. Niski poziom standardów dostępności. 

6. Pogarszający się stan środowiska. 

7. Niski poziom wykorzystywania systemów inteligentnego zarządzania miastem. 

8. Niewystarczający poziom identyfikacji i komplementarności usług w obszarze 

przemysłów czasu wolnego. 

9. Pogarszające się możliwości finansowania rozwoju miasta. 

 

Do problemów rozwoju instytucjonalnego miasta zaliczyć należy: 

1. Deficyty w zakresie zarządzania strategicznego. 

1.1. Deficyt w zakresie jednolitości procedur, standaryzacji prac związanych  

z zarządzaniem strategicznym. 

1.2. Słaba komunikacja wewnętrzna oraz brak mechanizmów/ kultury zarządzania wiedzą. 

1.3. Nieefektywny system promocji i public relations działań rozwojowych. 

2. Deficyty w zakresie zarządzania kadrami, które zaangażowane są w realizację działań 

rozwojowych i zarządzanie miastem. 

2.1. Brak czytelnych kryteriów, standardów odnoszących się do zakresu obowiązków,  

w szczególności w realizacji działań przekrojowych, wychodzących poza zakres 

danego wydziału/ jednostki. 

2.2. Brak rozwiązań technologicznych wspierających wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 
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2.3. Brak jednolitych standardów odnoszących się do zarządzania kadrami w obrębie 

różnych instytucji i placówek. 

3. Deficyty i problemy związane z kompetencjami pracowników samorządowych – 

wynikające z dużej zmienności przepisów i procedur. 

4. Deficyty w zakresie infrastrukturalnym, które utrudniają współpracę administracji 

samorządowej z zewnętrznymi interesariuszami. 

5. Deficyty w zakresie samooceny i wewnętrznej ewaluacji działań i kontaktów miasta  

z interesariuszami. 

6. Deficyty w zakresie wdrożenia skutecznych rozwiązań partycypacyjnych. 

 

Aby ustalić, który z problemów instytucjonalnych ma największe znaczenie dla przyszłego 

rozwoju miasta, przeanalizowano powiązanie problemów instytucjonalnych z problemami 

rozwoju, które zdefiniowano w Planie Rozwoju Lokalnego. 
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Tabela 28. Szczególny związek pomiędzy problemami rozwojowymi a problemami instytucjonalnymi 

Bariera rozwojowa 

miasta 
Bariery i problemy rozwoju instytucjonalnego Uzasadnienie 

1. Niski poziom 

wykorzystania 

kapitału 

terytorialnego 

Tomaszowa 

Mazowieckiego 

(problem główny). 

1. Deficyty w zakresie zarządzania strategicznego. 

1.1. Deficyt w zakresie jednolitości procedur, 

standaryzacji prac związanych z zarządzaniem 

strategicznym. 

1.2. Słaba komunikacja wewnętrzna oraz brak 

mechanizmów/ kultury zarządzania wiedzą. 

1.3. Nieefektywny system promocji i public 

relatnions działań rozwojowych. 

6. Deficyty w zakresie wdrożenia skutecznych 

rozwiązań partycypacyjnych. 

Miasto do dziś boryka się z problemami, które nawarstwiały się 

w ciągu ostatnich dekad, co widoczne jest w m. in. w słabszej na 

tle miast z grupy porównawczej aktywności gospodarczej. 

 

Pomimo korzystnych uwarunkowań rozwoju nie wykorzystano 

optymalnie potencjału terytorialnego miasta. Miasto w słabym 

stopniu wykorzystuje swój potencjał przyrodniczo-rekreacyjny. 

 

Realizacji działań modernizujących przestrzeń miasta nie sprzyja 

chaos przestrzenny i problemy jakości środowiska. Do deficytów 

miasta należy zaliczyć wymiar współpracy, zarówno w sferze 

gospodarczej jak też społecznej. 

 

Słabe wykorzystywanie zasobów miasta wynika ze słabej 

identyfikacja głównych marek, nie tylko turystycznych. 

2. Mało 

konkurencyjny lokalny 

rynek pracy i niski 

1. Deficyty w zakresie zarządzania strategicznego. 

1.1 Deficyt zasobów kadrowych związanych  

z zarządzaniem strategicznym miasta. 

Przedsiębiorcy w małym zakresie komunikują się z miastem, 

instytucje publiczne posiadają ograniczoną wiedzę nt. potrzeb 

przedsiębiorców. 
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Bariera rozwojowa 

miasta 
Bariery i problemy rozwoju instytucjonalnego Uzasadnienie 

poziom 

przedsiębiorczości. 

1.3. Nieefektywny system promocji i public 

relatnions działań rozwojowych. 

Słabe wykorzystywanie zasobów miasta wynika ze słabej 

identyfikacja głównych marek, nie tylko turystycznych,  

ale również promocji gospodarczej. 

Brak jest obecnie zdefiniowanych atutów miasta, które 

wspierałyby rozwój innowacyjnej gospodarki w mieście. 

Miasto w słabym stopniu wykorzystuje potencjał przyrodniczo-

rekreacyjny do rozwoju gospodarczego. 

4. Nieskuteczna 

polityka rodzinna i 

senioralna. 

2. Deficyty w zakresie zarządzania kadrami, które 

zaangażowane są w realizację działań 

rozwojowych i zarządzanie miastem. 

2.1. Brak czytelnych kryteriów, standardów 

odnoszących się do zakresu obowiązków,  

w szczególności w realizacji działań 

przekrojowych, wychodzących poza zakres danego 

wydziału/ jednostki. 

2.2. Brak rozwiązań technologicznych 

wspierających wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 

2.3. Brak jednolitych standardów odnoszących się 

do zarządzania kadrami w obrębie różnych 

instytucji i placówek. 

Polityka senioralna miasta będzie istotną częścią polityki rozwoju 

miasta. Rosnąć będzie popyt na usługi czasu wolnego, 

aktywnego formy spędzania czasu, ale także na usługi 

opiekuńcze i opiekę zdrowotną. Miasto w tych zakresie ma wiele 

do nadrobienia. 

W Tomaszowie Mazowieckim występuje ograniczony dostęp  

do usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Koszty realizacji takich 

usług są wysokie. Niedostatecznie poznane są również potrzeby 

mieszkańców w tym zakresie. Brak jest szerszego wykorzystania 

nowoczesnych technik rehabilitacji, jak również wykorzystania  

e-usług, aplikacji i innych technologii IT wspierających pracę 

socjalną i opiekę zdrowotną. Pracownicy służb socjalnych  

i medycznych posiadają niewystarczające kompetencje z zakresu 

pracy z nowoczesnymi technologiami, a koszty wdrożenia takich 

technologii są wysokie. Jednocześnie barierą do wdrożenia 
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Bariera rozwojowa 

miasta 
Bariery i problemy rozwoju instytucjonalnego Uzasadnienie 

4. Deficyty w zakresie infrastrukturalnym, które 

utrudniają współpracę administracji 

samorządowej z zewnętrznymi interesariuszami. 

5. Deficyty w zakresie samooceny i wewnętrznej 

ewaluacji działań i kontaktów miasta  

z interesariuszami. 

6. Deficyty w zakresie wdrożenia skutecznych 

rozwiązań partycypacyjnych. 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych w placówkach 

publicznych jest przestarzały sprzęt i sieci informatyczne. 

5. Niski poziom 

standardów 

dostępności. 

4. Deficyty w zakresie infrastrukturalnym, które 

utrudniają współpracę administracji 

samorządowej z zewnętrznymi interesariuszami. 

5. Deficyty w zakresie samooceny i wewnętrznej 

ewaluacji działań i kontaktów miasta  

z interesariuszami. 

Niedostateczne zdolności finansowania rozwoju miasta to 

zasadniczo główna przyczyna stanu przestrzenno-funkcjonalnego 

miasta. Skala potrzeb dotyczących sfery funkcjonalno-

przestrzennej jest bardzo duża i dotyka różnych obszarów 

funkcjonowania miasta, przez transport i komunikację, 

mieszkalnictwo, zasoby komunalne, przestrzenie publiczne  

i tereny zielone, na szeroko rozumianej dostępności kończąc. 

7. Niski poziom 

wykorzystywania 

systemów 

inteligentnego 

zarządzania miastem. 

1.2. Słaba komunikacja wewnętrzna oraz brak 

mechanizmów/ kultury zarządzania wiedzą. 

2.2. Brak rozwiązań technologicznych 

wspierających wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 

Słabe wykorzystywanie zasobów miasta wynika ze słabej 

identyfikacja głównych marek i ich nieskutecznej promocji. 

 

Dla przykładu w sferze kultury brak jest nowoczesnych rozwiązań 

komunikacyjnych takich jak aplikacje multimedialne sieciujące 

kulturę miejską, brak jest nowoczesnych form wystawienniczych 
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Bariera rozwojowa 

miasta 
Bariery i problemy rozwoju instytucjonalnego Uzasadnienie 

4. Deficyty w zakresie infrastrukturalnym, które 

utrudniają współpracę administracji 

samorządowej z zewnętrznymi interesariuszami. 

5. Deficyty w zakresie samooceny i wewnętrznej 

ewaluacji działań i kontaktów miasta z 

interesariuszami. 

6. Deficyty w zakresie wdrożenia skutecznych 

rozwiązań partycypacyjnych. 

(mało atrakcyjne rozwiązania aranżacyjne, technologiczne),  

a jednocześnie brak środków finansowych na realizację 

nowoczesnych rozwiązań. Pracownicy sfery kultury w małym 

zakresie korzystają i posiadają kwalifikacje do prowadzenia 

działań w oparciu o nowoczesne formy komunikacji. 

 

Miasto nie korzysta z kompleksowej aplikacji oraz innych 

rozwiązań multimedialnych do obsługi ruchu turystycznego. 

 

W Tomaszowie Mazowieckim występuje ograniczony dostęp  

do usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Brak jest szerszego 

wykorzystania nowoczesnych technik rehabilitacji, jak również 

wykorzystania e-usług, aplikacji i innych technologii IT 

wspierających pracę socjalną i opiekę zdrowotną. Pracownicy 

służb socjalnych i medycznych posiadają niewystarczające 

kompetencje z zakresu pracy z nowoczesnymi technologiami,  

a koszty wdrożenia takich technologii są wysokie. Jednocześnie 

barierą do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

w placówkach publicznych jest przestarzały sprzęt i sieci 

informatyczne. 
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Bariera rozwojowa 

miasta 
Bariery i problemy rozwoju instytucjonalnego Uzasadnienie 

Miasto angażuje się w rozwiązania sprzyjające rozwojowi 

aktywności społecznej, jednak są to działania realizowane 

dopiero od kilku lat, wymagają kontynuacji i ewaluacji oraz 

finansowania. 

 

Miasto nie korzysta z nowych technologii do komunikowania się 

z mieszkańcami. Tym samym wpływ mieszkańców na kreowanie 

zmian zachodzących w mieście oraz jego plany rozwojowe jest 

niewielki. 

 

8. Niewystarczający 

poziom identyfikacji i 

komplementarności 

usług w obszarze 

przemysłów czasu 

wolnego. 

1.2. Słaba komunikacja wewnętrzna oraz brak 

mechanizmów/ kultury zarządzania wiedzą. 

1.3. Nieefektywny system promocji i public 

relatnions działań rozwojowych. 

2. Deficyty w zakresie zarządzania kadrami, które 

zaangażowane są w realizację działań 

rozwojowych i zarządzanie miastem. 

2.1. Brak czytelnych kryteriów, standardów 

odnoszących się do zakresu obowiązków,  

w szczególności w realizacji działań 

Oferta kulturalna miasta jest mało innowacyjna oraz mało 

atrakcyjna, w tym dla młodych mieszkańców miasta. Brak jest 

nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych takich jak aplikacje 

multimedialne sieciujące kulturę miejską, brak jest 

nowoczesnych form wystawienniczych. 

 

Pracownicy sfery kultury w małym zakresie korzystają i posiadają 

kwalifikacje do prowadzenia działań w oparciu o nowoczesne 

formy komunikacji. Brak jest również wypracowanych form 

promocji działań na skalę ponadlokalną oraz środków na jej 

sfinansowanie. 
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Bariera rozwojowa 

miasta 
Bariery i problemy rozwoju instytucjonalnego Uzasadnienie 

przekrojowych, wychodzących poza zakres danego 

wydziału/ jednostki. 

2.2. Brak rozwiązań technologicznych 

wspierających wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 

2.3. Brak jednolitych standardów odnoszących się 

do zarządzania kadrami w obrębie różnych 

instytucji i placówek. 

 

Słaba jakość promocji oferty kulturalnej wynika z braku spójnej  

i sprofilowanej oferty dla różnych grup (np. dzieci, młodzież, 

seniorzy, osoby niepełnosprawne, turyści) oraz braku 

umiejętności przygotowania profesjonalnych ofert dla 

sponsorów. 

 

Brak rzetelnych analiz wspomagających opracowanie oferty 

turystycznej i rekreacyjnej powoduje, że rozwój tej sfery 

aktywności miasta odbywa się z mało spójny sposób, nie 

wykorzystuje się odpowiednio istniejących potencjałów,  

a promocja ma charakter rozproszony i nieefektywny. Środki 

przeznaczane na promocję wydają się być niskie, jednocześnie 

problem ten potęgowany jest przez wspomniany brak synergii. 

Brak jest odpowiedzialności zarządczej za realizację działań 

promocyjnych i strategicznego traktowania sfery rekreacji  

i wypoczynku w układzie funkcjonalnym (gminy, miasto, powiat, 

partnerzy gospodarczy, organizacje pozarządowe). 
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Głównym problem rozwoju instytucjonalny, który jest zbieżny z głównym problemem rozwoju 

miasta czyli niskim poziomem wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa 

Mazowieckiego, jest brak gotowości służb publicznych i ich partnerów do rozwoju zgodnego               

z oczekiwaniami (aspiracjami, potrzebami), mieszkańców. 

 

Powyższy główny problem powiązany jest z problemami niższego szczebla: 

• Niedostatecznie efektywny system zarządzania miastem (zarządzanie strategiczne, 

bieżące i programowe zarządzanie – zarządzanie ryzykiem, obieg dokumentów, 

szkolenia, dzielenie się wiedzą, koordynacja itd.). 

• Niski stopień współzarządzania (brak regularnego systemu badania opinii 

mieszkańców i ich aktywnego udziału w konsultacjach). 

• Nieefektywny system współpracy sieciowej, w tym międzysektorowej (formalna i 

nieformalna, robiona regularnie i w sposób systemowy a nie od akcji do akcji). 

 

Poniżej przedstawiono „drzewo problemów” rozwoju instytucjonalnego. Zdefiniowanie 

głównego problemu rozwoju instytucjonalnego stanowi punkt wyjścia do ustalenia celu/celów 

rozwoju instytucjonalnego Tomaszowa Mazowieckiego. 
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Tabela 29. Drzewo problemów rozwoju instytucjonalnego Tomaszowa Mazowieckiego 

Problemy rozwoju instytucjonalnego 

Tomaszowa Mazowieckiego  

 

Problem główny I. Brak gotowości służb publicznych i ich partnerów na rozwój rozwoju zgodny z oczekiwaniami (aspiracjami, 

potrzebami), mieszkańców. 

Problem I.1. Niedostatecznie efektywny 

system zarządzania miastem 

Problem I.2. Niski stopień 

współzarządzania 

Problem I.3. Nieefektywny system 

współpracy sieciowej, w tym 

międzysektorowej 

Jakie dane potwierdzają występowanie 

problemu (diagnoza PRI) - skala zjawiska  

1. Deficyty w zakresie zarządzania 

strategicznego. 

1.1. Deficyt w zakresie jednolitości 

procedur, standaryzacji prac związanych 

z zarządzaniem strategicznym. 

1.2. Słaba komunikacja wewnętrzna oraz 

brak mechanizmów/ kultury zarządzania 

wiedzą. 

1.3. Nieefektywny system promocji  

i public relations działań rozwojowych. 

2. Deficyty w zakresie zarządzania 

kadrami, które zaangażowane są  

w realizację działań rozwojowych  

i zarządzanie miastem. 

2.1. Brak czytelnych kryteriów, 

standardów odnoszących się do zakresu 

obowiązków, w szczególności  

1. Deficyty w zakresie zarządzania 

strategicznego. 

1.3. Nieefektywny system promocji  

i public relations działań rozwojowych. 

4. Deficyty w zakresie 

infrastrukturalnym, które utrudniają 

współpracę administracji samorządowej 

z zewnętrznymi interesariuszami. 

5. Deficyty w zakresie samooceny  

i wewnętrznej ewaluacji działań  

i kontaktów miasta z interesariuszami. 

6. Deficyty w zakresie wdrożenia 

skutecznych rozwiązań 

partycypacyjnych. 

 

1. Deficyty w zakresie zarządzania 

strategicznego. 

1.1. Deficyt w zakresie jednolitości 

procedur, standaryzacji prac związanych 

z zarządzaniem strategicznym. 

1.2. Słaba komunikacja wewnętrzna oraz 

brak mechanizmów/ kultury zarządzania 

wiedzą. 

1.3. Nieefektywny system promocji  

i public relations działań rozwojowych. 

2. Deficyty w zakresie zarządzania 

kadrami, które zaangażowane są  

w realizację działań rozwojowych  

i zarządzanie miastem. 

2.1. Brak czytelnych kryteriów, 

standardów odnoszących się do zakresu 

obowiązków, w szczególności  
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Problemy rozwoju instytucjonalnego 

Tomaszowa Mazowieckiego  

 

Problem główny I. Brak gotowości służb publicznych i ich partnerów na rozwój rozwoju zgodny z oczekiwaniami (aspiracjami, 

potrzebami), mieszkańców. 

Problem I.1. Niedostatecznie efektywny 

system zarządzania miastem 

Problem I.2. Niski stopień 

współzarządzania 

Problem I.3. Nieefektywny system 

współpracy sieciowej, w tym 

międzysektorowej 

w realizacji działań przekrojowych, 

wychodzących poza zakres danego 

wydziału/ jednostki. 

2.2. Brak rozwiązań technologicznych 

wspierających wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne 

partnerstwa. 

2.3. Brak jednolitych standardów 

odnoszących się do zarządzania kadrami 

w obrębie różnych instytucji i placówek. 

3. Deficyty i problemy związane  

z kompetencjami pracowników 

samorządowych – wynikające z dużej 

zmienności przepisów i procedur. 

w realizacji działań przekrojowych, 

wychodzących poza zakres danego 

wydziału/ jednostki. 

2.2. Brak rozwiązań technologicznych 

wspierających wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne 

partnerstwa. 

2.3. Brak jednolitych standardów 

odnoszących się do zarządzania kadrami 

w obrębie różnych instytucji i placówek. 

4. Deficyty w zakresie 

infrastrukturalnym, które utrudniają 

współpracę administracji samorządowej 

z zewnętrznymi interesariuszami. 

Przyczyny problemów rozwoju 

instytucjonalnego 

Niedostateczne zdolności finansowania 

działań rozwojowych to główna bariera 

wdrożenia rozwiązań w zakresie 

zarządzania strategicznego. 

 

Niedostateczne zdolności  

do finansowania ograniczają zdolność 

inwestowania w rozwiązania sprzyjające 

rozwojowi kapitału społecznego, jak też 

sprzyjające wzmocnieniu potencjału 

instytucjonalnego. 

 

Oprócz wspomnianych już barier 

finansowych, do istotnych czynników 

wpływających na niski stopień 

współpracy sieciowej należy zaliczyć 

kompetencje miękkie, w tym niski 

poziom przedsiębiorczości oraz niski 
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Problemy rozwoju instytucjonalnego 

Tomaszowa Mazowieckiego  

 

Problem główny I. Brak gotowości służb publicznych i ich partnerów na rozwój rozwoju zgodny z oczekiwaniami (aspiracjami, 

potrzebami), mieszkańców. 

Problem I.1. Niedostatecznie efektywny 

system zarządzania miastem 

Problem I.2. Niski stopień 

współzarządzania 

Problem I.3. Nieefektywny system 

współpracy sieciowej, w tym 

międzysektorowej 

Warto przypomnieć, iż Miasto 

Tomaszów Mazowiecki zaplanowane 

zostało i rozwinęło się dynamicznie kilka 

dekad wstecz. Kryzys finansów miasta po 

przełomie lat 90-tych, jak też struktura 

przestrzenna miasta, zasadniczo nie 

zmieniana i nie modernizowana w ciągu 

ostatnich dekad – kształtują dzisiejszą 

funkcjonalność miasta, w tym bariery 

jego rozwoju instytucjonalnego. Miasto 

„nadrabiało” zaległości rozwojowe, 

skupiając się na „bieżących” pilnych 

działaniach, mających charakter głównie 

modernizacji. Dopiero od kilku lat, 

głównie za sprawą budżetów UE i 

poprawiającej się kondycji budżetu 

miasta angażuje się w realizację 

długofalowych rozwiązań rozwojowych 

(np. Arena Lodowa). 

 

Na procesy zarządzania strategicznego  

 

Aktywność społeczna ogranicza się  

do aktywnej działalności kilkudziesięciu 

organizacji pozarządowych. Miasto 

angażuje się w rozwiązania sprzyjające 

rozwojowi aktywności społecznej, 

jednak są to działania realizowane 

dopiero od kilku lat, wymagają 

kontynuacji i ewaluacji oraz 

finansowania. Partnerem tych działań 

mogą być organizacje społeczne, jednak 

w tym zakresie również należy rozwijać 

współpracę, wzmacniać organizacje. 

Rozwojowi aktywności społecznej nie 

sprzyjają deficyty w zakresie 

funkcjonowania i aktywności instytucji 

kultury, w tym problemy z dostępnością 

usług i przestrzeni miasta dla wybranych 

grup społecznych. 

Miasto i służby publiczne posiadają 

ograniczoną wiedzę nt. liderów 

społecznych, co również może oznaczać, 

że ich po prostu nie ma w przestrzeni 

poziom kapitału społecznego, jak też 

umiejętność współpracy. Tym samym 

miasto ma problem aby zbudować 

„strategiczne” partnerstwo  

lub zaangażować partnerów w działania 

rozwojowe. 

Warto również wspomnieć o szczególnej 

sytuacji rozwojowej miasta. Od kilku lat 

miasto dynamiczniej się rozwija, 

zmieniają się również uwarunkowania 

prawne, organizacyjne – co nie sprzyja 

stabilizacji sfery instytucjonalnej. Nowe 

wyzwania rozwojowe nakładają  

na miasto nowe obowiązki i wymagania. 

Większego znaczenia zaczyna nabierać 

zmieniający się kontekst prowadzenia 

polityki rozwoju lokalnego, kładący 

większy nacisk na partnerstwa 

międzysektorowe i terytorialne. Duża 

zmienność uwarunkowań zewnętrznych 

nie sprzyja stabilności systemów 

współpracy sieciowej. 
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Problemy rozwoju instytucjonalnego 

Tomaszowa Mazowieckiego  

 

Problem główny I. Brak gotowości służb publicznych i ich partnerów na rozwój rozwoju zgodny z oczekiwaniami (aspiracjami, 

potrzebami), mieszkańców. 

Problem I.1. Niedostatecznie efektywny 

system zarządzania miastem 

Problem I.2. Niski stopień 

współzarządzania 

Problem I.3. Nieefektywny system 

współpracy sieciowej, w tym 

międzysektorowej 

w mieście wpływ ma również duża 

zmienność procedur i przepisów. 

Zmienia się również sposób prowadzenia 

polityki rozwoju regionalnego (Strategia 

Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowa 

Strategia Rozwoju Regionalnego, nowa 

strategia rozwoju województwa). 

 

 

miasta. System partycypacji społecznej 

jest niespójny i niejednolity. Miasto nie 

korzysta z nowych technologii do 

komunikowania się z mieszkańcami.  

Tym samym wpływ mieszkańców 

na kreowanie zmian zachodzących  

w mieście oraz jego plany rozwojowe 

jest niewielki. 

Malejące zasoby kapitału ludzkiego 

przyczyniają się bezpośrednio  

do  zmniejszania kapitału społecznego, 

gdyż migrują osoby młode, 

przedsiębiorcze, które teoretycznie 

mogą być liderami lub aktywnie 

angażować się w działania na rzecz 

miasta. 

 

Skutki dla przyszłego rozwoju miasta 

Niedostatecznie efektywny system 

zarządzania miastem nie pozwala  

w sposób optymalny wykorzystać 

potencjałów miasta do jego rozwoju,  

a tym samym tempo zmian społeczno-

gospodarczych w mieście jest wolniejsze 

Brak rozwinięcia modelu współrządzenia 

miastem przyczyniać się będzie  

do umiarkowanego lub słabego 

wykorzystania potencjału kapitału 

społecznego i ludzkiego miasta. 

Zarządzający miastem będą mieli słabą 

Nieefektywny system współpracy 

sieciowej, w tym międzysektorowej 

dotyczy współpracy miasta  

m. in. z partnerami publicznymi 

wewnątrz miasta, jak też poza jego 

granicami. 
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Problemy rozwoju instytucjonalnego 

Tomaszowa Mazowieckiego  

 

Problem główny I. Brak gotowości służb publicznych i ich partnerów na rozwój rozwoju zgodny z oczekiwaniami (aspiracjami, 

potrzebami), mieszkańców. 

Problem I.1. Niedostatecznie efektywny 

system zarządzania miastem 

Problem I.2. Niski stopień 

współzarządzania 

Problem I.3. Nieefektywny system 

współpracy sieciowej, w tym 

międzysektorowej 

na tle grupy miast subregionalnych. 

Słabiej wykorzystywane są  

w szczególności atuty lokalizacyjne 

miasta (rozwój gospodarczy), atuty 

przyrodniczo-krajobrazowe (rozwój 

funkcji turystyczno-rekreacyjnej),  

a miasto nie jest w stanie konkurować  

o zasoby kapitału ludzkiego (odpływ 

młodych osób). 

Niski poziom wykorzystania lokalnych 

zasobów spowalnia wzrost dochodów 

budżetowych miasta. 

informację zwrotną od mieszkańców  

nt. oczekiwanych kierunków rozwoju, 

mogą pojawiać się problemy  

z akceptacją wybranych rozwiązań  

i przedsięwzięć. 

Miasto w mniejszym zakresie wykorzysta 

potencjał kreatywności i zaangażowania 

sektora społecznego. 

Współpraca wewnątrz miasta dotyczy  

m. in. promocji miasta i kreowania 

spójnych rozwiązań i produktów 

przemysłów czasu wolnego. W tym 

zakresie deficyty instytucjonalne nie 

pozwalają na efektywne wykorzystanie 

posiadanych zasobów, także 

potencjałów poszczególnych partnerów, 

zarówno publicznych i społecznych. 

Miasto w małym stopniu efektywnie 

współpracuje z przedsiębiorcami, choć 

widoczne są pewne pozytywne sygnały, 

np. związane z kształceniem 

zawodowym. Tym samym miasto  

w słabym stopniu wykorzystuje 

potencjał przedsiębiorców, ich pomysły, 

a także efekt synergii. Jest on 

szczególnie ważne w kontekście 

kreowania rozwiązań wspierających 

innowacyjność (współpraca sieciowa 

biznesu, nauki). 
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Analiza SWOT 

Podsumowaniem analiz jest analiza SWOT. Mocne i słaby strony to obecne już dziś czynniki 

rozwojowe, szanse i zagrożenia odnoszą się do przyszłości. Analiza SWOT stanowi punkt 

wyjścia do zdefiniowania wyzwań rozwojowych. Czynniki analizy SWOT w dalszej części 

opracowania zostały przyporządkowane do celów Planu Rozwoju Instytucjonalnego – tworząc 

wyzwania rozwoju instytucjonalnego. 

Tabela 30. Analiza SWOT uwarunkowań rozwoju instytucjonalnego Tomaszowa Mazowieckiego 

Mocne strony 

 

Słabe strony 

 
 

1. Zaangażowana i kompetentna kadra 

zarządzająca, doskonaląca się w zakresie zadań 

wynikających z zarządzania strategicznego. 

2. Dobrze funkcjonujące standardy i procedury 

odnoszące się do zarządzania finansami miasta 

(stabilność budżetu, realność planów). 

3. Istniejące, wdrożone procedury wspierania 

rozwoju zawodowego kadr (szkolenia, awanse, 

wewnętrzny system ocen). 

4. Istniejąca struktura Urzędu, wraz z 

przypisanym zakresem obowiązków, dobrze 

rozpoznane potrzeby kompetencyjne  

w stosunku do potrzeb funkcjonowania 

administracji. 

5. Zasadniczo korzystny wizerunek służb 

publicznych w mieści w oczach mieszkańców. 

Działalność urzędu miasta jest oceniana 

pozytywnie pod kątem uprzejmości, kultury 

osobistej pracowników, zaangażowanie 

pracowników i gotowość do pomocy oraz 

wiedzę i kompetencje. 

6. Istniejące doświadczenie w realizacji działań 

partycypacyjnych, m. in. budżet obywatelski, 

współpraca z organizacjami pozarządowymi – 

które poddawane są bieżącej ewaluacji. 

 
 

1. Deficyty w zakresie zarządzania 

strategicznego. 

1.1. Deficyt w zakresie jednolitości procedur, 

standaryzacji prac związanych  

z zarządzaniem strategicznym. 

1.2. Słaba komunikacja wewnętrzna oraz brak 

mechanizmów/ kultury zarządzania wiedzą. 

1.3. Nieefektywny system promocji i public 

relations działań rozwojowych. 

2. Deficyty w zakresie zarządzania kadrami, które 

zaangażowane są w realizację działań 

rozwojowych i zarządzanie miastem. 

2.1. Brak czytelnych kryteriów, standardów 

odnoszących się do zakresu obowiązków,  

w szczególności w realizacji działań 

przekrojowych, wychodzących poza zakres 

danego wydziału/ jednostki. 

2.2. Brak rozwiązań technologicznych 

wspierających wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 

2.3. Brak jednolitych standardów odnoszących 

się do zarządzania kadrami w obrębie różnych 

instytucji i placówek. 

3. Deficyty i problemy związane  

z kompetencjami pracowników samorządowych 

– wynikające z dużej zmienności przepisów  
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i procedur. 

4. Deficyty w zakresie infrastrukturalnym,  

które utrudniają współpracę administracji 

samorządowej z zewnętrznymi interesariuszami. 

5. Deficyty w zakresie samooceny i wewnętrznej 

ewaluacji działań i kontaktów miasta  

z interesariuszami. 

6. Deficyty w zakresie wdrożenia skutecznych 

rozwiązań partycypacyjnych. 

Szanse 

 

Zagrożenia 

 
 

1. Rosnąca aktywność ekonomiczna 

mieszkańców, rosnące wynagrodzenia, 

przyciąganie migrantów ekonomicznych – 

wpływająca na popyt lokalny i budżet miasta – 

skutkujący poprawą zdolności budżetowych 

miasta. 

2. Rozwinięty, dojrzały, partycypacyjny model 

zarządzania miastem (z udziałem mieszkańców, 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych). 

3. Dobrej jakości, ambitne, zbudowane  

w sposób partycypacyjny plany rozwojowe 

miasta. 

4. Wdrożone i przećwiczone narzędzia 

inteligentnego miasta, w tym oparte  

na technologiach IT. 

5. Udoskonalony proces zarządzania 

strategicznego w oparciu o nabywane 

doświadczenie,  dobre praktyki oraz informacje 

pozyskiwane od interesariuszy – wspierany przez 

narzędzia IT, kulturę dzielenia się wiedzy. 
 

1. Niska aktywność społeczna w mieście, niski 

poziom dostępności miasta dla wybranych grup 

społecznych – co w istotny sposób ograniczać 

będzie skuteczność wdrażanych narzędzi 

partycypacji społecznej. 

2. Bariery rozwoju ekonomicznego miasta,  

w tym niska przedsiębiorczość indywidualna, 

mało zróżnicowana oferta pracy, brak IOB, brak 

terenów inwestycyjnych – co skutkować będzie 

deficytami w zakresie finansowania rozwoju 

instytucjonalnego w mieście. 

3. Drenaż zasobów ludzkich (w tym ubytek 

młodych – głównie ze względu na edukację  

i pracę) oraz niekorzystne zjawiska 

demograficzne (przechodzenie na emeryturę) – 

co oznaczać będzie deficyt kadr dla 

funkcjonowania i zarządzania miastem. 

4. Rosnący dynamicznie popyt na usługi pomocy 

społecznej, opieki zdrowotnej – co pomimo 

wdrożenia rozwiązań z zakresu 

instytucjonalnego nie spowoduje pełnego 

rozwiązania problemu. 

5. Częste zmiany przepisów i uwarunkowań 

zewnętrznych dla działalności samorządu,  
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a tym samym trudność w dostosowaniu  

do się zmieniających się procedur, konieczność 

przestrzegania i egzekwowania przepisów 

prawnych. 
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IV. CELE I POTRZEBY ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cele planu rozwoju instytucjonalnego stanowią odpowiedź na  główne problemy 

zdefiniowane po etapie diagnostycznym. Warto dodać, iż główne problemy instytucjonalne 

miasta powiązano jednocześnie z głównymi problemami rozwojowymi ujętymi z Programie 

Rozwoju Lokalnego. Tym samym już na etapie podsumowania diagnostycznego zachowano 

spójność pomiędzy PRI a PRL. 

Ważnym momentem definiowania celów rozwoju instytucjonalnego były warsztaty z 

przedstawicielami instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych z Tomaszowa 

Mazowieckiego. W warsztatach uczestniczyli ponadto przedstawiciele sektora społecznego, 

uczelni wyższych, a także partnerów samorządowych z sąsiedniej gminy Tomaszów 

Mazowiecki. W trakcie prac warsztatowych dyskutowano nad zdefiniowanymi problemami 

rozwoju instytucjonalnego oraz wypracowano brzmienie celów rozwoju instytucjonalnego. 

Warsztaty pt. Nowa ścieżka rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego – Plan Rozwoju 

Instytucjonalnego – diagnoza i proponowane cele PRI  

 

Termin: 15.09.2020 

Liczba uczestników: 28 osób ( przedstawiciele sektora społecznego i prywatnego, spółek 

miejskich, radni, pracownicy UM, mieszkańcy miasta, kierownicy instytucji kultury) 

Cel: wypracowanie głównych wyzwań rozwoju obszaru instytucjonalnego, zdefiniowanie 

problemu głównego i problemów niższego rzędu oraz wyznaczenie celu głównego. 

 

Cel główny rozwoju instytucjonalnego: 

 

TOMASZÓW MAZOWIECKI – MIASTO GOTOWE NA ROZWÓJ I WRAŻLIWE NA POTRZEBY 

MIESZKAŃCÓW 

 

Priorytety: 

• Efektywny system zarządzania miastem. 

• Wysoki stopień współzarządzania miastem. 

• Efektywny system współpracy sieciowej, w tym międzysektorowej. 
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W trakcie warsztatów zdefiniowano również system wartości, na którym opierać się będzie 

realizacja działań w zakresie rozwoju instytucjonalnego. Są to wartości, które już dziś 

charakteryzują miasto i partnerów instytucjonalnych w Tomaszowie Mazowieckim: 

kompetencja (wiedza), pracowitość, konsekwencja, doświadczenie i wymiana doświadczeń, 

tempo, niezłomność, nastawienie na cel, ukierunkowanie na mieszkańców, zaangażowanie, 

praca zespołowa, wsparcie wzajemne, determinacja, zaufanie, chęć uczenia się. 

Rozwinięciem celów i priorytetów rozwoju instytucjonalnego są wyzwania rozwojowe 

(potrzeby rozwoju instytucjonalnego). Zbudowane zostały w oparciu o analizę SWOT. 

Poszczególne czynniki analizy SWOT konfrontowane były z celem głównym oraz priorytetami, 

tj. poszukiwano odpowiedzi na pytanie: czy dane czynniki przyczynią się do osiągnięcia celu,  

a jeśli tak, to w jaki sposób należy postępować? W ten sposób powstała lista kluczowych  

dla rozwoju instytucjonalnego wyzwań, które zbudowane zostały na bazie potencjałów 

instytucjonalnych miasta, nawiązują do głównych problemów rozwoju instytucjonalnego  

oraz ukierunkowane są na wykorzystanie szans i eliminowanie zagrożeń. 
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Tabela 31. Matryca celów i wyzwań rozwoju instytucjonalnego 

Lp. Wyzwania rozwojowe Nawiązanie do czynników SWOT 

Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój                 

i wrażliwe na potrzeby mieszkańców 

Efektywny 

system 

zarządzania 

miastem 

Wysoki stopień 

współzarządzania 

miastem 

Efektywny 

system 

współpracy 

sieciowej 

 MOCNE STRONY  

1. 
Wspierać kadry zajmujące się zarządzaniem 

miasta. 

Zaangażowana i kompetentna kadra 

zarządzająca, doskonaląca się w zakresie 

zadań wynikających z zarządzania 

strategicznego. 

   

2. - 

Dobrze funkcjonujące standardy i procedury 

odnoszące się do zarządzania finansami 

miasta (stabilność budżetu, realność 

planów). 

   

3. - 

Istniejące, wdrożone procedury wspierania 

rozwoju zawodowego kadr (szkolenia, 

awanse, wewnętrzny system ocen). 

   

4. - 

Istniejąca struktura Urzędu, wraz z 

przypisanym zakresem obowiązków, dobrze 

rozpoznane potrzeby kompetencyjne  

w stosunku do potrzeb funkcjonowania 

administracji 
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Lp. Wyzwania rozwojowe Nawiązanie do czynników SWOT 

Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój                 

i wrażliwe na potrzeby mieszkańców 

Efektywny 

system 

zarządzania 

miastem 

Wysoki stopień 

współzarządzania 

miastem 

Efektywny 

system 

współpracy 

sieciowej 

5. 
Wzmacniać i promować wizerunek służb 

publicznych w oczach mieszkańców. 

Korzystny wizerunek służb publicznych  

w mieści w oczach mieszkańców. 
   

6. 

Wykorzystać doświadczenie w realizacji 

działań partycypacyjnych do doskonalenia  

i rozwijania partycypacyjnego modelu 

zarządzania miastem. 

Istniejące doświadczenie w realizacji działań 

partycypacyjnych, m. in. budżet 

obywatelski, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi – które poddawane są 

bieżącej ewaluacji. 

   

 SŁABE STRONY  

1. 
Wzmocnić system zarządzania 

strategicznego. 

Deficyty w zakresie zarządzania 

strategicznego. 
   

1.1. 
Ujednolicić procedury w zakresie 

zarządzania strategicznego. 

Deficyt w zakresie jednolitości procedur, 

standaryzacji prac związanych  

z zarządzaniem strategicznym. 

   

1.2. 
Poprawić komunikację wewnętrzną oraz 

wzmocnić kulturę zarządzania wiedzą. 

1Słaba komunikacja wewnętrzna oraz brak 

mechanizmów/ kultury zarządzania wiedzą. 
   

1.3. 
Stworzyć efektywny system promocji  

i public relations działań rozwojowych. 

Nieefektywny system promocji i public 

relations działań rozwojowych. 
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Lp. Wyzwania rozwojowe Nawiązanie do czynników SWOT 

Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój                 

i wrażliwe na potrzeby mieszkańców 

Efektywny 

system 

zarządzania 

miastem 

Wysoki stopień 

współzarządzania 

miastem 

Efektywny 

system 

współpracy 

sieciowej 

2. 

Wzmocnić zarządzanie kadrami, które 

zaangażowane są realizację działań 

rozwojowych i zarządzaniem miastem. 

Deficyty w zakresie zarządzania kadrami, 

które zaangażowane są w realizację działań 

rozwojowych i zarządzanie miastem. 

   

2.1. 

Opracować/ ustalić czytelne kryteria/ 

standardy odnoszące się do zakresu 

obowiązków, w szczególności w realizacji 

działań przekrojowych. 

Brak czytelnych kryteriów, standardów 

odnoszących się do zakresu obowiązków,  

w szczególności w realizacji działań 

przekrojowych, wychodzących poza zakres 

danego wydziału/ jednostki. 

   

2.2. 

Wdrożyć rozwiązania technologiczne 

wspierające wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne 

partnerstwa. 

Brak rozwiązań technologicznych 

wspierających wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne 

partnerstwa. 

   

2.3. 

Opracować/ ustalić czytelne kryteria/ 

standardy odnoszące się do zakresu 

obowiązków, w szczególności w realizacji 

działań przekrojowych. 

Brak jednolitych standardów odnoszących 

się do zarządzania kadrami w obrębie 

różnych instytucji i placówek. 

   

3. 

Dostarczać pracownikom systemowo 

aktualnego zasobu wiedzy poprzez system 

szkoleń. 

Deficyty i problemy związane  

z kompetencjami pracowników 

samorządowych – wynikające z dużej 

zmienności przepisów i procedur. 
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Lp. Wyzwania rozwojowe Nawiązanie do czynników SWOT 

Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój                 

i wrażliwe na potrzeby mieszkańców 

Efektywny 

system 

zarządzania 

miastem 

Wysoki stopień 

współzarządzania 

miastem 

Efektywny 

system 

współpracy 

sieciowej 

4. 
Poprawić dostępność administracji 

publicznej dla zewnętrznych interesariuszy. 

Deficyty w zakresie infrastrukturalnym, 

które utrudniają współpracę administracji 

samorządowej z zewnętrznymi 

interesariuszami. 

   

5. 

Wzmocnić/ rozwinąć system wewnętrznej 

samooceny działań miasta w zakresie 

współpracy i kontaktów z interesariuszami. 

Deficyty w zakresie samooceny  

i wewnętrznej ewaluacji działań i kontaktów 

miasta z interesariuszami. 

   

6. 
Rozwinąć skuteczniejsze rozwiązania  

z zakresu partycypacji społecznej. 

Deficyty w zakresie wdrożenia skutecznych 

rozwiązań partycypacyjnych 
   

 SZANSE  

1. 

Finansować działania wspierające rozwój 

instytucjonalny, dla których barierą jest 

brak środków finansowych, w tym: 

• Wdrożyć rozwiązania 

technologiczne wspierające 

wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne 

partnerstwa. 

Rosnąca aktywność ekonomiczna 

mieszkańców, rosnące wynagrodzenia, 

przyciąganie migrantów ekonomicznych – 

wpływająca na popyt lokalny i budżet 

miasta – skutkujący poprawą zdolności 

budżetowych miasta. 
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Lp. Wyzwania rozwojowe Nawiązanie do czynników SWOT 

Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój                 

i wrażliwe na potrzeby mieszkańców 

Efektywny 

system 

zarządzania 

miastem 

Wysoki stopień 

współzarządzania 

miastem 

Efektywny 

system 

współpracy 

sieciowej 

• Rozwinąć skuteczniejsze 

rozwiązania z zakresu partycypacji 

społecznej. 

2. 
Rozwinąć skuteczniejsze rozwiązania  

z zakresu partycypacji społecznej. 

Rozwinięty, dojrzały, partycypacyjny model 

zarządzania miastem (z udziałem 

mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych). 

   

3. 
Rozwinąć skuteczniejsze rozwiązania  

z zakresu partycypacji społecznej. 

Dobrej jakości, ambitne, zbudowane  

w sposób partycypacyjny plany rozwojowe 

miasta, 

   

4. Wdrożyć rozwiązania technologiczne 

wspierające wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne 

partnerstwa. 

Wdrożone i przećwiczone narzędzia 

inteligentnego miasta, w tym oparte  

na technologiach IT. 

   

5. Wdrożyć rozwiązania technologiczne 

wspierające wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne 

partnerstwa. 

 

Udoskonalony proces zarządzania 

strategicznego w oparciu o nabywane 

doświadczenie,  dobre praktyki oraz 

informacje pozyskiwane od interesariuszy – 

wspierany przez narzędzia IT, kulturę 

dzielenia się wiedzy. 
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Lp. Wyzwania rozwojowe Nawiązanie do czynników SWOT 

Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój                 

i wrażliwe na potrzeby mieszkańców 

Efektywny 

system 

zarządzania 

miastem 

Wysoki stopień 

współzarządzania 

miastem 

Efektywny 

system 

współpracy 

sieciowej 

Rozwinąć skuteczniejsze rozwiązania  

z zakresu partycypacji społecznej. 

 ZAGROŻENIA   

1. Rozwinąć skuteczniejsze rozwiązania  

z zakresu partycypacji społecznej. 

Poprawić dostępność administracji 

publicznej dla zewnętrznych interesariuszy. 

Niska aktywność społeczna w mieście, niski 

poziom dostępności miasta dla wybranych 

grup społecznych – co w istotny sposób 

ograniczać będzie skuteczność wdrażanych 

narzędzi partycypacji społecznej. 

   

2. 

Stworzyć efektywny system promocji  

i public relations działań rozwojowych. 

Bariery rozwoju ekonomicznego miasta,  

w tym niska przedsiębiorczość 

indywidualna, mało zróżnicowana oferta 

pracy, brak IOB, brak terenów 

inwestycyjnych – co skutkować będzie 

deficytami w zakresie finansowania rozwoju 

instytucjonalnego w mieście. 

   

3. - 

 

 

 

Drenaż zasobów ludzkich (w tym ubytek 

młodych – głównie ze względu na edukację  

i pracę) oraz niekorzystne zjawiska 

demograficzne (przechodzenie na 

emeryturę) – co oznaczać będzie deficyt 

   



171 
 

Lp. Wyzwania rozwojowe Nawiązanie do czynników SWOT 

Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój                 

i wrażliwe na potrzeby mieszkańców 

Efektywny 

system 

zarządzania 

miastem 

Wysoki stopień 

współzarządzania 

miastem 

Efektywny 

system 

współpracy 

sieciowej 

 kadr dla funkcjonowania i zarządzania 

miastem. 

4. Rozwinąć skuteczniejsze rozwiązania  

z zakresu partycypacji społecznej (włączyć 

partnerów społecznych). 

Poprawić dostępność administracji 

publicznej dla zewnętrznych interesariuszy. 

Rosnący dynamicznie popyt na usługi 

pomocy społecznej, opieki zdrowotnej 

– co pomimo wdrożenia rozwiązań  

z zakresu instytucjonalnego nie spowoduje 

pełnego rozwiązania problemu. 

   

5. 

Dostarczać pracownikom systemowo 

aktualnego zasobu wiedzy poprzez system 

szkoleń. 

Częste zmiany przepisów i uwarunkowań 

zewnętrznych dla działalności samorządu,  

a tym samym trudność w dostosowaniu  

do się zmieniających się procedur, 

konieczność przestrzegania i egzekwowania 

przepisów prawnych. 
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Ostatecznie struktura hierarchiczna planu rozwoju instytucjonalnego przedstawia się 

następująco: 

Cel główny: Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój i wrażliwe na potrzeby 

mieszkańców 

Priorytet: I.1 Efektywny system zarządzania miastem. 

Wyzwania: 

I.1.1. Wspierać kadry zajmujące się zarządzaniem miasta. 

I.1.2. Wzmocnić zarządzanie kadrami, które zaangażowane są realizację działań rozwojowych 

zarządzaniem miastem. 

I.1.3. Ujednolicić procedury w zakresie zarządzania strategicznego. 

I.1.4. Stworzyć efektywny system promocji i public relations działań rozwojowych 

I.1.5. Dostarczać pracownikom systemowo aktualnego zasobu wiedzy poprzez system szkoleń. 

Priorytet I.2. Wysoki stopień współzarządzania miastem. 

Wyzwania: 

I.2.1. Wzmacniać i promować wizerunek służb publicznych w oczach mieszkańców. 

I.2.2. Wykorzystać doświadczenie w realizacji działań partycypacyjnych do doskonalenia  

i rozwijania partycypacyjnego modelu zarządzania miastem. 

I.2.3. Poprawić dostępność administracji publicznej dla zewnętrznych interesariuszy. 

I.2.4. Wzmocnić/ rozwinąć system wewnętrznej samooceny działań miasta w zakresie 

współpracy i kontaktów z interesariuszami. 

I.2.5. Rozwinąć skuteczniejsze rozwiązania z zakresu partycypacji społecznej (w tym włączyć 

partnerów społecznych). 

Priorytet I.3. Efektywny system współpracy sieciowej, w tym międzysektorowej. 

Wyzwania: 

I.3.1. Poprawić komunikację wewnętrzną oraz wzmocnić kulturę zarządzania wiedzą. 

I.3.2. Opracować/ ustalić czytelne kryteria/ standardy odnoszące się do zakresu obowiązków, 

w szczególności w realizacji działań przekrojowych. 

I.3.3. Wdrożyć rozwiązania technologiczne wspierające wewnętrzną komunikację, zarządzanie 

wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 
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V. Opis planowanych działań  
 

 

 

 

 

 

 

 

W tym rozdziale zaprezentowano działania odnoszące się do rozwoju instytucjonalnego. 

Działania integrują przedsięwzięcia, które są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy 

instytucjonalne. Jednocześnie działania rozwoju instytucjonalnego są komplementarne  

do działań rozwoju lokalnego. Szczegółowe opisy poszczególnych działań i przedsięwzięć ujęte 

zostały w Generatorze PRL/PRI i stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.  

 

 

Działanie 1. Podniesienie standardów zarządzania w Urzędzie Miasta w Tomaszowie 

Mazowieckim i jednostkach podległych 

 

Cel  Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój i wrażliwe na 

potrzeby mieszkańców 

Opis działania  

 

Działanie ukierunkowane będzie na wzmocnienie potencjału 

technologicznego i organizacyjnego Urzędu Miasta i jednostek 

podległych, zaangażowanych w ważne dla wyzwań rozwoju lokalnego 

obszary funkcjonowania miasta. Działanie polegać będzie na 

wzmocnieniu wiedzy pracowników jst z zakresu zarządzania oraz 

rozwinięciu rozwiązań technologicznych (sprzęt i oprogramowanie), 

które wspierać będzie zarządzanie miastem i realizacją działań 

rozwojowych, a których efekt będzie dodatkowo mierzony 

indywidualnie opracowanym syntetycznym wskaźnikiem poziomu 

jakości życia w mieście. 

Typ działania Inwestycyjne / nieinwestycyjne  

Podmioty 

realizujące 

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Zakładane 

produkty 

• Jednolity system zarządzania dla Urzędu Miasta w Tomaszowie 

Mazowieckim oraz jednostek podległych, w tym: 

o System zarządzania zasobami (ERP) w Urzędzie Miasta i 

jednostkach podległych, 
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o Moduł „Otwarte dane – system raportowania i analiz”  

w Urzędzie Miasta i Jednostkach podległych, w tym: 

syntetyczny wskaźnika poziomu jakości życia w mieście, 

o System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w 

Urzędzie Miasta i jednostkach podległych, 

o Oprogramowanie projektowe służącego do opracowania 

działań strategicznych i projektowych, 

o Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, 

o Certyfikowany system zarządzania projektem dla 20 

pracowników Urzędu Miasta koordynujących projekty, 

o Platforma do pracy zdalnej i e-learningu, 

o Oprogramowanie do obsługi służby zdrowia w ORDN. 

 

• Przeszkoleni pracownicy Urzędu Miasta i jednostek podległych 

w celu podniesienia kompetencji zarządzania i wdrożenia  

w funkcjonowanie systemów, w tym: 

o Przeszkolonych 500 pracowników Urzędu Miasta  

i jednostek podległych w zakresie wdrożonych systemów 

komputerowych,  

o Certyfikowanych 20 pracowników w zakresie 

zarządzania projektem,  

o Przeszkolonych 18 pracowników Urzędu Miasta  

z programu QGIS, 

o Przeszkolonych 10 pracowników ORDN w zakresie 

oprogramowania specjalistycznego.  

 

• Zintegrowana miejska baza danych:  

o Baza danych do programu Limon, 

o Baza zabudowy działek w programie QGIS, 

o Baza granic stanowisk archeologicznych w wersji 

wektorowej, 

o Analiza uwarunkowań środowiskowych pod kątem 

wskazania terenów korzystnych i niekorzystnych  

dla lokalizacji zabudowy na obszarze miasta, 
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o Analiza ekonomiczna, środowiskowa i społeczna oraz 

prognoza demograficzna na potrzeby opracowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego,  

o Badanie Opinii Pracowników. 

 

• Rozwinięte rozwiązania technologiczne, w tym: 

o Serwerownia w Urzędzie Miasta na potrzeby systemu 

zarządzania, 

o Zmodernizowana i rozbudowana serwerownia  

w Urzędzie Miasta na potrzeby przechowywania kopii 

zapasowych,   

o Sieć światłowodowa łącząca Urząd Miasta i wszystkie 

pomioty zaangażowane, 

o Zmodernizowane komputerowe stanowiska pracy  

w Urzędzie Miasta, 

o Nowoczesne stanowiska pracy do analiz danych, 

o Nowoczesne stanowiska pracy do realizacji zadań 

związanych z zarządzaniem przestrzennym wspomagane 

specjalistycznymi urządzeniami, 

o Nowoczesne komputerowe stanowiska pracy  

w jednostkach oświatowych i opiekuńczych,  

o Wewnętrzna sieć internetowa oraz nowoczesne 

komputerowe stanowiska pracy w Ośrodku Rehabilitacji 

Dzieci Niepełnosprawnych, 

o Wewnętrzna sieć internetowa oraz nowoczesne 

komputerowe stanowiska pracy w Centrum Usług 

Wspólnych. 

 

• Utworzone dwa stanowiska pracy zespołu ds. danych miejskich, 

odpowiedzialnych za kompleksową analizę danych. 

Zakładane efekty Działanie poprawi efektywność zarządzania miastem. Efektem realizacji 

działania będzie podniesienie kompetencji i umiejętności kadr,  

w szczególności w zakresie zarządzania projektami i zarządzania 
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miastem, w tym również współpracy. Umiejętności i kompetencje kadr, 

jak też ich potencjał związany z zaangażowaniem, chęciom podnoszenia 

swojej wiedzy – wspierany będzie przez rozwiązania technologiczne  

i informatyczne. Ważnym efektem realizacji działania będzie 

wzmocnienie procesu zarządzania strategicznego miastem, m. in. dzięki 

integracji baz danych i wzmocnienia kadrowego. Realizacja działania 

przyczyni się również do efektywniejszego wdrażania usług publicznych, 

w tym w sferze oświatowej i pomocy społecznej. Ważnym efektem 

będzie wzmocnienie systemu planowania przestrzennego, co pozwoli 

efektywniej wykorzystywać atuty miasta, takie jak potencjał do 

kreowania oferty czasu wolnego, rozwiązania komunikacyjne oparte  

na strukturze przestrzennej miasta. Pozwoli to również podejmować 

efektywniejsze działania w zakresie ochrony środowiska.  

Do jakich wyzwań 

rozwoju 

instytucjonalnego 

nawiązuje 

działanie? 

Priorytet: I.1 Efektywny system zarządzania miastem. 

I.1.1. Wspierać kadry zajmujące się zarządzaniem miasta. 

I.1.2. Wzmocnić zarządzanie kadrami, które zaangażowane są realizację 

działań rozwojowych zarządzaniem miastem. 

I.1.3. Ujednolicić procedury w zakresie zarządzania strategicznego. 

I.1.5. Dostarczać pracownikom systemowo aktualnego zasobu wiedzy 

poprzez system szkoleń. 

 

Priorytet I.3. Efektywny system współpracy sieciowej, w tym 

międzysektorowej. 

I.3.1. Poprawić komunikację wewnętrzną oraz wzmocnić kulturę 

zarządzania wiedzą. 

I.3.2. Opracować/ ustalić czytelne kryteria/ standardy odnoszące się  

do zakresu obowiązków, w szczególności w realizacji działań 

przekrojowych. 

I.3.3. Wdrożyć rozwiązania technologiczne wspierające wewnętrzną 

komunikację, zarządzanie wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 
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Jakie problemy 

instytucjonalne 

działanie 

rozwiązuje? 

• Deficyt w zakresie jednolitości procedur, standaryzacji prac 

związanych z zarządzaniem strategicznym. 

• Słaba komunikacja wewnętrzna oraz brak mechanizmów/ 

kultury zarządzania wiedzą. 

• Brak czytelnych kryteriów, standardów odnoszących się  

do zakresu obowiązków, w szczególności w realizacji działań 

przekrojowych, wychodzących poza zakres danego wydziału/ 

jednostki. 

• Brak rozwiązań technologicznych wspierających wewnętrzną 

komunikację, zarządzanie wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 

• Brak jednolitych standardów odnoszących się do zarządzania 

kadrami w obrębie różnych instytucji i placówek. 

• Deficyty i problemy związane z kompetencjami pracowników 

samorządowych – wynikające z dużej zmienności przepisów i 

procedur. 

Jakie potencjały 

instytucjonalne 

działanie 

wykorzystuje? 

• Zaangażowana i kompetentna kadra zarządzająca, doskonaląca 

się w zakresie zadań wynikających z zarządzania strategicznego 

(w tym cechy kompetencyjne takie jak otwartość na zmiany  

i chęć uczenia się). 

• Istniejące, wdrożone procedury wspierania rozwoju 

zawodowego kadr (szkolenia, awanse, wewnętrzny system 

ocen). 

• Istniejąca struktura Urzędu, wraz z przypisanym zakresem 

obowiązków, dobrze rozpoznane potrzeby kompetencyjne  

w stosunku do potrzeb funkcjonowania administracji. 

Do jakich 

problemów 

rozwoju 

lokalnego 

nawiązuje 

działanie? 

• Niedostatecznie rozwinięte produkty Przemysłów Czasu 

Wolnego w zakresie infrastrukturalnym, organizacyjnym  

i kadrowym.  

• Bariery rozwoju ekonomicznego miasta, w tym niska 

przedsiębiorczość indywidualna, mało zróżnicowana oferta 

pracy, brak IOB, brak terenów inwestycyjnych. 

• Niska rozpoznawalność miasta, słaba promocja oferty miasta 

wśród mieszkańców i turystów.  
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• Zły stan środowiska w mieście, w tym zła jakość powietrza, wód 

powierzchniowych i hałas.  

• Rosnący popyt na usługi pomocy społecznej, opieki zdrowotnej 

– brak pełnego zaspokojenie potrzeb socjalnych mieszkańców 

(starzenie się społeczeństwa). 

• Niski poziom standardów dostępności – chaos przestrzenny 

oraz bariery funkcjonalno-przestrzenne. 

• Niski poziom wykorzystywania systemów inteligentnego 

zarządzania miastem. 

Spójność 

działania z 

wyzwaniami 

rozwoju 

lokalnego. 

• Wzmocnić potencjał organizacyjny, kadrowy, zarządczy, 

infrastrukturalny organizacji działających w sferze przemysłów 

czasu wolnego w mieście (w tym instytucji sportu i rekreacji, 

kultury) – jak kluczowych podmiotów zarządzających „Areną 

aktywności”. 

• Wzmacniać i wspierać służby pomocy społecznej, opieki 

zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe – w celu realizacji 

polityki społecznej, w tym senioralnej w mieście. 

• Zbudować koncepcję promocji i ją realizować/ promować popyt 

na usługi czasu wolnego w mieście. 

• Wzmocnić/ rozwinąć narzędzia planowania przestrzennego 

miasta. 

 

 

 

Działanie 2. Tworzenie warunków dla współzarządzania, dzielenia się wiedzą oraz rozwijania 

partnerstw międzysektorowych i współpracy sieciowej. 

 

Cel  Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój i wrażliwe  

na potrzeby mieszkańców 

Opis działania  Działanie integruje przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne oraz 

technologiczne, które mają podnieść poziom kompetencji kadr 
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 samorządowych, w szczególności w zakresie komunikacji wewnętrznej 

oraz zewnętrznej, czyli z interesariuszami samorządu lokalnego oraz 

partnerami ważnych dla miasta działań rozwojowych (m. in. z zakresu 

przemysłów czasu wolnego). Z drugiej strony działanie ukierunkowane 

jest na włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem (model 

partycypacyjny) oraz zwiększenie zasięgu korzystania przez 

mieszkańców z wdrożonych nowoczesnych usług publicznych. 

Tomaszów Mazowiecki pragnie dzielić się swoim zdobytym 

doświadczeniem poprzez upowszechnianie dobrych praktyk.  

Typ działania Nieinwestycyjne 

Podmioty 

realizujące 

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Zakładane 

produkty 

• Ponadlokalne partnerstwo w celu wypracowania 

założeń/koncepcji sieci komunikacji rowerowej w regionie. 

• Ponadlokalna koncepcja budowy obwodnicy miasta. 

• Publikacja pod roboczym tytułem "Podręcznik dobrych praktyk" 

w dwóch wersjach językowych - "Podręcznik dobrych praktyk"  

w wersji online oraz wersji drukowanej (300 szt.). 

• Kampania społeczna na rzecz promocji wdrożonych 

nowoczesnych usług publicznych (w tym: 4 filmy instruktażowe - 

10 minutowe, prezentujących m. in. zasady obsługi e-usług lub 

recyklomatu, a także innych rozwiązań wdrożonych w ramach 

PRI i PRL; przeprowadzenie około 10 spotkań z mieszkańcami 

miasta; instruktaż online do korzystania z e-usług i innych 

rozwiązań wdrożonych w ramach PRI i PRL), 

• Portal mieszkańca i pracownika jst – posiadający funkcję 

platformy wymiany wiedzy i doświadczeń zarówno pomiędzy 

mieszkańcami i pracownikami Urzędu, jak również w obrębie 

samego samorządu. 

• Przeszkolonych 100 pracowników jednostki samorządu 

terytorialnego w celu poprawy komunikacji wewnętrznej. 

Zakładane efekty Miasto w wymiarze instytucjonalnym poprawi komunikację 

wewnętrzną oraz zewnętrzną. Pozwoli to efektywniej planować, 
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wdrażać i realizować zamierzenia rozwojowe, wykorzystując efekt 

synergii (dzielenia się wiedzą), potencjały partnerów (w szczególności  

w kwestiach istotnych dla rozwoju lokalnego), a przede wszystkim 

zwiększy udział mieszkańców w kreowaniu rozwoju miasta.  

Efektem działania będzie zwiększenie zasięgu korzystania przez 

mieszkańców z wdrożonych, nowoczesnych usług publicznych.  

Uzyskana wiedza oraz wdrożone narzędzia komunikacji wewnętrznej  

i zewnętrznej wzmocnią wizerunek miasta – zarówno w oczach 

pracowników jst, partnerów, odbiorców, np. inwestorów oraz przede 

wszystkim mieszkańców.  

Działanie pozwoli efektywniej wykorzystywać istniejące rozwiązania z 

zakresu partycypacji społecznej – zwiększając ich zasięg. 

 

Warto podkreślić iż w ramach PRL wdrożone zostaną „Standardy 

komunikacji i partycypacji społecznej dla miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego" oraz opracowany zostanie wieloletnie programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi – co będzie 

komplementarne do efektów działania realizowanego w ramach PRI,  

tj. pozwoli wdrażać ideę miasta współrządzonego przez mieszkańców.   

 

Do jakich wyzwań 

rozwoju 

instytucjonalnego 

nawiązuje 

działanie? 

Priorytet I.2. Wysoki stopień współzarządzania miastem. 

I.2.1. Wzmacniać i promować wizerunek służb publicznych w oczach 

mieszkańców. 

I.2.2. Wykorzystać doświadczenie w realizacji działań partycypacyjnych 

do doskonalenia i rozwijania partycypacyjnego modelu zarządzania 

miastem. 

I.2.3. Poprawić dostępność administracji publicznej dla zewnętrznych 

interesariuszy. 

I.2.4. Wzmocnić/ rozwinąć system wewnętrznej samooceny działań 

miasta w zakresie współpracy i kontaktów z interesariuszami. 
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I.2.5. Rozwinąć skuteczniejsze rozwiązania z zakresu partycypacji 

społecznej (w tym włączyć partnerów społecznych). 

 

Priorytet I.3. Efektywny system współpracy sieciowej, w tym 

międzysektorowej. 

 

I.3.1. Poprawić komunikację wewnętrzną oraz wzmocnić kulturę 

zarządzania wiedzą. 

I.3.3. Wdrożyć rozwiązania technologiczne wspierające wewnętrzną 

komunikację, zarządzanie wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 

Jakie problemy 

instytucjonalne 

działanie 

rozwiązuje? 

• Słaba komunikacja wewnętrzna oraz brak mechanizmów/ 

kultury zarządzania wiedzą. 

• Nieefektywny system promocji i public relations działań 

rozwojowych. 

• Brak rozwiązań technologicznych wspierających wewnętrzną 

komunikację, zarządzanie wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 

• Deficyty w zakresie infrastrukturalnym, które utrudniają 

współpracę administracji samorządowej z zewnętrznymi 

interesariuszami (wdrożenie rozwiązań technologicznych 

częściowo wspierać będzie rozwiązanie tego problemu).  

• Deficyty w zakresie samooceny i wewnętrznej ewaluacji działań 

i kontaktów miasta z interesariuszami. 

• Deficyty w zakresie wdrożenia skutecznych rozwiązań 

partycypacyjnych. 

Jakie potencjały 

instytucjonalne 

działanie 

wykorzystuje? 

• Zaangażowana i kompetentna kadra zarządzająca, doskonaląca 

się w zakresie zadań wynikających z zarządzania strategicznego. 

• Zasadniczo korzystny wizerunek służb publicznych w mieści w 

oczach mieszkańców. 

• Istniejące doświadczenie w realizacji działań partycypacyjnych, 

m. in. budżet obywatelski, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi. 
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Do jakich 

problemów 

rozwoju 

lokalnego 

nawiązuje 

działanie? 

• Niedostatecznie rozwinięte i zintegrowane produkty 

Przemysłów Czasu Wolnego w zakresie infrastrukturalnym, 

organizacyjnym i kadrowym. 

• Niska rozpoznawalność miasta, słaba promocja oferty miasta 

wśród mieszkańców i turystów. 

• Zły stan środowiska w mieście, w tym zła jakość powietrza, wód 

powierzchniowych i hałas. 

• Bariery rozwoju ekonomicznego miasta, w tym niska 

przedsiębiorczość indywidualna, mało zróżnicowana oferta 

pracy, brak IOB, brak terenów inwestycyjnych. 

• Niska aktywność społeczna w mieście, niski poziom dostępności 

miasta dla wybranych grup społecznych. 

Spójność 

działania z 

wyzwaniami 

rozwoju 

lokalnego. 

• Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną mieszkańców, w 

tym poprawić dostępność miasta. 

• Rozwijać współpracę z przedsiębiorcami, jako ważnymi 

partnerami promocji i być może finansowanie/ wspieranie 

sportu. 

• Wspierać rozwój postaw przedsiębiorczych, dobrze rozpoznać 

bariery rozwoju przedsiębiorczości miasta, tworzyć możliwości 

do rozwoju innowacyjnych i konkurencyjnych branż 

gospodarczych, w tym usług bazujących na specjalizacji 

sportowej. 

• Wykorzystać walory przyrodnicze i rekreacyjne miasta i 

otoczenia do rozwijania oferty sportowej i rekreacyjnej. 

• Stworzyć funkcjonalną strefę rekreacji i wypoczynku w oparciu o 

atuty przestrzenie miasta. 

• Rozwijać i promować powiązania komunikacyjne, w tym 

komunikację publiczną w układzie regionalnym i funkcjonalnym. 

• Poprawić układ komunikacyjny miasta. 

• Wzmocnić potencjał organizacyjny, kadrowy, zarządczy, 

infrastrukturalny organizacji działających w sferze przemysłów 

czasu wolnego w mieście (w tym instytucji sportu i rekreacji, 

kultury) – jak kluczowych podmiotów zarządzających „Areną 

aktywności”. 
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• Wzmacniać i wspierać służby pomocy społecznej, opieki 

zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe – w celu realizacji 

polityki społecznej, w tym senioralnej w mieście. 

• Zbudować koncepcję promocji i ją realizować/ promować popyt 

na usługi czasu wolnego w mieście. 

• Wzmocnić/ rozwinąć narzędzia planowania przestrzennego 

miasta. 

 

 

 

 

Działanie 3. URZĄDzamy – podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności 

publicznej i przestrzeni miejskiej 

 

Cel  Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój i wrażliwe na 

potrzeby mieszkańców 

Opis działania  

 

Działanie polegać będzie na realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, 

organizacyjnych i szkoleniowych dla kadr jst, które przyczyniać się będą 

do poprawy dostępności usług publicznych i przestrzeni miasta. Istotny 

ciężar działania związany będzie z poprawą dostępności Urzędu Miasta 

 i usług publicznych zlokalizowanych w głównym budynku tego urzędu. 

Ważne będzie zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników  

jst z zakresu obsługi i kontaktów z osobami niepełnosprawnymi.  

Typ działania Inwestycyjne/ nieinwestycyjne  

Podmioty 

realizujące 

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Zakładane 

produkty 

• Poprawiona dostępność usług publicznych i przestrzeni 

publicznych, w tym: 

o Winda w budynku głównym Urzędu Miasta, 

o 3 miejsca odpoczynku budynku głównym Urzędu Miasta,  
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Działanie 3. URZĄDzamy – podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności 

publicznej i przestrzeni miejskiej 

 

o Infrastruktura do obsługi klientów ze szczególnymi 

potrzebami (kasy, kancelaria, okienka), 

o 1 elektroniczna tablica informacyjna w budynku 

głównym Urzędu Miasta, 

o 14 tablic informacyjnych lokalizacyjnych w Urzędzie 

Miasta, instytucjach miejskich oraz w przestrzeni 

publicznej –  

o Sieć 46 znaczników elektronicznych na terenie urzędu 

miasta, instytucji miejskich i w przestrzeni publicznej. 

• Opracowane i wdrożone zasady „Standardów dostępności  

dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, w tym: 

o Opracowane „Standardy dostępności dla Miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego”, 

o Licencja na oprogramowanie do transkrypcji,  

o Licencja na oprogramowanie sprawdzające poziom 

skomplikowania tekstu, 

o Przeszkolonych 75 pracowników urzędu i jednostek 

podległych w zakresie transkrypcji i sprawdzania 

poziomu skomplikowania tekstu, 

o Przeszkolonych 20 osób z języka migowego –  

o Przeszkolonych 75 kierowców komunikacji publicznej  

w zakresie obsługi pasażerów ze specjalnymi 

potrzebami, 

o  Przeszkolonych 30 osób z zakresu obsługi wdrożonego 

systemu informacyjno – komunikacyjnego. 

Zakładane efekty Działanie przyczyni się do podnoszenia dostępności usług publicznych  

i przestrzeni publicznych, w szczególności usług administracyjnych, 

które świadczone są w budynku Urzędu Miasta, w którym 

zdiagnozowano szereg barier i deficytów.  

Poprawa dostępności do usług publicznych związana będzie również  

z kwestiami organizacyjnymi i kompetencjami pracowników jst. Zakłada 

się, że przeszkolenie dużej grupy pracowników jst w zakresie obsługi 

osób z niepełnosprawnościami istotnie poprawi dostępność usług.  
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Działanie 3. URZĄDzamy – podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności 

publicznej i przestrzeni miejskiej 

 

Działanie przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku kadr jst, 

wzmacniać będzie przekazać „otwartości miasta” i wpisywać będzie się 

w koncepcję partycypacyjnego modelu zarządzania miastem.   

Do jakich wyzwań 

rozwoju 

instytucjonalnego 

nawiązuje 

działanie? 

Priorytet I.2. Wysoki stopień współzarządzania miastem. 

• Wzmacniać i promować wizerunek służb publicznych w oczach 

mieszkańców. 

• Poprawić dostępność administracji publicznej dla zewnętrznych 

interesariuszy. 

• Rozwinąć skuteczniejsze rozwiązania z zakresu partycypacji 

społecznej (w tym włączyć partnerów społecznych). 

Jakie problemy 

instytucjonalne 

działanie 

rozwiązuje? 

• Deficyty w zakresie infrastrukturalnym, które utrudniają 

współpracę administracji samorządowej z zewnętrznymi 

interesariuszami. 

• Nieefektywny system promocji i public relations działań 

rozwojowych. 

• Deficyty w zakresie wdrożenia skutecznych rozwiązań 

partycypacyjnych. 

Jakie potencjały 

instytucjonalne 

działanie 

wykorzystuje? 

• Zaangażowana i kompetentna kadra zarządzająca, doskonaląca 

się w zakresie zadań wynikających z zarządzania strategicznego. 

• Istniejąca struktura Urzędu, wraz z przypisanym zakresem 

obowiązków, dobrze rozpoznane potrzeby kompetencyjne  

w stosunku do potrzeb funkcjonowania administracji. 

• Zasadniczo korzystny wizerunek służb publicznych w mieści  

w oczach mieszkańców. Działalność urzędu miasta jest oceniana 

pozytywnie pod kątem uprzejmości, kultury osobistej 

pracowników, zaangażowanie pracowników i gotowość  

do pomocy oraz wiedzę i kompetencje. 

• Istniejące doświadczenie w realizacji działań partycypacyjnych, 

m. in. budżet obywatelski, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi – które poddawane są bieżącej ewaluacji. 

Do jakich 

problemów 

rozwoju 

• Niska aktywność społeczna w mieście, niski poziom dostępności 

miasta dla wybranych grup społecznych. 
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Działanie 3. URZĄDzamy – podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności 

publicznej i przestrzeni miejskiej 

 

lokalnego 

nawiązuje 

działanie? 

• Niski poziom standardów dostępności miasta, wykluczenie 

wybranych grup społecznych, także ze względu na starzejące się 

społeczeństwo. 

Spójność 

działania z 

wyzwaniami 

rozwoju 

lokalnego. 

• Wzmacniać partnerów społecznych, w szczególności 

działających na rzecz aktywności mieszkańców, jako ważnych 

partnerów wnoszących potencjał intelektualny, organizacyjny  

i społeczny.   

• Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną mieszkańców,  

w tym poprawić dostępność miasta. 
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Komplementarność PRI 

Priorytety i wyzwania rozwojowe 

Cel główny: Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój i wrażliwe na 

potrzeby mieszkańców 

Działanie 1. Podniesienie 

standardów zarządzania w 

Urzędzie Miasta w 

Tomaszowie Mazowieckim  

i jednostkach podległych 

Działanie 2.  

Tworzenie warunków dla 

współzarządzania, 

dzielenia się wiedzą oraz 

rozwijania partnerstw 

międzysektorowych i 

współpracy sieciowej 

Działanie 3.  

URZĄDzamy – 

podniesienie 

standardów dostępności 

w obiektach 

użyteczności publicznej  

i przestrzeni miejskiej  

Priorytet 1. Efektywny system zarządzania miastem    

I.1.1. Wspierać kadry zajmujące się zarządzaniem miasta. 

 

   

I.1.2. Wzmocnić zarządzanie kadrami, które zaangażowane są realizację działań 

rozwojowych i zarządzaniem miastem. 

   

I.1.3. Ujednolicić procedury w zakresie zarządzania strategicznego. 

 

   

I.1.4. Stworzyć efektywny system promocji i public relations działań rozwojowych. 

 

   

I.1.5. Dostarczać pracownikom systemowo aktualnego zasobu wiedzy poprzez system 

szkoleń 

   

Priorytet 2. Wysoki stopień współzarządzania miastem    

I.2.1. Wzmacniać i promować wizerunek służb publicznych w oczach mieszkańców. 
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Priorytety i wyzwania rozwojowe 

Cel główny: Tomaszów Mazowiecki – miasto gotowe na rozwój i wrażliwe na 

potrzeby mieszkańców 

Działanie 1. Podniesienie 

standardów zarządzania w 

Urzędzie Miasta w 

Tomaszowie Mazowieckim  

i jednostkach podległych 

Działanie 2.  

Tworzenie warunków dla 

współzarządzania, 

dzielenia się wiedzą oraz 

rozwijania partnerstw 

międzysektorowych i 

współpracy sieciowej 

Działanie 3.  

URZĄDzamy – 

podniesienie 

standardów dostępności 

w obiektach 

użyteczności publicznej  

i przestrzeni miejskiej  

I.2.2. Wykorzystać doświadczenie w realizacji działań partycypacyjnych do 

doskonalenia i rozwijania partycypacyjnego modelu zarządzania miastem. 

   

I.2.3. Poprawić dostępność administracji publicznej dla zewnętrznych interesariuszy. 

 

   

I.2.4. Wzmocnić/ rozwinąć system wewnętrznej samooceny działań miasta w zakresie 

współpracy i kontaktów z interesariuszami. 

   

I.2.5. Rozwinąć skuteczniejsze rozwiązania z zakresu partycypacji społecznej (w tym 

włączyć partnerów społecznych). 

   

Priorytet 3. Efektywny system współpracy sieciowej, w tym międzysektorowej    

I.3.1. Poprawić komunikację wewnętrzną oraz wzmocnić kulturę zarządzania wiedzą. 

 

   

I.3.2. Opracować/ ustalić czytelne kryteria/ standardy odnoszące się do zakresu 

obowiązków, w szczególności w realizacji działań przekrojowych. 

   

I.3.3. Wdrożyć rozwiązania technologiczne wspierające wewnętrzną komunikację, 

zarządzanie wiedzą i wewnętrzne partnerstwa. 

   

Źródło: opracowanie własne 
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Spójność działań PRL oraz PRI 

Cele i działania PRL 

Cel główny PRI: Tomaszów Mazowiecki – miasto 

gotowe na rozwój i wrażliwe na potrzeby 

mieszkańców 

Działanie 1. 

Podniesienie 

standardów 

zarządzania 

w Urzędzie 

Miasta w 

Tomaszowie 

Mazowieckim  

i jednostkach 

podległych 

Działanie 2.  

Tworzenie 

warunków dla 

współzarządzania, 

dzielenia się wiedzą 

oraz rozwijania 

partnerstw 

międzysektorowych 

i współpracy 

sieciowej  

Działanie 3.  

URZĄDzamy – 

podniesienie 

standardów 

dostępności  

w obiektach 

użyteczności 

publicznej  

i przestrzeni 

miejskiej 

Cel 1. Łączy nas aktywność – poprawa jakości życia w Tomaszowie Mazowieckim - rozwój aktywności 

społecznej, gospodarczej, kulturowej i sportowo-rekreacyjnej. 

Działanie 1. ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie 

zintegrowanej strefy aktywności w oparciu o 

endogeniczne zasoby miasta  

   

Działanie  7. ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie 

zintegrowanej strefy aktywności nad rzeką Pilicą - III 

etap (Działanie uzupełniające) 

   

Działanie 3. Tomaszowska Strefa Kultury WŁÓKNIARZ 

- utworzenie nowoczesnego i dostępnego centrum 

aktywności kulturalnej. 

   

Działanie 5. AKTYWNI GOSPODARCZO - opracowanie i 

wdrożenie działań wpierających rozwój 

przedsiębiorczości.  

   

Cel 2. Stawiamy na zdrowie – zwiększenie dostępności, poprawa usług zdrowotnych i jakości środowiska oraz 

zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Działanie 2. EKOpozytywny Tomaszów - opracowanie 

i realizacja kompleksowego programu edukacji 

ekologicznej.  

   

Działanie 6. NASZ KLIMAT, NASZ TEMAT - realizacja 

zintegrowanych działań na rzecz adaptacji do zmian 

klimatu.  

   

Cel 3. Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego. 

Działanie 4. Tomaszów Mazowiecki - Centrum 

Dialogu Społecznego - opracowanie i wdrożenie 

zintegrowanych planów wspierających rozwój 

kapitału społecznego 

   

Źródło: opracowanie własne 
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VI. Partycypacja społeczna  
 

 

 

 

 

 

 

 

Proces opracowania planu rozwoju instytucjonalnego realizowany był w oparciu o współpracę 

oraz włączenie mieszkańców i interesariuszy.  

W procesie partycypacji społecznej ważnym etapem jest określenie interesariuszy, do których 

kierowane będą działania realizowane w ramach poszczególnych projektów. Identyfikacja ta 

ma szczególne znaczenie, chociażby ze względu na sposób dotarcia do poszczególnych grup 

społecznych, a także wybór skutecznej formy komunikacji.                                                         

W Tomaszowie Mazowieckim zarządzeniem Prezydenta Miasta powołany został Zespół ds. 

przygotowania projektu działań rozwojowych Tomaszowa Mazowieckiego do II etapu 

konkursu organizowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Sam skład Zespołu był 

zalążkiem działań partycypacyjnych zamierzonych w projekcie.  

Zespół został podzielony na trzy podgrupy: 

• zespół roboczy - w skład którego weszli przedstawiciele Urzędu Miasta w Tomaszowie 

Mazowieckim bezpośrednio związani z przygotowaniem wniosku i treści projektowych, 

• zespół kluczowych specjalistów - skupiający osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie 

poszczególnych obszarów w zakresie zarządzania i funkcjonowania miasta, oraz 

• Rada Rozwoju, czyli zespół kluczowych interesariuszy, w skład którego weszli 

przedstawiciele Rady Miejskiej, Tomaszowskiej Rady Seniorów, Miejskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, a także przedstawiciele sektora prywatnego.  

Ustalenie takiego składu Zespołu dało gwarancję szerokiego spojrzenia na działania 

realizowane w ramach projektu, a także współpracy pomiędzy wieloma grupami społecznymi 

już na etapie pierwszych zadań projektowych. 

 

Zespół Roboczy rozpoczął proces partycypacyjny od przygotowania listy potencjalnych 

interesariuszy. Mapowania podmiotów mogących mieć istotny wpływ na opracowanie 

i wdrożenie planów rozwoju dokonano poprzez wykorzystanie narzędzia przygotowanego 

przez ZMP. Funkcjonalność narzędzia polegała na wyłonieniu dwóch kategorii interesariuszy: 

dostawców usług i użytkowników miasta z podziałem na wewnętrznych i zewnętrznych oraz  

z podziałem na publicznych, społecznych i prywatnych. Na tym etapie zidentyfikowano 129 

użytkowników oraz 136 dostawców. Kolejnym krokiem była ocena interesariuszy z uwagi  

na siłę ich oddziaływania (wpływ) na możliwości rozwoju miasta i stopnia zaangażowania, 

czyli mapowanie na matrycy OXY. 
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W wyniku mapowania interesariuszy oprócz istotnych grup społecznych określono również 

listę ważnych dla funkcjonowania miasta instytucji i podmiotów.  

Ostatecznie w całym procesie prac w ramach Programu „Rozwój Lokalny” włączone zostały 

następujące kluczowe grupy interesariuszy: 

1. Mieszkańcy miasta. 

2. Dzieci. 

3. Młodzież. 

4. Seniorzy. 

5. Osoby niepełnosprawne. 

6. Lokalni liderzy społeczni. 

7. Lokalni liderzy gospodarczy. 

8. Organizacje pozarządowe (lokalne stowarzyszenia i fundacje). 

9. Grupy nieformalne (kluby seniora). 

10. Zespoły doradcze (Tomaszowska Rada Seniorów, Miejska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego, Rada Rozwoju). 

11. Spółki komunalne (Zarząd Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej, Zarząd Gospodarki 

Ciepłowniczej, Miejski Zakład Komunikacyjny, Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego, Tomaszowskie Centrum Sportu). 

12. Przedsiębiorcy. 

13. Placówki zdrowia – NU-MED Specjalistyczny Szpital Onkologiczny w Tomaszowie 

Mazowieckim, Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

14. Jednostki organizacyjne Urzędu Miasta (Centrum Usług Wspólnych, Urząd Stanu 

Cywilnego, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż 

Miejska, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych). 

15. Pracownicy jednostki samorządu terytorialnego.  

16. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy). 

17. Powiatowy Urząd Pracy. 

18. Komenda Powiatowa Policja. 

19. Radni Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. 

20. Gmina Tomaszów Mazowiecki. 

21. Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. 

22. Animatorzy kultury. 

23. Instytucje kultury (Miejskie Centrum Kultury, Muzeum). 

24. Samorządowy Żłobek nr 1 w Tomaszowie Mazowiecki.  

 

Ocena potencjału i problemów instytucjonalnych związana była z następującymi działaniami 

partycypacyjnymi:  

Badanie ankietowe wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych 

Termin: 10 - 17.02.2020 
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Liczba uczestników badania: 630 uczniów ostatnich roczników szkół ponadpodstawowych 

w roku szkolnym 2019/2020 (ogólna populacja badanych wynosiła 880 osób). 

Opis narzędzia: ankieta on-line opracowana przez Związek Miast Polskich, składająca się z 4 

modułów: MIASTO, EDUKACJA, RYNEK PRACY, AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA. Ankieta odnosiła się do 

wymiarów: społecznego i gospodarczego. 

Pozyskana wiedza nt. problemów i potencjałów instytucjonalnych: ankieta pozwoliła ocenić 

postrzeganie instytucji miejskich przez młodych mieszkańców.  

 

Ankieta dla przedsiębiorców  

Termin: I tura: 10 - 24. 02. 2020, II tura: 14 - 21.04.2020 

Liczba wywiadów: łącznie 52 ankiety 

Forma: ankieta 

Pozyskana wiedza nt. problemów i potencjałów instytucjonalnych: ankieta pozwoliła ocenić 

postrzeganie instytucji miejskich przez przedsiębiorców.  

 

Wywiady grupowe z lokalnymi liderami  

Termin: 05.03.2020 – wywiad z liderami społecznymi,  

   10.03.2020 – wywiad z kierownikami instytucji publicznych 

Liczba uczestników badania: 21 osób, w tym 10 liderów społecznych, 11 kierowników 

instytucji publicznych. 

Pozyskana wiedza nt. problemów i potencjałów instytucjonalnych: ankieta pozwoliła ocenić 

postrzeganie instytucji miejskich przez liderów społecznych.  

 

Arkusze diagnostyczne 

Samooceny jednostki samorządu terytorialnego dokonano w szczególności w oparciu 

o narzędzia diagnostyczne dedykowane przez Związek Miast Polskich. Jednym z nich były 

arkusze diagnostyczne, przygotowane dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta (24 komplety 

arkuszy) oraz jednostek podległych (39 kompletów arkuszy). Na bazie arkuszy 

diagnostycznych dokonano pogłębionej analizy głównych obszarów zarządzania, w tym: 

strategicznego, zasobami ludzkimi oraz finansowego. Przeprowadzenie powyższego badania 

było także okazją do oceny jakości wykonywanych usług, a także przejrzystości działania 

i aktywności społecznej.  

 

Badanie jakościowe TDI – wywiady indywidualne 

Termin: czerwiec 2020 
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Liczba wywiadów: 4 

Forma: wywiad indywidualny telefoniczny 

Opis narzędzia: przygotowano 2 zestawy pytań. Jeden został skierowany do przedstawicieli kluczowych 

firm dla wymiaru gospodarczego, drugi zaś wygenerowano na potrzeby wywiadu z przedstawicielem 

szkoły ponadpodstawowej o profilu zawodowym.  

Cel badania:  poznanie opinii na temat atrakcyjności miasta pod względem gospodarczym, poziomu 

innowacyjności, potencjału gospodarczego miasta, dostępu do kadr, poziomu świadomości młodzieży 

o ścieżce rozwoju zawodowego.  

 

Narzędzie samooceny OECD 

Termin: 24-25 czerwca 2020 

Do samooceny jednostki samorządu terytorialnego użyto także narzędzia przygotowanego 

przez OECD. Proces ten był częścią projektu „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie 

usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” realizowanego we współpracy  

ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Udział Tomaszowa Mazowieckiego w niniejszym projekcie pozwolił na przeprowadzenie 

szczegółowej i obiektywnej analizy postępowania w kluczowych obszarach związanych 

z rozwojem kapitału terytorialnego.  

Dzięki kompleksowemu przeglądowi poziomu zarządzania obszarami strategicznymi miasto 

miało szansę na zaobserwowanie, jakie są jego słabe i mocne strony. Jednocześnie narzędzie 

okazało się swego rodzaju drogowskazem do zaplanowania działań, które mogą zostać 

podjęte przez JST w celu doskonalenia jej funkcjonowania, a co za tym idzie do poprawy 

jakości życia mieszkańców. 

Dokonanie oceny usług publicznych zawartej w narzędziu OECD było impulsem do pogłębienia 

analizy na temat ich jakości poprzez przeprowadzenie ankiety satysfakcji klienta.  

 

Badanie satysfakcji klienta – ankieta w wersji papierowej oraz online 

Termin: 22.06.2020 – 03.07.2020 

Liczba uczestników: 199 osób 

Opis narzędzia: badanie dotyczące satysfakcji klienta Urzędu Miasta w Tomaszowie 

Mazowieckim przeprowadzono w formie elektronicznej i papierowej. Większość pytań 

zawartych w ankiecie miała charakter zamknięty z uwzględnieniem poziomu zadowolenia 

z danego obszaru. Część pytań miała także charakter otwarty.  

Łącznie adresaci usług świadczonych przez Urząd wypełnili 199 formularzy. 114 ankiet 

wypełniły kobiety i 85 mężczyźni. Większość osób (69 ankietowanych) była w przedziale 

wiekowym 35-44 lata. Udzielający odpowiedzi również w większości posiadali wykształcenie 

wyższe (117 osób).  
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Pozyskana wiedza nt. problemów i potencjałów instytucjonalnych: przeprowadzenie badania 

pozwoliło przede wszystkim na pozyskanie opinii w zakresie jakości świadczonych usług oraz 

poziomu obsługi klientów zewnętrznych. 

 

Ankieta SMART CITY 

Termin: 26 - 28.02.2020 

Liczba podmiotów: 37 podmiotów, w tym szkoły i przedszkola, spółki miejskie oraz inne 

jednostki organizacyjne JST. 

Opis narzędzia: narzędzie wykorzystano do zebrania danych dotyczących wdrożonych  

i wykorzystywanych przez miasto i jego jednostki organizacyjne rozwiązań informacyjno-

komunikacyjnych oraz rozwiązań z zakresu smart city, a także planów w tym zakresie oraz 

poziomu świadomości jst w zakresie możliwości i szans, jakie daje zastosowanie 

nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług publicznych.  

Treści ujęte w ankiecie smart city dotyczyły zbioru danych pochodzących z Urzędu Miasta 

i podległych mu jednostek (łącznie objęto badaniem 37 podmiotów – szkoły, spółki, 

przedszkola, jednostki organizacyjne, Urząd Miasta).  

Pozyskana wiedza nt. problemów i potencjałów instytucjonalnych: w efekcie przeprowadzenia 

powyższego badania Tomaszów Mazowiecki dokonał oceny dojrzałości miasta inteligentnego 

wg opracowanej przez ekspertów Związku Miast Polskich macierzy dojrzałości smart city. 

 

Ankieta satysfakcji pracowników Urzędu Miasta 

Termin: 25 - 29.09.2020 

Liczba osób: 120 pracowników administracyjnych Urzędu Miasta 

Opis narzędzia: narzędzie online wdrożone na potrzeby oceny zadowolenia pracowników 

administracyjnych Urzędu Miasta z szeroko rozumianej komunikacji wewnętrznej.  

W ankiecie zastosowano pytania zamknięte z możliwością określenia skali punktowej  

dla obszarów dotyczących osobistego zaangażowania i nastawienia pracowników  

do wprowadzenia zmian w procesie administracyjnym, poziomu przepływu informacji 

wewnątrz Urzędu, jakości stosowanych narzędzi komunikacji wewnętrznej, czy też poziomu 

wiedzy o dokumentach i działaniach strategicznych miasta.   

Pozyskana wiedza nt. problemów i potencjałów instytucjonalnych: zapoznanie się z opiniami 

pracowników Urzędu Miasta na temat szeroko pojętej komunikacji wewnętrznej oraz kanałów 

informacyjnych służących jej wspieraniu. Wyniki ankiety, która będzie stałym narzędziem 

służącym do badania satysfakcji w zakresie w niej określonym, posłużyły do ustalenia 

priorytetów w zakresie podniesienia jakości usług świadczonych również dla klienta 

wewnętrznego, jakim jest pracownik JST.  
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Spacer badawczy  

Termin: 13.07.2020 

Liczba uczestników: 3 osoby niepełnosprawne – ograniczenie liczby osób w badaniu zostało 

podyktowane sytuacją epidemiczną na terenie kraju.  

Opis narzędzia: na potrzeby diagnozy obszaru instytucjonalnego zorganizowano spotkanie 

z osobami ze szczególnymi potrzebami m.in. z dysfunkcją wzroku oraz ograniczeniami 

ruchowymi. Trasa spaceru została opracowana we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi działającymi w obszarze niepełnosprawności. 

Pozyskana wiedza nt. problemów i potencjałów instytucjonalnych: celem przeprowadzenia 

spaceru badawczego było zebranie opinii dotyczących ograniczeń w samodzielnym poruszaniu 

się po drogach publicznych oraz w budynkach użyteczności publicznej przez osoby ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

Kreowanie rozwiązań w zakresie rozwoju instytucjonalnego związane było z następującymi 

działaniami partycypacyjnymi:  

Warsztaty pt. Nowa ścieżka rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego – Plan Rozwoju 

Instytucjonalnego – diagnoza i proponowane cele PRI. 

Termin: 15.09.2020 

Liczba uczestników: 28 osób - przedstawiciele sektora społecznego i prywatnego, spółek 

miejskich, radni, pracownicy UM, mieszkańcy miasta, kierownicy instytucji kultury. 

Cel: wypracowanie głównych wyzwań rozwoju obszaru instytucjonalnego, zdefiniowanie 

problemu głównego i problemów niższego rzędu oraz wyznaczenie celu głównego. 

 

Spotkanie konsultacyjne 

Termin: 15.09.2020 - spotkanie online 

Liczba osób: 13 osób - przedstawiciele JST, ZMP oraz instytucji kultury.  

Cel spotkania:  omówienie kart pomysłu/przedsięwzięcia oraz kart przedsięwzięć dla PRI, 

omówienie matrycy celów i wyzwań rozwojowych w odniesieniu do wymiarów rozwoju i 

charakteru działań w kontekście rozwoju PCW. 

 

Sposób oceny zgłoszonych propozycji i wykorzystania wyników partycypacji 

Nad oceną propozycji przedsięwzięć do PRI pochyliła się Rada Rozwoju – organ funkcjonujący 

aktywnie w mieście od 28 lutego 2020 roku, tj. przedstawiciele sektora prywatnego, 
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pozarządowego oraz Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Na posiedzeniach, które 

odbyły się 9 i 11 września 2020 r. w Urzędzie Miasta, Rada Rozwoju wnikliwie zapoznała się 

z projektami oraz dokonała oceny z wykorzystaniem wcześniej opracowanego formularza 

karty oceny, który obejmował, indywidualnie dla każdego pomysłu, następujące kryteria: 

Tabela 32. Karta oceny pomysłów (projektów) zgłaszanych przez interesariuszy 

KRYTERIA DOSTĘPOWE 

Wpisywanie się w cele 

projektu  

 

Cele strategiczne 

Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel projektu(potwierdzone 

konkretnymi zapisami w części opisowej, a nie tylko deklaracją): 

Cel 1 –Łączy nas aktywność‒ poprawa jakości życia w Tomaszowie 

Mazowieckim ‒ rozwój aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej  

i sportowo-rekreacyjnej. 

Cel 2 – Stawiamy na zdrowie – zwiększenie dostępności do usług 

zdrowotnych, poprawa jakości środowiska oraz zwiększenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców. 

Cel 3 –Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału 

społecznego. 

Czy pomysł/przedsięwzięcie 

jest zgodne z katalogiem 

zadań własnych gminy 

(ustawa o samorządzie 

gminnym 2 art. 7.1)? 

Projekt musi być zgodny z katalogiem zadań własnych gminy. 

Wpływ na politykę równych 

szans  

Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na politykę równych szans. 

Wpływ na politykę 

zrównoważonego rozwoju 

Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na politykę zrównoważonego 

rozwoju. 

Pozytywny wpływ na 

realizację równości szans  

i niedyskryminacji w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Projekt musi mieć pozytywny wpływ na realizację polityki równości szans     

i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: 

Projekt musi spełniać standardy dostępności. W zależności od planowanego 

zakresu projektu należy spełnić co najmniej jeden z poniższych standardów 

dostępności: 

▪ architektoniczny; 

▪ transportowy; 

▪ cyfrowy; 

▪ informacyjno-promocyjny; 

▪ szkoleniowy; 

▪ edukacyjny. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Kryterium Ocena 

Obszary problemowe, 

których dotyczy interwencja 

projektu 

Projekt odpowiada na problemy zdiagnozowane w obszarach: społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym, kulturowym, finansowym, 

inteligentnego rozwoju. 

▪ w jednym z obszarów – 5 punktów; 
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▪ w dwóch obszarach– 10 punktów; 

▪ w więcej niż dwóch obszarach– 15 punktów. 

Adekwatność doboru grupy 

docelowej 

Opis grupy docelowej w projekcie: 

▪ brak opisu grupy docelowej – 0 punktów 

▪ opis jest ogólny, mało precyzyjny– 5 punktów, 

▪ opis zawiera charakterystykę grupy jednak nie jest to poparte danymi 

liczbowymi– 10 punktów; 

▪ opis zawiera charakterystykę grupy(liczebność, cechy specyficzne,  

potrzeby i oczekiwania, bariery)wraz z uzasadnieniem wyboru grupy 

docelowej zgodnych z zasadą dostępności - 15 punktów. 

Wielowymiarowość 

projektu  

Projekt tylko inwestycyjny – 5 punktów 

Projekt tylko nieinwestycyjny – 5 punktów 

Projekt łączący w sobie zagadnienia inwestycyjne i miękkie – 10 punktów. 

Zakładane produkty, 

rezultaty,  korzyści 

▪ nie odniesiono się do produktów, rezultatów korzyści – 0 punktów; 

▪ odniesiono się ogólnikowo – 5 punktów; 

▪ odniesiono się szczegółowo i podano sposób pomiaru – 10 punktów. 

Źródło: opracowanie własne 

 Łącznie wpłynęło 29 kart pomysłów, w tym 9 od mieszkańców, 3 od organizacji 

pozarządowych oraz 17 od instytucji publicznych. W ramach konsultacji wpłynął również 

1 formularz zawierający spostrzeżenia odnoszące się do propozycji działań w ujęciu ogólnym. 

Z uwagi na wysoką jakość materiału wpisującą się w wizję rozwoju miasta i odpowiadającą  

na zidentyfikowane w procesie diagnostycznym problemy, większość zaproponowanych 

spostrzeżeń i pomysłów znalazła odniesienie w kartach działań przedsięwzięć. 

Zgłoszone projekty dotyczyły m.in.:  

• w wymiarze społecznym: konieczności wsparcia seniorów oraz osób 

z niepełnosprawnościami; potrzeby tworzenia nowej przestrzeni aktywności  

dla wszystkich mieszkańców miasta (przestrzenie zielone, rekreacyjne i turystyczne); 

• w wymiarze środowiskowym: potrzeby wzmocnienia sfery edukacji ekologicznej, 

rewitalizacji terenów zielonych w centrum miasta oraz wprowadzania transportu 

nisko- lub zeroemisyjnego na obsługę komunalną miasta, a także rozbudowy sieci 

ścieżek rowerowych. Ze zgłoszonych propozycji wynika, że istnieje potrzeba budowy 

sieci komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, a do tego 

niezbędne są odpowiednie narzędzia nowoczesnej technologii;  

• w wymiarze inteligentnego zarządzania miastem:  skupienie się na wprowadzeniu  

e-usług oraz dostosowanie Urzędu Miasta do obsługi osób z ze szczególnymi 

potrzebami; 

• w wymiarze kulturowym – wskazywano na poprawę jakości usług turystycznych  

i kulturalnych w mieście. 
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Zebrane karty stanowiły podstawę do dalszej pracy nad stworzeniem listy przedsięwzięć, 

odpowiadających na zdiagnozowane problemy naszego miasta zarówno w zakresie rozwoju 

lokalnego jak i instytucjonalnego. 

Instytucjonalizacja procesu partycypacji wraz z jego wynikami dla celów wykorzystania  

w przyszłości do realizacji PRI oraz jego monitorowania, ewaluacji i aktualizacji. 

1. Rada Rozwoju będzie spotykać się cyklicznie w celu monitorowania tempa i jakości 

wdrażania PRL jak również w celu aktualizacji założeń i prognoz rozwoju miasta. 

2. Wypracowane procedury i użyte narzędzia w procesie partycypacji zostaną wykorzystane 

w przyszłości, np.: 

-  działanie 6, przedsięwzięcie 1: Opracowanie dokumentu pn. „Standardy komunikacji 

i partycypacji społecznej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego i wdrożenie procedur. 

- cykliczne (coroczne) przeprowadzanie ankiet wśród młodzieży;  

- cykliczne badanie opinii mieszkańców w formie ankiet on-line, a pracowników UM 

i jednostek w formie BOP (I każdego roku realizacji projektu). 

3. Formą instytucjonalizacji będzie także stworzenie indywidualnego dla Miasta Tomaszowa 

syntetycznego wskaźnika poziomu jakości życia w mieście, który będzie obrazował zmiany 

kilkudziesięciu kluczowych wskaźników statystycznych (ilościowych i jakościowych). Ten 

indywidualny wskaźnik będzie na bieżąco monitorowany i aktualizowany, a jego zmiany będą 

podstawą do wnikliwej analizy trendów rozwojowych miasta i realizacji działań zaradczych  

w sytuacji zmian odbiegających in minus od zaplanowanych wartości. 

4. Miasto prowadzić będzie coroczny audyt realizowanych strategii, planów sektorowych, 

projektów, dużych zadań inwestycyjnych, którego wyniki będą publikowane i ogólnodostępne 

dla mieszkańców.  

5. Miasto prowadzić będzie cykliczne, coroczne badania opinii mieszkańców, odnoszące się  

do jakości pracy urzędu i innych jednostek komunalnych.  

6. W ramach realizacji planu rozwoju rozwinięte zostaną stałe formy współpracy z sektorem 

biznesu.  

7. Miasto rozwinie narzędzia komunikacyjne i partycypacyjne, które włączą mieszkańców  

w procesy decydowania o kierunkach rozwoju – w tym również zwiększą udział w formule 

budżetu obywatelskiego.  
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VII. Harmonogram realizacji planu rozwoju instytucjonalnego  
 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiony harmonogram realizacji poszczególnych etapów i działań jest całkowicie realistyczny i wykonalny. 

LP. Działania/Przedsięwzięcia/Nazwa i opis zadania 
Termin 
realizacji 
(kwartał, rok) 

III 
kwartał 
2021 

IV 
kwartał 
2021 

I 
kwartał 
2022 

II 
kwartał 
2022 

III 
kwartał 
2022 

IV 
kwartał 
2022 

I 
kwartał 
2023 

II 
kwartał 
2023 

III 
kwartał 
2023 

IV 
kwartał 
2023 

I 
kwartał 
2024 

Działanie 1 
Podniesienie standardów zarządzania w Urzędzie Miasta 
 w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach podległych 

III 2021-I 2024                       

Przedsięwzięcie 1.1. 
Opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania  
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - podniesienie 
standardów sprzętowych 

III 2021-III 2022                       

Zadanie 1.1.1. Powstanie nowej serwerowni do przechowywania baz danych IV 2021-I 2022                       

Zadanie 1.1.2. Rozbudowa istniejącej serwerowni na kopie zapasowe IV 2021-I 2022                       

Zadanie 1.1.3. Budowa sieci światłowodowej IV 2021-I 2022                       

Zadanie 1.1.4. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta II 2022-II 2022                       

Zadanie 1.1.5. 
Zakup sprzętu do obsługi baz danych i zagospodarowania 
przestrzennego 

III 2022-III 2022                       

Zadanie 1.1.6. 
Zakup sprzętu komputerowego do placówek oświatowych i 
opiekuńczych 

II 2022-II 2022                       

Zadanie 1.1.7. Modernizacja i zakup sprzętu dla CUW II 2022-II 2022                       

Zadanie 1.1.8. Budowa sieci i zakup sprzętu dla ORDN 
III 2021-IV 
2021 

                      

Zadanie 1.1.9 Zakup sprzętu dla zespołu ds. danych miejskich III 2021-III 2021                       

Przedsięwzięcie 1.2. Przeprowadzenie badań opinii pracowników JST - BOP IV 2021 - I 2024                       

Zadanie 1.2.1. Przeprowadzenie wstępnego badania opinii pracowników JST IV 2021-I 2022                       
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Zadanie 1.2.2. Przeprowadzenie kontrolnego badania opinii pracowników JST I 2023-I 2023                       

Zadanie 1.2.3. Przeprowadzenie końcowego badania opinii pracowników JST I 2024-I 2024                       

Przedsięwzięcie 1.3. Utworzenie zespołu ds. Danych miejskich IV 2021-I 2024                       

Zadanie 1.3.1. Utworzenie dwóch stanowisk pracy IV 2021-I 2024                       

Przedsięwzięcie 1.4. 
Opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania  
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

I 2022 - I 2024                       

Zadanie 1.4.1. Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych I 2022-I 2024                       

Zadanie 1.4.2. Opracowanie i aktualizacja baz danych I 2022-I 2024                       

Zadanie 1.4.3. Opracowanie i wdrożenie systemu ERP I 2022-I 2024                       

Zadanie 1.4.4. Opracowanie i wdrożenie systemu Otwarte dane I 2022-I 2024                       

Zadanie 1.4.5. 
Opracowanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów 

I 2022-I 2024                       

Zadanie 1.4.6. 
Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Oświatą 

I 2022-I 2024                       

Zadanie 1.4.7. 
Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do koordynacji 
projektów, pracy zdalnej i e-learningu 

I 2022-I 2024                       

Zadanie 1.4.8. 
Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi usług zdrowotnych 
w ORDN 

I 2022-I 2024                       

Działanie 2 
Tworzenie warunków dla współzarządzania, dzielenia się wiedzą 
oraz rozwijania partnerstw międzysektorowych I współpracy 
sieciowej 

IV 2021- I 2024                       

Przedsięwzięcie 2.1. 
Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz promocji 
wdrożonych nowoczesnych projektów i usług publicznych 

IV 2023-I 2024                       

Zadanie 2.1.1. Spotkania z mieszkańcami IV 2023-I 2024                       

Zadanie 2.1.2. Realizacja filmów instruktażowych IV 2023-I 2024                       

Przedsięwzięcie 2.2. Opracowanie podręcznika dobrych praktyk III 2023-I 2024                       

Zadanie 2.2.1. Opracowanie i wydanie podręcznika dobrych praktyk III 2023-I 2024                       

Przedsięwzięcie 2.3. 
Zbudowanie partnerstw samorządowych I międzysektorowych dla 
realizacji przedsięwzięć o znaczeniu ponadlokalnym 

I 2022- III 2023                       
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Zadanie 2.3.1. 
Zbudowanie partnerstwa w celu wypracowania założeń/koncepcji 
sieci komunikacji rowerowej w regionie 

I 2022-III 2022                       

Zadanie 2.3.2. 
Zbudowanie platformy współpracy wraz z opracowaniem 
koncepcji / założeń do budowy obwodnicy miasta 

I 2022-III 2023                       

Przedsięwzięcie 2.4. Opracowanie I wdrożenie Portalu mieszkańca I pracownika jst IV 2021-I 2024                       

Zadanie 2.4.1. Opracowanie i wdrożenie Portalu mieszkańca i pracownika jst IV 2021-I 2024                       

Przedsięwzięcie 2.5. 
Przeprowadzenie cyklu szkoleń służących doskonaleniu 
umiejętności komunikacyjnych pracowników jst 

II 2023-II 2023                       

Zadanie 2.5.1. 
Przeprowadzenie cyklu szkoleń służących doskonaleniu 
umiejętności komunikacyjnych (4 szkolenia każde dla 25 osób) 

II 2023-II 2023                       

Działanie 3 
URZĄDzamy – podniesienie standardów dostępności w obiektach 
użyteczności publicznej i przestrzeni miejskiej 

III 2021 - I 2024                       

Przedsięwzięcie 3.1. 
Podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności 
publicznej i przestrzeni miejskiej 

I 2022-IV 2023                       

Zadanie 3.1.1. Budowa windy w budynku głównym Urzędu Miasta I 2022-IV 2022                       

Zadanie 3.1.2. Adaptacja wejścia i holu głównego Urzędu I 2023-IV 2023                       

Zadanie 3.1.3. Budowa infrastruktury informacyjno - komunikacyjnej 
III 2023-IV 
2023 

                      

Zadanie 3.1.4. Przygotowanie sieci znaczników miejskich 
III 2023-IV 
2023 

                      

Przedsięwzięcie 3.2. 
Podniesienie standardów obsługi w zakresie dostępności  
w obiektach użyteczności publicznej 

III 2021- I 2024                       

Zadanie 3.2.1. 
Opracowanie "Standardów dostępności dla miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego" 

III 2021-IV 
2021 

                      

Zadanie 3.2.2. 
Wdrożenie oprogramowania do transkrypcji oraz sprawdzania 
tekstu 

I 2022-I 2024                       

Zadanie 3.2.3. 
Szkolenie z języka migowego dla pracowników Urzędu Miasta  
i jednostek podległych 

II 2022-II 2022                       

Zadanie 3.2.4. Otwarte szkolenie dla kierowców komunikacji publicznej II 2022-II 2022                       

Zadanie 3.2.5. 
Szkolenie z zakresu obsługi wdrożonego systemu informacyjno - 
komunikacyjnego 

IV 2023-I 2024                       

Zadanie 3.2.6. 
Przeprowadzenie warsztatów praktycznych realizowanych w 
formie utrwalenia wiedzy z posługiwania się językiem migowym 

III 2022-IV 
2022 

                      

Źródło: opracowanie własne 
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VIII. Analiza i zarządzanie ryzykiem  
 

 

 

 

 

 

 

 

W procesie zarządzania ryzykiem, będącego elementem szerszego procesu wdrażania PRL/PRI 

stosowane będą następujące zasady kontroli zarządczej i innych polityk Miasta:  

• Zarządzenie Nr 170/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 

czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie 

Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

• Zarządzenie Nr 132/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 

kwietnia 2018 roku o zmianie Zarządzenie Nr 170/2011Prezydenta Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli 

zarządczej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

• Zarządzenie Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia  

16 kwietnia 2011 roku w sprawie Polityki Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Miasta  

w Tomaszowie Mazowieckim. 

Wstępem do identyfikacji ryzyka było 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, w tym również działań, ich charakteru, 

stopnia złożoności. Identyfikacja ryzyk 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: 

• Listy potencjalnych zdarzeń.  

• Analiza procesów. 

Ryzyko identyfikowano na poziomie działań [PRL i PRI] oraz na poziomie zarządzania realizacją 

całego projektu. Wszystkie zidentyfikowano ryzyka poddano ocenie. 

W procesie identyfikacji ryzyk wykorzystano listę potencjalnych ryzyk. W pierwszym kroku 

poszukiwano spójności pomiędzy kategoriami i poszczególnymi ryzykami a zakresem 

poszczególnych działań ujętych w PRL. Analizowano szeroką paletę potencjalnych ryzyk, 

wybierając z pośród nich te, które mogą wystąpić w kontekście realizowanych działań i prac 

zarządczych.  

W kolejnym kroku analizowano prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia wg. 

poniższego schematu.  
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Tabela 33. Sposób oceny prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia (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 własne 

Kolejnym krokiem była analiza siły oddziaływania ryzyk na efekty i produkty poszczególnych 

działań ujętych w PRL.  

Tabela 34. Sposób oceny siły oddziaływania na zakładane efekty i produkty działań PRL/PRI 

Minimalny - I (0-25%) 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 
(76-100%) 

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 własne 

 

Wyniki powyższych analiz zaprezentowano w matrycy powiązań ryzyk i działań PRI. Każde 

ryzyko otrzymało unikalny identyfikator, co umożliwi zarządzanie każdym zidentyfikowanym 

ryzykiem zgodnie z jego poziomem. W matrycy zacieniono komórki wskazując poziom danego 

ryzyka, zgodnie ze schematem poniżej: 
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Prawdopodobień
stwo/wpływ 

I II III IV 

A A I A II A III A IV 

B B I B II B III B IV 

C C I C II C III C IV 

D D I D II D III D IV 

 

Przyjęto, że najpoważniejsze ryzyka, którymi trzeba w pierwszej kolejności zarządzać, to te 

z indeksem B III, C II oraz C III (wyższego poziomu nie zdiagnozowano). 

Matryca powiązań ryzyk oraz działań PRI 

Działania 

Działanie 1. 

Podniesienie 

standardów 

zarządzania w 

Urzędzie Miasta 

w Tomaszowie 

Mazowieckim i 

jednostkach 

podległych 

Działanie 2.  
Tworzenie 

warunków dla 
współzarządzania, 

dzielenia się wiedzą 
oraz rozwijania 

partnerstw 
międzysektorowych 

i współpracy 
sieciowej 

Działanie 3.  
URZĄDzamy – 
podniesienie 
standardów 

dostępności w 
obiektach 

użyteczności 
publicznej 

i przestrzeni 
miejskiej 

Proces 
zarządzania 
PRL/PRI w 

tym 
monitoring   
i ewaluacja 

(Z) 

1. Finansowo- 
inwestycyjne 

1.Brak finansowania w 
odpowiedniej wysokości 

   
 

2.Wzrost kosztów 
inwestycji 

C II 
R_1.2.Dz_1 

C II 
R_1.2_Dz_2 

C II 
R_1.2.Dz_3 

 

3.Nagłe zmniejszenie 
dochodów samorządowych 

bądź wzrost wydatków, 
grożący obniżeniem 

możliwości finasowania 
projektu 

C II 
R_1.3.Dz_1 

C II 
R_1.3_Dz._2 

C II 
R_1.3_Dz_3 

 

4.Obcięcie finansowania 
zewnętrznego 

   
 

5.Zakwestionowanie 
wydatków kwalifikowalnych 

   
 

6. Brak doświadczenia 
wykonawców 

   
 

7. Niedotrzymanie 
terminów oddania 

inwestycji 

C I 
R_1.7_Dz_1 

C I 
R_1.7_Dz_2 

C I 
R_1.7_Dz_3 

 

2. 
Instytucjonalne 

1. Rozpad partnerstwa 
projektowego 

   
C II 

R_2.1_Z 

2. Niekorzystna zmiana 
polityki Państwa 

    

3. Paraliż decyzyjny (np. w 
wyniku utrata większości w 

Radzie przez 
Burmistrza/Prezydenta) 

    

4. Kłopoty komunikacyjne    
C II 

R_2.4_Z 

5.Nieodpowiedni podział 
kompetencji 

   
C II 

R_2.5_Z 

6.Nieprzestrzeganie prawa 
(w tym wewnętrznych 

regulacji) 
    

3. Operacyjne 

1.Pojawienie się 
dodatkowych 

(nieplanowanych) kosztów 
operacyjnych 

    

2.Konieczność 
wcześniejszych niż 

zaplanowano remontów 
    

3.Negatywny wpływ na 
infrastrukturę (np. 
przeciążenia sieci) 
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Działania 

Działanie 1. 

Podniesienie 

standardów 

zarządzania w 

Urzędzie Miasta 

w Tomaszowie 

Mazowieckim i 

jednostkach 

podległych 

Działanie 2.  
Tworzenie 

warunków dla 
współzarządzania, 

dzielenia się wiedzą 
oraz rozwijania 

partnerstw 
międzysektorowych 

i współpracy 
sieciowej 

Działanie 3.  
URZĄDzamy – 
podniesienie 
standardów 

dostępności w 
obiektach 

użyteczności 
publicznej 

i przestrzeni 
miejskiej 

Proces 
zarządzania 
PRL/PRI w 

tym 
monitoring   
i ewaluacja 

(Z) 

4. Prawno-
administracyjne 

1.Przeciąganie procedur 
administracyjnych 

B III 
R_4.1_Dz_1 

B III 
R_4.1_Dz_2 

B III 
R_4.1_Dz_3 

 

2.Niekorzystne zmiany 
prawne 

    

3. Problemy z 
zamówieniami publicznymi 

B I 
R_4.3_Dz_1 

B I 
R_4.3_Dz_2 

B I 
R_4.3_Dz_3 

 

4. Pojawienie się 
problemów 

własnościowych 
    

5. Przekroczenie terminów 
wskazanych w 
dokumentach 

    

6. Błędy w dokumentacjach 
technicznych 

B I 
R_4.6_Dz_1 

B I 
R_4.6_Dz_2 

B I 
R_4.6_Dz_3 

 

5. 
Psychospołeczne 

1. Wycofanie poparcia 
społecznego dla projektu 

    

2. Zmiana nawyków 
społecznych 

    

3. Trudności z akceptacją 
społeczną projektu 

    

4. Sprzeciw głównych 
interesariuszy 

    

5. Dalsze starzenie się 
społeczeństwa 

    

6. Znaczny ubytek ludności 
w wieku produkcyjnym 

    

7. Pogłębiająca się 
emigracja osób młodych 

    

6. Rynkowe 

1. Zapotrzebowanie na 
produkty projektu niższe 

niż zakładano 

B I 
R_6.1_Dz_1 

B I 
R_6.1_Dz_2 

B I 
R_6.1_Dz_3 

 

2. Niedostosowanie 
projektu do potrzeb 

beneficjentów 

B I 
R_6.2_Dz_1 

B I 
R_6.2_Dz_2 

B I 
R_6.2_Dz_3 

 

7. 
Środowiskowe 

1. Pojawienie się klęsk 
żywiołowych (w tym 

COVID) 

B I 
R_7.1_Dz_1 

B I 
R_7.1_Dz_2 

B I 
R_7.1_Dz_3 

 

2. Protesty ekologów     

3. Zanieczyszczenia 
środowiska 

    

4. Nagłe pogorszenie się 
stanu środowiska 

naturalnego 
    

8. Techniczne 

1. Wybór niewłaściwej 
technologii 

    

2. Pojawienie się nagłych 
przeszkód technicznych 

B I 
R_8.2_Dz_1 

B I 
R_8.2_Dz_2 

B I 
R_8.2_Dz_3 

 

3. Awarie systemów 
informatycznych 

    

9. Zasobowe 

1. Strata kluczowych 
zasobów koniecznych do 

realizacji projektu 
   

C II 
R_9.1_Z 

2. Niedostateczne 
kwalifikacje 

pracowników/urzędników 

C II 
R_9.2_Dz_1 

C II 
R_9.2_Dz_2 

C II 
R_9.2_Dz_3 

C II 
R_9.2_Z 

3. Niemożność znalezienia 
właściwych zasobów 

koniecznych do wykonania 
projektu 

    

4. Niestabilni dostawcy     

Źródło: opracowanie własne 
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Większość zidentyfikowanych ryzyk, istotnych z punktu widzenia wdrażania i realizacji PRI 

posiada prawdopodobieństwo zaistnienia, mieszczące się w przedziale 26-50% i jednocześnie 

charakteryzuje się umiarkowanym oddziaływaniem 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. 

Do najistotniejszych ryzyk należy zaliczyć realizacji PRL należy zaliczyć: 

• Finansowo- inwestycyjne, 

• Instytucjonalne, 

• Zasobowe. 

Tabela 35. Zbiorcza ocena ryzyka dla PRI 

Prawdopodobieństwo
/wpływ 

I II III IV 

A     

B B I R_4.3_Dz_1 
B I R_4.3_Dz_2 
B I R_4.3_Dz_3 
B I R_4.6_Dz_1 
B I R_4.6_Dz_2 
B I R_4.6_Dz_3 
B I R_6.1_Dz_1 
B I R_6.1_Dz_2 
B I R_6.1_Dz_3 
B I R_6.2_Dz_1 
B I R_6.2_Dz_2 
B I R_6.2_Dz_3 
B I R_7.1_Dz_1 
B I R_7.1_Dz_2 
B I R_7.1_Dz_3 
B I R_8.2_Dz_1 
B I R_8.2_Dz_2 
B I R_8.2_Dz_3 

B III R_4.1_Dz_1 
B III R_4.1_Dz_2 
B III R_4.1_Dz_3 

  

C 

C I R_1.7_Dz_1 
C I R_1.7_Dz_2 
C I R_1.7_Dz_3 

C II R_1.2_Dz_1 
C II R_1.2.Dz_2 
C II R_1.2.Dz_3 

C II R_1.3_Dz._1 
C II R_1.3.Dz_2 
C II R_1.3_Dz_3 

C II R_2.1_Z 
C II R_2.4_Z 
C II R_2.5_Z 
C II R_9.1_Z 

C II R_9.2_Dz_1 
C II R_9.2_Dz_2 
C II R_9.2_Dz_3 

C II R_9.2_Z 

  

D     

Źródło: opracowanie własne 
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Jak już wcześniej zauważono, najważniejsze ryzyka, to te z indeksem CII. 

Wyszczególnione najważniejsze ryzyka zostały scharakteryzowane w poniższej tabeli. 

 Tabela 36. Najważniejsze ryzyka  

Typ ryzyka 
Kategoria 

ryzyka 
ID ryzyka 

Przyczyna 
materializacji 

ryzyka 

Wpływ 
ryzyka na 
realizację 

działania/ń 

Potencjalne 
skutki 

1.2 Wzrost 
kosztów 

inwestycji 

Finansowo- 
inwestycyjne 

C II R_1.2_Dz_1 
C II R_1.2.Dz_2 
C II R_1.2.Dz_3 

Zmiany kosztów 
pracy, usług, 

towarów 

Opóźnienie 
realizacji 
działań 

Opóźnienie w 
osiąganiu 

efektów PRL, 
głównie w 
zakresie 

integracji 
społecznej, 

rozwoju PCW 

1.3. Nagłe 
zmniejszenie 

dochodów 
samorządowych 

bądź wzrost 
wydatków, 

grożący 
obniżeniem 
możliwości 
finasowania 

projektu 

Finansowo- 
inwestycyjne 

C II R_1.3_Dz._1 
C II R_1.3.Dz_2 
C II R_1.3_Dz_3 

Kryzys 
gospodarczy, 

nieoczekiwane 
zdarzenia np. 

COVID-19 

Opóźnienie 
realizacji 
działań, 

trudność 
osiągnięcia 
wszystkich 

zakładanych 
produktów 

Opóźnienie w 
osiąganiu 

efektów PRL. 
głównie w 
zakresie 

integracji 
społecznej, 

rozwoju PCW 

2.1. Rozpad 
partnerstwa 

projektowego 
Instytucjonalne C II R_2.1_Z 

Działanie 
wielowymiarowe, 

angażujące 
licznych 

partnerów – 
trudność w 
zarządzaniu 

partnerstwem i 
współpracą 

Opóźnienie 
realizacji 
działania, 
trudność 

osiągnięcia 
wszystkich 

zakładanych 
produktów 

Nieosiągnięcie 
efektów PRL w 

zakresie 
aktywności 

gospodarczej 
mieszkańców 

2.4. Kłopoty 
komunikacyjne 

Instytucjonalne C II R_2.4_Z 

Działanie 
wielowymiarowe, 

angażujące 
bardzo licznych 

partnerów - 
trudność w 
zarządzaniu 

partnerstwem i 
współpracą 

Opóźnienie 
realizacji 
działania, 
trudność 

osiągnięcia 
wszystkich 

zakładanych 
produktów 

Nieosiągnięcie 
efektów PRL w 

zakresie 
aktywności 

gospodarczej i 
społecznej 

mieszkańców 

2.5. 
Nieodpowiedni 

podział 
kompetencji 

Instytucjonalne C II R_2.5_Z 

Działanie 
wielowymiarowe, 

angażujące 
bardzo licznych 

partnerów - 
trudność w 
zarządzaniu 

partnerstwem i 
współpracą 

Opóźnienie 
realizacji 
działania, 
trudność 

osiągnięcia 
wszystkich 

zakładanych 
produktów 

Nieosiągnięcie 
efektów PRL w 

zakresie 
aktywności 

gospodarczej i 
społecznej 

mieszkańców 
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Typ ryzyka 
Kategoria 

ryzyka 
ID ryzyka 

Przyczyna 
materializacji 

ryzyka 

Wpływ 
ryzyka na 
realizację 

działania/ń 

Potencjalne 
skutki 

4.1. Przeciąganie 
procedur 

administracyjnych 

Prawno-
administracyjne 

B III R_4.1_Dz_1 
B III R_4.1_Dz_2 
B III R_4.1_Dz_3 

Skomplikowane 
procedury i 

złożoność spraw 

Opóźnienie 
realizacji 
działania 

Zaplanowanie 
realizacji 
działań z 

odpowiednim 
wyprzedzeniem 

9.2. 
Niedostateczne 

kwalifikacje 
pracowników/ 

urzędników 

Zasobowe 

C II R_9.1_Z 
C II R_9.2_Dz_1 
C II R_9.2_Dz_2 
C II R_9.2_Dz_3 

C II R_9.2_Z 

Złożona (głównie 
odpływ kadr, np. 

migracja, 
wycofanie się 
partnera, etc.) 

Trudność 
osiągnięcia 
wszystkich 

zakładanych 
produktów 

Nieosiągnięcie 
efektów PRL w 

zakresie 
aktywności 

gospodarczej i 
społecznej 

mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne 

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:  

Rodzaje reakcji na zagrożenie: 

• 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. 

Rodzaje reakcji na szansę: 

• Wykorzystanie – wykorzystanie szansy w celu zapewnienia, że ona zaistnieje a jej 

potencjał zostanie wykorzystany, 

• Wzmocnienie – proaktywne działania podejmowane w celu zwiększenia 

prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia lub zwiększenia wpływu zdarzenia, jeżeli 

ono wystąpi, 
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• Odrzucenie – podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o niewyeksploatowaniu lub 

nierozwijaniu szansy po ustaleniu, że jest to bardziej ekonomiczne niż próba 

podejmowania jakiejś reakcji, 

• Współdzielenie – partnerzy w projekcie wspólnie dzielą się zyskiem.7 

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją, zaplanowano reakcje dla najważniejszych zidentyfikowanych 

ryzyk, co przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Za proces zarządzania ryzykiem będą odpowiedzialni: kierownik oraz poszczególni członkowie 

Zespołu Projektowego w zależności od rodzaju ryzyka. 

Podział funkcji członków w zespole projektowych przedstawia się następująco (właściciele 

ryzyka – wskazani w tabeli nr 42.):8 

1. Kierownik zespołu projektowego (odpowiadający za prawidłową realizację projektu, 

zapewnienie trwałości projektu), 

2. Z-ca kierownika, 

3. Koordynator działań PRL, 

4. koordynator działań PRI, 

5. specjalista IT (koordynacja i wdrożenie rozwiązań Smart City), 

6. specjalista ds. klimatu (koordynacja założeń ochrony środowiska), 

7. specjalista ds. zamówień publicznych (koordynacja postępowań PZP), 

8. specjalista ds. finansowych (prowadzenie dokumentacji finansowej), 

9. specjalista ds. promocyjno-informacyjnych, 

10. specjalista ds. standardów dostępności, 

11. specjalista ds. partycypacji społecznej, 

12. specjalista ds. edukacyjnych. 

 

Tabela 37. Reakcje na zidentyfikowane ryzyka 

Ryzyko Kategoria ryzyka ID ryzyka 
Kategoria 
reakcji na 

ryzyko 

Właściciel 
ryzyka 

Reakcja na ryzyko 

1.2. Wzrost 
kosztów 

inwestycji 

Finansowo- 
inwestycyjne 

C II R_1.2_Dz_1 
C II R_1.2.Dz_2 
C II R_1.2.Dz_3 

Akceptowanie 1,2,3,4,8 

Poniesienie 
dodatkowych 

nakładów z 
budżetu Miasta 

1.3. Nagłe 
zmniejszenie 

dochodów 
samorządowych 

Finansowo- 
inwestycyjne 

C II R_1.3_Dz._1 
C II R_1.3.Dz_2 
C II R_1.3_Dz_3 

Plan 
rezerwowy 

1,2,3,4,8 

Poszukiwanie 
innych źródeł 
finansowania, 
kredytowanie  

 
7 Źródło: Analiza ryzyka dla PRL/PRI, Katarzyna Śpiewok, Maciej Pietrzykowski 
8 W tabeli poniżej wskazano „właściceli ryzyk” wg numeracji  
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Ryzyko Kategoria ryzyka ID ryzyka 
Kategoria 
reakcji na 

ryzyko 

Właściciel 
ryzyka 

Reakcja na ryzyko 

bądź wzrost 
wydatków, 

grożący 
obniżeniem 
możliwości 
finasowania 

projektu 

2.1. Rozpad 
partnerstwa 

projektowego 
Instytucjonalne C II R_2.1_Z 

Unikanie 
Plan 

rezerwowy 
1,2,3,4 

Dbanie o jakość 
partnerstwa, 
Zbudowanie 

nowego 
partnerstwa 

2.4. Kłopoty 
komunikacyjne 

Instytucjonalne C II R_2.4_Z Unikanie 1,2,3,4,5,9 
Wzmocnienie 
kompetencji 

2.5. 
Nieodpowiedni 

podział 
kompetencji 

Instytucjonalne C II R_2.5_Z Unikanie 1,2 
Wzmocnienie 
kompetencji 

4.1. Przeciąganie 
procedur 

administracyjnych 

Prawno-
administracyjne 

B III R_4.1_Dz_1 
B III R_4.1_Dz_2 
B III R_4.1_Dz_3 

Unikanie 1,2,3,7 

Zaplanowanie 
realizacji działań z 

odpowiednim 
wyprzedzeniem 

9.2. 
Niedostateczne 

kwalifikacje 
pracowników/ 

urzędników 

Zasobowe 

C II R_9.1_Z 
C II R_9.2_Dz_1 
C II R_9.2_Dz_2 
C II R_9.2_Dz_3 

C II R_9.2_Z 

Redukowanie 1,2,12 
Wzmocnienie 
kompetencji 

Źródło: opracowanie własne 

W odpowiedzi na najważniejsze ryzyka przewiduje się realizację odpowiednich działań 

minimalizujących wystąpienie ryzyka lub jego negatywne skutki. 

Tabela 38. Kategoria głównych ryzyk PRI i środki zaradcze  

 
Kategorie głównych ryzyk 

 

 
Środki zaradcze 

 

1. Zmiany kosztów realizacji 
inwestycji i działań.  
 
 

• Planowanie budżetu miasta ze stosownym 
wyprzedzeniem,  

• Bieżąca i wyprzedzająca analiza kosztów 
realizacji inwestycji.  

• Zabezpieczenie dodatkowych środków  
w budżecie.  

2. Problemy w zakresie 
współpracy i komunikacji 
wewnętrznej  

• Podnoszenie kompetencji i umiejętności kadr w 
zakresie współpracy i komunikacji (m. in. 
szkolenia) – działania zostały ujęte m. in. w PRI, 

• Budowanie narzędzi informatycznych oraz 
wdrażanie procedur ułatwiających wewnętrzną 
komunikację,  
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• Budowanie trwałych i dobrze współpracujących 
stałych zespołów realizujących zadania 
zarządcze w projekcie.  

3. Jakość i skuteczność 
komunikacji w odniesieniu do 
odbiorców końcowych i 
partnerów  

• Wspieranie kompetencji i umiejętności 
współpracy i komunikacji partnerów oraz 
odbiorców końcowych (np. poprzez liderów 
społecznych),  

• Multiplikowanie informacji nt. realizowanych 
działań poprzez sieć instytucji i partnerów 
społecznych,  

• Prowadzenie stałych, ukierunkowanych na 
obiorcę końcowego działań Public Relations, 

• Tworzenie sieci współpracy podmiotów 
wdrażających działania i PRL oraz 
przedstawicieli odbiorców końcowych i 
partnerów,  

• Rozwijanie narzędzie komunikacji i informacji.  

4. Poziom umiejętności i 
kompetencji kadr wdrażających 
PRI oraz poszczególne działania 

• Szkolenia kadr w zakresie zarządzania 
projektami.   

 
Źródło: opracowanie własne 

W trakcie wdrażania PRL każde ryzyko będzie sterowane z wykorzystaniem narzędzi 

charakterystycznych dla procesu zarządzania ryzykiem. Rejestr ryzyk będzie zawierał przede 

wszystkim następujące elementy: 

• Autor – osoba wprowadzająca ryzyko do rejestru, 

• 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.9 

 
9 Za: Analiza ryzyka dla PRL/PRI, Katarzyna Śpiewok, Maciej Pietrzykowski 
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IX. System wdrażania   
 

 

 

 

 

 

 

 

Skuteczność wdrażania programu rozwoju lokalnego uzależniona będzie od podejmowanych 

działań implementacyjnych, od trzymania się procedur usprawniających jego realizację oraz 

od organizacji prac nad realizacją całego programu i poszczególnych działań. 

System wdrażania PRL/PRI będzie połączony w sposób bezpośredni z procesami zarządzania 

strategicznego oraz z kluczowymi procedurami zarządczymi, tj. przygotowaniem budżetu, 

przygotowaniem wieloletniego prognozy finansowej, przygotowywaniem corocznych 

raportów o stanie miasta, corocznych konsultacji społecznych oraz monitorowaniem 

realizowanych programów. 

Zostaną także wykorzystane elementy metodyki PCM (Project Cycle Management), czyli 

Zarządzanie Cyklem Projektu (ZCP). Cykl życia projektu wygląda następująco: 

 

Rysunek 12. Schemat cyklu życia projektu  

 

Źródło: dobrezarzadzanie.hb.pl 

Zgodnie z powyższą wizualizacją etap wdrażania to realizacja projektu oraz jego stałe 

monitorowanie. Uruchomione zostają wszelkie procedury, które pozwalają na skuteczne  

i efektywne przeprowadzenie przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno części technicznej, 

merytorycznej, finansowania oraz dokumentacji prawnej. 
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Narzędzia metodyki PCM są spójne z przeprowadzonym na potrzeby Programu Rozwój 

Lokalny, procesem diagnozy i opracowania działań, ponieważ dokonano analizy interesariuszy, 

problemów i celów wraz ich związkami przyczynowo-skutkowymi oraz opracowano matrycę 

logiczną. 

Za proces wdrażania planu rozwoju odpowiedzialność ponosić będzie Prezydent Tomaszowa 

Mazowieckiego poprzez swoją jednostkę Urząd Miasta. Bezpośredni nadzór nad realizacją 

Planów PRL i PRL pełnić będą: 

• Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego,  

• kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.  

Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie wymagać będzie szeregu działań 

koordynacyjnych, organizacyjnych, koncepcyjnych, kontrolnych i informacyjnych. 

 

Budowa i realizacja planu rozwoju jest zabiegiem złożonym. Wymaga przeprowadzenia wielu 

działań o charakterze diagnostycznym, konsultacyjnym, negocjacyjnym, planistycznym, 

prawnym, wdrożeniowym i monitoringowym – korygowania przedsięwzięć i działań w trakcie 

ich realizacji oraz ich kompleksowej oceny po zakończeniu. 

Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie programu Plany Rozwoju Lokalnego wymaga 

utworzenia lub wyznaczenia organu, któremu czynność ta zostanie powierzona. 

W Tomaszowie Mazowieckim zarządzeniem Prezydenta Miasta powołany został Zespół ds. 

przygotowania projektu działań rozwojowych Tomaszowa Mazowieckiego do II etapu 

konkursu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny.  

Zespół został podzielony na trzy podgrupy: 

• zespół roboczy - w skład którego weszli przedstawiciele Urzędu Miasta w Tomaszowie 

Mazowieckim bezpośrednio związani z przygotowaniem wniosku i treści projektowych, 

• zespół kluczowych specjalistów - skupiający osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie 

poszczególnych obszarów w zakresie zarządzania i funkcjonowania miasta, oraz 

• Rada Rozwoju, czyli zespół kluczowych interesariuszy, w skład którego weszli 

przedstawiciele Rady Miejskiej, Tomaszowskiej Rady Seniorów, Miejskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, a także przedstawiciele sektora prywatnego.  

 

Swoją kontynuację na etapie wdrażania planu będzie mieć działalność Rady Rozwoju – 

traktowanej jako ciało doradcze Prezydenta i utworzonego Zespołu Projektowego.   

Kluczowe działania związane z realizacją PRL ujęte zostały w poniżej tabeli. 
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Tabela 39. Kluczowe działania związane z realizacją PRL/PRI 

L.p. Działanie Odpowiedzialność Rok 

1. Wprowadzenie przedsięwzięć/ działań, zawartych w 

planie, niezwłocznie po zatwierdzeniu finansowania, 

do załącznika do wieloletniej prognozy finansowej 

gminy. Jeżeli dane dotyczące tych przedsięwzięć nie są 

wystarczające do wpisania ich do wieloletniej 

prognozy finansowej, Rada Miasta wprowadza 

przedsięwzięcia do tej prognozy niezwłocznie po 

ustaleniu niezbędnych danych. 

Rada Miejska, 

Prezydent 

2021 

2 Powołanie i działalność Zespołu Projektowego (ZP), 

która wspierana będzie przez Radę Rozwoju. 

Zespół pełnić będzie rolę koordynacyjną oraz zadania 

wynikające z ewaluacji i monitoringu planu.  

Zespół pełnić będzie również funkcję multiplikatora,  

tj. jest zobowiązany do komunikowania się  

w sprawach istotnych dla realizacji planu rozwoju 

z Interesariuszami/ podmiotami, których reprezentuje.  

Prezydent   2021, 

bieżąco  

3. Opracowywanie dokumentacji technicznej dla 

projektów wpisanych do planu rozwoju, w tym 

kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń. 

Opracowanie studiów wykonalności i wniosków 

aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników. 

Zgodnie z harmonogramami opracowywania, 

składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych 

działań/ przedsięwzięć. 

Podmioty realizujące 

przedsięwzięcia/ 

działania   

od 2021, 

na bieżąco  

w okresie 

realizacji  

4. Ocena stopnia realizacji/ osiągnięcia założeń planu 

rozwoju, zgodnie z systemem monitorowania i oceny 

określonym w planie (na wejściu, w trakcie, po 

zakończeniu).  

Prezydent/ ZP 2021, 

bieżąco, 

2025 

5.  Działania Public Relations, bieżąca i stała komunikacja  

z mieszkańcami miasta nt. postępów w realizacji 

działań oraz ich efektów wraz z zasadami 

wynikającymi z opracowanego Planu Komunikacji.  

Zbieranie i analizowanie zgłaszanych przez 

społeczność miasta uwag, opinii, wniosków.  

Działania komunikacyjne realizowane za 

pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych miasta, 

Prezydent/ ZP/ Rada 

Rozwoju/ Partnerzy  

Bieżąco  

w okresie 

realizacji  
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lokalnych mediów oraz podmiotów realizujących 

działania.   

Źródło: Opracowanie własne 

Z uwagi na specyfikę działań zaplanowanych zarówno w PRL jak i PRI należy uznać, iż system 

wdrażania będzie miał charakter rozwiązań systemowych, które na stałe będą 

wykorzystywane w innych dokumentach o charakterze strategicznym. Należy zwrócić uwagę, 

iż zaplanowane działania w PRL kończą się realnym procesem wdrożenia wraz z 

wyodrębnionym budżetem na monitoring i ewaluację.  

Wdrożenie działań wynikających z PRL wraz z działaniami przewidzianymi w PRI opartych  

na metodyce PCM stwarza solidne podstawy do systemowej instytucjonalizacji i budowania 

zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem miasta, w oparciu o szeroką partycypację 

społeczną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

X. Monitoring i ewaluacja    
 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przedstawioną w rozdziale 10 metodyką PCM zarządzanie projektem składa się  

z sześciu następujących po sobie faz i charakteryzuje się trzema wspólnymi elementami. 

Pierwszy mianownik to identyfikacja kluczowych decyzji, potrzeb i odpowiedzialności w każdej 

z faz. Drugi element to progresywny charakter faz tzn. nie przejdziemy do kolejnej fazy, jeżeli 

nie ukończymy z sukcesem bieżącego etapu. Ostatnim ogniwem jest faza ewaluacji -  

niezbędna, aby przenosić doświadczenia i dobre praktyki w sposób systemowy z istniejących 

projektów na tworzenie przyszłych przedsięwzięć czy programów. W niniejszym rozdziale 

odniesiemy się w szczególności do procedur monitoringu i ewaluacji, które będą stosowane  

w niniejszym PRL. 

Skuteczność realizacji planów i działań zapewniać będzie sprawny system oceny postępów 

wdrożeniowych, obejmujący:  

− monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji, 

− ewaluację, czyli podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału. 

Monitoring procesu wdrażania i ewaluacji PRL/PRI jest odpowiedzialnym i ważnym zadaniem, 

warunkującym efektywne planowanie działań, właściwą alokację środków, właściwe 

prowadzenie okresowej oceny i odpowiednie reagowanie na zmieniające się warunki. 

 

W procesie monitorowania proponujemy następującą metodykę: 

− Identyfikacja uczestników procesu – kto uczestniczy w procesie monitorowania,  

jakie są jego zadania, kompetencje i jaki jest jego zakres odpowiedzialności, 

− Identyfikacja narzędzi (badawcze, analityczne) – za pomocą jakich narzędzi jest 

monitorowany rozwój miasta, 

− Identyfikacja procesu (harmonogram, zadania, efekty) – cykliczność badań i analiz – 

jakie czynności składają się na proces monitorowania i z jaką częstotliwością są 

wykonywane,   

− Identyfikacja zadań jednostki odpowiedzialnej za monitorowanie, 

− Identyfikacja zadań zespołu koordynacyjnego, 

− Identyfikacja roli interesariuszy, 

− Oczekiwane rezultaty procesu monitorowania – jakich informacji należy oczekiwać  

w wyniku monitorowania, kto i jak często je otrzymuje, w jaki sposób informacje  

te wykorzystywane są w procesie zarządzania strategicznego. 

 

Za proces monitorowania odpowiedzialny będzie kierownik (przedstawiciel kierownictwa 

Urzędu Miasta) oraz poszczególni członkowie Zespołu Projektowego w zależności od zakresu 

dokonywanej oceny.   
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Działania Zespołu Projektowego będzie wzmacniała Rada Rozwoju – ciało doradcze powołane 

do życia w trakcie prac nad Kompletną Propozycją Projektu. Udział organu uchwałodawczego, 

tj. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zostanie zapewniony poprzez uczestnictwo 

dwóch jej przedstawicieli w radzie Rozwoju. 

Należy przyjąć, że głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji powinny być cele główne 

oraz działania, a proces ten będzie realizowany w dwóch etapach: 

Etap I – coroczne sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na 

temat podejmowanych działań, stopnia realizacji przedsięwzięć i ewentualnych efektów 

końcowych tych przedsięwzięć. 

Etap II – analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych 

działań z osiąganymi wynikami wg wskaźników zaproponowanych  

dla poszczególnych działań oraz całego PRL/PRI. 

W Programie Rozwój Lokalny będziemy stosowali następujące szczegółowe procedury: 

• zbieranie danych i informacji (materiał empiryczny stanowiący podstawę do analiz  

i ocen), 

• analizę danych i informacji – uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych oraz ich 

archiwizacja, 

• przygotowywanie raportów – zestawienie otrzymanych danych w raporty roczne,  

• ocenę wyników - ocena porównawcza osiągniętych wyników z założeniami, określenie 

stopnia wykonania przyjętych zapisów strategii,  

• identyfikację odchyleń - ocena rozbieżności pomiędzy założeniami a rezultatami, 

• analizę przyczyn odchyleń - poszukiwanie i określenie przyczyn zaistniałej sytuacji, 

• planowanie korekty. 

Podsumowując, system monitorowania PRL będzie częścią monitorowania rozwoju miasta,  

dla którego dodatkowo będzie stworzony indywidualny wskaźnik rozwoju miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego. 

System monitorowania traktujemy dużo szerzej, tzn. obejmuje on także badania opinii 

mieszkańców i innych interesariuszy, gromadzenie i analizy innych danych, w tym informacji 

pozyskanych od jednostek wdrażających poszczególne przedsięwzięcia.  

Podstawą monitoringu będzie systematyczność i rzetelność, stąd będzie on prowadzony  

w oparciu o najbardziej aktualne dane w ramach planowanego stworzenia systemu 

raportowania i analiz – Otwarte Dane, którymi będzie zajmował się Zespół ds. Danych 

Miejskich (vide przedsięwzięcia w PRI). 

Informacje zebrane w trakcie monitoringu będą poddane analizie i przełożą się na 

transparentny mechanizm ewaluacji efektów PRL, a wnioski z nich płynące będą 

wykorzystywane w procesach decyzyjnych w mieście Tomaszów Mazowiecki i jego 

dokumentach strategicznych oraz publikowane na wdrożonym w ramach PRI Portalu 

Mieszkańca i pracownika JST. 
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Ewaluacja Planu Rozwoju Lokalnego będzie zrealizowana w oparciu o dane pozyskiwane  

w trakcie monitoringu (dane ilościowe) oraz uzupełniona o danej jakościowe. Badania 

jakościowe będą realizowane w oparciu o dostępne narzędzia, w szczególności wywiady 

jakościowe z odbiorcami działań, partnerami oraz podmiotami realizującymi działania.  

Ewaluacja będzie przeprowadzona na następujących etapach wdrażania Planu Rozwoju 

Lokalnego: 

• ewaluacja ex-ante, realizowana przed rozpoczęciem realizacji działań (po podpisaniu 

umowy) ukierunkowana w dużym stopniu na ocenę skuteczności wdrożenia                               

i terminowej realizacji działań, sposób prowadzenie działań promujących realizację 

Planów i działań oraz sposób organizacji prac zmierzających do prowadzenia bieżącej 

sprawozdawczości.  

• ewaluacja ciągła, realizowana zasadniczo na każdym etapie wdrażania PRL/PRI,  

w ramach której oceniane powinny być najważniejsze aspekty realizacji PRL/PRI,  

tj. analizowane powinny być na bieżąco zgłaszane problemy oraz propozycje 

usprawnień działalności systemu monitorowania, przekazywane zarówno przez kadrę 

zaangażowaną w realizację działań, jak również klientów, partnerów, mieszkańców.  

• ewaluacja ex-post, powinna zostać przeprowadzona po odpowiednio długim okresie 

czasu, który pozwoliłaby na dokonanie oceny z punktu widzenia „osiągniecie 

zakładanych efektów/ rezultatów realizacji PRL/PRI. W szczególności należałoby zwrócić 

uwagę na kwestie dot. osiągnięcia stanu opisanego w wizji, zakresu realizacji celów 

głównych oraz komplementarności zrealizowanych działań.  

 

Ewaluacja będzie procesem systemowym i transparentnym, oddziałującym na aktualizowanie 

polityk i strategii rozwojowych miasta. Przyniesie ona długofalowe skutki w postaci: 

− podniesienia wiedzy i kompetencji, 

− wzrostu motywacji do realizacji projektu, 

− pojawienia się zmian w zakresie stosowania nowych narzędzi, a także zmiany sposobu 

myślenia o projekcie, 

− ulepszenia istniejących procesów i poprawy planowania, 

− lepszego korzystania z dotychczasowych osiągnięć i uzyskania efektu synergii, 

− polepszenia współpracy z partnerami, którzy również będą zaangażowani w jej proces. 

Należy podkreślić, iż zaplanowane działania w PRL kończą się realnym procesem wdrożenia 

wraz z wyodrębnionym budżetem na monitoring i ewaluację, których wyniki i dobre praktyki 

będą wykorzystywane w innych dokumentach strategicznych. Ewaluacja działań w PRL jest 

wsparta dodatkowo narzędziami i systemami zaplanowanymi w ramach PRI, stanowiąc 

zintegrowany i zinstytucjonalizowany system zarządzania rozwojem lokalnym Tomaszowa 

Mazowieckiego. 

 

Monitoring i ewaluację wspierać będzie system wskaźników pomiaru, opracowany zarówno 

dla PRL jak też PRI, będący załącznikiem.  
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