
„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej – 

Kraków 9.03.2012 

„Monitorowanie jakości usług publicznych 

jako element zintegrowanego systemu 

zarządzania JST”  
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„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Agenda spotkania Zespołu Projektowego GMK  

1. Najważniejsze informacji o projekcie 

a. Cele i rezultaty projektu, 

b. Ramowy harmonogram projektu, 

c. Struktura zarządzania projektem. 

2. Omówienie najważniejszych produktów projektu oraz ich właściwości - 

omówienie wspólnego modelu BZ dla JST jako punktu odniesienia dla 

pozostałych produktów.  

3. Pytania i uwagi. 
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„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości 
usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez 

opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu 

modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych 

działającego jako system wspomagania decyzji oraz 

zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym i strategicznym. 

Budżet projektu: 5 051 800 zł 

Horyzont realizacji: lata 2011 - 2015 

 Cel ogólny projektu 



„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Poprawa sposobu formułowania celów programów wieloletnich w JST, 

Poprawa diagnozy potrzeb odbiorców w zakresie usług publicznych oraz 

jakości oceny rezultatów świadczonych usług, 

Poprawa jakości informacji zarządczych gromadzonych w procesie 

monitorowania jakości usług świadczonych przez JST, 

Zapewnienie rozliczalności usług publicznych świadczonych przez JST, 

Zwiększenie partycypacji mieszkańców w zarządzaniu JST. 

 Cele szczegółowe projektu 
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„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Planowane rezultaty projektu MJUP dla 

Krakowa i Poznania 
 

 1. Liczba dziedzin zarządzania, które objęto monitorowaniem 
wskaźników JŻ i JUP (dziedzina zarządzania – np. zdrowie, 
bezpieczeństwo, edukacja, mieszkalnictwo…) – minimum 12 z 15. 

 2. Liczba dziedzin zarządzania, w których wdrożono system 
konsultacji z mieszkańcami (interesariuszami) w zakresie potrzeb, 
celów (priorytetów) i rezultatów – minimum 10 z 15; 

 3. Liczba dziedzin zarządzania, dla których tworzone są raporty i 
sprawozdania w aplikacji BI (z uwzględnieniem zadań 
budżetowych związanych z realizacją programów wieloletnich 
oraz towarzyszących im ryzyk) – minimum 12 z 15; 
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„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Planowane rezultaty projektu MJUP dla Krakowa i 

Poznania c.d. 

 4. Każde z zadań budżetowych objęte w/w raportami posiada 

zapisany w systemie komplet zdefiniowanych i odpowiednich do 

celu wskaźników i aktualizowany rejestr ryzyk. 

 5. Każdy z programów przygotowywanych lub aktualizowanych po 

przyjęciu w projekcie nowych zasad formułowania celów i 

programów wieloletnich spełnia ustalone w projekcie wymagania (z 

uwzględnieniem art. 226 ufp). 

 6. Aplikacja BI zapewni możliwość prezentacji bieżących (na dzień) 

danych finansowych o zadaniach budżetowych zarówno w układzie 

kasowym jak i memoriałowym.  
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„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Przy definiowaniu rezultatów uwzględniono następujące 
dziedziny zarządzania w Krakowie i Poznaniu: 

1. Oświata i wychowanie, 

2. Pomoc społeczna, 

3.  Zdrowie, 

4. Bezpieczeństwo publiczne, 

5. Zagospodarowanie 

przestrzenne  / Poznań: 

Przestrzeń i architektura  

6. Transport publiczny, 

7. Gospodarka komunalna, 

 

 

8. Turystyka i promocja, 

9.  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, 

10. Sport i rekreacja,  

11. Mieszkalnictwo, 

12. Ochrona środowiska, 

13. Przedsiębiorczość, 

14. Społeczeństwo obywatelskie, 

15. Nauka + technologie informacyjne. 
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„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Ramowy harmonogram 

2011 

Zadanie 5 - Zarządzanie projektem 

Zadanie 4 - Upowszechnianie produktu 

Zadanie 3 - Opracowanie ostatecznej wersji 

produktu 

Zadanie 2 - Pilotażowe wdrożenie produktu w 

Krakowie i Poznaniu, zebranie i analiza 

danych z wdrożenia, zewnętrzna ewaluacja i 

walidacja rezultatów  

Zadanie 1 - 

Opracowanie 

wstępnej wersji 

produktu oraz strategii 

wdrażania projektu  

2012 2013 2014 2015 

 Ramowy harmonogram  - wniosek _v 2 



„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Grupa Sterująca 
 

• Dyrektor Magistratu (UMK) – 

Przewodniczący 

• Skarbnik (UMK) 

• Audytor (UMK) 

• Sekretarz Gminy (UMP) 

• Skarbnik (UMP) 

Koordynator komponentu UMP 

Komitet Sterujący UMP 
 

Komitet Sterujący UMK 
 

Koordynator komponentu UMK 

Kierownik Projektu (UMK) 

Zespół projektowy ds. opracowania 

Strategii Wdrażania Produktu 

Zespół projektowy ds. opracowania 

Strategii Wdrażania Produktu 

 Struktura organizacyjna projektu 



„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Koordynator komponentu UMP Koordynator komponentu UMK 

Zespół projektowy : 

Zespół ds. opracowania modelu budżetu zadaniowego  

powiązanego z WPF i WPI, 

Zespół ds. opracowania modelu ewidencji księgowej z 

uwzględnieniem nowej struktury BZ, 

Zespół ds. budowania programów  wieloletnich , 

Zespół ds. opracowania metod, narzędzi oraz procedur  

konsultacji społecznych, 

Zespół ds. opracowania  katalogu wskaźników JŻ i JUP oraz 

metod i narzędzi badawczych, 

Zespół  ds. opracowania instrukcji planowania i monitorowania 

zadań budżetowych, 

Zespół  ds. opracowania koncepcji wdrożenia narzędzia klasy 

BI.  

Zespół ds. aktualizacji, integracji i kalibracji celów i wskaźników 

zadań budżetowych, programów wieloletnich, 

Zespół ds. opracowania programu podnoszenia jakości usług 

publicznych; 

Zespół projektowy : 

Specjalista ds. opracowania modelu budżetu zadaniowego  

powiązanego z WPF i WPI, 

Specjalista ds. opracowania modelu ewidencji księgowej z 

uwzględnieniem nowej struktury BZ, 

Specjalista ds. budowania programów  wieloletnich , 

Specjalista ds. opracowania metod, narzędzi oraz procedur  

konsultacji społecznych, 

Specjalista ds. opracowania  katalogu wskaźników JŻ i JUP 

oraz metod i narzędzi badawczych, 

Specjalista ds. opracowania instrukcji planowania i 

monitorowania zadań budżetowych, 

Specjalista  ds. opracowania koncepcji wdrożenia narzędzia 

klasy BI.  

Specjalista ds. aktualizacji, integracji i kalibracji celów i 

wskaźników zadań budżetowych, programów wieloletnich, 

Specjalista ds. opracowania programu podnoszenia jakości 

usług publicznych; 

 Struktura organizacyjna projektu cd. 



„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 11 

 Produkt projektu 

 Produktem projektu jest model modułowego, zintegrowanego i 

opartego na partycypacji społecznej systemu monitorowania 

jakości usług publicznych, działającego jako system wspomagania 

decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i 

operacyjnym. 

 Produkt zostanie opracowany w formie zestawu:  

 wytycznych,  

 instrukcji  

 opracowań oraz 

 aplikacji informatycznej  

 pogrupowanych w moduły możliwe do wdrożenia w JST o różnym 

stopniu rozwoju systemu zarządzania. 



„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Produkty częściowe projektu: 

1. Metody, narzędzia i dobre praktyki w zakresie budowy programów 

wieloletnich, określania ich celów (deklaracji wyników), wskaźników, 

tworzenia powiązań z zadaniami budżetowymi 

2. Metody, narzędzia badania wskaźników jakości życia i wskaźników 

jakości usług publicznych oraz katalogi tych wskaźników możliwych do 

wykorzystania w programach strategicznych możliwych do wykorzystania 

w programach strategicznych w oparciu o badania mieszkańców w 

Krakowie i Poznaniu. 

3. Model struktury budżetu zadaniowego powiązanego z WPF i WPI, 

uwzględniający wymiar działań, zadań i programów wieloletnich. 

4. Model ewidencji księgowej wydatków i kosztów adekwatny do struktury 

BZ. 
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„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Produkty częściowe projektu: 

5. Wzór instrukcji planowania i monitorowania zadań budżetowych, w tym: 

a. Wzór instrukcji planowania zadań - bieżących i inwestycyjnych  

b. Modele raportów i analiz służących do monitorowania zadań, 

programów, wskaźników strategicznych… 

6. Metody i narzędzia badawcze oraz procedury konsultacji społecznych 

niezbędne dla pozyskiwania i gromadzenia opinii na temat standardów 

usług publicznych i wskaźników jakości życia. 

7. Model narzędzia informatycznego klasy Business Intelligence (BI), 

wspomagający podejmowanie decyzji zarządczych, umożliwiający 

gromadzenie, analizę i raportowanie danych o efektach i rezultatach 

zadań, programów wieloletnich oraz ich ocenę z punktu widzenia 

skuteczności i efektywności. 
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„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Wstępny podział prac między ZP GMK i GMP 

 ZP Kraków: 

1. Model BZ 

2. Wzór Instrukcji planowania 

3. Model ewidencji księgowej 

4. Modele raportów i analiz 

5. Zasady i metody budowy 

programów wieloletnich 

6. Opis wymagań technicznych i 

funkcjonalnych dla narzędzia BI  

 ZP Poznań: 

1. Katalog wskaźników jakości życia 

i jakości usług publicznych – opis 

wymagań dotyczących 

opracowania koncepcji badań  

wskaźników JŻ i JUP w Krakowie i 

Poznaniu 

2. Metody, narzędzia i procedury 

komunikacji społecznej 
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„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Ramowe wymagania dla produktów projektu 

 Opis produktu jest elementem „pogłębionej analizy sytuacji 

problemowej” sformułowanej w pkt. 3.1 wniosku projektu, zawiera: 

 krótką analizę danych zastanych (eksperci organizacji i zewnętrzni) 

 opiera się na działaniach opisanych we wniosku 

 raporty, wyniki analiz wpływają na sposób realizacji projektu 

 Opis produktu stanowi odpowiedź na „sytuację problemową” i 

przyczynia się do jej rozwiązania – zawiera wartość dodaną; 

 Opis produktu jest zgodny z celami i rezultatami projektu, służy ich 

realizacji 

 Każdy opis produktu zawiera „wyjście” przydatne do opracowania 

modelu narzędzia informatycznego klasy BI.  
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„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Działanie - 

produkt 5.3 

Działanie - 

produkt 5.2 

Działanie - 

produkt 1.3 

Działanie – 

produkt  1.2 

Struktura budżetu zadaniowego powiązana ze Strategią  

oraz WPF 

Cele strategiczne 

Kompetencja Kompetencja Kompetencja 

Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 

Działanie - 

produkt 1.1 

Działanie - 

produkt 2.3 

Działanie 

- produkt  

2.2 

Działanie - 

produkt 2.1 

Działanie - 

produkt 3.3 

Działanie - 

produkt 3.2 

Działanie - 

produkt 3.1 

Działanie - 

produkt 6.4 

Działanie - 

produkt 5.1 

Działanie - 

produkt 6.3 

Działanie - 

produkt  6.2 

Działanie - 

produkt 6.1 

Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 

Dziedzina I Dziedzina II Dziedzina III 

P
ro

g
ra

m
y
 S

tr
a

te
g

ii 

P
ro

je
k
t 

3
 

P
ro

je
k
t 

2
 

P
ro
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k
t 

1
 

Działanie – 

produkt  4.2 

Działanie - 

produkt 4.1 



„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

SUMA zadań 
bieżących poza 
programami 

Zadanie 4 

Zadanie 3 

Zadanie 5 

Przewidywana szczegółowość WPF i Budżetu zadaniowego 
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Dziedzina III 

Program X 

Działanie - 
produkt 5.2 

Działanie - 
produkt 5.1 

Zadanie 1 = 
Projekt a Zadanie 2 

Przedsięwzięcie 
wieloletnie 

Działanie - 
produkt 3.2 = 
przedsięwzięcie 
wieloletnie 

Działanie - 
produkt 3.1 

Projekt b 

Działanie - 
produkt 3.2 

Działanie - 
produkt 3.1 

Wieloletni projekt 
strategiczny 

SUMA 
Przedsięwzięć 
wieloletnich poza 
programami  

Program X 

Dziedzina III 

Program X 
Program X 

Zadanie X1 

Zadanie X2 

Przedsięwzię

cie wieloletnie 

Wieloletni projekt 
strategiczny Wieloletni strategiczny 

projekt inwestycyjny 

Projekt X 3 

SUMA zadań 
inwestycyjnych poza 
programami  (z 
wyłączeniem proj.  
strategicznych 

Wieloletni Plan Finansowy 

Budżet Roczny 



„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Produkty częściowe projektu  

Metody i narzędzia badanie jakości życia i jakości 

usług publicznych 

 Więcej niż  3,75 – ocena bardzo 
dobra 

 od 3,26 do 3,75 – ocena raczej 
dobra 

 od 2,76 do 3,25 – ocena neutralna 

 od 2,25 do 2,75 – ocena raczej zła 

 Mniej niż 2,25 – ocena bardzo zła 
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Katalog wskaźników dla dziedzin 

zarządzania strategicznego złożony ze 

wskaźników subiektywnych (opinie 

mieszkańców) i obiektywnych (fakty). 

powrót do listy 



„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Produkty częściowe projektu  

 „Metody, narzędzia i dobre praktyki w zakresie budowy 
programów wieloletnich, określania ich celów (deklaracji 
wyników), tworzenia powiązań z zadaniami”  - „podręcznik” 
przygotowania programów zawierający metodykę, procedury, 
narzędzia i wskazówki dotyczące m.in.: 
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• tworzenia i aktualizacji 

programów sektorowych 

(strategicznych), 

• formułowania celów i 

wskaźników rezultatu, 

• powiązania celów zapisanymi 

w Strategii i programach 

sektorowych (strategicznych) z 

zadaniami budżetowymi; 

Budżet 

Strategia 

powrót do listy 



„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

ETL i HD 

MODELE  

OLAP 

Model narzędzia informatycznego klasy 

Business Intelligence (BI) 

 raporty, karty wyników, 

kokpity menedżerskie 

 

 obszary analizy - kostki 

OLAP (online analytical 

processing)  

 

 gromadzene i 

transformacja danych z 

SI i innych źródeł  

20 
powrót do listy 



„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Propozycja Logo projektu:  

 

 

Kraków, Poznań 

tak, aby: 

(a2 + b2) < (a + b)2 
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„Monitorowanie jakości usług publicznych” (MJUP) 

Dziękuję za uwagę, zapraszam do dyskusji…. 

 

 
  

 

                                                                                             Piotr Wierzchosławski 
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