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SPRAWOZDANIE Z DOTYCHCZASOWEJ REALIZACJI PROJEKTU 
"LEPSZY URZĄD"   

W dniu 1 września 2012 roku Gmina Siedliszcze wraz z trzema innymi samorządami 

gminnymi (Ruda Huta, Sawin i Wierzbica) oraz Starostwem Powiatowym w Chełmie 

rozpoczęła realizację projektu pn. "Lepszy Urząd" nr POKL.05.02.01-00-026/12, 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 organizowanego przez Ministerstwo Administracji  

i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 (Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej) 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany czas zakończenia Projektu to 31 sierpień 

2014 roku. 

Głównym założeniem projektu jest poprawa efektywności zarządzania, jak 

również podniesienie jakości usług publicznych świadczonych w Urzędzie Gminy Siedliszcze 

poprzez wdrożenie w okresie 24 miesięcy działań doskonalących w obszarach wymagających 

wsparcia zdiagnozowanych za pomocą Wspólnej Metody Oceny - CAF.  

Celem projektu jest: podnoszenie jakości oraz zwiększenie dostępności usług 

publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Siedliszcze, wdrażanie usprawnień 

zarządczych na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością, 

podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr Urzędu Gminy Siedliszcze, wzmocnienie 

zdolności jednostki samorządu terytorialnego objętego projektem w zakresie stanowienia 

aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych poprzez zapewnienie m. in. dostępu 

do systemów aktów prawnych, wzmocnienie zdolności w zakresie opracowywania, wdrażania 

i ewaluacji polityki i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym jednostki samorządu 

terytorialnego objętej projektem.  

Podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu „Lepszy urząd” od 1 

września 2012r. do 31 grudnia 2013r., w części dotyczącej Urzędu Gminy Siedliszcze 

oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedliszczu: 

Do projektu zostało zakwalifikowanych ogółem 23 pracowników z Urzędu Gminy 

Siedliszcze oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedliszczu:  

 Mężczyźni Kobiety 

Urząd Gminy Siedliszcze 7 10 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Siedliszczu 

0 5 
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Głównym zadaniem w 2012 roku było przede wszystkim przeprowadzenie rekrutacji 

wśród pracowników UG Siedliszcze i OPS w Siedliszczu na szkolenia i studia podyplomowe.  

Dzięki współpracy z przedstawicielami firmy JKM, opracowano także system rozwoju 

kompetencji kadr, mający na celu efektywny system podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

pracowników. System Rozwoju Kompetencji Kadr w Urzędzie Gminy Siedliszcze 

wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Siedliszcze nr 7/2013 z dnia 8 luty 2013 roku, 

umożliwiającym efektywną weryfikację kompetencji pracowników. 

Zakupiono studia podyplomowe dla 6 pracowników Urzędu Gminy Siedliszcze i 2 

pracowników OPS w Siedliszczu, z czego 1 osoba zakończyła już studia, pozostałe są w 

trakcie nauki: 

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 

 
1. Gleboznawstwo. Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów i kartografia gleb 

– 1 osoba. 
2. Menadżer administracji publicznej – 3 osoby. 
3. Podatki – 2 osoby. 
4. Zarządzanie projektami europejskimi (project management) – 2 osoby. 

 

W zrealizowanych szkoleniach (grudzień 2012/listopad 2013), uczestniczyło 37 

pracowników (32 osoby z Urzędu Gminy Siedliszcze oraz 5 osób z Ośrodka Pomocy 

Społecznej). 

 

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW  
UG SIEDLISZCZE ORAZ OPS W SIEDLISZCZU 

 

NAZWA SZKOLENIA LICZBA 
UCZESTNIKÓW 

SZKOLENIA 

DATA 
REALIZACJI 
SZKOLENIA 

Profesjonalna obsługa klienta w 
urzędzie z uwzględnieniem obsługi 
przez Internet i telefon, radzenie 
sobie z trudnym klientem 

2 19 – 20.12.2012 r. 

Język migowy 3 
07.12.2012 r.- 

25.01.2013 r. 

Zasady rachunkowości i 
sprawozdawczości budżetowej 

4 22.02.2013 r. 

 
Rozliczanie VAT w JST 

3 25.02.2013 r. 

 
Kodeks postępowania 
administracyjnego w praktyce, 
postępowanie administracyjne z 

10 

        I termin:  
     04-05.03.3013 r. 

       II termin:  
    08-11.03.2013 r. 
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uwzględnieniem 
e-postępowania 

     III termin:  
12-13.03.2013 r. 

 
Zasady tworzenia aktów prawa 
miejscowego przez JST, zasady 
techniki prawodawczej przy 
redagowaniu uchwał 

1 16.04.2013 r. 

 
Podatki i opłaty lokalne, 
postępowanie egzekucyjne w 
administracji 

4 

18.04.2013 r. 

 
Prawo drogowe 

1 16.05.2013 r. 

 
Zasady odpowiedzialności za 
naruszenie przepisów prawa 
geodezyjnego i kartograficznego 

1 17.05.2013 

 
Bezpieczeństwo sieci i systemów 1 

03-04.09.2013  

10.09.2013 

Rozwijanie umiejętności 
przywódczych i zarządczych, 
kompetencji interpersonalnych pod 
kątem relacji z pracownikami i 
klientami 
 

4 09 – 11.10.2013 r. 

Stosowanie instrukcji kancelaryjnej 
i JRWA 
 

3 28.10.2013 r. 

Gospodarka odpadami 1 25.11.2013 r. 

 

 

W ramach projektu „Lepszy urząd” zakupiono dla Urzędu Gminy Siedliszcze 

publikacje książkowe, mające na celu wspieranie pracy urzędników. Łącznie zakupiono i 

przekazano na stan Urzędu Gminy Siedliszcze 25 publikacji książkowych. 

W marcu 2013 r. Urząd Gminy Siedliszcze otrzymał roll-up oraz 2 stojaki na ulotki 

promujące e-usługi wraz z 1000 szt. ulotek. Najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę „nmedia” z Radomia. 
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WZÓR ROLL-UP  
PROMUJĄCY E-USŁUGI W GMINIE SIEDLISZCZE 
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WZÓR ULOTKI  

PROMUJĄCEJ E-USŁUGI W GMINIE SIEDLISZCZE 
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WZÓR ULOTKI  
PROMUJĄCEJ E-USŁUGI W GMINIE SIEDLISZCZE 
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W I kwartale 2013 roku, ruszyła kampania promująca elektroniczny podpis i usługi 

świadczone przez Powiatowe Centrum Certyfikacji (PCC). Na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Siedliszcze www.siedliszcze.pl został zamieszczony artykuł o bezpłatnym 

elektronicznym podpisie. 

Elektroniczny podpis wydany przez Starostwo Powiatowe w Chełmie służy do 

sygnowania dokumentów przesyłanych przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej 

podmiotów, które uznały certyfikaty niekwalifikowane PCC, w tym do podpisywania 

Elektronicznych Formularzy. W informacji zamieszczonej na stronie internetowej można się 
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zapoznać z wykazem podmiotów, w których można składać podpisane cyfrowo wnioski i 

dokumenty oraz jakie kroki trzeba podjąć aby uzyskać elektroniczny podpis. 

W październiku 2013 roku Urząd Gminy Siedliszcze, otrzymał zakupione w ramach 

projektu dwie tablice informacyjne: wewnętrzną elektroniczną z oprogramowaniem do 

zarządzania informacją oraz elektroniczną tablicę informacyjną zewnętrzną. 

Najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została oferta złożona przez Wykonawcę 

TDC Polska S.C. Jacek Nyga, Zenon Nyga z Piły. 

 

TABLICA ELEKTRONICZNA WEWNĘTRZNA Z OPROGRAMOWANIEM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLICA ELEKTRONICZNA ZEWNĘTRZNA Z OPROGRAMOWANIEM 
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W październiku 2013 roku, zostały również zakupione oraz zainstalowanew 

Urzędzie Gminy Siedliszcze oprogramowania dostępu do systemu informacji prawnej: 

oprogramowanie wspomagające zarządzanie numeracją porządkową nieruchomości,  

oprogramowanie wspomagające zarządzanie wydawaniem koncesji alkoholowych, 

oprogramowanie do kosztorysowania. Najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu 

została wybrana oferta złożona przez  Wykonawcę SPUTNIK Software sp. z o.o. z Poznania.  

Na przełomie II/III kwartału 2013 roku rozpoczęła się współpraca z wybraną w 

przedmiotowym postępowaniu ofertą złożoną przez Wykonawcę „ARFA” z Lublina na 

opracowanie i druk Księgi Identyfikacji Wizualnej wraz z logo i hasłem dla Gminy 

Siedliszcze. Wspólnie z przedstawicielami „ARFA” opracowano księgę identyfikacji 

wizualnej, stworzono logo dla Gminy Siedliszcze oraz hasło reklamujące i promujące gminę.  

Księga Identyfkacji Wizualnej to opis wzorców i ustaleń dotyczących budowy 

znaku, kolorystyki, prawidłowych zasad stosowania znaku, wyglądu dokumentów firmowych 

i innych elementów, które budują pozytywny wizerunek Gminy.  

 

 

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ: 
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Celem Księgi Identyfkacji Wizualnej jest stworzenie spójnego obrazu Gminy 

Siedliszcze i jego ochrony przed niepotrzebnymi zmianami lub zastosowaniami.  

Znak jest głównym elementem tożsamosci wizualnej. Dzięki swojej formie i 

kolorystyce zapewnia wizualną odrębność. Budowa znaku opiera się na zestawieniu 

poszczególnych elementów składowych . Dozwolone użycie znaku powinno opierać się na 

proporcjach i wzajemnych relacjach przedstawionych elementów. Niedozwolone jest 

stosowanei znaku bez któregoś z elementów. 

Projekt logo oparty został na sylwetce bramy wjazdowej, która jest usytuowana 

przed dworkiem – jest ona elementem charakterystycznym zabudowy Gminy. Brama od 

strony północnej, z szerokim przejazdem i dwoma bocznymi furtkami stylowo nawiążuje do 

dworów, z których słynie gmina. Brama również symbolizuje przejście między dwoma 

światami, przechodząc przez nią możemy zobaczyć wspaniały śwait przyrody i wyjątkowej 

natury. Dodatkowo, otwarta brama symbolizuje gościnność. 

 

 

LOGO GMINY SIEDLISZCZE 
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Symbolika kolorystyki:  

niebieski – otwarta przestrzeń, energia, świeżość, dynamizm, woda; 

 pomarańczowy – motywacja do działania, wesoły nastrój, spontaniczność, 

 optymistyczne nastawienie do życia, pobudzenie. 

Projekt logo został oparty o font Calibri Bold. Nieodłącznym elementem marki jest 

hasło, które może być zaraze m stosowane w innych materiałach promocyjnych gminy. Dla 

prawidłowego funkcjonowania i spójności znaku niedopuszczalna jesty ingerencja w jego 

formę graficzną i kolorystyczną. 

Firma „ARFA” w dalszej części swoich prac wykonała także kompleksowe 

oznakowanie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Siedliszcze oraz Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Siedliszczu. Dodatkowo zamontowano dużą tablicę informacyjną na parterze 

urzędu oraz dwie tablice kierunkowe: jedna podwieszana, druga naścienna na I piętrze 

urzędu. 

 

 

 

 
INFORMACJE OGÓLNE 
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RODZAJ OZNAKOWANIA ILOŚĆ W SZTUKACH  
Tabliczki przy drzwiowe A4 22 + 2 zapasowe  

Tablice kierunkowe 2 ( 1 podwieszana oraz 1 naścienna) 

Tablica informacyjna 1 

Tabliczki na toalety 2 

 
TABLICZKI PRZYDRZWIOWE  

(OZNAKOWANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH):  
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TABLICE KIERUNKOWE 
(PODWIESZANA ORAZ NAŚCIENNA): 

  

 
 
 

Przewidywany koniec projektu „Lepszy urząd”, to sierpień 2014 roku. W roku 2014, 

będą realizowane w dalszym ciągu zaplanowane szkolenia, pracownicy Urzędu Gminy 

Siedliszcze ukończą także rozpoczęte studia podyplomowe. Zostaną również przeprowadzone 

zadania mające na celu opracowanie i zastosowanie metod monitorowania, pomiaru i oceny 

funkcjonowania JST. Głównym celem w tym zadaniu będzie przeprowadzenie monitoringu 

Strategii Rozwoju w Gminie Siedliszcze oraz przeprowadzenie pomiaru i oceny 

funkcjonowania Urzędu Gminy Siedliszcze. W dalszym ciągu będzie przeprowadzana 

kampania informacyjno-promocyjna e-usług (elektroniczny podpis) i monitoring wdrażania 

projektu.  


