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Informacja wprowadzająca 

Miasto Przemyśl zlokalizowane jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, w odległości 

około 78 km od Rzeszowa i około 12 km od granicy z Ukrainą. Na rozwój miasta wpływają zatem 

zarówno zjawiska zachodzące w Polsce jak i w kraju sąsiadującym, w szczególności czynniki związane 

ze wzmożonym ruchem przygranicznym. Historycznie na rozwój Przemyśla wpływ miało także jego 

położenie geograficzne, które przełożyło się na specyficzne funkcje, jakie to miasto pełni dla regionu, 

będąc ośrodkiem administracyjnym o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, znaczącym ośrodkiem 

handlowo-usługowym, ważnym węzłem komunikacyjnym, a także ośrodkiem kulturalno-naukowym 

i turystycznym. Przemyśl pełni także istotną rolę dla regionu jako ośrodek szkolnictwa na wszystkich 

poziomach edukacji, w tym także wyższego, czy ochrony zdrowia.  

Przemyśl w ujęciu administracyjnym jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą władz powiatu 

przemyskiego (powiatu ziemskiego). Od wschodu i zachodu miasto graniczy z gminą wiejską Przemyśl, 

od południowego zachodu z Gminą Krasiczyn, a od północy z Gminą Żurawica, natomiast od 

północnego wschodu z Gminą Medyka.  

W ostatnich latach w Przemyślu notuje się istotne problemy, związane między innymi z kryzysem 

demograficznym i nasilającą się emigracją, co jest szczególnie zauważalne wśród młodego pokolenia. 

W stosunkowo niedługim czasie Przemyśl utracił około 9% mieszkańców, przez co ich liczba wynosi 

obecnie około 60 tys. Wraz z pogarszającymi się statystykami demograficznymi, niekorzystnie 

kształtują się także dane dotyczące lokalnego rynku pracy, w tym bezrobocia i atrakcyjności ofert rynku 

pracy, co prowadzi do sytuacji, w której mieszkańcy stopniowo opuszczają miasto. Powyższe przekłada 

się na kłopoty, na jakie napotykają młodzi ludzie poszukując dobrze płatnej pracy poza obszarem 

miasta. Przyszłość Przemyśla staje zatem pod znakiem zapytania i jeśli nie zostaną podjęte działania 

naprawcze, zachęcające mieszkańców do pozostania i związania swojej przyszłości z miastem, kryzys 

obserwowany w Przemyślu będzie się nasilał i stopniowo dotykał całej okolicy.  
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I. Charakterystyka stanu obecnego funkcjonowania lokalnej 

administracji i jej współpracy z zewnętrznymi interesariuszami 

1. Ogólna charakterystyka JST 

W przedmiotowym rozdziale w sposób syntetyczny zaprezentowana została charakterystyka ogólna 

jednostki samorządu terytorialnego (JST) Miasta Przemyśla. Charakterystyka ta została 

przeprowadzona w oparciu o wybrane wskaźniki dostępne w Monitorze Rozwoju Lokalnego (MRL), 

Systemie Analiz Samorządowych, Banku Danych Lokalnych GUS oraz danych własnych miasta. W celu 

przybliżenia rzeczywistej sytuacji miasta, część z prezentowanych danych przedstawiona została na tle 

miast o zbliżonej specyfice pod względem liczby mieszkańców i dynamiki rozwoju. Miasta referencyjne 

dobrane zostały w oparciu o wskazania MRL. W grupie tej znalazły się miasta: Biała Podlaska, Chełm, 

Krosno, Nowy Sącz, Tarnobrzeg, Tarnów i Zamość. W zestawieniach zaprezentowano dane dotyczące 

obszarów: 

• Struktury dochodów gminy, 

• Struktury wydatków gminy, 

• Zasobów instytucjonalnych gminy, 

• Aktywności obywatelskiej mieszkańców, 

• Finansowania i współfinansowanie programów i projektów unijnych.  

 

1.1 Wysokość i struktura dochodów Miasta 

1. Analizując okres lat 2014-2018 można wskazać, iż zarówno dochody miasta ogółem jak 

i dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły. Dochody ogółem w roku 2014 wynosiły 

358 mln zł, podczas gdy kwota ta w roku 2018 wyniosła 401 mln zł.  

2. Wzrost dochodów własnych o 12,2% w analizowanym okresie, był wynikiem wzrostu dotacji 

celowych o 76,47%, dochodów własnych o 16,64% i subwencji o 0,83%. W ramach dochodów 

własnych najwyższą tendencję wzrostową wykazują wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które 

wzrosły o 324,42% oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które 

wzrosły o 29,12%. Dochody z majątku spadły o 52,14%. 

3. Wzrost dochodów na 1 mieszkańca był wyższy niż wzrost dochodów ogółem i wyniósł 888 zł tj. 

16% względem roku bazowego. Wartość przeliczeniowa dochodów na 1 mieszkańca miasta 

Przemyśla jest wyższa o 1 543 zł względem średniej dla województwa podkarpackiego.  

4. W 2018 roku głównym źródłem dochodów gminy były dochody własne, natomiast głównym 

źródłem dochodów własnych był udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który 

stanowił ponad 40,9% dochodów własnych.  
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5. Największą kwotę pozyskanych środków zagranicznych z UE na 1 mieszkańca miasto Przemyśl 

pozyskało w roku 2015 (19 zł na 1 mieszkańca).  

1.2 Wysokość i struktura wydatków Miasta 

1. Wydatki miasta ogółem w analizowanym okresie wzrosły z poziomu 367 mln zł do 389 mln zł. 

Wzrost wynosił zatem 6,2%, podczas gdy dochody miasta zwiększyły się o 12,2%. W okresie 

tym wydatki majątkowe spadły o 50,27%, a wydatki bieżące wzrosły o 21,57%. 

2. Głównym celem wydatków miasta w 2018 roku był dział oświata i wychowanie. W roku 2018 

roku wydatkowano na ten cel 124,8 mln zł, co stanowi ponad 32% ogólnych wydatków Miasta. 

Drugim w kolejności celem wydatków Przemyśla są środki finansowe przeznaczane na dział 

Rodzina i pomoc społeczna – łącznie ponad 105,1 mln zł, tj. 27% wydatków ogółem. 

Są to przede wszystkim świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia rodzinne 

(500+). 

3. Wartość wydatków na 1 mieszkańca w latach 2014-2018 wzrosła o 553 zł tj. 9,6%, podczas gdy 

średnia wartość wydatków na 1 mieszkańca województwa wzrosła o 1 671 zł tj. 47,4%.  

4. Wartość wydatków na 1 mieszkańca jest niższa o 195 zł od wartości przychodów 

na mieszkańca. Jest ona jednak wyższa o 1 141 zł od przeciętnej wartości wydatków 

przypadających na 1 mieszkańca województwa podkarpackiego.  

5. Udział wydatków na administrację samorządową na przestrzeni lat miał względnie stabilny 

charakter i wahał się w okolicach 6,1%. Jedynie w latach 2015 i 2017 wartość ta miała charakter 

ponadprzeciętny i wynosiła kolejno 6,9% oraz 6,6%.  

6. Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem w latach 2014-2018 wahał się 

w przedziale pomiędzy 32,7% (2014) a 36,9% (2016).  

1.3 Struktura wydatków i dochodów Miasta w odniesieniu do grupy porównawczej 

Wpływy 

1. Analizując dane dotyczące wysokości wpływów zauważyć można, iż kwota dochodu ogółem 

przypadająca na 1 mieszkańca wzrasta, jednak wolniej niż w grupie miast porównywanych. 

Na przestrzeni analizowanego okresu wartość wskaźnika wzrosła o 10,8%, podczas gdy dla 

miast porównawczych wzrost wyniósł aż 25,1%. Najlepsza sytuacja w grupie miast podobnych 

występuje w Nowym Sączu i Tarnowie, dla których kwota dochodu na 1 mieszkańca wzrasta 

najszybciej. Z kolei z drugiej strony znaleźć można Tarnobrzeg, dla którego wskaźnik jest 

najniższy i wykazuje znacznie mniejszy wzrost wartości na przestrzeni analizowanych lat.  

2. Kolejną istotną kwestią przy analizie struktury dochodów jest udział dochodów własnych 

w dochodach ogółem, który świadczy o samodzielności JST. Analiza wskaźnika dla Przemyśla 

wskazuje, że pomimo iż jest on niższy niż średnia dla miast porównawczych, 
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to w analizowanym okresie jego wartość zbliża się do średniej. Udział dochodów własnych 

w dochodach ogółem w przypadku Przemyśla początkowo rośnie, jednak w 2018 roku 

zauważyć można jego nieznaczny spadek, z kolei wartość średniej w grupie miast 

porównawczych spada już od 2017 roku zbliżając się do wartości dla Przemyśla. Wskaźnik ten 

najgorzej prezentuje się w przypadku Tarnobrzegu. 

3. Ostatnim z analizowanych wskaźników obrazujących strukturę dochodów jest udział 

dochodów majątkowych w dochodach ogółem, który w analizowanym okresie spada znacznie 

intensywniej niż w przypadku grupy miast porównawczych. Oznaczać to może ograniczenie 

pozyskiwanych zewnętrznych środków na działalność inwestycyjną. Również wartość tego 

wskaźnika najgorzej prezentuje się w przypadku Przemyśla. Najlepsze wyniki w wybranych do 

analizy miastach podobnych osiąga Nowy Sącz.  

Wydatki 

1. Wskaźnik obrazujący poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami majątkowymi 

obecnie wykazuje wartość wyższą niż średnia grupy miast porównawczych, jednak 

dysproporcja ulega zmniejszeniu w analizowanym okresie. Spadek dochodów majątkowych 

ma wpływ na wydatki majątkowe, które ulegają zmniejszeniu, co widoczne jest przy analizie 

ich udziału w ogólnych wydatkach Przemyśla. W 2014 roku 21% wydatków Przemyśla 

stanowiły wydatki majątkowe, natomiast obecnie (2018 r.) jest to jedynie 6,6%, podczas gdy 

średnia dla grupy miast porównawczych wynosi 12,31%.  

2. Ostatni analizowany wskaźnik tj. kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 mieszkańca 

spada szybciej niż w grupie miast porównawczych, co ma związek ze zmniejszeniem się udziału 

wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wartość wskaźnika w 2014 roku wyniosła 

1 204 zł/mieszkańca, natomiast w 2018 roku było to już jedynie 392,07 zł/mieszkańca, podczas 

gdy średnia dla grupy miast porównawczych wyniosła w tym czasie 745,18 zł/mieszkańca. 

Najbardziej korzystana sytuacja występuje w Tarnowie, gdzie na każdego mieszkańca przypada 

799,83 zł wydatków majątkowych, podczas gdy w Chełmie jest to jedynie 332,62 zł/osobę. 

Chełm charakteryzuje jednak tendencja rosnąca, co zbliża wskaźnik do średniej. W przypadku 

Przemyśla wskaźnik ten jest coraz niższy oddalając się od średniej. 

3. Spadek wydatków majątkowych może być skutkiem spadku dochodów majątkowych 

i konieczności szukania innych źródeł finansowania działalności rozwojowej. W dalszej 

perspektywie może doprowadzać do konieczności finansowania działań inwestycyjnych 

ze środków bieżących, o czym informują kolejne analizowane wskaźniki. 
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1.4 Zasoby instytucjonalne gminy i aktywność obywatelska mieszkańców 

1. Udział państwowych i samorządowych jednostek prawa budżetowego na 1000 mieszkańców 

w Przemyślu, plasuje się na poziomie 1,87 i znajduje się tym samym na drugiej pozycji w grupie 

porównawczej. Wyższą wartość wskaźnika odnotowano wyłącznie w Krośnie, gdzie wartość ta 

wynosi 3,23, podczas gdy średnia wartość wskaźnika porównywanych miast wynosi około 1,5.  

2. W analizowanym okresie lat 2014-2018 zmalał odsetek organizacji społecznych 

przypadających na 1000 mieszkańców Miasta Przemyśla. W roku 2014 wynosił on 5,0, 

natomiast w roku 2018 4,9. Wskaźnik ten jest co prawda wyższy od średniej wartości wskaźnika 

dla grupy porównawczej miast, lecz w przeciwieństwie do nich, cechuje się szybszą tendencją 

spadkową, co może wskazywać na stopniowe zmniejszanie się zaangażowania społecznego 

mieszkańców, które w kolejnych latach będzie się pogłębiało. Hipotezę tą może potwierdzać 

także gwałtownie malejący wskaźnik nowo zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń 

i organizacji społecznych przypadających na 10 tys. mieszkańców, którego wartość w latach 

2014-2018 zmalała z poziomu 2,0, do 1,3. W grupie miast porównywanych wskaźnik ten miał 

tendencję odwrotną - wzrost z poziomu 1,6 do 1,9.  

3. Mimo stopniowego spadku wartości wskaźników dotyczących sektora społecznego 

w Przemyślu, w zakresie udziału wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego 

w wydatkach bieżących Miasta w latach 2014-2018 odnotowano nieznaczny wzrost –  

z poziomu 2,1 do 2,2. Odsetek ten jest wyższy o 0,7 punktu od średniej wartości udziału 

wydatków na dotacje w porównywalnej grupie miast (1,4). Ponadto Miasto Przemyśl pod 

względem analizowanego wskaźnika wykracza daleko przed średnią wartość wskaźnika 

standaryzowanego w porównywanej grupie (1,26, drugie w kolei Krosno osiągnęło wartość 

0,52, pozostałe miasta na ogół notują wartości ujemne wskaźnika), odznacza się także jedną 

z wyższych wartości dynamiki wzrostu wskaźnika (0,18, wyższą wartość odnotowano w Krośnie 

– 0,54 i zbliżoną w Tarnowie – 0,18). Oznacza to, że miasto Przemyśl przeznacza więcej 

środków niż przeciętne miasto z grupy porównawczej na dotację dla organizacji społecznych. 

Informację tą potwierdza także wartość środków przeznaczanych przez Miasto liczoną jako 

kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego przypadająca na 1000 

mieszkańców, gdzie ich wartość wzrosła z poziomu 91 241 zł, do 121 402 zł w latach 2014-

2018. Oznacza to wzrost o 30 162 zł czyli około 1/3 wartości środków przekazywanych na 

początku analizowanego okresu. W grupie porównawczej wzrost ten wyniósł 17 541 zł. 

Niemniej jednak na chwilę obecną rosnąca wartość środków dotacyjnych, nie przekłada się na 

rozwój sektora organizacji społecznych w mieście.   
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1.5 Struktura zatrudnienia w administracji Miasta Przemyśla 

Analizując strukturę zatrudnienia w administracji Miasta Przemyśla, pod uwagę wzięto dane dotyczące 

liczby pracowników następujących jednostek: 

1. Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 

2. Powiatowego Urzędu Pracy, 

3. Straży Miejskiej, 

4. Jednostek organizacyjnych:   

• Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla,  

• Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

• Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  

• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, 

• Zarząd Dróg Miejskich. 

5. Przedszkoli:  

• Przedszkole Nr 2, 

• Przedszkole Nr 3,  

• Przedszkole Nr 4,  

• Przedszkole Nr 7,  

• Przedszkole Nr 9,  

• Przedszkole Nr 11,  

• Przedszkole Nr 12,  

• Przedszkole Nr 13, 

• Przedszkole Nr 14,  

• Przedszkole Nr 16,  

• Przedszkole Nr 19, 

• Przedszkole Nr 20, 

6. Szkół podstawowych:  

• Szkoła Podstawowa Nr 1,   

• Szkoła Podstawowa Nr 4,  

• Szkoła Podstawowa Nr 5,  

• Szkoła Podstawowa Nr 6,   

• Szkoła Podstawowa Nr 11,  

• Szkoła Podstawowa Nr 14,  

• Szkoła Podstawowa Nr 15,  

• Szkoła Podstawowa Nr 16, 

7. Szkół średnich:  

• Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących,  

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, 

• Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych,  

• I Liceum Ogólnokształcące,  

• II Liceum Ogólnokształcące, 

8. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU):  

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1,  

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, 
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9. Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych (SOSW):  

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1,  

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2,  

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3, 

10. Pomoc społeczna i psychologiczna:  

• Miejski Dom Pomocy Społecznej,  

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  

• Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom,  

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  

11. Kultura:  

• Młodzieżowy Dom Kultury,  

• Przemyska Biblioteka Publiczna,  

• Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.  

Łączna liczba pracowników instytucji samorządowych w Mieście Przemyślu w latach 2015-2019 

wzrosła z poziomu 2 810 do 3 051 osób. Oznacza to wzrost o 241 osób, tj. 8,6% stanu zatrudnienia z 

roku 2015.  

Najwięcej osób znalazło zatrudnienie w tym okresie w szkołach podstawowych (+149), Urzędzie 

Miejskim (+44) oraz szkołach średnich (+19). Niewielki ubytek liczby pracowników odnotowano 

wyłącznie w Powiatowym Urzędzie Pracy (-7), Straży Miejskiej (-6) oraz instytucjach kultury (-6).  

Tabela 1 Struktura zatrudnienia w jednostkach samorządowych Miasta Przemyśla 

Rok/Jednostka 2015 2016 2017 2018 2019 Zmiana 
% zatrudnionych 

(2019) 

Urząd Miejski w Przemyślu 256 268 290 296 300 44 9,8% 

Powiatowy Urząd Pracy  104 108 104 96 97 -7 3,2% 

Straż Miejska 57 56 49 51 51 -6 1,7% 

Jednostki organizacyjne 167 167 173 170 171 4 5,6% 

Przedszkola 344 339 347 348 363 19 11,9% 

Szkoły podstawowe 545 544 708 728 694 149 22,7% 

Szkoły średnie 504 496 492 504 533 29 17,5% 

CKZiU 77 73 72 70 80 3 2,6% 

SOSW 310 311 307 309 311 1 10,2% 

Pomoc społeczna i psychologiczna 334 347 365 374 345 11 11,3% 

Kultura 112 114 114 112 106 -6 3,5% 

Razem 2810 2823 3021 3058 3051 241 100,0% 

Zmiana % - 100,5% 107,0% 101,2% 99,8% 8,6% - 

Zmiana w liczbach  - 13 198 37 -7 241 - 

źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 
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W roku 2019 wśród ogółu osób zatrudnionych w jednostkach samorządowych Miasta Przemyśla, 

ponad 86% znajdowało miejsce zatrudnienie w 3 typach jednostek. Szczegółowe rozbicie w tabeli 

poniżej.  

Tabela 2 Jednostki z największą liczbą zatrudnionych 

Jednostka Liczba osób % ogółu pracowników samorządu 

Jednostki edukacyjne, w tym: 1 981 64,9% 

Szkoły podstawowe 694 22,7% 

Szkoły średnie 533 17,5% 

Przedszkola 363 11,9% 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze  311 10,2% 

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  80 2,6% 

Jednostki pomocy społecznej i psychologicznej 345 11,3% 

Urząd Miejski w Przemyślu:  300 9,8% 

źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 

Największy przyrost zatrudnienia nastąpił:  

1. W szkołach podstawowych – o 149 osób, tj. wzrost o 27,3% stanu zatrudnienia z 2015 r. i 61,8% 

ogółu osób zatrudnionych w okresie 2015-2019.  

2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu – o 44 osoby, tj. wzrost o 17,2% stanu z 2015 r. i 18,3% 

ogółu osób nowozatrudnionych w administracji w latach 2015-2019.  

Spadki zatrudnienia dotyczą w szczególności:  

1. Straży Miejskiej – ubytek 6 osób, tj. 10,5% zatrudnionych w 2015 r.,  

2. Powiatowego Urzędu Pracy – 7 osób, tj. 6,7% zatrudnionych w 2015 r., 

3. Sektora kultury – ubytek 6 osób z 106 zatrudnionych w 2015  r. (-5,4%).  

Tabela 3 Zmiany w strukturze zatrudnienia w jednostkach samorządowych Miasta Przemyśla 

Rok/Jednostka 
Liczba 

zatrudnionych 
(2019) 

% 
Zatrudnionych 

(2019) 
Zmiana 

Przyrost 
zatrudnienia 

względem stanu w 
2015 r. 

Przyrost zatrudnienia 
względem ogółu 
zatrudnionych w 

okresie 2015-2019 

Urząd Miejski w 
Przemyślu 

300 9,8% 44 17,2% 18,3% 

Powiatowy Urząd Pracy  97 3,2% -7 -6,7% -2,9% 

Straż Miejska 51 1,7% -6 -10,5% -2,5% 

Jednostki organizacyjne 171 5,6% 4 2,4% 1,7% 

Przedszkola 363 11,9% 19 5,5% 7,9% 

Szkoły podstawowe 694 22,7% 149 27,3% 61,8% 

Szkoły średnie 533 17,5% 29 5,8% 12,0% 

CKZiU 80 2,6% 3 3,9% 1,2% 

SOSW 311 10,2% 1 0,3% 0,4% 

Pomoc społeczna i 
psychologiczna 

345 11,3% 11 3,3% 4,6% 
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Rok/Jednostka 
Liczba 

zatrudnionych 
(2019) 

% 
Zatrudnionych 

(2019) 
Zmiana 

Przyrost 
zatrudnienia 

względem stanu w 
2015 r. 

Przyrost zatrudnienia 
względem ogółu 
zatrudnionych w 

okresie 2015-2019 

Kultura 106 3,5% -6 -5,4% -2,5% 

Razem 3051 100,0% 241 8,6% 100,0% 

Zmiana % - 100,5%  107,0%  

Zmiana w liczbach  - 13  198  

źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 

 

1.6 Wnioski 

1. W ostatnich latach obserwuje się rosnącą wartość dochodów ogółem Miasta – wzrost o 12,2% 

w latach 2014-2018. Ponadto wzrost wartości dochodów na 1 mieszkańca jest wyższa niż 

w województwie, lecz rośnie wolniej niż w miastach porównywanych.  

2. Kluczową rolę w dochodach gminy stanowią dochody własne, w tym w szczególności podatek 

dochodowy od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę tendencje demograficzne i stopniowe 

wyludnianie się Przemyśla, można prognozować znaczącą zmianę w obrębie głównych źródeł 

dochodów miasta.  

3. Wydatki miasta rosną wolniej niż dochody, lecz stopniowo maleją dochody własne miasta 

w strukturze dochodów ogółem.  

4. Blisko 1/3 budżetu to wydatki na oświatę i wychowanie, ponad 1/4 na rodzinę i pomoc 

społeczną – tym samym blisko 60% ogółu wydatków to wydatki względnie stałe.  

5. Wartość wydatków na administrację samorządową jest względnie stała i oscyluje w przedziale 

6,1% - 6,9%. Jednocześnie wzrasta zatrudnienie w jednostkach samorządowych, choć nie 

przekłada się na procentowy wzrost wydatków na zatrudnienie, ze względu na rosnące wpływy 

budżetowe Miasta. W przyszłości jednak koszty funkcjonowania administracji mogą rosnąć 

i pochłaniać coraz większą część budżetu. 

6. Najwyższy wzrost zatrudnienia w administracji publicznej miasta Przemyśla odnotowano 

w sektorze szkolnictwa (szkoły podstawowe oraz średnie), a także wśród pracowników Urzędu 

Miejskiego. Nieznaczny spadek zatrudnienia odnotowano wyłącznie w sektorze kultury, Straży 

Miejskiej i Powiatowym Urzędzie Pracy.  

7. W ostatnich latach mimo wzrostu nakładów budżetowych na wsparcie dotacyjne organizacji 

społecznych, maleje ich liczba oraz spada wskaźnik organizacji nowopowstałych. Może 

to oznaczać, iż zarówno dynamika rozwoju sektora społecznego, jak i zaangażowanie 

społeczne mieszkańców w najbliższych latach może się zmniejszać.   
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2. Standardy funkcjonowania administracji samorządowej 

Rozdział skupia się na opisie i analizie standardów funkcjonowania administracji samorządowej, 

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów kluczowych dla rozwoju i jakości funkcjonowania JST oraz 

angażowania mieszkańców w sprawy miasta. Analizą objęto sześć obszarów funkcjonowania 

samorządu jako instytucji, wśród których znalazły się:  

1. Zarządzanie strategiczne  

2. Zarządzanie finansowe 

3. Koordynacja działań wewnątrz JST 

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

5. Dostępność usług publicznych 

6. Przejrzystość, partnerstwo, aktywność społeczna  

Informacje prezentowane w rozdziale, zaczerpnięte zostały z arkuszy diagnostycznych stanu rozwoju 

instytucjonalnego, prac warsztatowych prowadzonych z przedstawicielami JST Miasta Przemyśla, 

a także narzędzia samooceny rozwoju instytucjonalnego JST przygotowanego przez OECD oraz 

wyników badań ankietowych prowadzonych wśród klientów i pracowników JST.  

Kluczową rolę w przygotowaniu opracowania pełniły dane pozyskane za pomocą arkuszy wypełnionych 

przez pracowników JST oraz prac warsztatowych. Zadaniem arkuszy było zgromadzenie informacji 

o potencjałach i deficytach JST z perspektywy jego pracowników. Warsztaty miały natomiast na celu 

uzupełnienie, rozwinięcie i pomoc w zrozumieniu informacji wynikających z analizy arkuszy. Pozostałe 

dane mają charakter uzupełniający i rozwijający perspektywę zarysowaną przez przedstawicieli JST.  

Ze względu na szeroki i rozbudowany charakter źródeł danych, w opracowaniu zamieszczono wyłącznie 

kluczowe informacje płynące z ich analizy.  
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2.1 Zarządzanie strategiczne  

Analizując obszar zarządzania strategicznego, w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę wyniki zawarte 

w narzędziu samooceny rozwoju instytucjonalnego JST, opracowanego przez OECD. W zakresie 

analizowanych wskaźników uwzględniono w szczególności działy: 1. Wyzwania i możliwości rozwoju 

lokalnego, 2. Planowanie strategiczne, 3. Monitorowanie i ocena lokalnej strategii i polityk rozwoju 

lokalnego. W trakcie prac nad formularzem samooceny, przedstawiciele Miasta Przemyśla oceniali 

własny poziom rozwoju, w odniesieniu do standardów panujących w polskich samorządach. Dlatego 

też większość wskaźników dojrzałości oscylowało wokół poziomu 2 tj. zadawalający 

(średniozaawansowany). Ocena ta wynikała przede wszystkim z faktu, iż samorząd Miasta Przemyśla 

posiada (przynajmniej na poziomie formalnym) zarówno dokumenty, jak i procedury, które wymagane 

są polskim prawodawstwem. Dotyczy to między innymi dokumentów o charakterze strategicznym, ale 

także sposobów ich opracowywania, konsultowania i monitorowania. W omawianych aspektach 

poziom poniżej przeciętnego (wstępny, podstawowy), odnotowano wyłącznie w zakresie zagadnień 

takich jak:  

1.4 Określenie powiązań pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi,  

2.14 Powiązania między procesem budżetowania i planowania,  

5.22 Współpraca partnerska podmiotów w ramach obszarów funkcjonalnych, 

5.23 Wewnętrze przygotowania w ramach JST do współpracy międzysamorządowej, 

5.24 Monitorowanie i zarządzanie wynikami współpracy horyzontalnej.  

Wskazywane deficyty najczęściej wynikały z braku dobrych praktyk w samorządzie w omawianych 

obszarach, niskiej jakości współpracy ponadgminnej gmin w Polsce oraz kwestii legislacyjnych, które 

z jednej strony ograniczają samorządy do koncentrowania się na własnych zadaniach, a z drugiej nie 

obligują do rozszerzania współpracy na poziomie funkcjonalnym gmin sąsiadujących. Wskazane 

w trakcie analizy deficyty, pokrywają się z obserwacjami i deficytami zdefiniowanymi podczas prac 

opartych o arkusze diagnostyczne i warsztaty z przedstawicielami JST, z których kluczowe informacje 

zaprezentowano poniżej. 

Informacje zgromadzone za pomocą arkuszy diagnostycznych oraz prac warsztatowych 

Potencjały Deficyty Skutki 

1. Aktualna strategia rozwoju 
miasta z określoną wizją i 
celami rozwoju jest spójna ze 
strategiami regionalnymi.  

2. Opracowano szczegółowy 
zapis sposobu wdrażania 

1. Strategia Miasta i jej zapisy 
nie są spójne na poziomie 
myśli strategicznej, z 
dokumentami sąsiednich 
samorządów funkcjonujących 
w ramach MOF Przemyśla.  

1. Strategia nie jest 
rzeczywistym planem działań 
dla podejmowanych decyzji, 
ponieważ te mają często 
charakter doraźny, 
jednoroczny. Spójność 
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Informacje zgromadzone za pomocą arkuszy diagnostycznych oraz prac warsztatowych 

Potencjały Deficyty Skutki 

Strategii i na poziomie 
formalnym wskazano osoby 
odpowiedzialne za realizację 
celów strategicznych.  

3. Strategie sektorowe, 
podporządkowane są 
Strategii rozwoju miasta.  

4. Opracowywane są 
sprawozdania z realizacji 
Strategii na poziomie 
strategicznym i operacyjnym.  

5. Prowadzona jest kontrola 
zarządcza podlegająca 
Prezydentowi. 
Przygotowywane są 
dokumenty takie jak „Raport 
o stanie miasta”.  

6. W strukturze Urzędu 

Koordynatorem prac 
związanych ze Strategią jest 
Wydział Rozwoju, Inwestycji i 
Funduszy Zewnętrznych 
Urzędu Miejskiego w 
Przemyślu. Formalnie 
odpowiedzialność za 
realizację zadań jest zwykle 
zdefiniowana.  

2. Zastosowane w Strategii 
nazewnictwo wydziałów, nie 
odpowiada aktualnej 
strukturze Urzędu.  

3. Zbierane są informacje 
liczbowe dotyczące zapisów 
realizacji Strategii. Brakuje 
analizy jakościowej, 
informacji o wpływie działań 
na funkcjonowanie Miasta.  

4. W strukturze Urzędu nie ma 
komórki wprost 
odpowiedzialnej za analizę 
postępów wdrażania Strategii 
oraz rozliczania jej postępów, 
a kadrze brakuje kwalifikacji i 
szkoleń z zakresu analizy 
danych i ich wykorzystania.  

5. Problemem związanym z 
zarządzaniem strategicznym 
w mieście, jest brak 
odpowiednich narzędzi 
informatycznych, które w 
jednym miejscu gromadziłyby 
aktualne wskaźniki z 
monitorowania postępów 
wdrażania Strategii. Dane te 
rozrzucone są po różnych 
wydziałach i nie maja 
zestandaryzowanej struktury.  

6. Dokumenty strategiczne są 
rzadko aktualizowane, a 
prowadzone konsultacje 
społeczne, realizowane są w 
bardzo ograniczonym 
zakresie, przy udziale 
wąskiego i nierzadko 
homogenicznego grona.  

dokumentów strategicznych 
jest zatem pozorna/formalna.  

2. Ze względu na brak spójności 
między zapisami strategii, a 
dopasowaniem nazw 
wydziałów do aktualnej 
struktury urzędu, rozmywa 
się odpowiedzialność za 
zakres realizowanych zadań.  

3. Decyzje strategiczne nie są 
podejmowane w oparciu o 
pełną analizę danych 
ilościowych i jakościowych. 
Wnioski z analiz mają 
charakter pobieżny, a dane ze 
sprawozdań upubliczniane są 
w niewielkim zakresie. 
Brakuje zasobu w postaci 
portalu otwartych danych 
oraz umiejętności analizy 
zgromadzonych informacji 
przez zespół zarządzający 
poszczególnymi elementami 
Strategii.  

4. Utworzenie katalogu 
otwartych danych utrudnia 
także brak ujednoliconego 
oprogramowania do 
agregowania danych z 
monitoringu wdrażania 
Strategii oraz agregowania 
podstawowych informacji o 
mieście. Problem ten wpływa 
także na ograniczoną 
możliwość analizy i 
konsultowania zmian przez 
osoby biorące udział w 
spotkaniach konsultacyjnych.  

5. Ograniczoność procesu 
aktualizacji i konsultacji 
dokumentów powoduje, że 
zdiagnozowane problemy 
oraz propozycje ich 
rozwiązywania, mają 
charakter ograniczony. Nie 
uwzględniają aktualnych i 
wieloaspektowych potrzeb 
społecznych. 
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Uzupełnienie powyższych danych stanowią między innymi wyniki badań ankietowych pracowników JST 

Przemyśla. W trakcie badania wypełnionych zostało 188 ankiet. Podstawowe informacje o badanej 

grupie: 

• 2/3 ankietowanych osób to kobiety z wykształceniem wyższym, większość w wieku pomiędzy 

35 a 54 rokiem życia, pracujące w Urzędzie Miejskim, instytucjach pomocy społecznej lub 

usług komunalnych, oddający strukturę zatrudnienia w instytucjach.  

• W większości osoby uważające Przemyśl za miasto dobre do życia (70%) i z poczuciem 

odpowiedzialności za jego losy (63%).  

• Badane osoby w większości (55%) są zdania, że za rozwój nie odpowiada tylko kierownictwo. 

Ponadto około 90% badanych pracowników ocenia swoje zaangażowanie w pracę wysoko lub 

raczej wysoko. 83% deklaruje, że podejmuje się dodatkowych działań i aktywności w miejscu 

pracy. Jednocześnie 81% jest przekonana, że współpracownikom zależy na tym, aby pracować 

jak najlepiej – mniej niż 10% jest zdania przeciwnego, 10% nie ma zdania.  

• Kluczowe bariery wpływające zdaniem respondentów na funkcjonowanie zespołów, co 

przekłada się na jakość obsługi mieszkańców oraz kwestie związane z realizacją zadań,  w tym 

zadań strategicznych to:  

o Brak motywacji, niskie wynagrodzenia, niska dyscyplina pracowników, brak 

zaangażowania – 38,7%. 

o Brak odpowiednich kadr, niskie kompetencje pracowników, brak systemu szkoleń – 

29,6%. 

o Niska jakość zarządzania zespołem i przepływ informacji – 23,4%. 

o Brak finansów – 3,8%. 

o Brak odpowiedniego oprogramowania – 3,0%. 

o Biurokracja – 1,5% . 

 

2.2 Zarządzanie finansowe 

Wykorzystując narzędzie samooceny OECD, pod uwagę wzięto dane zawarte w części obszaru 2. 

Planowanie strategiczne, obszar 3. Monitorowanie i ocena lokalnej strategii i polityk rozwoju lokalnego 

oraz 4. Finansowanie rozwoju jednostek samorządu lokalnego z wykorzystaniem środków zwrotnych.  

Podobnie jak w pozostałych obszarach, większość badanych zagadnień oceniono na poziomie rozwoju 

2 (średniozaawansowany). Zaledwie 1 z ocenianych elementów, oceniony został na poziomie 1 – 

podstawowym. Jest to zagadnienie 2.14 Powiązania między procesami budżetowania i planowania, 

w zakresie którego przedstawiciele JST Przemyśla wskazywali na znaczące problemy, które szerzej 
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omówione zostały w trakcie warsztatów i za pomocą informacji pozyskanych w trakcie diagnoz 

prowadzonych w Mieście. Wysoko (poziom 3) ocenione zostały natomiast zagadnienia zawarte 

w punkcie 4 dotyczące kwestii wykorzystywania kredytów i instrumentów dłużnych 

oraz wykorzystywania innowacyjnych mechanizmów finansowania zadań.  

Informacje zgromadzone za pomocą arkuszy diagnostycznych oraz prac warsztatowych 

Potencjały Deficyty Skutki 

1. Na poziomie proceduralnym 
kwestie zarządzania 
strategicznego rysują się 
pozytywnie. Określone 
zostały procedury dotyczące 
planowania budżetu oraz 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Prowadzone są 
analizy ryzyk w zarządzaniu 
budżetem i realizacji zadań 
ujętych w budżecie JST.  

2. W ramach urzędu funkcjonują 
odpowiednie komórki takie 
jak: Wydział Rozwoju, 
Inwestycji i Funduszy 
Zewnętrznych, Biuro 
Zamówień Publicznych i 
Wydział Finansowy Urzędu 
Miejskiego w Przemyślu, 
które odpowiedzialne są 
między innymi za 
monitorowanie spójności 
planów budżetowych z 
planami strategicznymi, za 
poszukiwanie zewnętrznych 
źródeł finansowania, proces 
zamówień publicznych, 
zarządzane płynnością 
finansową.  

3. Poszczególne procedury 
określa: Regulamin 
Organizacyjny Urzędu 
Miejskiego w Przemyślu, 
zakresy czynności 
pracowników, upoważnienia i 
pełnomocnictwa. 

4. W ramach planowanych 
zadań, zadania strategiczne 
mają wysoki priorytet 
zarówno przy planowaniu na 
dany rok budżetowy jak przy 
planowaniu wieloletnim, a 
także przy realizacji budżetu. 

5. Na etapie planowania zadań, 
które wymagają szacowania 
ekonomicznego skutku 

1. Istniejące procedury nie 
wprowadzają priorytetów 
wykonawczych.  

2. Pracownicy mają nikłe pojęcie 
o zarządzaniu finansami, 
pojawiają się braki w studiach 
wykonalności oraz skutkach 
finansowych przedsięwzięć 
dla budżetu. Z relacji 
pracowników wynika,  że w 
obszarze tym brakuje wiedzy i 
umiejętności, lub nie są one 
powszechne.  

3. Zarządzającym zadaniami 
oraz ryzykiem nie 
oddelegowano uprawnień i 
odpowiedzialności w zakresie 
obejmującym cały proces 
realizacji zadania tj. od 
planowania do wydatkowania 
środków.  

4. Rejestruje się problemy 
dotyczące świadomości na 
temat wykorzystywania 
danych w analizach ryzyka 
finansowego na kolejne lata – 
prawdopodobnie jest to 
problem ograniczonego 
wykorzystania danych w 
planowaniu strategicznym i 
zarządzaniu, ich analizy i 
jakości sprawozdawczości.  

5. W Gminie Miejskiej Przemyśl 
nie wdrożono 
oprogramowania 
dedykowanego do 
zarządzania finansami miasta. 

1. Ze względu na pojawiające się 
nieprawidłowości w  
sprawach finansowych 
Miasta, decyzyjność 
przeniesiona została na 
wyższy szczebel zarządczy. 
Ponieważ wiele decyzji 
zapadało poza wiedzą 
prezydenta, a ich skutki nie 
był analizowane, generowały 
duże koszty, zdecydowano się 
ograniczyć decyzyjność na 
niższym szczeblu zarządzania. 
Centralizacja zarządzania jest 
zatem skutkiem słabości kadr, 
niewłaściwych decyzji oraz 
niskiej jakości przekazu 
informacji.   

2. Ze względu na brak 
szczegółowych analiz w 
zakresie potrzeb 
inwestycyjnych i ich skutków 
dla budżetu, zwłaszcza, w 
kontekście utrzymania 
inwestycji, dochodziło do 
negatywnych skutków 
inwestycyjnych dla budżetu 
Miasta.  

3. Słabe umiejętności 
planowania budżetu przez 
jednostki potwierdzają się w 
tym, iż budżet jednostek już 
na początku jest bardzo 
ograniczony, dlatego często 
jednostki występują o 
dodatkowe środki w ciągu 
roku. Nierzadko jednak 
jednostki zawyżają koszty 
budżetowe, ze względu na 
powszechne obcinanie 
kosztów ich funkcjonowania. 
W efekcie brakuje środków 
na realizację poszczególnych 
działań jednostek, co 
ogranicza możliwość 
planowania działań.  
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Informacje zgromadzone za pomocą arkuszy diagnostycznych oraz prac warsztatowych 

Potencjały Deficyty Skutki 

realizacji zadania dla budżetu 
JST, dokonywano takiego 
szacowania w odpowiedniej 
perspektywie czasowej. 

6. Zarządzanie płynnością 
finansową JST odbywa się 
przy wsparciu systemu 
finansowo-księgowego KSAT. 
 

4. Słabość w procesie 
planowania i wydatkowania 
środków powoduje, że w 
dokumentach strategicznych 
(sektorowych) tworzone są 
zapisy, które nie przystają do 
realiów budżetowych. 
Finalnie możliwość ich 
realizacji jest ograniczona. 
Przykładem tego typu działań 
są między innymi plany 
związane z prowadzeniem 
ewaluacji w oświacie. Nie 
można jej przeprowadzić, ze 
względu na brak 
zaplanowanych na ten cel 
środków. Podobny problem 
dotyczy planów rozwoju e-
usług, na których realizację  w 
budżecie nie założono 
środków.  

5. Ze względu na ograniczenia 
budżetowe Miasta, pojawia 
się problem zakupu nowych 
serwerów i wdrażania 
nowoczesnych technologii 
zarządzania finansami. 
Powoduje to kolejne 
trudności w planowaniu i 
monitorowaniu wydatków.  

 

2.3 Koordynacja działań wewnątrz JST 

W przypadku działań związanych z koordynacją prac JST, uwzględniono elementy formularza 

samooceny zawarte w punktach 12. Koordynacja pomiędzy wydziałami urzędu i z jednostkami 

organizacyjnymi w ramach JST oraz uzupełniająco 5. Współpraca międzysamorządowa oraz 

6. Koordynacja działań pomiędzy władzami publicznymi różnych poziomów. O ile w zakresie obszaru 

12. Na poziomie 1 znalazła się wyłącznie ocena wymiaru 12.48 Cel koordynacji wewnątrz JST (pozostałe 

oceniono na poziomie 2 tj. wymiary dotyczące przygotowania instytucji do koordynacji działań, 

współdzielenie informacji i dokumentów w ramach urzędu i jednostek etc.) o tyle w zakresie obszarów 

uzupełniających, które naświetlają problem z szerszej perspektywy, 3 z 4 zagadnień dotyczących 

przygotowania do współpracy międzysamorządowej oceniane były na poziomie 1 tj. podstawowym. 

Dotyczyło to punktów 4.22 Współpraca partnerska w ramach obszarów funkcjonalnych, 

4.23 Wewnętrzne przygotowanie w ramach JST do współpracy międzysamorządowej oraz 
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24. Monitorowanie i zarządzanie wynikami współpracy. Mimo, iż w formularzach OECD poruszano 

raczej tematykę współpracy międzysamorządowej to jakość ocenianej współpracy pokrywa się 

z informacjami dotyczącymi systemu koordynacji wewnętrznej i przygotowania do pracy zespołowej, 

która oceniana w formularzach była na niskim poziomie.  

 

Informacje zgromadzone za pomocą arkuszy diagnostycznych oraz prac warsztatowych 

Potencjały Deficyty Skutki 

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

2. W ramach istniejących 
procedur powoływane są 
zespoły zadaniowe.  

3. Zespoły zadaniowe mają z 
zasady charakter holistyczny.  

4. Jednostki organizacyjne mają 
własny system tworzenia 
zespołów zadaniowych.  

5. 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).  

6. Obieg kluczowych 
dokumentów w procesie 
zarządzania strategicznego 
został przyjęty w formie 
zarządzenia i wdrożony.  
System ten wspomaga sieć 
intranetowa PROTON, a także 
system KSAT, Platforma E-
PUAP. Trwają prace 
zmierzające do podłączenia 
jednostek organizacyjnych w 
tym MOPS. 

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

1. Mimo, iż regulamin 
organizacyjny został przyjęty i 
wdrożony, ograniczona jest 
wiedza pracowników na 
temat jego istnienia i 
zawartości.   

2. Obieg dokumentów 
wewnątrz jednostek nie 
odnosi się do systemowego 
zarządzania strategicznego, 
lecz prowadzony jest w 
oparciu o instrukcję 
kancelaryjną.  

3. Brakuje procedur 
określających przepływ 
informacji i dokumentów w 
ramach zarządzania 
strategicznego (rola 
monitorowania realizacji, 
analizy ryzyk, ewaluacji i 
analiz w oparciu o dostępne 
dane).  

4. W ramach aktualnego 
systemu brakuje informacji o 
organizacji struktur jednostek 
i systemu ich podległości oraz 
sprawozdawczości. 

5. Brakuje procedur w zakresie 
planowania zadań z 
wykorzystaniem zespołów 
zadaniowych. Zespoły 
tworzone są „na wyczucie”. 
Poziomy przepływ informacji i 
współpraca między zespołami 
zadaniowymi jest bardzo 
ograniczony.  

6. Kierownikom zespołów 
brakuje instrumentów do 
motywowania i 
wynagradzania za pracę oraz 
zaangażowanie w zespole.  

1. Ze względu na słabą jakość 
systemu obiegu 
dokumentów, brak 
znajomości procedur przez 
pracowników oraz 
ograniczoną chęć współpracy 
między jednostkami i 
zespołami, wiele spraw 
wewnętrznych załatwianych 
jest w sposób oficjalny – 
poprzez pisma, polecenia itp. 
co wydłuża obieg informacji.  

2. Ze względu na słabe 
zaangażowanie pracowników 
we współpracę i niski poziom 
zaufania, pojawia się niechęć 
do ponoszenia 
odpowiedzialności za 
przekazywane informacje. 
Sprawy wewnętrzne, które 
nie są załatwiane drogą 
oficjalną, nie są traktowane 
jako sprawy istotne.  

3. Zadania i polecenia  
wydawane jednostkom 
organizacyjnym, które nie są 
kierowane drogą 
oficjalną/pisemną, nie zawsze 
są realizowane.  

4. Ponieważ system 
motywacyjny nie przekłada 
się na rzeczywistą pracę 
zespołów, ich wydajność jest 
bardzo niska.  

5. W trakcie prac 
warsztatowych jako skutek i 
przyczynę aktualnego stanu 
rzeczy wskazano duże 
zapotrzebowanie na szkolenia 
miękkie z zakresu zarządzania 
czasem, zarządzania 
zasobami, komunikacji, 
efektywności pracy, a także 
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Informacje zgromadzone za pomocą arkuszy diagnostycznych oraz prac warsztatowych 

Potencjały Deficyty Skutki 

przestrzennej, np. 
GEOPORTAL).  

7. System informatyczny nie 
posiada powiązań między 
jednostkami organizacyjnymi.  

wdrażania i wykorzystywania 
narzędzi informatycznych 
wspomagających pracę 
zespołów. Brak tego typu 
kompetencji wśród 
pracowników JST jest 
zarówno podstawową 
przyczyną jak i skutkiem 
aktualnej sytuacji 
problemowej. Niska kultura 
współpracy przekłada się 
bowiem na niską efektywność 
i tempo przekazywania 
informacji.  

 

Wsparciem systemu koordynacji działań wewnątrz JST są systemy informatyczne. W chwili obecnej 

miasto Przemyśl korzysta z wielu rozwiązań, wśród których wymienić można przede wszystkim:  

• System elektronicznego obiegu dokumentów PROTON (system klasy EZD) – system wspomaga 

elektroniczne zarządzanie dokumentacją w Urzędzie. Obecnie wiele spraw jest prowadzonych 

wyłącznie elektronicznie, a system obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie sam Urząd. Podstawową 

słabością systemu, jest brak integracji obiegu dokumentów z systemami dziedzinowymi. System 

pozwolił od 2016 roku przenieść wymianę większości korespondencji z jednostkami 

organizacyjnymi miasta i szkołami, przedszkolami, na platformę ePUAP. To pozwoliło na redukcję 

kosztów transferu pocztowego korespondencji oraz kosztów pochodnych (wydruki, papier, czas na 

dostawę). 

• System modułów dziedzinowych KSAT2000i – system zapewnia obsługę w zakresie zarządzania 

finansami, podatkami i opłatami lokalnymi, mieniem komunalnym, gospodarką komunalną, 

majątkiem Urzędu, prowadzenie spraw finansowo-kadrowych etc.. Niestety nie jest on 

zintegrowany z systemem obiegu dokumentów, co jest barierą we wdrażaniu e-usług dla 

mieszkańców oraz zintegrowanego zarządzania innymi procesami w Urzędzie.  

• Geoportal – system Informacji Przestrzennej i Katastralnej, który aktualnie jest rozwijany 

w związku z współudziałem miasta Przemyśl w projekcie Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej. W jego ramach zaplanowano wdrożenie ponad 30 nowych e-usług, wymianę oraz 

rozbudowę infrastruktury krytycznej (serwerownie), zakup specjalistycznych aplikacji i narzędzi 

wspomagających GIS. Niemniej jednak będzie to kolejny system, który działa niezależnie od 

pozostałych systemów, a powiązanie go z modułami dziedzinowymi systemu rodzić będzie 

dodatkowe koszty w przyszłości.  
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• SkyCMS - System Zarządzania Treścią CMS – odpowiada za zintegrowane zarządzanie stroną 

i Biuletynem Informacji Publicznej oraz aplikacją mobilną „Miasto Przemyśl”. System zapewnia 

dostęp do bieżących informacji oraz informacji publicznej z zachowaniem wymaganych prawem 

standardów w tym dostępności cyfrowej, a także wspiera procesy związane z partycypacją: 

głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego, Sondy, formularze.  

Oprócz wymienionych systemów, miasto Przemyśl udostępnia 20 zbiorów danych w serwisie 

rządowym: www.dane.gov.pl. Zdiagnozowanym problemem jest jednak to, iż w mieście przez wiele lat 

panowało „silosowe” podejście do zarządzania systemami IT, co spowodowało, że miasto dysponuje 

wieloma systemami teleinformatycznymi lecz nie posiada wypracowanych standardów agregowania 

danych oraz wiedzy i kompetencji pracowników w tym zakresie. Potencjał teleinformatyczny jest 

zatem duży, lecz w obecnej strukturze nie jest efektywny.  

Uzupełnienie powyższych informacji, stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na 

próbie 188 pracowników JST w Przemyślu. Zdaniem badanych osób elementy, które w największym 

stopniu utrudniają przepływ informacji i koordynacji pracy wewnątrz urzędu to w szczególności:  

• sprzeczność w przekazywanych informacjach – 52,1% 

• blokowanie informacji przez kadrę zarządzającą miastem / najwyższe kierownictwo – 50,5% 

• zbyt długi czas docierania informacji od kierownictwa wyższego szczebla – 48,4% 

• plotki, informacje nieformalne – 47,8% 

• blokowanie informacji przez pracowników – 45,7% 

• brak zaufania/niski poziom zaufania pomiędzy pracownikami – 41,5% 

• zbyt duża ilość informacji – 37,2% 

Wskazywane problemy związane z przepływem informacji to nie tylko słabość systemu 

informatycznego, ale także, a może przede wszystkim, słabość struktury organizacyjnej. Sposób 

organizacji i zarządzania JST ma charakter bardzo silosowy. Jak wskazano w wynikach analizy danych 

zaczerpniętych z warsztatów, poszczególne wydziały i grupy zadaniowe współpracują ze sobą na 

bardzo zróżnicowanym i nieustandaryzowanym poziomie ponieważ niejasny jest system organizacyjny 

JST, w tym system podległości, sprawozdawczości, zakres współpracy etc. Niski jest także poziom 

kultury współpracy, co finalnie przekłada się na zdiagnozowaną w ankietach sytuację braku płynności 

w przekazywaniu i docieraniu do informacji. Trudności dotyczą także niskiego poziomu zaangażowania 

części pracowników, za czym nierzadko stoi słaby system motywacyjny – motywacji finansowych i 

pozafinansowych, premiowania i kształtowania określonych postaw. Niezbędne jest wobec tego 

szczegółowe przeanalizowanie systemu organizacji i zarządzania instytucjami samorządowymi.  

http://www.dane.gov.pl/
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Problemy pojawiają się także we współpracy z jednostkami i otoczeniem, najczęściej zdaniem 

badanych na ich występowanie wpływają: niskie kompetencje współpracowników i słabe 

zaangażowanie we współpracę (26%), niska jakość przekazywanych informacji i długi czas odpowiedzi 

(26%), brak zintegrowanego systemu informatycznego (24%), nadmiar biurokracji, procedur 

i obowiązków – 19%.  

Wśród najczęściej wskazywanych propozycji zmian w jakości pracy placówek znalazły się kwestie 

związane z poprawą kompetencji kadr tj. szkolenia (zarządzanie zespołem, szkolenia z komunikacji, 

nastawienie na współpracę, poprawa przekazu informacji i dzielenia się doświadczeniem), system 

motywacji finansowej oraz elementy dotyczące jakości zarządzania i przepływu informacji między 

pracownikami i wydziałami. Kluczowe może okazać się także przeanalizowanie obecnej struktury JST 

i dopasowanie jej do aktualnych potrzeb i wyzwań. Na poprawę funkcjonowania jednostek 

i wydziałów, wpłynąć może także rozwój obsługi internetowej: składanie wniosków i deklaracji, 

wydawanie zaświadczeń i decyzji oraz część działań związanych z rejestracją pojazdów, a także 

działania zmierzające do poprawy dostępu do danych i systemu obiegu informacji. Odciąży to 

pracowników w części pełnionych obowiązków i pozwoli skupić się na jakości współpracy. Badani 

wskazywali również, że w chwili obecnej trudność stanowi brak możliwości wymiany informacji 

pomiędzy dwoma kluczowymi systemami w Urzędzie tj. systemem elektronicznego obiegu 

dokumentów oraz modułami systemu dziedzinowego wdrożonymi w jednostkach. Sytuacja ta nie tylko 

powoduje trudności w przesyłaniu informacji, ale także przedłuża czas oczekiwania na realizację 

zadania, zwiększa zakres prac koniecznych do wykonania przez pracowników JST, a tym samym 

podnosi koszty funkcjonowania samorządu. Wprowadzenie zmian w tym zakresie sprzyjało będzie 

poprawie funkcjonowania całego sytemu komunikacji wewnętrznej, jak i jakości obsługi interesantów.  

2.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Obszary podlegające samoocenie w ramach zarządzania zasobami ludzkimi zawarte zostały w obszarze 

14. Zarządzanie personelem JST. W obszarze tym 4 z 6 wymiarów ocenione zostały na poziomie 1 – 

podstawowym. Wskazywane problemy dotyczą przede wszystkim: systemu szkoleń pracowniczych, 

planowania zatrudnienia, zarządzania karierą oraz wewnętrznego przygotowania do zarządzania 

zasobami ludzkimi w JST. Problemy w ograniczonym zakresie dotyczą wymiarów rekrutacji 

pracowników oraz wspierania rozwoju zawodowego pracowników. Uzupełnienie oraz rozszerzenie 

tych informacji stanowią dane zawarte w poniższej tabeli.  
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Informacje zgromadzone za pomocą arkuszy diagnostycznych oraz prac warsztatowych 

Potencjały Deficyty Skutki 

1. Na poziomie proceduralnym 
istnieje regulamin 
organizacyjny, a także system 
oceny okresowej oraz awansu 
stanowiskowego. Dokumenty 
te są ogólnodostępne i 
względnie dobrze znane 
pracownikom.  

2. Określone zostały regulacje 
dotyczące zatrudniania 
pracowników. Kryteria w nich 
przyjęte są ogólnie znane. 

3. Istnieją regulacje i zwyczaje 
dotyczące podnoszenia 
kompetencji oraz 
prowadzenia służby 
przygotowawczej. Nowi 
pracownicy po przebyciu 
służby przygotowawczej 
muszą zdać egzamin.  

4. Na ogół nie pojawiają się 
trudności w rekrutacji kadr 
podstawowych pracowników. 

5. Zadania, cele i priorytety są 
formułowane oraz skutecznie 
przekazywane pracownikom. 
Podstawowym sposobem 
przekazywania informacji i 
dzielenia zadań, są 
cotygodniowe odprawy.  

1. Brak procedur, standardów 
przyjętych i wdrożonych 
określających proces 
zarządzania zasobami 
ludzkimi.  

2. Brak nowoczesnych metod 
zarządzania zasobami 
ludzkimi, a także 
zróżnicowany poziom 
kompetencji kadr 
kierowniczych w tym 
zakresie.  

3. Niewystarczający system 
motywowania pracowników, 
w tym w szczególności 
motywacji finansowych, który 
jest jednym z kluczowych 
deficytów systemu.  

4. Brak systemu wartościowania 
stanowisk pracy, a także 
zasad wynagradzania 
zespołów zadaniowych, zasad 
awansowania, szkoleń. 
Procedury są opisane, ale nie  
funkcjonują prawidłowo.  

5. Słabo funkcjonuje system 
dzielenia się wiedzą – nie ma 
wartości systemowej, nie jest 
systemowo regulowany i nie 
wpływa na ocenę 
pracowników. 

6. Pracownicy nie są włączani w 
proces przygotowania zmian 
systemowych. Decyzje często 
zapadają poza nimi i nie są z 
nimi konsultowane.  

7. Zarządzanie zespołem i 
struktura kadr budzi 
wątpliwości. Nie można 
jednoznacznie odpowiedzieć 
na pytanie o to, czy struktury 
rzeczywiście odpowiadają 
realnym potrzebom.  

1. Podnoszenie kwalifikacji i 
dzielenie się wiedzą wśród 
pracowników, nie ma 
wartości systemowej, dlatego 
stale pojawia się problem 
przekazu wiedzy i informacji 
wśród pracowników, a także 
ogranicza się zdolność 
uczenia się JST jako całości.  

2. Ze względu na słaby system 
motywacyjny oraz niskie 
zarobki, stale pojawia się 
problem w zakresie rekrutacji 
specjalistów, przez co 
powstają wakaty. 

3. Ze względu na trudności 
budżetowe, dostęp do 
odpowiedniej jakości szkoleń 
jest ograniczony. Jest to 
kolejny element utrudniający 
nabywanie kompetencji 
miękkich przez pracowników, 
który przekłada się na kolejne 
warstwy zarządzania 
zespołami i ich 
funkcjonowanie.  

4. Braki w ofercie szkoleniowej 
skutkują tym, iż kompetencje 
pracowników podnoszone są 
bardzo wolno. Nie stanowi to 
także zachęty i przewagi w 
momencie rekrutowania 
pracowników. Urząd nie jest 
atrakcyjnym miejscem pracy.   

 

Z perspektywy badanych pracowników, ogólna ocena systemu funkcjonowania zespołów 

pracowniczych i zarządzania nimi jest dobra. Korzystnie oceniono elementy takie jak zapewnienie 

ciągłości funkcjonowania zespołów i systemu zastępstw (83% ocen pozytywnych), możliwość 

przekazywania informacji o nieprawidłowościach i ryzykach (93%) oraz możliwość dzielenia się wiedzą 

(67%).  



   

 

  

28 

Trudności jednak obserwowane są w systemie motywacyjnym, w zakresie:  

• braku odpowiedniego premiowania działań z zakresu dzielenia się wiedzą/doświadczeniem 

(44% ocen negatywnych),  

• współpracy w obszarze wprowadzania zmian dotyczących zasobów kadrowych – zmiany 

zdaniem respondentów wprowadzane są bez udziału zainteresowanych pracowników (33% 

odpowiedzi),  

• premiowania utalentowanych pracowników (44% wskazań negatywnych),  

• braku powiązania awansów z osiągnięciami (30% wskazań), 

• uzupełniania kwalifikacji pracowników przez system szkoleń – 30% wskazań negatywnych, 

w tym 51% badanych twierdzi, że pracownicy nie uczestniczą w szkoleniach miękkich. 

Sposobów na poprawę sytuacji upatruje się natomiast w: 

• Poprawie jakości komunikacji, regularnych spotkaniach zespołu i naradach, zmianach 

systemowych w zarządzaniu zespołem – 32,0% 

• Wdrożeniu systemu motywacji i awansu pracowników, system wynagrodzeń – 26,6% 

• Poszerzeniu oferty szkoleń, usprawnieniu przekazu wiedzy wewnątrz zespołu, wymiany 

doświadczeń – 17,2% 

• Zwiększeniu zatrudnienia – 12,5% 

• Nowoczesnym oprogramowaniu i sprzęcie biurowym – 3,9% 

 

2.5 Dostępność usług publicznych 

Analizując zakres standardów dotyczących dostępności usług publicznych, w samoocenie 

uwzględniono obszary 7. Cyfryzacja, 9. Monitoring i ewaluacja lokalnych polityk/usług publicznych oraz 

10. Ocena skutków regulacji. W narzędziu samooceny, 8 z 9 wymiarów ocenionych zostało na poziomie 

2. Poziom 3 odnosił się do wymiaru 8.38 Przekazywanie informacji o wynikach oceny. Stosunkowo 

dobre wyniki samooceny mogą świadczyć o dość dobrze rozwiniętej ofercie i dostępności usług 

publicznych w Przemyślu, przynajmniej na poziomie formalnym. Problem w funkcjonowaniu JST 

pojawia się na poziomie szczegółowym np. włączenia interesariuszy w proces współdecydowania, 

oceny działań, konsultowania rozwiązań i wykorzystywania wyników konsultacji/oceny w praktyce 

funkcjonowania samorządu. Szczegóły omawianych zagadnień znajdują się w poniższej tabeli.  

Informacje zgromadzone za pomocą arkuszy diagnostycznych oraz prac warsztatowych 

Potencjały Deficyty Skutki 

1. Akty prawa miejscowego 
tworzone są na bieżąco, 
podlegają okresowym 

1. Brakuje instrumentów do 
systemowego wykorzystania 
opinii interesariuszy do oceny 

1. Ograniczone włączanie 
interesariuszy w procesy 
konsultacyjne oraz nie branie 
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Informacje zgromadzone za pomocą arkuszy diagnostycznych oraz prac warsztatowych 

Potencjały Deficyty Skutki 

przeglądom, a ich teksty są 
ujednolicane i 
dostosowywane do zmian 
przepisów prawa 
nadrzędnego.  

2. Opracowane i wdrożone 
zostały procedury zamówień 
publicznych.  

3. Istnieją zapisy dotyczące 
delegacji kompetencji do 
realizacji usług publicznych. 

4. System oceny pracowników 
zawiera kryterium „postawa 
etyczna”, a także 
„sumienność” i „staranność”, 
które korzystnie oddziałują na 
sposób obsługi klientów.  

5. Istnieją regulacje dotyczące 
zatrudniania pracowników, w 
tym dopasowania 
pracowników i ich cech 
osobowościowych do 
świadczonych usług 
publicznych. 

6. Istnieją uregulowania 
pozwalające na włączenie 
osób z ograniczoną 
mobilnością. Funkcjonuje 
wideofon dla osób głucho-
niemych. Są windy, podjazdy 
itp. W miarę możliwości 
dostosowywane są obiekty 
do potrzeb i możliwości, tak 
aby spełniać standardy 
ustawowe. 

7. Wyposażenie stanowisk pracy 
zapewnia niezakłóconą i 
efektywną obsługę klientów 
oraz realizację procesów 
wewnętrznych. Zachowane są 
przy tym procedury RODO 
oraz reguły zabezpieczeń 
przed cyberzagrożeniami.  

8. Podstawowymi elementami 
wsparcia procesu obsługi, są 
e-PUPap oraz wzory 
dokumentów dostępne na 
stronach jednostek 
organizacyjnych.  

funkcjonowania JST, 
doskonalenia sposobu 
świadczenia usług 
publicznych, w tym w 
zakresie szeroko rozumianej 
dostępności. 

2. Wyniki konsultacji 
społecznych i opinie 
zgłaszane przez mieszkańców 
brane są pod uwagę w 
marginalnym zakresie.  

3. Brakuje procedur w zakresie 
przeglądania aktów prawa 
miejscowego i zarządzeń pod 
kątem skuteczności i 
efektywności. 

4. Brakuje systemowego 
ustalania celów i  
monitorowania stopnia ich 
realizacji. 

5. Jakość usług publicznych 
monitorowana jest w 
minimalnym zakresie – 
brakuje świadomości wśród 
pracowników JST o 
możliwości stosowania tego 
typu rozwiązań.  

6. Audyty dostępności nowych 
usług rzadko prowadzone są z 
udziałem grup konkretnych 
interesariuszy (zwłaszcza o 
ograniczonej mobilności).  

7. Częściowy brak 
wyspecjalizowanych 
zespołów do realizacji usług o 
charakterze masowym.  

8. Dopasowywane są strony do 
osób z dysfunkcjami, ale 
brakuje szkoleń dla osób, 
które publikują dokumenty. 
Brakuje standardów 
tworzenia dokumentów.  

 
 

pod uwagę ich wyników w 
procesie podejmowania 
decyzji, obniża jakość 
wprowadzanych rozwiązań 
oraz zniechęca interesariuszy 
do procesów 
współdecydowania. W 
rezultacie konsultacje zwykle 
prowadzone są w wąskim 
gronie i dotyczą specyficznych 
obszarów. Pozostałe 
rozwiązania przygotowywane 
są w oparciu o aktualne 
regulacje (bez konsultacji). To 
co jest wymagane prawem, 
jest wdrażane. Brakuje 
innowacji społecznych.  

2. Ze względu na pojawiające się 
problemy dotyczące 
wykorzystania narzędzi 
ewaluacji usług publicznych, 
pojawia się problem ich 
standaryzacji.  

3. Stopniowo zmieniana jest 
organizacja pracy urzędu po 
to by usługi były bardziej 
dostępne dla mieszkańców. 
Jednakże zmiany 
wprowadzane są odgórnie, z 
pominięciem włączenia w 
proces zmian interesariuszy. 
Skutkiem tego wprowadzane 
rozwiązania nie są w pełni 
dopasowane do oczekiwań 
klientów.  

4. Ze względu na ograniczony 
system wymiany doświadczeń 
z innymi samorządami, 
przepływ informacji o nowych 
rozwiązaniach i 
możliwościach wprowadzania 
zmian w funkcjonowaniu jest 
bardzo słaby.  
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Badani pracownicy JST w Przemyślu, oceniają dostęp do usług publicznych w mieście na ogół bardzo 

dobrze lub dobrze (łącznie 60%), a co trzeci na poziomie porównywalnym do innych miast. Pozytywnie 

odnoszą się do kwestii godzin otwarcia placówek (78%), jakości świadczonych usług (75%) oraz 

terminowości ich świadczenia (72%). Nieco słabiej oceniają natomiast jakość obsługi klientów (68% 

pozytywnych wskazań). Wśród barier dostrzeganych w dostępności usług wskazywano na częściowe 

niedostosowanie obiektów do możliwości osób starszych i z niepełnosprawnościami, rozproszenie 

obiektów i brak parkingów.  

Wśród elementów, które w zakresie obsługi klienta powinny ulec zmianie znalazły się: poprawa jakości 

obsługi i nastawienia do klienta (51%), sposób załatwiania spraw – udzielania zrozumiałych informacji 

(17%) oraz czasu ich realizacji (6,8%). Pojawił się także postulat utworzenia miejsca kompleksowej 

obsługi klienta „jedno okienko”, którego brak jest zdaniem badanych mocno odczuwalny. 

O dostęp do usług publicznych w mieście zapytano także klientów JST tj. mieszkańców Przemyśla 

i osoby korzystające z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przemyślu i jego jednostki (łącznie 

395 osób). W grupie tej większość stanowiły kobiety (59,2%), osoby z wykształceniem wyższym 

(68,9%), rzadziej średnim (28,4%). Blisko 89% badanych stanowili mieszkańcy Gminy Miejskiej 

Przemyśl. 

Co istotne respondenci w większości mają raczej sporadyczny kontakt z instytucjami samorządowymi, 

najczęściej kilka razy (47,1%) lub raz w roku (14,2%). Kilka razy w miesiącu korzysta / załatwia sprawy 

w UM bądź jego jednostkach tylko 17,2% badanych. Z badań wynika, iż:  

• 80,8% respondentów nie napotkało żadnych trudności w kontakcie w urzędnikami podczas 

załatwiania sprawy. Jedynie 9,9% deklaruje, że nie uzyskało żadnych informacji. 

• Odsetek osób bardzo zadowolonych z obsługi w JST wynosi 45,1%, a raczej zadowolonych 

33,2%. Odsetek osób niezadowolonych nie przekracza 14%. 

• Badane osoby pozytywnie oceniły wygląd i ubiór pracowników (86%), uprzejmość i życzliwość 

w trakcie obsługi (83%), komunikatywność (83%) oraz elementy takie jak terminowość (80%), 

czas obsługi (78%) i kompetencje (78%).  

• Niskie oceny wystawiane były w szczególności za brak odpowiedniej liczby miejsc 

parkingowych (25%) i wygodę oczekiwania na obsługę (12%). W stosunku do pracowników JST 

uwagi pojawiały się sporadycznie i dotyczyły umiejętności rozwiązywania problemów (15%) 

oraz spójności przekazywanych informacji (13%).  

• Pozytywne oceny funkcjonowania JST to najprawdopodobniej efekt tego, że aż 84% 

respondentów deklaruje, że w trakcie ostatniej wizyty załatwiło swoją sprawę pozytywnie. 

Jedynie 2,5% jest zdania przeciwnego.  
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W zakresie dostępności usług dla mieszkańców, w mieście Przemyślu rozwijane są przedsięwzięcia 

skierowane do konkretnych grup mieszkańców tzw. karty miejskie dedykowane. Przykładami są 

program „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej”, który funkcjonuje 

w mieście od listopada 2011 roku. Drugi z programów „Przemyska Karta Seniora” oferuje ulgi dla osób 

60+ proponowane przez podmioty prywatne, które przystąpiły do programu. Obecnie karty wydawane 

są w formie tradycyjnej papierowej, co niestety wyklucza wielu mieszkańców, którzy również mogliby 

zostać objęci różnego rodzaju programami lojalnościowymi. Ponieważ obecnie funkcjonuje tradycyjna 

– papierowa – forma karty, korzysta z niej około 840 osób, co stanowi zaledwie około 1,4% ogółu 

mieszkańców Przemyśla. Zakłada się, ze w przyszłości karta poza lepszym zarządzaniem e-usługami 

pozwoli optymalizować zarządzanie w tym zakresie na podstawie realnych danych zbieranych za jej 

pomocą po to, aby kierować i kreować dodatkowe działania, środki, funkcjonalności dla 

poszczególnych grup mieszkańców. Na chwilę obecną system ten posiada jednak wiele mankamentów, 

ze względu na które, osoby zarządzające systemem nie mają wiedzy na temat tego, z jakich usług 

i z jaką częstotliwością posiadacze kart korzystają (seniorzy i rodziny wielodzietne), co utrudnia rozwój 

i optymalizację systemu.   

Istotnym elementem dostępności usług publicznych w Przemyślu, są dane statystyczne odnoszące się 

do kondycji demograficznej miasta, liczby osób z niepełnosprawnościami oraz wyniki monitoringu 

działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście 

realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, w których wprost wskazuje się na konieczność 

dostosowania przestrzeni i obiektów użyteczności publicznej do potrzeb i możliwości osób 

z ograniczonymi zdolnościami motorycznymi. W roku 2020 miasto zamieszkiwało 9 108 osób 

z niepełnosprawnościami (około 15% ogółu mieszkańców). Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 

wyniósł natomiast 25,1% populacji miasta i w ciągu zaledwie 5 lat, wzrósł o 4 punkty procentowe. 

Prognozy na kolejne lata wskazują, że tendencja ta będzie się gwałtownie nasilała. Zmiany zdaniem 

autorów raportu powinny objąć w szczególności przestrzeń Starego Miasta i znajdujących się na jego 

terenie obiektów. Konieczne będzie między innymi wyznaczenie odpowiednich miejsc parkingowych, 

dążenie do ograniczenia/minimalizacji barier znajdujących się  budynkach i instytucjach publicznych, 

zwiększania kompetencji pracowników JST w zakresie wspierania i obsługi osób 

z niepełnosprawnościami. Bez podjęcia odpowiednich działań, w krótkim czasie część mieszkańców 

miasta w sposób istotny odczuje ograniczenia w dostępie do usług publicznych oferowanych przez 

przemyski samorząd.  
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2.6 Przejrzystość, partnerstwo, aktywność społeczna, współpraca międzysektorowa  

Pozytywnie wypadła także samoocena dotycząca wymiarów zdefiniowanych przez OECD z zakresu 

obszaru 8. Zasady „otwartego rządzenia”. 4 z 5 badanych obszarów ocenione zostały na poziomie 2. 

Natomiast wymiar 34 dotyczący budżetu obywatelskiego, na poziomie 3 tj. zaawansowanym. Z relacji 

danych zgromadzonych w trakcie badań i analiz prowadzonych w JST wynika jednak, iż aktywność 

społeczna i partnerstwo międzysektorowe to obszary, które wymagają jeszcze istotnych zmian. O ile 

na poziomie formalnym funkcjonują partnerstwa (zwłaszcza międzysamorządowe) o tyle słabo 

wygląda poziom współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i włączeniem mieszkańców w 

procesy współdecydowania o mieście, które jednak są kluczowymi elementami „otwartego rządzenia”.  

Informacje zgromadzone za pomocą arkuszy diagnostycznych oraz prac warsztatowych 

Potencjały Deficyty Skutki 

1. Podstawowym narzędziem 
informowania o 
możliwościach współpracy, 
konsultacjach etc. jest BIP.  

2. Statut Miasta przewiduje 
inicjatywę uchwałodawczą 
mieszkańców; zasady 
konsultacji aktów prawa 
miejscowego z organizacjami 
pozarządowymi, brak jest 
odrębnej regulacji dotyczącej 
zasad konsultacji 
społecznych.  

3. Inicjatywa lokalna jest 
realizowana na podstawie 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i została 
szczegółowo określona w 
uchwale. 

4. Budżet obywatelski 
funkcjonuje od 2013 r. 
Mieszkańcy byli zapraszani do 
udziału w konsultacjach, 
których celem było 
wyłonienie projektów. 

5. Działa Rada Seniorów, Rada 
Pożytku Publicznego i Rada 
Młodzieżowa. 

6. W zakresie współpracy z NGO 
powołany został 
pełnomocnik, rada pożytku, 
opracowany jest wspólnie 
program współpracy z NGO. 

7. Miasto należy do 
ponadlokalnych porozumień 
(np. związek gmin 
fortecznych, ZMP, MOF), w 

1. Ograniczony zakres włączania 
Interesariuszy w proces 
doskonalenia uchwał.  

2. Brak komórki 
odpowiedzialnej za proces 
udostępniania danych i 
dostępu do informacji 
publicznej. 

3. Zespoły zadaniowe nie 
włączają mieszkańców, 
interesariuszy w proces 
planowania i realizacji zadań. 

4. Podobnie jak w pozostałych 
obszarach, brakuje narzędzi 
do ewaluacji i rozwiązań 
systemowych z zakresu 
prowadzonych działań z 
dotyczących współpracy, 
partnerstw i zaangażowania 
społecznego.   

5. Nie są wdrażane mechanizmy 
partycypacji mieszkańców 
miasta w realizacji usług i 
dostępie do planowanych 
przedsięwzięć. 

6. Współpraca 
międzysektorowa i 
międzysamorządowa jest 
mocno ograniczona i nie 
prowadzi się analizy zysków i 
strat płynących z takiej 
współpracy.   

7. Brakuje informacji dla 
mieszkańców o możliwości 
udziału w procesach 
współrządzenia.  

1. Ze względu na brak 
doświadczeń i dobrych 
przykładów związanych z 
włączaniem w proces 
konsultacji interesariuszy, 
działania te nie mają miejsca, 
lub realizowane są w mocno 
ograniczonym zakresie. W 
rezultacie efekt synergii 
dotyczący planowania, czy  
realizacji zadań nie jest 
osiągany.  

2. Ponieważ konsultacje 
realizowane są sporadycznie, 
mieszkańcy nie włączają się w 
ten proces, lub nie wiedzą, że 
mogą to robić. Ich głos nie 
jest słyszany i brany pod 
uwagę. Tracą tym samym 
podmiotowość.  

3. Ze względu na to, że 
konsultacje odbywają się 
sporadycznie, w Mieście nie 
wyznaczono osób 
odpowiedzialnych za  
prowadzenie konsultacji.  
W efekcie konsultacje 
prowadzone są przez osoby 
przypadkowe, ich efekt jest 
bardzo słaby, a rezultaty nie 
są brane pod uwagę.  
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Informacje zgromadzone za pomocą arkuszy diagnostycznych oraz prac warsztatowych 

Potencjały Deficyty Skutki 

ramach których prowadzone 
są projekty partnerskie. W 
chwili zawierania formalnych 
partnerstw, powoływane są 
zespoły odpowiedzialne za 
koordynację współpracy.  

 

Analizując zagadnienia związane z aktywnością społeczną, partnerstwem oraz przejrzystością działań 

samorządu, uwzględniono także szereg danych statystycznych i informacji tematycznych 

agregowanych przez Urząd Miejski w Przemyślu. Informacje te zaprezentowano poniżej 

w odpowiednich blokach tematycznych.  

Aktywność społeczna i obywatelska 

Jedynym z podstawowych wskaźników aktywności obywatelskiej jest frekwencja w wyborach. Biorąc 

pod uwagę uczestnictwo w wyborach powszechnych, frekwencja wyborcza w Przemyślu w latach 

2014-2020 rośnie w każdych kolejnych wyborach, jest jednak konsekwentnie niższa niż w całym 

województwie podkarpackim. Dla porównania frekwencja w wyborach prezydenckich 2020 

w województwie to 66,49%, w Przemyślu 62,11%. Podobnie w przypadku wyborów samorządowych 

2018 r. – frekwencja wojewódzka – 49,56%, Przemyśl – 48,09%. Pod tym względem Przemyśl wypada 

także gorzej niż pozostałe miasta z grupy porównawczej.  

Wskaźnik liczby organizacji społecznych to drugi z kluczowych wskaźników aktywności społecznej 

mieszkańców. Liczba organizacji społecznych przypadających na 1000 mieszkańców wskazuje większe 

zagęszczenie tego typu instytucji w Przemyślu 5,27 w stosunku do województwa podkarpackiego 3,69 

oraz Polski 3,83 (źródło: GUS dane 2019 r.). Pod tym względem Przemyśl plasuje się także w czołówce 

miast z grupy porównawczej (dane opisane szczegółowo w rozdziale I.1). Jednakże od kilku lat 

obserwuje się, iż dynamika wzrostu liczby organizacji, jest niższa niż w porównywanych obszarach. Dla 

porównania, w okresie 2009-2018 r. w Przemyślu nastąpił wzrost rzędu 24%, kiedy to w województwie 

podkarpackim ten wzrost wynosił 34%, a w całej Polsce 41%. Oznaczać to może albo duże nasycenie 

Przemyśla organizacjami społecznymi, albo początek spadku zaangażowania społecznego 

mieszkańców.  

Przemyśl korzystnie wypada także w zakresie kwoty wydatków na dotacje kierowane do organizacji 

pożytku publicznego. W tej kwestii Przemyśl plasuje się w pozycji liderskiej i rozwój następuje szybciej 

od innych miast. Tylko Krosno i Zamość, w ramach tego parametru zajmują podobne pozycje wśród 

miast porównawczych. 
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Innym istotnym wskaźnikiem aktywności obywatelskiej jest Budżet Obywatelski. Mieszkańcy 

Przemyśla po raz pierwszy wybierali projekty w ramach Budżetu w 2014. Do tej pory odbyło się VII 

edycji Budżetu Obywatelskiego. Wysokość budżetu obywatelskiego w 2014 r. wynosiła 1 mln zł i na 

przestrzeni lat wysokość ta oscylowała wokół kwoty 1-1,5 mln. W 2020 r. wartość zaakceptowanych 

projektów w ramach budżetu obywatelskiego wynosiła już 1,95 mln złotych. Średnia frekwencja 

w głosowaniach nad budżetem obywatelskim w różnych latach wynosiła przeciętnie około 15-18%, 

co należy uznać za wysoki odsetek na tle innych miast. Projekty realizowane w ramach budżetów 

obywatelskich dotyczą: budowy i modernizacji miejsc rekreacyjnych i do czynnego uprawiania sportu, 

placów zabaw dla dzieci, budowy i naprawy dróg, chodników i oświetlenia w mieście, działalności 

kulturalnej, poprawy bezpieczeństwa w mieście (monitoring), itp.  

Osobnym elementem aktywności społecznej, na który należy zwrócić uwagę w Przemyślu to rady 

osiedlowe działające na wszystkich 21 osiedlach zlokalizowanych w mieście. Rady wybierane są na 5 

letnie kadencje.  

Uzupełnieniem informacji o aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Przemyśla, są dane na 

temat grup artystycznych, klubów, kół i sekcji tematycznych. Według danych GUS w 2019 r. 

w Przemyślu działało 21 grup artystycznych zrzeszających łącznie 257 członków, w tym dzieci i młodzież 

(216). Natomiast klubów, kół i sekcji działało łącznie 17, które liczyły 315 członków w tym 110 dzieci 

i młodzieży. Zakres tematyczny działalności ww. grup oraz klubów itp.: teatralne, muzyczne, wokalne 

w tym chóry, folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele), taneczne, plastyczne, literackie, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

Ostatnim elementem aktywności społecznej, jest zaangażowanie przemyskich firm w inicjatywy 

społeczne (definiowane często jako strategie zarządzania akcentujące społeczną odpowiedzialność 

biznesu). Pod tym względem należy mieć na uwadze fakt, że tylko 13,7% badanych aktywnie 

uczestniczy w organizacji skupiającej lokalnych przedsiębiorców i organizowanych z jej udziałem 

lokalnych inicjatywach społecznych. Z drugiej strony sam fakt uczestnictwa w inicjatywach społecznych 

(również sporadyczny) deklaruje ponad 75% respondentów. Innymi słowy, przedsiębiorcy w Przemyślu 

podobnie jak pozostała część mieszkańców, na poziomie deklaracji angażują się w sprawy miasta, choć 

nie koniecznie współpracują w ramach formalnych organizacji i zrzeszeń. Prezentowane dane 

zgromadzone zostały w trakcie badania przemyskich przedsiębiorców. 

Z zebranych informacji wynika zatem, że aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców 

Przemyśla, można określić jako wysoką. Przynajmniej na podstawie danych wskaźnikowych. 

Liczba aktywnych społecznie osób i organizacji jest wysoka, jednakże aktywność ta nie 
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przekłada się na współpracę z JST, udział w konsultacjach i innych aktywnościach, które 

wpływają na współrządzenie i decydowanie o sprawach Przemyśla. Jest to zatem istotny 

kapitał miasta, który na razie nie został w pełni wykorzystany i zaangażowany. 

 

Współpraca z sektorem pozarządowym 

W zakresie współpracy z sektorem pozarządowym, pod uwagę wzięto sprawozdania z zadań 

zrealizowanych w latach 2017-2019. Zakres współpracy w tym okresie obejmował: 

1. Współpracę finansową realizowaną na zasadzie otwartych konkursów ofert.  

2. Współpracę finansową na zadania realizowane w ramach umów wieloletnich. 

3. Współpracę o charakterze finansowym – pozakonkursowym. 

Współpraca finansowa realizowana w formie konkursowej i wieloletniej dotyczyła:  

• profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

• działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

• pomocy społecznej 

• sportu 

• profilaktyki zdrowotnej 

Współpraca o charakterze pozafinansowym realizowana była w zakresie:  

• spraw społecznych i zdrowia 

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

• promocji i turystyki  

• kultury 

• najmu lokali użytkowych – około 30 organizacji  

• pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł 

• koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Za realizację współpracy odpowiadały wydziały: 

• Wydział Spraw Społecznych 

• Wydział Edukacji i Sportu  

• Wydział Promocji i Kultury 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Biorąc pod uwagę zestawienia dotyczące współpracy z sektorem pozarządowym z lat 2017-2019, 

wskazać można następujące tendencje:  
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1. Wzrasta wartość środków przekazywanych na współpracę (z poziomu 3,5 mln w 2017 r. do 

4,3 mln w roku 2019) oraz ich wartość w odniesieniu do całego budżetu Miasta (z 0,99% do 

1,12%).  

2. Rośnie liczba umów realizowanych w formie pozakonkursowej (z poziomu 15 do 37) przy 

jednoczesnym spadku konkursów i umów realizowanych w ramach konkursów ofert (z 48 do 

37 umów oraz z 9 do 5 konkursów), przy jednoczesnym blisko dwukrotnym wzroście dotacji 

przekazywanych w ramach konkursów (z 468 tys. do 800 tys. zł).  

3. Rośnie wartość środków przekazywanych w ramach zadań realizowanych w ramach umów 

wieloletnich (z 2,5 mln do 3,1 mln).  

4. Reasumując zmniejsza się liczba zadań realizowanych w formie konkursowej, na rzecz realizacji 

usług wieloletnich i w formie pozakonkursowej.  

 2017 2018 2019 

Współpraca o charakterze finansowym - otwarte konkursy ofert 

Liczba konkursów 9 7 5 

Liczba ofert 60 55 44 

Liczba umów 48 54 37 

Kwota dotacji 468 250,00 zł 783 536,52 zł 800 514,67 zł 

Współpraca finansowa na zadania realizowane w ramach umów wieloletnich 

Kwota dotacji  2 563 351,58 zł 2 840 845,73 zł 3 111 394,44 zł 

Współpraca o charakterze finansowym – pozakonkursowym 

Liczba ofert 15 31 37 

Liczba umów 13 21 23 

Kwota dotacji 493 474,64 zł 596 519,28 zł 431 916,34 zł 

Łączna kwota środków przekazanych organizacjom 
pozarządowym i podmiotom kościelnym 

3 525 076,22 zł 4 220 901,53 zł 4 343 825,45 zł 

kwota wydatków budżetowych ogółem 0,99% 1,09% 1,12% 

 

Stosowane narzędzia partycypacji 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust. 5 

nałożyła na JST obowiązek uchwalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W ślad za powyższym, Rada 

Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radami 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Uchwała Nr 186/201 

Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r.).  
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Od czasu przyjęcia uchwały rokrocznie konsultowany jest (jest to ustawowy obowiązek) Roczny 

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Inne uchwały (akty prawa miejscowego) nie były 

przedmiotem konsultacji w powyższym trybie. Udział mieszkańców w działaniach konsultacyjnych 

do tej pory był zatem ograniczony. Sami mieszkańcy także rzadko włączali się w procesy 

współdecydowania o mieście.  

Jednakże oprócz konsultacji wymaganych ustawowo, na ternie Miasta Przemyśla podjęto realizację 

2 projektów o charakterze planistycznym, których istotnym elementem były działania z zakresu 

szerokiej partycypacji społecznej. Były to projekty:  

1. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, 

projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”. Konsultacjom 

społecznym zostały poddane projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Monte Cassino 1”, którego główną funkcją jest cmentarz komunalny oraz jego otoczenie 

przeznaczone na usługi i zieleń urządzoną / parkową. 

2. „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0.” - podobnie jak pierwsza edycja, 

zakłada wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach 

sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach.  

W ramach wymienionych projektów konsultacje realizowane były z zastosowaniem kilku technik 

konsultacyjnych, które do tej pory nie były wykorzystywane w mieście. Znalazły się wśród nich:  

• Badanie ankietowe - sondaż uliczny 

• Terenowe punkty konsultacyjne 

• Konsultacje on-line 

• Spotkania konsultacyjne 

• Warsztaty konsultacyjne połączone ze spacerem badawczym 

• Warsztaty przyszłościowe 

Informacje o kolejnych etapach prac projektowych, przekazywane były na bieżąco w internetowym 

Biuletynie Informacji Publicznej, w którym zamieszczane były informacje i zapowiedzi o realizowanych 

technikach konsultacyjnych oraz ich wynikach. W działaniach konsultacyjnych wzięło udział około  

2 000 osób, w tym m.in. mieszkańcy miasta, mieszkańcy gmin sąsiednich, przedsiębiorcy, radni, 

organizacje pozarządowe, rady osiedli, pracownicy samorządowi. Zrealizowane konsultacje z użyciem 

narzędzi i form, które nie były stosowane do tej pory pokazały, że działania konsultacyjne mogą się 

cieszyć stosunkowo dużym udziałem i zainteresowaniem mieszkańców, co może stanowić dobrą 

prognozę na przyszłość i sprzyjać rozszerzaniu i wzmacnianiu mechanizmów konsultacyjnych 

w Przemyślu. Aby jednak konsultacje na stałe zagościły w działaniach Miasta, niezbędne będzie 

wypracowanie mechanizmów/modelu współpracy z mieszkańcami i pozostałymi interesariuszami. 
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W tym zakresie istotnym działaniem może być także powołanie komórki odpowiedzialnej za 

prowadzenie procesów konsultacyjnych w mieście. Na chwilę obecną, konsultacje prowadzone 

w Przemyślu, realizowane są przez „przypadkowe” osoby, które oddelegowane zostały do realizacji 

konsultacji. Często osoby bez doświadczenia w konsultowaniu dokumentów oraz wiedzy i umiejętności 

na temat stosowania odpowiednich narzędzi konsultacji.  

 

Polityka informacyjna miasta 

Jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych w zakresie komunikacji informacyjnej 

z mieszkańcami miasta, jest Biuletyn Informacji Publicznej. Wszystkie publikacje znajdujące się 

na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Przemyślu publikowane są według ściśle określonych wytycznych, 

zawartych w Zarządzeniu Nr 61/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. redagowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

oraz w regulaminie Zespołu ds. redagowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Przemyślu – stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

Za informacje zamieszczane w BIP odpowiada Koordynator Zespołu, Administrator Systemu 

Zarządzania Treścią, Administrator BIP, Redaktor lub Redaktorzy BIP. Zespół odpowiadający 

za funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej zobowiązany jest do bieżącego publikowania treści 

BIP Urzędu polegającego na edycji i publikacji dokumentów i informacji w biuletynie z zakresu działania 

danej jednostki organizacyjnej.  

Oprócz BIP w mieście funkcjonuje także Rzecznik Prasowy, który jest pracownikiem Wydziału Promocji 

i Kultury. Wydział zajmuje się redagowaniem i zamieszczaniem na miejskiej stronie internetowej oraz 

w social mediach ważnych informacji dla mieszkańców miasta dotyczących różnorakich sfer – zarówno 

kulturalnych, jak i ekonomicznych, gospodarczych, z zakresu działalności organizacji pozarządowych, 

edukacji i sportu, komunikatów, ogłoszeń etc. Wszystkie one jednak przede wszystkim dotyczą 

bezpośrednio życia miasta oraz działalności jego władz. Wydział kładzie nacisk na dbanie o wizerunek 

miasta i jego włodarzy, organizację konferencji prasowych oraz obsługę fotograficzną i filmową 

różnego rodzaju wydarzeń orgaznizowanych przez miasto. Rzecznik prasowy, który reprezentuje urząd 

w kontaktach z mediami jest odpowiedzialny za codzienny kontakt z mediami, redaguje teksty 

informacji prasowych, opracowuje wypowiedzi i stanowiska prezydenta i naczelników poszczególnych 

wydziałów UM w Przemyślu. Ponadto Wydział Promocji i Kultury monitoruje rynek mediów i reaguje 

na mijające się z prawdą publikowane treści. 

Ze stroną internetową Urzędu Miasta oraz Biuletynem Informacji Publicznej zintegrowana jest mobilna 

aplikacja „Miasto Przemyśl”, która zapewnia dostęp do aktualności i informacji o planowanych 
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wydarzeniach w mieście oraz posiada system powiadomień o zagrożeniach. Aplikacja informuje między 

innymi o stanie jakości powietrza czy terminach wywozu odpadów. Jednym z kluczowych jej 

elementów jest moduł „Zgłoś problem”, który daje możliwość mieszkańcom zgłaszania usterek 

w przestrzeni miejskiej. Na dzień 13.10.2020 aplikację zainstalowało ponad 5 tys. osób. 

Uzupełnienie prezentowanych informacji, stanowią wyniki badań mieszkańców/klientów JST, 

w zakresie użyteczności i korzystania z miejskich stron internetowych. W zgromadzonych wynikach 

badań warto zwrócić uwagę na dwa wątki: 

• Mieszkańcy miasta biorący udział w badaniu, czyli osoby załatwiające sprawy w JST Przemyśla, 

korzystają ze stron miejskich sporadyczne (42% badanych) lub wręcz nie odwiedzają ich wcale  

(15,2% wskazań). Tylko 12,7% odwiedza stronę regularnie kilka razy w tygodniu. Jednakże 

należy zaznaczyć, że liczba odwiedzin strony internetowej sukcesywnie rośnie. W roku 2015 

liczba odwiedzin strony wynosiła: 1 379 788, a w roku 2019: 2 796 198. 

• Ogólna ocena portalu miejskiego www.przemysl.pl i BIP przez osoby poszukujące na nich 

informacji, jest bardzo pozytywna, szczególnie w kontekście wyglądu, szaty graficznej (68,3% 

odpowiedzi pozytywnych) czy też przejrzystości (60% ocen bardzo dobrych i dobrych). Strony 

zostały pochlebnie ocenione również w kontekście możliwości wyszukania poszczególnych 

pracowników (59,3% wskazań). 

Biorąc pod uwagę zgromadzone informacje można wskazać, że polityka informacyjna miasta ma zatem 

charakter zbliżony do polityk informacyjnych prowadzonych przez porównywalne miasta. Skuteczność 

tego typu polityki informacyjnej napotyka jednak na ograniczenia związane ze stosunkowo niskim 

zainteresowaniem codziennym mieszkańców, co finalnie przekłada się na ich ograniczony udział 

w działaniach konsultacyjnych i podejmowaniu wspólnych inicjatyw miejskich. Ponadto jak 

wskazywano we wcześniejszych akapitach, w mieście nadal nie rozwinęła się w pełni kultura konsultacji 

i partycypacji obywatelskiej mieszkańców. Politykę informacyjną i zaangażowanie mieszkańców należy 

zatem w dalszym stopniu rozwijać. Biorąc pod uwagę doświadczenia obserwowane zarówno w Polsce 

jak i Europie, partycypację mieszkańców można rozwijać poprzez wykorzystanie innowacyjnych 

narzędzi teleinformatycznych, których w Przemyślu w chwili obecnej brakuje. Stosowane systemy: 

głosowania, sondy, formularze są półśrodkami o bardzo niskiej efektywności, a poprzez to są mało 

atrakcyjne i interesujące dla mieszkańców. Odpowiedzią mogłoby być wdrożenie narzędzi, które będą 

inspirować mieszkańców do działania i aktywności w różnych obszarach życia miasta. Otwarte Dane 

Miejskie, na podstawie których można budować innowacyjne usługi przez samych mieszkańców, może 

być również inspiracją to utworzenia takich narzędzi, a w efekcie przyczyniać się do dynamiki rozwoju 

tej dziedziny społecznej. 

http://www.przemysl.pl/
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Przynależność Przemyśla do związków międzygminnych oraz stowarzyszeń 

Z tytułu przynależności do związków międzygminnych oraz stowarzyszeń Miasto Przemyśl uczestniczy 

w różnego rodzaju tematycznych konferencjach, istotnych z punktu widzenia jednostek samorządu 

terytorialnego, szkoleniach (bezpłatne) oraz spotkaniach samorządowców. Razem z innymi gminami 

i miastami pełni też rolę doradczą i opiniodawczą przy projektach ustaw lub innych ważnych aktów 

prawnych dla samorządów. Dzięki współpracy Przemyśl prowadzi wspólne działania promocyjne, oraz 

pozyskuje środki na realizację projektów. Związki do których przynależy Miasto Przemyśl wraz 

z przykładowymi działaniami to:  

1. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie  

a. Udział w targach turystycznych m.in. w Berlinie, Wiedniu, Poznaniu, Gdańsku 

i Wrocławiu. 

b. Reklama miast członkowskich na portalach turystycznych, poprzez zamieszczanie 

reklamy w swoich wydawnictwach promocyjnych. 

2. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych   

a. Wymiana doświadczeń w działalności samorządowej członków. 

b. Samopomoc wewnętrzna członków w sytuacji zdarzeń nadzwyczajnych. 

c. Wspólne stanowisko we wszystkich ważnych sprawach publicznych dotyczących 

Województwa Podkarpackiego (rozwój regionalny, strategie wojewódzkie, programy). 

3. Związek Miast Polskich w Poznaniu  

a. Podjęcie przez Ministra Finansów rozmów w sprawie zrekompensowania samorządom 

skutków zwiększenia kwoty wolnej od podatku PIT (2016). 

b. Zgłoszenie do Sejmu obywatelskiego projektu zmian w ustawie o dochodach JST (akcja 

„Stawka większa niż 8 mld” w 2012 r., ponad 300 tys. podpisów), do rozpatrywania, 

którego Sejm powrócił w grudniu 2015 r. 

c. Korekta subwencji „szkolnej” dla miast w 2005 roku, która skutkuje aż do dziś. 

4. Związek Gmin Fortecznych w Przemyślu 

a. Współpraca 9 gmin powiatu przemyskiego: gminy Bircza, Krasiczyn, Krzywcza, 

Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica oraz Gmina Miejska Przemyśl w realizacji 

zadań związanych z ochroną konserwatorską obiektów fortecznych, dążąc do 

utworzenia Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl. 

b. W latach 2012-2015  gminy zrealizowały wspólny projekt  pn. ”Zagospodarowanie 

Zespołu Zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki 

kulturowej – etap I”.   



   

 

  

41 

Współpraca zagraniczna Miasta Przemyśla 

Przemyśl ma zawarte umowy partnerskie z 9 miastami. W tym 5 na Ukrainie: Lwów, Kamieniec 

Podolski, Drohobycz, Truskawiec, Mościska oraz miastami Paderborn (Niemcy), Eger (Węgry), 

Humenné (Słowacja) oraz Chivasso (Włochy). Współpraca oparta jest o umowy, które mają charakter 

dokumentów o dość ogólnych zapisach, pozwalających na prowadzenie współpracy w wielu 

dziedzinach i formach. Przedstawiciele władz Przemyśla i samorządów miast partnerskich uczestniczą 

w uroczystościach odbywających się w miastach partnerskich np. w obchodach dni miast, 

w konferencjach. Z terenu miasta organizowana jest również przez różne podmioty pomoc materialna 

(np. książki oraz paczki świąteczne) dla mniejszości polskiej zamieszkującej ukraińskie tereny 

przygraniczne. Współpraca nastawiona jest na wymianę kontaktów i doświadczeń z zakresu 

samorządności, kultury, turystyki, edukacji, problematyki młodzieżowej.  

Współpraca miasta przekłada się także na stałą współpracę w ramach wymiany szkolnej, którą 

prowadzą między innymi: II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu i Gimnazjum Goerdelera 

w Paderborn oraz I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Schloss Neuhaus w Paderborn (regularna 

wymiana grup młodzieży). Z kolei Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu prowadzi 

współpracę ze Szkołą Muzyczną w Egerze (Węgry). Ponadto prowadzone są działania w ramach 

Programu ERASMUS. W latach 2015-2020 w ramach współpracy międzynarodowej przeprowadzonych 

zostało co najmniej 30 projektów, w szczególności projektów realizowanych przez szkoły.  

Partnerstwo publiczno-prywatne 

Gmina Miejska Przemyśl wzięła udział w naborze projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

prowadzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem naboru był wybór projektów, 

które zostaną objęte wsparciem doradczym w procesie ich przygotowania do realizacji w modelu 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego lub w trakcie wyboru partnera prywatnego. Projekt zgłoszony 

w ww. naborze przez Gminę Miejską Przemyśl przeszedł pozytywnie ocenę formalną 

oraz merytoryczną w wyniku czego w dniu 27 lipca 2020 r. zawarto porozumienie na prace doradcze 

dla projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pn.: „Centrum Sportu i Rekreacji w Przemyślu”. 

Przedmiotowe porozumienie zawarto pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Funduszy i Polityki 

Regionalnej i Polskim Funduszem Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a Gminą Miejską 

Przemyśl. Aktualnie w ramach zawartego porozumienia przystąpiono do fazy kontraktacji doradcy 

przez Polski Fundusz Rozwoju w celu realizacji Raportu z Oceny Efektywności dla projektu pn.: 

„Centrum Sportu i Rekreacji w Przemyślu” oraz powołano Zespół Transakcyjny.  

Przedsięwzięcie pn.: "Centrum Sportu i Rekreacji w Przemyślu” ma być realizowane w trzech 

obszarach: 
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1. Nowe baseny, kryty i otwarty. 

2. Nowa wielofunkcyjna hala sportowa. 

3. Modernizacja i rozbudowa dotychczasowej infrastruktury Przemyskiego Parku Sportowo-    

Rekreacyjnego. 

Korzyści odnoszone dzięki współpracy międzysektorowej 

Biorąc pod uwagę zaprezentowane w podrozdziale informacje można wskazać, że w chwili obecnej 

doświadczenia we współpracy międzysektorowej miasta są ograniczone, przez co trudno (z pewnymi 

wyjątkami) wskazywać istotne korzyści wynikające ze stosowanych rozwiązań.  

Na uwagę zasługują pozytywne aspekty związane z coraz częściej i szerzej pojawiającymi się dobrymi 

przykładami w mieście dotyczącymi włączenia w procesy współdecydowania mieszkańców. 

W szczególności dotyczy to zaangażowania mieszkańców związanego z Budżetem Obywatelskim, który 

cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i różnych interesariuszy miejskich – rad 

osiedlowych, organizacji pozarządowych etc. Dobry przykład partycypacji związany jest także 

z działaniami dotyczącymi projektów konsultacyjnych realizowanych po raz pierwszy na szeroką skalę, 

w ramach „Szkoły planowania”. W konsultacjach udział wzięło łącznie około 2000 osób, co wskazuje 

na to, że dobrze przeprowadzone konsultacje mogą włączać znaczną część mieszkańców Przemyśla 

do współpracy.  

Pozytywnym przykładem współpracy, są także działania z związane z przynależnością do związków 

i stowarzyszeń międzygminnych, w których podejmowane są wspólne inicjatywy, w tym wspólnie 

realizowane projekty. Podobne efekty są także zauważalne na niwie współpracy międzynarodowej, 

gdzie jednym z kluczowych efektów są wymiany uczniów, a także wymiany doświadczeń 

samorządowych, które w przyszłości mogą prowadzić do dalszego zacieśniania współpracy między 

miastami. Jednakże działania te powinny zostać w przyszłości rozszerzone i wzmocnione po to, aby 

można było mówić o mierzalnych korzyściach.  

Wciąż słabą stroną współpracy, jest współpraca z lokalnymi NGO oraz przedsiębiorcami. W przypadku 

NGO ogranicza się ona w dużej mierze do współpracy finansowej (zlecania zadań) i niefinansowej, 

w której miasto wspiera organizacje np. poprzez użyczanie lokali. Podobnie jest w zakresie współpracy 

z przedsiębiorcami, którzy deklaratywnie realizują ideę społecznej odpowiedzialności biznesu i starają 

się działać aktywnie na terenie miasta. Potencjały te nie są jeszcze jednak w pełni wykorzystywane i nie 

przekładają się na wprowadzanie zmian w Przemyślu.  

Potencjał może także w przyszłości wynikać z projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. Na chwilę 

obecną, ze względu na brak wcześniejszych doświadczeń Przemyśla w tym zakresie, trudno ocenić 

wpływ tego typu inicjatyw na korzyści odnoszone przez miasto.   
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3. Poziom kompetencji pracowników samorządowych 

Ostatnią częścią rozdziału dotyczącego charakterystyki stanu obecnego JST w Przemyślu, jest 

charakterystyka struktury wykształcenia, kompetencji oraz form wsparcia kompetencyjnego 

stosowanych w administracji publicznej miasta.  

3.1 Struktura wykształcenia osób zatrudnionych w administracji Miasta Przemyśla 

W strukturze wykształcenia kadr pracowniczych administracji Miasta Przemyśla, mniej więcej 3/4 

stanowią osoby z wykształceniem co najmniej wyższym licencjackim. Około 15% stanowią osoby 

z wykształceniem średnim, a 8% z wykształcenia zawodowym (6%) lub niższym (2%). W zestawieniu 

nie uwzględniono wyłącznie osób, które w trakcie przygotowywania sprawozdania kontynuowały 

naukę, ponieważ z danych nie wynikało na jakim poziomie kształcenia nauka była kontynuowana. 

Odsetek ten nie przekraczał jednak poziomu 1% ogółu pracowników.  

 
źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 

W roku 2019 wśród pracowników administracji Miasta, odnotowano niewielki wzrost (2,3% względem 

roku 2015) pracowników z wykształceniem wyższym. O mniej więcej 1 punkt procentowy zmalał 

natomiast odsetek osób z wykształceniem podstawowym lub niższym. Niemal taki sam ubytek 

pracowników dotyczył osób z wykształceniem średnim. Spadek osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym wyniósł 0,5% względem stanu z 2015 r.  

W latach 2015-2019 w całym aparacie administracyjnym Miasta przybyło 241 pracowników (wzrost 

o 7% względem roku 2015). W liczbach bezwzględnych o 247 wzrosła grupa osób z wykształceniem 

wyższym. Zmalała jedynie grupa osób z wykształceniem podstawowym lub niższym.  
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Tabela 4 Struktura wykształcenia w jednostkach samorządowych Miasta Przemyśla 

 
Podstawowe, 
gimnazjalne 

lub niższe 

Zasadnicze 
zawodowe 

Średnie,  
policealne 

Licencjackie 
lub wyższe 

Nadal się uczy Razem 

2015 89 185 468 2058 10 2810 

2019 70 185 476 2305 15 3051 

Zmiana -19 0 8 247 5 241 

źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 

Wśród osób z wykształceniem wyższym, niemal 2/3 stanowią osoby z wykształceniem wyższym 

magisterskim. Około 1/4 ogółu osoby z ukończonymi studiami podyplomowymi. Osób legitymujących 

się tytułem doktora jest zaledwie 18, czyli 0,8% ogółu osób z wykształceniem wyższym wśród kadr 

administracji Miasta.  

Tabela 5 Liczba i odsetek osób z wykształceniem wyższym w jednostkach samorządowych Miasta Przemyśla 

Wykształcenie Liczba osób % populacji 

Licencjat 118 5,1% 

Wyższe inżynierskie 24 1,0% 

Magisterskie 1501 65,1% 

Magistersko-inżynierskie 95 4,1% 

Studia podyplomowe 549 23,8% 

Doktorat 18 0,8% 

Razem 2305 100,0% 

źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 

Stosunkowo najlepiej wykształconych pracowników posiadają jednostki takie jak: 

1. Powiatowy Urząd Pracy – 89,7% osób z wykształceniem wyższym, 

2. Szkoły średnie – 88,2%, 

3. Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 87,5%, 

4. Urząd Miejski w Przemyślu – 86,3%. 

Najniższy udział pracowników z wykształceniem wyższym notuje się natomiast w placówkach takich 

jak: 

1. Straż Miejska – 47,1%, 

2. Pomoc społeczna – 52,8%.  

3. Jednostki organizacyjne (MZD, Schronisko, POSiR itp.) – 53,8%, 

Tabela 6 Struktura wykształcenia w jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla 

Jednostka organizacyjna 
Podstawowe, 

gimnazjalne lub 
niższe 

Zasadnicze 
zawodowe 

Średnie, 
policealne 

Licencjackie 
lub wyższe 

Urząd Miejski w Przemyślu 0,0% 0,7% 13,0% 86,3% 

Powiatowy Urząd Pracy 1,0% 0,0% 9,3% 89,7% 

Straż Miejska 0,0% 0,0% 52,9% 47,1% 

Jednostki organizacyjne 5,8% 17,0% 23,4% 53,8% 
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Jednostka organizacyjna 
Podstawowe, 

gimnazjalne lub 
niższe 

Zasadnicze 
zawodowe 

Średnie, 
policealne 

Licencjackie 
lub wyższe 

Przedszkola 2,5% 8,3% 21,8% 67,5% 

Szkoły podstawowe 1,6% 5,5% 8,1% 84,9% 

Szkoły Średnie 0,8% 3,4% 6,6% 88,2% 

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2,5% 5,0% 5,0% 87,5% 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 2,6% 7,1% 16,1% 71,4% 

Pomoc społeczna 5,8% 9,6% 31,9% 52,8% 

Kultura 0,9% 8,5% 25,5% 61,3% 

Razem  2,2% 6,1% 15,6% 75,5% 

źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 

3.2 Wsparcie kompetencyjne 

W okresie pomiędzy 2015 a 2019 rokiem, liczba osób korzystających z oferowanego w mieście wsparcia 

kompetencyjnego uległa niemal podwojeniu. W 2015 roku z oferty tej skorzystało 1 676 pracowników 

administracji Przemyśla, podczas gdy w roku 2019 liczba ta wyniosła 3 090 osób. Wśród form 

realizowanego wsparcia zdecydowanie dominują szkolenia, których odsetek waha się od około 66 

do 75% ogółu korzystających.  

Tabela 7 Liczba osób i formy wsparcia kompetencyjnego  

Rok szkolenia Kursy 
Konfere-

ncje 
Egza-
miny 

Służba 
przygoto-
wawcza 

Studia 
podyplomowe 

Inne 
formy 

Razem 

2015 1 166 111 78 24 10 37 250 1 676 

2016 1 187 110 66 8 14 64 114 1 563 

2017 1 518 170 79 15 12 124 354 2 272 

2018 2 260 90 74 29 69 111 348 2 981 

2019 2 298 208 75 29 13 131 336 3 090 

źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 

Wraz z liczbą osób uczestniczących w dokształcaniu, stopniowo wzrasta także odsetek zrealizowanych 

potrzeb szkoleniowych, które zostały zgłoszone w danym roku. Odsetek ten rósł sukcesywnie 

z poziomu 73,48% w roku 2015 do 91,50% w roku 2019. 

Tabela 8 Liczba zgłoszonych i zrealizowanych potrzeb szkoleniowych 

Rok 
Liczba zgłoszonych potrzeb 

szkoleniowych 
Liczba zrealizowanych potrzeb 

szkoleniowych 
% realizacji potrzeb 

2015 1 150 845 73,5% 

2016 1 078 863 80,1% 

2017 1 161 1 054 90,8% 

2018 1 625 1 396 85,9% 

2019 1 835 1 679 91,5% 

Razem 6 849 5 837 85,2% 

źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 
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Oprócz tego, iż stopniowo wzrastał wskaźnik realizacji potrzeb szkoleniowych sumarycznie, rósł on 

także w odniesieniu do każdej z jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla. Oprócz części jednostek, 

w których zgłaszane zapotrzebowanie w pełni lub niemal w pełni pokrywało się ze stopniem ich 

realizacji (Urząd Miejski, Straż Miejska itp.), obserwuje się także znaczący wzrost pokrycia 

zapotrzebowania jednostek, w przypadku których odsetek pokrycia zgłaszanych potrzeb był bardzo 

niski. Sytuacja ta dotyczy w szczególności jednostek: 

1. Pomocy społecznej – wzrost z 15,3% realizacji potrzeb w roku 2015, do 100% w roku 2019, 

2. Przedszkola – z poziomu 58,3% do 84%, 

3. Szkoły podstawowe – z 49,6%, do 72,7%.  

Jedynie w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy, odsetek realizacji potrzeb wynosił 0%, co wynika 

z faktu, iż personel nie zgłaszał potrzeb szkoleniowych, choć w analizowanym okresie korzystał z tego 

typu wsparcia. 

Tabela 9 Odsetek zrealizowanych potrzeb szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych w latach 2015-2019 

 % realizacji potrzeb w latach 

Jednostka organizacyjna 2015 2016 2017 2018 2019 

Urząd Miejski w Przemyślu 92,8% 99,0% 89,0% 96,8% 96,1% 

Powiatowy Urząd Pracy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Straż Miejska 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Jednostki organizacyjne 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Przedszkola 58,3% 55,4% 84,7% 77,7% 84,0% 

Szkoły podstawowe 49,6% 58,3% 72,4% 66,1% 72,7% 

Szkoły średnie 78,7% 68,7% 97,1% 97,3% 96,7% 

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 100,0% 83,3% 66,7% 100,0% 100,0% 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Pomoc społeczna 15,3% 53,0% 74,5% 99,1% 100,0% 

Kultura 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Razem 73,5% 80,1% 90,8% 85,9% 91,5% 

źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 

3.3 Wartość środków przeznaczanych na wsparcie kompetencyjne  

W okresie między 2015 a 2019 rokiem, na wsparcie szkoleniowe dla pracowników administracji Miasta  

Przemyśla przeznaczono łącznie 2 302 487,44 zł. Niemal 75% tej kwoty przeznaczono na realizację 

szkoleń. Pozostałe około 25% pochłonęły pozostałe wydatki. W analizowanym okresie budżet 

przeznaczany na wsparcie szkoleniowe wzrósł niemal trzykrotnie z poziomu 202 tys. do 595 tys.  

Tabela 10 Koszty szkoleń w latach 2015-2019 

Rok Koszty  szkoleń Pozostałe wydatki Razem 

2015 156 986,14 45 268,74 202 254,88 

2016 275 856,54 108 304,31 384 160,85 

2017 348 881,37 156 354,34 505 235,71 

2018 462 561,05 153 134,41 615 695,46 

2019 442 456,44 152 684,10 595 140,54 

Suma 1 686 741,54 615 745,90 2 302 487,44 

źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 
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W badanym okresie oprócz trzykrotnego wzrostu środków przeznaczanych na wsparcie szkoleniowe 

oraz podwojenia liczby szkolonych osób, wzrosła także o około 60%, wartość środków przeznaczanych 

na ten cel w przeliczeniu na 1 osobę – z poziomu 239 zł w roku 2015 do około 354 zł w roku 2019.  

Tabela 11 Wartość środków przeznaczanych na szkolenia w latach 2015-2019 

Rok 
Środki przeznaczone na 
wsparcie w zł (razem) 

Liczba przeszkolonych osób Wartość na 1 osobę w zł 

2015 202 254,88 845 239,35 

2016 384 160,85 863 445,15 

2017 505 235,71 1054 479,35 

2018 615 695,46 1396 441,04 

2019 595 140,54 1679 354,46 

Razem 2 302 487,44 5837 394,46 

 źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 

Największą część budżetu przeznaczanego na wsparcie szkoleniowe pracowników, przeznaczono na: 

• rozwój kompetencji kadr szkół podstawowych (około 22% ogółu, tj. 224 tys. z 2,3 mln zł), 

• kształcenie pracowników Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – 18,5%,  

• wsparcie kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego (16,6%).  

Tabela 12 Wartość środków przeznaczanych na rozwój kompetencji pracowników jednostek organizacyjnych w zł 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 Suma % sumy 

UM  
w Przemyślu 

31 966,15 122 832,64 72 999,19 89 524,65 63 771,29 381 093,92 16,6% 

PUP 3 859,00 5 000,50 868,00 990,00 0,00 10 717,50 0,5% 

Straż Miejska 7 044,00 1 178,00 11 892,00 11 659,00 12 139,50 43 912,50 1,9% 

Jednostki 
organizacyjne 

15 089,38 9 113,31 19 651,22 16 285,89 14 994,77 75 134,57 3,3% 

Przedszkola 20 012,33 33 671,27 51 257,63 50 921,01 68 468,59 224 330,83 9,7% 

Szkoły 
podstawowe 

33 009,05 58 950,30 105 430,00 152 186,77 168 669,26 518 245,38 22,5% 

Szkoły średnie 23 142,28 35 393,08 64 987,38 118 432,42 70 442,78 312 397,94 13,6% 

CKZiU 1 699,00 4 061,00 7 362,00 11 657,00 9 182,00 33 961,00 1,5% 

SOSW 30 792,82 51 213,47 114 711,80 94 216,86 135 603,40 426 538,35 18,5% 

Pomoc społeczna 18 407,98 57 003,28 48 456,92 63 780,34 47 304,87 234 953,39 10,2% 

Kultura 17 232,89 5 744,00 7 619,57 6 041,52 4 564,08 41 202,06 1,8% 

Razem 202 254,88 384 160,85 505 235,71 615 695,46 595 140,54 2 302 487,44 100,0% 

 źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 

Analizując wartość środków przeznaczanych na wsparcie kompetencyjne pracowników administracji 

publicznej Miasta Przemyśla można wskazać, iż przeciętnie w roku na 1 pracownika w latach 2015-

2019 przeznaczano około 155,96 zł. Wartość ta począwszy od roku 2015 stopniowo wzrasta z poziomu 

71,98 zł do 195,06 zł w 2019 r. Przeciętnie najwięcej środków na rozwój kompetencji przeznaczano na 

szkolenia pracowników Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych (275,54 zł) oraz Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu (270,28 zł). Najmniej środków (oprócz PUP) przeznaczano na pracowników 

instytucji kultury – 73,84 zł, a także jednostek organizacyjnych (MZD itp.) – 88,60 zł i Centra Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego – 91,29 zł.  
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Tabela 13 Wartość środków przeznaczanych na rozwój kompetencji pracowników w przeliczeniu na 1 osobę w zł 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 Średnia 

Urząd Miejski w Przemyślu 124,87 458,33 251,72 302,45 212,57 270,28 

Powiatowy Urząd Pracy 37,11 46,30 8,35 10,31 0,00 21,06 

Straż Miejska 123,58 21,04 242,69 228,61 238,03 166,34 

Jednostki organizacyjne 90,36 54,57 113,59 95,80 87,69 88,60 

Przedszkola 58,18 99,33 147,72 146,32 188,62 128,85 

Szkoły podstawowe 60,57 108,36 148,91 209,05 243,04 161,00 

Szkoły średnie 45,92 71,36 132,09 234,98 132,16 123,53 

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 22,06 55,63 102,25 166,53 114,78 91,29 

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 99,33 164,67 373,65 304,91 436,02 275,54 

Pomoc społeczna 55,11 164,27 132,76 170,54 137,12 133,12 

Kultura 153,87 50,39 66,84 53,94 43,06 73,84 

Przeciętna wartość 71,98 136,08 167,24 201,34 195,06 155,96 

 źródło: dane Urzędu Miasta Przemyśla 

 

3.4 Zdiagnozowane deficyty kompetencji pracowników JST 

Uzupełnieniem prezentowanych powyżej zestawień statystycznych, są informacje płynące z prac 

diagnostycznych przeprowadzonych wśród pracowników przemyskiego samorządu, pozyskane 

za pomocą matryc deficytów i potencjałów, prac warsztatowych oraz badań ankietowych.  

1. Mimo, iż pracownicy przemyskiego samorządu, to w większości osoby legitymujące się 

wykształceniem wyższym (75% osób z wykształceniem co najmniej licencjackim, w tym 2/3 

z wykształceniem na poziomie studiów magisterskich), zdiagnozowano wśród nich braki 

kompetencyjne dotyczące w szczególności umiejętności miękkich – komunikacyjnych, 

umiejętności skutecznego zarządzania zespołami, pracy projektowej, pracy w zespołach 

zadaniowych, umiejętności włączania mieszkańców w procesy decyzyjne. Umiejętności te nie 

dotyczą kompetencji związanych wprost z powierzonymi zadaniami (wiedzy merytorycznej), 

lecz umiejętności dodatkowych, które mogą wpływać na większą skuteczność i efektywność 

podejmowanych działań. 

2. W kontekście zarządzania strategicznego, diagnozuje się poważne braki w umiejętnościach 

z zakresu ilościowej i jakościowej analizy danych i ich interpretacji, które dotyczą zarówno 

kadry kierowniczej jak i zarządzającej, co wpływa na zdolność oceny/ewaluacji prowadzonych 

działań. Z przeprowadzonej diagnozy wnika, iż ograniczone kompetencje analityczne kadry 

przekładają się na to, iż:  

a. Materiał spływający od koordynatorów poszczególnych działań, jest bardzo mocno 

zróżnicowany. Wielu pracowników nie rozumie założeń sprawozdawczości, prowadzą 

ją na różnym poziomie i z różnym zaangażowaniem. W rezultacie z gromadzonych 
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danych niewiele wynika, nie można ich praktycznie wykorzystać i ocenić na jakim 

etapie realizacji danego zadania znajdują się realizatorzy.  

b. Z zebranych danych, informacji ilościowych, wskaźników itp. nie wynikają konkretne 

informacje, wobec czego nie ma możliwości zarówno wskazania poziomu 

zaawansowania, jak i wskazania ewentualnych ryzyk i zagrożeń dla procesu.  

c. Ponieważ analizy prowadzone są w sposób, który nie wskazuje konkretnych 

problemów i odpowiedzialności, prace często prowadzone są „po najniższej linii 

oporu”. Ponadto wydziały nie chcą stawiać nowych celów do realizacji, z obawy 

o możliwość rozliczenia z efektywności pracy. Istotnym zagrożeniem dla jakości 

funkcjonowania systemu jest zatem, umiejętność analizy i prowadzenia rzeczywistej 

ewaluacji i sprawozdawczości z postępów w prowadzonych pracach.  

3. Trudności związane ze zdolnościami analitycznymi, przekładają się także na funkcjonowanie 

pionu finansowego. Pion finansowy posiada kompetencje do realizacji planów finansowych. 

Problem dotyczy jednak rozumienia istoty polityki finansowej miasta przez pracowników 

poszczególnych działów, w tym pracowników merytorycznych i kadry zarządzającej. Aktualne 

kompetencje pracowników powodują, że w zakresie inwestycji pojawia się problem braku 

przewidywania kosztów budowy/inwestycji oraz kosztów utrzymywania obiektów/inwestycji. 

Finalnie koszty utrzymania nowych obiektów nie zawsze brane są pod uwagę w planowaniu 

przyszłych budżetów.  

4. Komunikacja i wymiana informacji to jeden z kluczowych i najbardziej odczuwalnych 

i rzutujących deficytów kompetencyjnych, wpływających na funkcjonowanie przemyskiego 

samorządu. Jak wynika z relacji badanych osób, wymiana informacji między pracownikami, 

a także kierownikami i osobami zarządzającymi poszczególnymi jednostkami jest 

niewystarczająca. Przekazywane informacje są niepełne, trafiają do adresatów z opóźnieniem, 

lub nie trafiają wcale. Bariera ta była także wskazywana przez osoby ankietowane (pracownicy 

JST), którzy wskazywali, że elementami które w największym stopniu utrudniają przepływ 

informacji i koordynacji pracy wewnątrz urzędu są: 

o sprzeczność w przekazywanych informacjach – 52,1% 

o blokowanie informacji przez kadrę zarządzającą miastem /najwyższe kierownictwo 50,5% 

o zbyt długi czas docierania informacji od kierownictwa wyższego szczebla – 48,4% 

o plotki, informacje nieformalne – 47,8% 

o blokowanie informacji przez pracowników – 45,7% 

o brak zaufania/niski poziom zaufania pomiędzy pracownikami – 41,5% 

o zbyt duża ilość informacji – 37,2% 
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5. Deficyt umiejętności pracy projektowej, stanowi kolejną z trudności przekładających się 

na jakość i skuteczność funkcjonowania JST. Zdaniem badanych zespoły pracownicze nie 

pracują według zasad projektowych, opartych o harmonogramy realizacji działań, z jasnym 

podziałem zadań, kamieni milowych, sprawozdawczości itd. Sytuacja ta skutkuje tym, iż praca 

zespołów cechuje się niską wydajnością, wobec czego zdiagnozowano braki kompetencyjne 

dotyczące umiejętności takich jak: zarządzanie czasem, zarządzanie zasobami, komunikacja, 

efektywność pracy itp. W celu poprawy sytuacji konieczne zdaniem badanych będzie zarówno 

wsparcie kompetencyjne (szkolenia miękkie), jak i wdrożenie narzędzi informatycznych – 

kalendarz spotkań, elektroniczny harmonogram, możliwość podglądu zaawansowania 

procesu, co zwiększy przejrzystość działań, poprawi jakość komunikacji i odpowiedzialności za 

proces.  

6. Brak umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych i stosowania nowoczesnych 

narzędzi konsultacyjnych. Ze względu na fakt, iż do tej pory konsultacje społeczne w mieście 

prowadzone były sporadycznie, badane osoby wskazywały na braki kompetencyjne wśród 

pracowników związane z umiejętnością prowadzenia konsultacji, angażowania mieszkańców 

i wykorzystywania nowoczesnych technik konsultacyjnych. Z relacji badanych osób wynika, 

iż w mieście wypracowano już „modelowe” przykłady działań z zakresu partycypacji 

społecznej, lecz pojawiły się w mieście niedawno i wiedza o nich wśród pozostałych 

pracowników jest ograniczona. Potrzebne jest systemowe podnoszenie tego typu umiejętności 

oparte o dostęp do informacji publicznej, agregowanie i przetwarzanie danych, udostępnianie 

wyników prowadzonych prac, włączanie interesariuszy w proces konsultacji 

i współdecydowania, wykorzystanie informacji od interesariuszy w procesie podejmowania 

decyzji. 

7. Słaba jakość i dostępność szkoleń miękkich. Szkolenia miękkie w dużym stopniu prowadzone 

są w formie szkoleń wewnętrznych, z których pracownicy nie zawsze wynoszą konkretne 

umiejętności. Zdaniem badanych w ofercie w sposób istotny brakuje szkoleń z zakresu 

współpracy wewnętrznej, jak i z klientami. Wskazywano na niedosyt szkoleń z zakresu 

asertywności, komunikacji, obsługi trudnego klienta.  

8. Ostatnim z elementów wpływających na jakość funkcjonowania zespołów, jest słaby system 

motywacyjny w JST – niskie wynagrodzenia, system awansów, brak oferty wynagradzania 

za osiągnięcia dodatkowe, brak poczucia wpływu na sytuację zespołu, wprowadzane zmiany 

itp. Problem ten nie dotyczy wprost kompetencji pracowniczych, lecz rzutuje na chęci 

pracowników do podnoszenia i rozszerzania posiadanych kompetencji.  
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3.5 Podsumowanie  

1. W strukturze pracowników sektora administracji publicznej Przemyśla, dominują osoby 

z wykształceniem wyższym – około 75% zatrudnionych osób posiada wykształcenie co najmniej 

licencjackie.  

2. W latach 2015-2019 niemal podwojeniu uległa liczba osób korzystających z oferty rozwoju 

kompetencji (głównie wsparcia szkoleniowego).  

3. Niemal trzykrotnie wzrosły także wydatki na wsparcie szkoleniowe, w rezultacie czego 

znacząco wzrósł wskaźnik realizacji zgłaszanych potrzeb szkoleniowych. Rocznie ze wsparcia 

szkoleniowego korzysta około połowa pracowników sektora administracji w mieście.  

4. Mimo, iż w JST Przemyśla pracują w większości osoby z wykształceniem wyższym, diagnozuje 

się wśród nich istotne deficyty kompetencji dotyczące kompetencji miękkich – zdolności 

komunikacyjne, zarządzanie czasem, zarządzanie zespołem, asertywność. Oprócz 

wymienionych deficytów, wskazuje się także na istotne braki umiejętności analitycznych – 

przetwarzanie danych, analiza i wyciąganie wniosków, prezentacja danych, wskazywanie 

zagrożeń, braki w umiejętnościach pracy projektowej, które obniżają jakość i efektywność prac 

zespołów oraz całego samorządu. W znacznej części wynika to ze słabości i braków w ofercie 

kierowanej do pracowników JST szkoleń miękkich.  

5. Ze względu na brak doświadczeń w procesach konsultacyjnych, kompetencje pracowników 

w tym zakresie (jak wskazują badane osoby) zostawiają wiele do życzenia. Niedostatek 

dobrych przykładów, przekłada się na ograniczone umiejętności angażowania mieszkańców 

w procesy partycypacyjne, przez co udział mieszkańców w procesach decyzyjnych w mieście 

jest nikły.  

6. W sposób istotny na zaangażowanie pracowników w podnoszenie kompetencji wpływa słaby 

system motywacyjny w placówkach samorządowych. Wraz z rozwojem kompetencji nie idą 

w parze dodatkowe benefity, co przekłada się na nikłą chęć dokształcania pracowników.  
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II. Diagnoza deficytów i problemów w zakresie funkcjonowania 

lokalnej administracji i współpracy z zewnętrznymi interesariuszami  

1. Deficyty i problemy w zakresie funkcjonowania lokalnej administracji  

Analizując deficyty i problemy w zakresie funkcjonowania lokalnej administracji, nie sposób pominąć 

analizę statystyczną Miasta opisaną w rozdziale I.1, w którym przedstawiono ogólą charakterystykę 

miasta, która rzuca ważny kontekst na zrozumienie istoty deficytów, problemów oraz ich skutków 

oddziałujących na standardy funkcjonowania lokalnej administracji. Zdiagnozowane w rozdziale 

problemy, pozwalają także na dookreślenie i uzasadnienie konieczności podjęcia działań 

interwencyjnych i przemodelowania funkcjonowania instytucji publicznych w Przemyślu. Ponadto na 

uwadze należy mieć także subregionalne znaczenie Przemyśla. Problemy diagnozowane w mieście, 

rzutują zatem na kondycję całego subregionu. Dlatego wzmocnienie instytucji Przemyśla i 

wprowadzenie miasta na nowe ścieżki rozwoju będzie odczuwane także w miejscowościach i gminach 

przylegających do Przemyśla.  

1. W mieście obserwuje się w ostatnich latach wzrost dochodów ogółem, który jest szybszy niż 

przeciętny wzrost notowany w gminach województwa podkarpackiego. Jednocześnie wzrost 

ten jest wolniejszy niż w miastach porównywanych, co wskazuje, że Przemyśl rozwija się 

najwolniej w porównywanej grupie.  

2. Notowany wzrost dochodów Miasto zawdzięcza przede wszystkim wzrostowi dochodów 

uzyskiwanych z podatku od osób fizycznych. Jednakże wzrost ten po uwzględnieniu tendencji 

demograficznych (starzenie się i wyludnianie Przemyśla) ma bardzo ograniczoną perspektywę 

i w najbliższych latach notowane będą istotne spadki w tym zakresie, co wymuszało będzie na 

lokalnych władzach podjęcie działań zmierzających do poszukiwania nowych źródeł wpływów 

budżetowych.  

3. Wskazywany problem demograficzny, który przekłada się na perspektywę utraty lub co 

najmniej ograniczenia dochodów budżetowych miasta, niekorzystnie koreluje z wysokim 

wskaźnikiem względnie stałych wydatków budżetowych. Wydatki związane z nakładami na 

edukację i wychowanie oraz rodzinę i pomoc społeczną stanowią około 60% ogółu wydatków 

miasta. W efekcie potencjalny wzrost wydatków na edukację (wzrost pensji dla nauczycieli, 

zmniejszenie subwencji) lub pomoc społeczną (wzrost wydatków na wsparcie rosnącej grupy 

emerytów lub osób z niepełnosprawnością), przy jednoczesnym spadku dochodów, skutkował 

będzie istotnymi cięciami wydatków w pozostałych obszarach funkcjonowania samorządu.  

4. Oprócz wymienianych prawdopodobnych problemów związanych z finansami Miasta, 

trudności upatrywać można także w malejącej aktywności społecznej mieszkańców. Problem 
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ten dotyczy w szczególności pogarszających się wskaźników rozwoju sektora pozarządowego, 

który po latach wzrostu, notuje spadek liczby nowopowstających organizacji pozarządowych 

w mieście, mimo rosnących nakładów na współpracę międzysektorową i rosnący budżet 

wydatkowany na zlecanie realizacji zadań publicznych. Aktywność społeczna i zaangażowanie 

mieszkańców, mogą być jednym z kluczowych elementów wdrażania zmian instytucjonalnych 

w mieście, zarówno w zakresie wdrażania innowacji, prowadzenia procesów partycypacyjnych, 

tworzenia zrębów przywiązania i utożsamiania się mieszkańców z miastem. Wysoka aktywność 

mieszkańców jest jednym z kluczowych elementów nadających sens i znaczenie planowanym 

zmianom, nie tylko w Przemyślu, lecz w całym kraju.  

W kolejnych podrozdziałach w sposób syntetyczny wskazane zostały główne problemy w każdym 

z obszarów objętych analizą, ze wskazaniem ich przyczyn, skutków i krótkim omówieniem.  
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1.1 Zarządzanie strategiczne  

Przyczyna  Problem  Skutek 

Brak spójności dokumentów strategicznych miasta  
z dokumentami na poziomie ponadlokalnym - MOF, 

gminy sąsiadujące.  

 

 

 Przemyśl mimo pełnienia funkcji miasta o charakterze 
subregionalnym, nie wpływa na zrównoważony rozwój 
subregionu. Ponosi koszty pełnienia funkcji miasta  
o charakterze ponadlokalnym, lecz nie czerpie z tego 
korzyści, a jego oferta nie jest spójna z możliwościami  
i potrzebami otaczających go gmin.  

Brak powiązania pomiędzy procesem budżetowania 
i planowania zadań strategicznych.  

  Strategia nie jest rzeczywistym planem działań dla 
podejmowanych decyzji, ponieważ te mają często 
charakter doraźny, jednoroczny, nie uwzględniają dłuższej 
perspektywy oraz perspektywy ponadlokalnej.  

Struktura JST nie jest spójna z zapisami Strategii, 
niejasny jest podział zadań, podległości  

i raportowanie.  

  Rozmywanie odpowiedzialności za zakres realizowanych 
zadań, monitorowanie postępów i wdrażanie kolejnych 
zapisów Strategii, co obniża skuteczność i efektywność 
realizowanych prac.  

W Urzędzie nie funkcjonuje wyznaczona komórka 
odpowiedzialna za analizę i raportowanie na temat 

postępów wdrażania Strategii. 

  Decyzje strategiczne nie są podejmowane w oparciu  
o pełną analizę danych ilościowych i jakościowych.  
Wnioski z analiz mają charakter pobieżny, a dane  
ze sprawozdań upubliczniane są w niewielkim zakresie.  
W efekcie część podejmowanych decyzji to decyzje 
nietrafione, nieuwzględniające potrzeb i priorytetów 
wynikających ze zmieniającej się sytuacji miasta.  

Słabość systemu informatycznego, który nie jest 
dostosowany do agregowania danych 

statystycznych na temat stanu miasta oraz 
postępów realizacji działań i zapisów Strategii.  

 

Słaby system szkoleń i system motywacji 
pracowników.  

  

Niewykorzystywanie potencjału społecznego  
i instytucjonalnego mieszkańców Przemyśla ze względu na 
słabą jakość procesów partycypacyjnych.   

Niewystarczające kompetencje kadry w zakresie 
analizy danych statystycznych i jakościowych. 

Problem braku umiejętności formułowania 
wniosków i koncepcji działań. 

 

Ograniczone umiejętności monitorowania efektów 
prac i inwestycji.  

  
Ze względu na niską jakość partycypacji społecznej, Miasto 
nie uwzględnia aktualnych i wieloaspektowych potrzeb 
społecznych. Nie wykorzystuje swoich szans i możliwości. 

Niewystarczające kompetencje kadr w zakresie 
prowadzenia procesów partycypacyjnych.  

 

Niska jakość 
zarządzania 

strategicznego, 
niewykorzystywanie 
potencjału i pozycji 
miasta oraz niska 

efektywność 
prowadzonych działań
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1. W wyniku przeprowadzonych prac diagnostycznych wyłania się obraz miasta, które ze względu na istniejące deficyty (głównie) kompetencyjne kadr 

piastujących funkcje w placówkach publicznych, nie wykorzystuje w pełni posiadanego potencjału oraz szans rozwojowych. Miasto mimo roli jaką 

pełni w subregionie nie jest miastem, które kreuje/kierunkuje rozwój obszaru, nie uzupełnia i nie zaspakaja deficytów mniejszych miejscowości, które 

znajdują się w jego otoczeniu. Dzieje się tak za sprawą tego, iż zarówno na poziomie dokumentów strategicznych, jak i na poziomie realizowanych 

działań inwestycyjnych, nie są analizowane dokumenty strategiczne, plany rozwojowe i potrzeby partnerów Miasta, jak i nie poddaje się analizie 

skutków realizowanych działań lub ich braku.  

2. Brak analizy skutków działań i inwestycji, to efekt kilku czynników:  

• nieadekwatnej do potrzeb działań strategicznych i zapisów strategicznych struktury organizacyjnej miasta, 

• braku jednostki odpowiedzialnej i wyspecjalizowanej w analizie danych ilościowych i jakościowych dotyczących realizowanych działań i ich 

skutków, oraz odpowiedzialnej za planowanie i ustalanie priorytetów przyszłych inwestycji, 

• niskiej jakości kompetencji pracowników odpowiedzialnych za agregowanie danych statystycznych i brak umiejętności wysnuwania na ich 

podstawie wniosków, 

• braku standardu agregowania danych statystycznych, danych płynących z ewaluacji i monitoringu działań,  

• braku odpowiedniego zaplecza informatycznego, które pozwalałoby na agregowanie danych oraz ich przetwarzanie i udostępnianie 

zainteresowanym podmiotom,  

• słabej jakości komunikacji wewnętrznej i rozmycia odpowiedzialności za działania. 

3. Efektem zdiagnozowanych deficytów, Miasto boryka się z niską jakością podejmowanych działań strategicznych, które nie stanowią odpowiedzi na 

realne potrzeby, ponieważ nie są oparte o prawidłową analizę danych.  

4. Podejmowane działania nie są efektywne, nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom i nie uwzględniają potrzeb interesariuszy, ponieważ w działania 

planistyczne i ewaluacyjne, nie są włączeni mieszkańcy i pozostali interesariusze, przez co ich potrzeby nie są diagnozowane i uwzględniane w 

planowanych działaniach strategicznych. 
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5. Docelowo zatem, Miasto i jego struktura organizacyjna wymagają szczegółowej analizy i przemodelowania. Konieczne będzie także wdrożenie 

rozwiązań pozwalających na podnoszenie kompetencji kadr pracowników w zakresie umiejętności zarządzania strategicznego, analizy danych 

i podejmowania w oparciu o nie trafnych decyzji, zmiany obecnego modelu zarządzania na uwzględniający działania partycypacyjne, a także wdrożenia 

nowoczesnych rozwiązań związanych z agregowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych publicznych.  

1.2 Zarządzanie finansowe  

Przyczyna 
 

Problem  Skutek 

Słaba jakość zarządzania strategicznego, wpływa na 
braki w priorytetach wykonawczych poszczególnych 

zadań i dostosowywania budżetu na ich realizację.  

 

Rozdrobnienie budżetu i realizacja inwestycji z 
pominięciem rzeczywistych priorytetów.  

Niskie kompetencje pracowników w zakresie 
zarządzania finansami publicznymi. Braki w 

studiach wykonalności, analizach ryzyka oraz 
kosztorysach.  

Generowanie nieprzewidzianych kosztów 
podejmowanych decyzji.  

Niski poziom zaufania do pracowników w zakresie 
podejmowania decyzji finansowych.  

Centralizacja zarządzania. 

Odpowiedzialność za podejmowanie działań i 
inwestycji, nie jest delegowana na poziom 

wykonawczy.  

Niewystarczająca ilość środków finansowych na 
realizację działań jednostek. 

Brak oprogramowania dedykowanego zarządzaniu 
finansami miasta.  

Tworzenie planów, koncepcji, propozycji działań, 
które nie przystają do realiów budżetowych.  

Słaba jakość kompetencji pracowników w zakresie 
analizy danych na temat skutków finansowych 

podejmowanych przedsięwzięć. 

Rosnąca wartość kosztów stałych, jako efekt 
nieuwzględniania kosztów utrzymania inwestycji.  

Niedoszacowanie kosztów utrzymywania inwestycji 
po zakończeniu procesu inwestycyjnego.  

Konieczność wprowadzania licznych zmian 
budżetowych w ciągu roku.  

Niewystarczające umiejętności planowania budżetu 
w jednostkach organizacyjnych.  

Nierealizowanie działań o charakterze 
racjonalizatorskim (ewaluacji, monitoringu, analizy 
skutków) ze względu na brak środków. 

Zawyżanie kosztów funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych.  

 

Ograniczone 
kompetencje i 

możliwości pracowników 
w zakresie 

podejmowania decyzji i 
odpowiedzialności 

finansowej za 
realizowane działania
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1. W przypadku obszaru zarządzania finansowego zdefiniowanych zostało stosunkowo niewiele obszarów problematycznych, co pozwala zakładać, że 

zarządzanie finansowe w mieście realizowane jest na wysokim poziomie, o czym świadczą zarówno wskaźniki budżetowe Przemyśla, jak i wyniki 

prowadzonych badań i samooceny JST. 

2. Zdiagnozowane problemy natomiast dotyczą w szczególności obszarów związanych z kompetencjami pracowników w obszarach związanych z analizą 

danych i ich przetwarzaniem na potrzeby planowania inwestycji. Nie najlepiej wyglądają także ich zdolności dotyczące przewidywania skutków (w tym 

ekonomicznych) podejmowanych decyzji. Wielokrotnie w trakcie badań wskazywano na problem braku świadomości kadr, w zakresie przewidywania 

kosztów stałych i utrzymania obiektów infrastrukturalnych, które planowano do realizacji. Podobne problemy dotyczyły przewidywania kosztów 

utrzymania w kolejnych latach powoływanych instytucji. Praprzyczyną tego problemu są jednak niewystarczające umiejętności analityczne, na 

poziomie kadr zarządczych głównie średniego szczebla – kierownicy wydziałów i instytucji.  

3. Problem braku analizy i przewidywania kosztów doprowadził do miejsca, w którym w mieście zaczęto odczuwać skutki nieprzewidzianych efektów 

podjętych decyzji. Nadmiar rosnących kosztów zachwiał zaufanie do pracowników i utrudniał realizowanie działań priorytetowych, dlatego poziom 

zarządzania działaniami finansowymi, zaczął być przenoszony na wyższe szczeble hierarchii zarządzania. W efekcie dzisiejsza struktura zarządzania 

finansami w gminie nie jest elastyczna.  

4. W Przemyślu w ograniczonym stopniu w zarządzaniu miastem wykorzystuje się technologie informatyczne. Ich szersze wykorzystanie natomiast, 

mogłoby przyczynić się w przyszłości do ograniczenia deficytów kompetencyjnych kadr w zakresie analizy danych i wyciągania na ich bazie trafnych 

wniosków. Docelowo w kontekście zarządzania finansami miasta, obniżyłoby to także koszty związane z podejmowaniem nietrafionych decyzji 

finansowych, które nadmiernie obciążają budżet miasta. Narzędzia informatyczne mogłyby przyczynić się także do rozszerzenia i upowszechnienia 

monitoringu i ewaluacji działań realizowanych przez przemyski samorząd.  

5. Restrukturyzacja funkcjonowania JST Przemyśla, w obszarze zarządzania finansowego, oparta o podnoszenie kompetencji kadr w omawianym zakresie 

oraz szersze wykorzystanie narzędzi informatycznych może sprzyjać w przyszłości efektywniejszemu wydatkowaniu środków finansowych, 

trafniejszemu podejmowaniu decyzji oraz zwiększeniu świadomości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.  
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1.3 Koordynacja działań wewnątrz JST 

Przyczyna 
 

Problem  Skutek 

Słaba znajomość regulaminu organizacyjnego urzędu wśród 
pracowników. 

  

Długi i nieskuteczny obieg dokumentów. 

Mocno sformalizowany sposób relacji pracowniczych – 
przekazywanie odpowiedzi na piśmie, brak nastawienia na 

współpracę.  
Niska jakość/brak współpracy zespołowej wewnątrz urzędu.  

Niska wydajność obiegu dokumentów. Przekazywanie sprzecznych, niepełnych informacji.  

Ograniczony zakres i przejrzystość procedur dotyczących obiegu 
dokumentów.  

Niechęć do ponoszenia odpowiedzialności za przekazywane 
informacje.  

Niejasny system organizacyjny urzędu – nieprzejrzysta struktura 
podległości, sprawozdawczości, nadzoru nad zadaniami. 

Zapytania, które nie są zgłaszane drogą formalną nie uzyskują 
odpowiedzi.  

Niejasny system tworzenia zespołów zadaniowych.  Niska efektywność pracy/współpracy zespołów zadaniowych.  

Brak powiązania między systemami elektronicznego obiegu 
danych wykorzystywanymi w placówkach JST Przemyśla.  

Niewykorzystane możliwości i potencjał narzędzi 
informatycznych.  

Brak działań z zakresu ewaluacji realizowanych działań, brak 
analizy wyników wdrażania zmian w panującym modelu 

zarządzania. 

 

Nieadekwatna i nieefektywna struktura organizacyjna JST. 

Niska jakość planowania zadań i niejasny system podziału zadań. 
Niezrozumienie wagi i słabe zaangażowanie pracowników UM 
w realizację powierzony zadań. 

Ograniczony zakres przepływu informacji pomiędzy zespołami 
zadaniowymi oraz wydziałami. 

Brak informacji o aktualnym etapie realizowanych działań  
i słabe zaangażowanie pracowników UM we współpracę 
międzywydziałową.  

Brak odpowiednich instrumentów motywacyjnych i niski poziom 
motywacji pracowników. 

Niska jakość standardów współpracy wewnątrz  
i międzyzespołowej.  

Braki w szkoleniach i umiejętnościach miękkich z zakresu 
komunikacji, współpracy, zarządzania zespołem. 

Niska kultura współpracy międzywydziałowej i między 
jednostkami samorządowymi i otoczeniem zewnętrznym.  

 

Niska efektywność 
współpracy 

zespołowej i słaba 
jakość przepływu 

informacji. 

Niewystarczające 
kompetencje kadr 
zarządzających z 

zakresu 
organizowania prac 

zespołów i 
realizowania zadań 

zespołowych.
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1. Jednym z kluczowych i najbardziej palących problemów przemyskiego samorządu w zakresie koordynacji działań wewnątrz JST, są niska efektywność 

współpracy zespołowej i słaba jakość przekazu informacji. Dzieje się tak ponieważ system zarządzania JST w Przemyślu jest mocno sformalizowany 

i scentralizowany. Pracownicy jak wskazują wyniki badań, mają ograniczone zaufanie do przekazywanych wzajemnie informacji (sprzeczność 

w przekazywanych informacjach wskazywało aż 52,1% badanych) w momencie, gdy nie są to informacje przekazywane drogą formalną, pisemną.  

2. Przekazywanie informacji drogą pisemną wydłuża czas uzyskiwania odpowiedzi, ale jest także efektem niespójnego systemu informatycznego 

w jednostkach samorządowych. Istniejące oprogramowanie w poszczególnych jednostkach samorządu nie jest ze sobą kompatybilne, co dodatkowo 

utrudnia wymianę informacji oraz proces współpracy między poszczególnymi wydziałami i instytucjami.  

3. Oprócz wymienionych przyczyn powstających trudności, należy zwrócić także uwagę na problem ogólny lokalnego samorządu, związany z niskimi 

kompetencjami analitycznymi i bardzo ograniczonym zakresem stosowania narzędzi monitoringu i ewaluacji działań. Ponieważ w tym zakresie nie 

wypracowano do tej pory należytych standardów, dane o działaniach poszczególnych wydziałów i jednostek nie są powszechnie dostępne. Nie są także 

ujednolicane, przez co problemem staje się ich porównywalność. Dzieje się tak także dlatego, że obecne struktury JST w zakresie sprawozdawczości 

i podległości w tym obszarze nie są klarowne. Zatraca się odpowiedzialność za pełnione zadania, ponieważ ich rezultaty nie podlegają pełnej ocenie.  

4. W ślad za wymienionymi problemami i ich skutkami, idą ograniczone kompetencje kadr zarządczych dotyczące umiejętności zarządzania zespołami, 

skutecznego przekazywania informacji, planowania i podziału zadań. Osobom zarządzającym zespołami brakuje także podstawowych narzędzi 

niezbędnych do skutecznego pełnienia powierzonych funkcji – narzędzi do motywowania zespołu, wyznaczania celów i rozliczania ich realizacji. 

Problem ten związany jest z kulturą organizacyjną JST, brakiem wypracowanych wzorców/standardów postępowania, dobrych przykładów współpracy 

i rezultatów.  

5. Zdiagnozowane problemy w obszarze koordynacji działań i współpracy JST prowadzą do niskiej efektywności podejmowanych działań, wzrostu 

kosztów funkcjonowania jednostek, wzrostu/przerostu zatrudnienia, a także słabego potencjału JST do nawiązywania współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi, co ogranicza możliwości realizacji działań innowacyjnych oraz działań realizowanych w oparciu o zasoby partnerów zewnętrznych.  
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1.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Przyczyna 
 

Problem  Skutek 

Brak procedur i standardów związanych z zarządzaniem 
zasobami ludzkimi.  

 

Struktura urzędu nie jest dopasowana do realnych 
potrzeb i zakresu zadań poszczególnych wydziałów.  

Zróżnicowany poziom kompetencji kadry kierowniczej 
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 

Rozwój kompetencji pracowniczych nie stanowi dużej 
wartości, nie jest premiowany.  

Sztywny i nieefektywny model zarządzania zasobami 
ludzkimi. Brak systemu motywowania kadr, 

nagradzania i wspierania rozwoju.  

Ze względu na niską jakość przekazu wiedzy między 
pracownikami, JST nie ma charakteru instytucji uczącej 
się.  

Brak systemu wartościowania stanowisk pracy, zasad 
wynagradzania zespołów zadaniowych, zasad 

awansowania, szkoleń. 

Niskie płace i słaby system motywacyjny utrudniają 
zatrudnianie specjalistów. 

Nieefektywny system szkoleń wewnętrznych i metod 
dzielenia się wiedzą.  

Ograniczony dostęp do dobrej jakości szkoleń - jako 
efekt cięcia kosztów funkcjonowania JST.  

Rozwój kompetencji pracowników nie przekłada się na 
ocenę jego pracy i awans.  

Słaba jakość umiejętności zarządzania zespołami, ich 
niska efektywność - jako efekt braku kompetencji.  

Pracownicy nie są włączani w proces wprowadzania i 
konsultowania zmian systemowych.  

Powolne nabywanie kompetencji przez pracowników 
JST.  

Struktura kadr JST nie odpowiada rzeczywistym 
potrzebom i zadaniom przez nie realizowanym.  

Zatrudnianie osób poniżej aktualnie wymaganych 
kompetencji.  

Niejasny system awansów.  

Niski poziom motywacji kadr do pracy. Słaba jakość komunikacji wewnętrznej.  

Niski poziom płac. 

 

Niewystarczające 
kompetencje kadr w 
zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi i 
niewykorzystywanie 

rzeczywistego 
potencjału zasobów 

ludzkich.
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1. Zdiagnozowany problem główny, dotyczący niewystarczających kompetencji kadr w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jednocześnie łączy się 

z brakiem umiejętności pełnego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich. Problem kompetencji zarządczych, jest elementem problemu 

systemowego lokalnego samorządu, związanego z ograniczonym dostępem do wysokiej jakości szkoleń, które nawiązują do nowoczesnych trendów, 

wykorzystywania nowoczesnych instrumentów zarządzania kadrami, a także sposobów organizacji zespołów i działań zmierzających do poprawy ich 

wydajności.  

2. Na zdiagnozowane słabe elementy systemu zarządzania, nakładają się także problemy związane z niską jakością komunikacji wewnętrznej w JST 

opisaną w poprzednich podrozdziałach. Powiązane z nimi są także takie elementy, jak nieadekwatna struktura organizacyjna, niejasny system 

podległości i sprawozdawczości oraz problemy ogólne dotyczące sektora samorządowego w Polsce – niskie płace i spadający prestiż zawodu.  

3. Wymienione elementy uzupełniają także problemy wewnętrzne JST Przemyśla, takie jak niejasna struktura awansów, długi czas wprowadzania zmian 

w strukturach JST, z którego często wyłącza się zainteresowane osoby (na poziomie planowania zmian i podejmowania decyzji), słaby system 

motywacyjny. Opisane trudności w połączeniu z ograniczonymi kompetencjami kadr zarządzających powodują, że system działa nieefektywnie, 

a pracownicy nie są zmotywowani do pracy i podnoszenia własnych kompetencji.  

4. W chwili obecnej praca w JST nie stanowi prestiżu i nie łączą się z nią elementy, które stanowiłyby przewagę konkurencyjną JST na rynku konkurencji 

o pracowników. Z tego względu jednostki samorządowe mają coraz większy problem z zatrudnianiem specjalistów. Powstają wakaty, które 

z konieczności trzeba uzupełniać pracownikami, bez/z ograniczonymi kompetencjami w danym zakresie, co po uwzględnieniu słabej jakości szkoleń, 

jakie dostępne są w ofercie JST, powoduje stopniowe obniżanie kompetencji kadr, spadek wydajności pracy, spadek jakości usług i zmniejszenie 

dostępności usług dla klientów.  

5. Konieczne staje się zatem przemodelowanie struktury JST, wzmocnienie umiejętności zarządczych kadr, poprawy jakości rekrutacji, systemu szkoleń, 

przepływu informacji oraz wykorzystywania nowoczesnych narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi.  
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1.5 Dostępność usług publicznych 

Przyczyna 
 

Problem  Skutek 

Częściowo niedostosowane obiekty JST do potrzeb i możliwości 
osób z ograniczonymi zdolnościami motorycznymi.  

 

Wykluczenie części mieszkańców z dostępu do usług 
publicznych ze względu na niedostosowane obiekty i ich 
rozproszenie. 

Starzenie się populacji mieszkańców Przemyśla - konieczność 
dostosowania przestrzeni i obiektów.  

Rozproszenie obiektów JST. 

Audyty dostępności nowych usług rzadko prowadzone są z 
udziałem grup konkretnych interesariuszy (zwłaszcza o 

ograniczonej mobilności). 

Ograniczone włączenie interesariuszy obniża jakość 
wprowadzanych rozwiązań.  

Niewłączanie w procesy konsultacyjne przedstawicieli kluczowych 
grup interesariuszy - np. osób z niepełnosprawnościami, w proces 
konsultacji dot. dostosowania przestrzeni publicznych i instytucji. 

Niewykorzystywanie zgłaszanych uwag na etapie 
konsultacji/wprowadzania zmian zniechęca interesariuszy do 
udziału w procesach współdecydowania. 

Brak szkoleń z zakresu tworzenia stron Internetowych i treści 
przystosowanych do możliwości osób z dysfunkcjami.  

Ograniczona dostępność do informacji o usługach w mieście 
ze względu na niedostosowane strony i informacje 
umieszczane przez pracowników jednostek. 

Niska świadomość pracowników w zakresie funkcji i możliwości 
monitorowania dostępności i jakości usług publicznych. 

  

Niedostosowanie jakości i dostępności usług publicznych, do 
aktualnych potrzeb. Częściowy brak wyspecjalizowanych zespołów do realizacji usług 

o charakterze masowym.  

Słaba kultura współpracy z otoczeniem społecznym. Ograniczona 
partycypacja mieszkańców we współrządzeniu.   

Ograniczona liczba wdrażanych innowacji w zakresie usług 
publicznych.  

Instrumenty do systemowego wykorzystania opinii interesariuszy 
do oceny funkcjonowania JST nie są wykorzystywane. 

Brak standaryzacji jakości i dostępności usług publicznych.  

Doskonalenie jakości świadczenia usług publicznych bez 
elementów ewaluacji działań.  

Odgórny sposób wprowadzania zmian w dostępności usług,  
z pominięciem interesariuszy.  

Brakuje systemowego ustalania celów i monitorowania stopnia 
ich realizacji. 

Brak wiedzy na temat rzeczywistego zapotrzebowania na 
poszczególne usługi publiczne - dane statystyczne o 
wykorzystaniu usług nie są przetwarzane i wykorzystywane  
w modelowaniu nowych usług.  

"Analogowe", przestarzałe usługi miejskie, które nie wykorzystują 
możliwości nowoczesnych technologii – papierowa Karta Miejska. 

Brak możliwości projektowania nowych usług publicznych, ze 
względu na ograniczony zasób informacji o zapotrzebowaniu 
na usługi - ze względu na niewdrożony system informatyczny. 

Brak procedur w zakresie przeglądania aktów prawa miejscowego 
i zarządzeń pod kątem skuteczności i efektywności wyników ich 

wdrażania. 

Rozwiązania przygotowywane są w oparciu o aktualne 
regulacje i nie są dostosowane do lokalnych uwarunkowań.  

 

Ograniczenie 
dostępu do 

usług 
publicznych.

Dostępne 
w mieście usługi 

publiczne nie 
odpowiadają 
rzeczywistym 
potrzebom 

interesariuszy. 
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1. Dostępność usług publicznych, mimo pozytywnych ocen wystawionych przez mieszkańców Przemyśla w trakcie badania ankietowego oraz 

pracowników JST, w najbliższej przyszłości może napotkać na szereg elementów, które bez podjęcia działań interwencyjnych mogą negatywnie 

wpłynąć na ich stan. Na poziomie formalnym dostępność do usług publicznych w Przemyślu zbliżona jest do poziomu, który obserwuje się 

w porównywalnych miastach. W najbliższych latach jednak, ze względu na zachodzące zmiany demograficzne, ograniczeniu w sensie fizycznym może 

ulec znaczna część usług publicznych, których dostępność uzależniona jest od osobistej wizyty w instytucjach publicznych. Problem ten wynika 

zarówno z charakterystyki i spuścizny historycznej miasta (zabytkowe stare miasto, zabytkowe obiekty, w których ulokowane są urzędy), jak 

i zachodzących zmian demograficznych. Dlatego oprócz podjęcia działań z zakresu dostosowania obiektów i przestrzeni publicznych do potrzeb 

i możliwości osób z dysfunkcjami (zgodnie z zasadami uniwersalnego planowania), konieczne będzie także wdrożenie nowoczesnych rozwiązań 

informatycznych, które pozwolą na większy dostęp do informacji i usług publicznych, szerokiemu gronu odbiorców.  

2. W odniesieniu do powyższego, konieczne będzie szersze niż do tej pory włączenie interesariuszy zmian w proces ich konsultowania, modelowania, 

wdrażania i modyfikowania. Jak wykazano w diagnozie, w tym zakresie do tej pory notowało się znaczące deficyty. Udział poszczególnych grup 

interesariuszy, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami w procesach konsultacji dostępności miejsc i obiektów usług publicznych 

z uwzględnieniem potrzeb tej grupy miał miejsce wyłącznie sporadycznie, w pojedynczych przypadkach.  

3. W zakresie dostępności usług publicznych konieczne jest także wdrożenie systemu szkoleń i ustandaryzowanie działań dotyczących opracowywania 

tekstów, informacji, dokumentów etc. zamieszczanych na stronach www JST uwzględniających możliwości i ograniczenia osób starszych 

i z niepełnosprawnościami. 

4. Drugi z kluczowych problemów związany z dostępnością usług publicznych w mieście to niedopasowanie usług do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. 

Źródłem tego problemu jest przede wszystkim niski poziom kultury współpracy z otoczeniem społecznym i ograniczona partycypacja społeczna 

mieszkańców w proces współzarządzania miastem. Powiązane z tym problemem są deficyty związane z brakiem systemowego wykorzystywania 

danych pochodzących z ewaluacji i monitoringu prowadzonych działań samorządu (ewaluacja i monitoring prowadzone są w bardzo ograniczonym 

zakresie, sporadycznie i bez wypracowanych standardów), które nie wpływają na zmianę modelu świadczenia usług publicznych i ich dopasowania do 
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aktualnych trendów i potrzeb. W rezultacie znaczna część zmian w funkcjonowaniu JST wprowadzana jest odgórnie, bez uwzględnienia potrzeb 

interesariuszy, gdyż te nie są rozpoznawane.  

5. Ograniczony zakres partycypacji mieszkańców i poszczególnych grup interesariuszy negatywnie wpływa także na tworzenie regulacji prawnych 

uchwalanych przez lokalny samorząd. Ponieważ mieszkańcy i poszczególni interesariusze nie biorą udziału w pracach nad rozwiązaniami wdrażanymi 

na poziomie lokalnym, wdrażane zmiany mają charakter ogólny, nie uwzględniający ani lokalnych uwarunkowań, ani nie wnoszący rozwiązań, które 

mogłyby mieć charakter innowacji społecznych.  

6. W odniesieniu do deficytów dostępności lokalnych usług publicznych, na uwadze należy mieć także „analogowy” system obsługi karty mieszkańca oraz 

innych produktów, które powinny służyć mieszkańcom i odpowiadać ich indywidualnym potrzebom. Jednakże ze względu na niski poziom 

zinformatyzowania tychże usług, JST nie mają możliwości pełnego agregowania danych na temat zapotrzebowania na poszczególne usługi, przez co 

nie są one popularyzowane oraz dostosowywane do zachodzących w społeczności zmian. W efekcie aktualne zainteresowanie tego typu usługami 

w mieście notowane jest na bardzo niskim poziomie, obejmującym około 1,4% ogółu mieszkańców Przemyśla.   
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1.6 Przejrzystość, partnerstwo, aktywność społeczna, współpraca międzysektorowa  

Przyczyna 
 

Problem  Skutek 

Ograniczony zakres współpracy z otoczeniem - mieszkańcami, 
przedsiębiorcami, sektorem społecznym i.in.  

  

Ograniczony lub brak udziału otoczenia społecznego  
i gospodarczego w procesach konsultowania  
i współdecydowania o funkcjonowaniu miasta.  

Brak komórki odpowiedzialnej za planowanie i realizację 
konsultacji społecznych. Niska skuteczność komunikowania o trwających  

i planowanych procesach konsultacyjnych.  Brak wypracowanych mechanizmów włączania mieszkańców w 
procesy partycypacyjne.  

Brak narzędzi do ewaluacji działań społecznych, skutków 
inwestycji, diagnozy potrzeb. 

Efekty wprowadzanych zmian nie są rozpoznawane. Miasto 
nie posiada danych pozwalających prognozować zmiany  
i modelować zapotrzebowanie na działania. 

Brak narzędzi do agregowania i udostępniania agregowanych 
przez JST danych dla partnerów społecznych.  

Partnerzy społeczni nie mają dostępu do informacji o 
bieżącej kondycji miasta, co skutecznie utrudnia współpracę 
w zakresie proponowania i wdrażania zmian.  

Brak świadomości społecznej na temat możliwości współudziału w 
zarzadzaniu miastem. 

Spadek aktywności społecznej mieszkańców.  

Niska skuteczność wykorzystywanych kanałów komunikacji z 
mieszkańcami. 

 

Otoczenie społeczne nie angażuje się w funkcjonowanie 
samorządu, wobec czego JST nie mają możliwości 
angażowania w planowane działania potencjałów tkwiących 
w mieszkańcach i ich instytucjach. 

Ograniczony zakres współpracy miasta z samorządami krajowymi i 
zagranicznymi.  

Ograniczony przepływ informacji na temat dobrych praktyk 
funkcjonowania samorządów oraz wolniejszy od 
potencjalnego przepływ innowacji.  

Niewielkie doświadczenie we współpracy publiczno-prywatnej. 
Ograniczone zaangażowania potencjałów i kapitału 
tkwiącego w sektorze prywatnym.  

Ograniczona współpraca z mieszkańcami i otoczeniem 
społecznym w obszarze konsultowania i uchwalania aktów 
prawnych.  

Akty prawne nie uwzględniają lokalnej specyfiki i potrzeb 
mieszkańców i otoczenia społeczno-gospodarczego JST. 

 

1. Jednym z kluczowych deficytów w obszarze partnerstwa, aktywności społecznej i przejrzystości działań JST, jest brak wypracowanych w tym zakresie 

standardów współpracy. Z zebranych w diagnozie informacji wynika, iż samorząd Przemyśla w zakresie współpracy międzysektorowej, 

Brak 
wypracowanych 

standardów 
współpracy 

z otoczeniem 
społecznym 

Niewykorzystywanie 
potencjału 

wynikającego ze 
współpracy 

międzysektorowej
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a w szczególności współpracy z sektorem obywatelskim i gospodarczym, nie posiada jeszcze szerokich doświadczeń. Dzieje się tak dlatego, iż do tej 

pory stosowane narzędzia komunikacji cechowały się niską skutecznością. Informacje o planowanych działaniach partycypacyjnych, w których mogliby 

wziąć udział przedstawiciele sektora biznesowego oraz społecznego, nie docierały do nich, lub miały niewłaściwą treść, która nie skłaniała ich do 

podjęcia współpracy. Problem ten w znacznej części stanowi efekt braku w strukturach JST komórki odpowiedzialnej za organizowanie i prowadzenie 

konsultacji społecznych oraz pozostałych procesów partycypacyjnych. Partycypacja i włączenie mieszkańców realizowana była do tej pory wyłącznie 

w obszarach wymaganych ustawowo (wersja minimum) i najczęściej nie była związana z np. z lokalnym prawodawstwem czy podejmowaniem decyzji 

o planowanych i wdrażanych zmianach w obszarach dotyczących działalności lokalnego JST.  

2. Realizowane do tej pory działania partycypacyjne, prowadzone były przez jednostki i wyznaczone w nich osoby, których doświadczenie w realizacji 

tego typu działań było ograniczone/niewielkie. Ponadto zgromadzone w ten sposób doświadczenie (po przeprowadzeniu procesu), ze względu na brak 

komórki koordynującej w sposób stały procesy partycypacyjne, nie wpływały na wygenerowanie zestawu dobrych praktyk partycypacyjnych 

w Przemyślu. JST Przemyśla nie miały zatem do tej pory cech organizacji uczących się. Gromadzona wiedza i doświadczenia, nie przekładały się na 

rozwój instytucji i poprawę skuteczności ich funkcjonowania.  

3. Oprócz trudności związanych z włączeniem mieszkańców w procesy partycypacyjne, problem stanowią także zaniechania w zakresie ewaluacji, 

monitoringu, generowania i analizy danych odnoszących się do prowadzonych działań w mieście. Problem ten sygnalizowany był wielokrotnie 

w poszczególnych obszarach związanych m.in. z zarządzaniem strategicznym. Ponieważ Miasto nie gromadzi i nie przetwarza tego typu danych, nie 

może ich także skutecznie udostępniać, przez co w rezultacie traci możliwość korzystania z efektu synergii – potencjalni partnerzy samorządu, nie mają 

danych na temat jego aktualnego stanu i potencjalnych potrzeb, przez co utrudnione staje się podjęcie działań wspólnych, w których poszczególni 

partnerzy mogliby dołączać własne kapitały (finansowe i niefinansowe) w proces współpracy. 

4. Ze względu na niewielkie doświadczenie Miasta we współpracy z samorządami krajowymi i zagranicznymi, przepływ informacji o pojawiających się 

innowacjach i możliwościach rozwoju lokalnego jest bardzo ograniczony. Miasto z tego względu nie uczy się w oparciu o cudze doświadczenia i nie 

ogranicza potencjalnych kosztów niewłaściwie podjętych decyzji czy działań.  
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III. Cele i potrzeby Planu Rozwoju Instytucjonalnego  

1. Cele Planu Rozwoju Instytucjonalnego 

W oparciu o wnioski z przeprowadzonej diagnozy strategicznej, zrealizowanych badań społecznych, 

spotkań warsztatowych oraz analiz i konsultacji, wypracowano założenia rozwojowe przemyskiego 

samorządu, stanowiące wypadkową prac eksperckich oraz głosu mieszkańców i pracowników 

przemyskich instytucji publicznych. Wobec powyższego zdefiniowano cel ogólny Programu, jakim jest: 

 

Poprawa zdolności instytucjonalnych przemyskiego samorządu 

 

Realizacja celu ogólnego odbywała się będzie poprzez realizację trzech celów strategicznych, wśród 

których znajdą się:  

 

Cel strategiczny 1.  
Otwarty urząd - usprawnienie procesów komunikacji i partycypacji  
z mieszkańcami  

Cel strategiczny 2.  
Efektywny samorząd - świadczenie wysokiej jakości usług 
publicznych  

Cel strategiczny 3.  
Profesjonalna kadra - wzmocnienie potencjału i podniesienie 
kompetencji pracowników przemyskiego samorządu  

 

Wyznaczone cele strategiczne koncentrują się wokół działań nastawionych na poprawę skuteczności 

funkcjonowania przemyskiego samorządu, zwiększenie efektywności prowadzonych prac, 

usprawnienie procesów zarządzania miastem, wypracowanie trwałych mechanizmów partycypacji 

społecznej, rozwijanie dialogu społecznego, a także zwiększanie dostępności do usług, instytucji 

i przestrzeni publicznych. Są zatem komplementarne z celami Programu Rozwój Lokalny oraz wykazują 

dużą komplementarność wewnętrzną. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach 

poszczególnych celów, można traktować jako wspólnie przeplatające się wiązki i sekwencje działań, 

dzięki czemu ich realizacja jako całości, będzie miała charakter synergiczny.  

Poniżej przedstawiono wytyczone cele strategiczne, wraz z opisem kluczowych obszarów, które 

obejmą interwencją. 
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Cel strategiczny 1.  
Otwarty urząd - usprawnienie procesów komunikacji i partycypacji  
z mieszkańcami  

 

Poprzez Otwarty urząd rozumie się podjęcie działań zmierzających do usprawnienia komunikacji 

z mieszkańcami Przemyśla, ich włączenie w procesy współdecydowania o mieście oraz tworzenia 

wspólnoty aktywnych mieszkańców, odpowiedzialnych i zaangażowanych w działania związane 

z zarządzaniem miastem. Poczucie sprawstwa oraz odpowiedzialności za wspólny los miasta, ma za 

zadanie prowadzić do wzmacniania lokalnej tożsamości oraz szerszego wykorzystania potencjału 

mieszkańców Przemyśla. 

W ramach realizacji celu planuje się realizację 4 przedsięwzięć, wśród których znajdą się:  

Przedsięwzięcie Najważniejsze problemy 

SmartPrzemyślanie - wiem 
więcej, korzystam z e-
administracji 

Ograniczona wiedza i dostęp mieszkańców do informacji o aktualnych 
wydarzeniach w mieście, realizowanych usługach, ograniczone zaufanie do 

władz lokalnych, ograniczona partycypacja, znikomy odsetek osób 
korzystających z e-usług. 

e-Przemyślanin - Karta 
Mieszkańca 

Niski poziom dopasowania usług publicznych do potrzeb mieszkańców, 
który wynika m.in. z niskiego poziomu informatyzacji usług. 

Portal Mieszkańca 

Obecnie Miasto Przemyśl nie posiada Portalu Mieszkańca, w którym 
mogłoby zapewnić dostęp oraz realizację e-usług na poziomie 

lokalnym. Zapotrzebowanie to będzie jednak gwałtownie rosnąć, ze 
względu na zachodzące zmiany społeczno-demograficzne oraz 

technologiczne. 

Portal otwartych danych 
miejskich 

Niska dostępność danych agregowanych przez instytucje miejskie, 
ograniczona transparentność działania samorządu, brak dostępu 

mieszkańców do danych o stanie miasta. 
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Cel strategiczny 2.  
Efektywny samorząd - świadczenie wysokiej jakości usług 
publicznych  

 

Efektywny samorząd odnosi się do zadań związanych z poprawą jakości i dostępności świadczonych 

usług. Zwiększenia racjonalności podejmowanych decyzji oraz ich optymalnego dopasowania 

do realnych potrzeb mieszkańców, prowadzić będzie do wydajniejszego zarządzania posiadanymi 

przez Przemyśl zasobami.  

W ramach realizacji celu 2 przewidziano następujące przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie Najważniejsze problemy 

Opracowanie i wdrożenie 
strategii partycypacji 
społecznej 

Brak standardów i modeli współpracy z mieszkańcami, ograniczony poziom 
partycypacji mieszkańców w procesach współzarządzania miastem, 

niedopasowanie usług, inwestycji i lokalnego prawodawstwa do potrzeb 
mieszkańców. 

Opracowanie i wdrożenie 
strategii komunikacji 
wewnętrznej 

Niska efektywność funkcjonowania JST wynikająca ze słabej jakości 
komunikacji wewnętrznej. Brak poczucia wpływu na funkcjonowanie JST 

przez pracowników. Silosowość zarządzania. 

Efektywny Urząd - poprawa 
efektywności 
funkcjonowania urzędu 
miejskiego poprzez 
wdrożenie usprawnień 

Niska efektywność realizacji zadań przez pracowników JST, ograniczone 
umiejętności zarządzania zespołami pracowniczymi, niska jakość i kultura 

komunikowania poleceń, powierzania zadań, nieadekwatna struktura 
zarządzania. 

Przemyśl(any) System 
informacyjny (PSI) 

Niekompatybilność systemów informatycznych w mieście, brak standardów 
tworzenia i publikowania treści cyfrowych, niska dostępność do e-usług, 

niska skuteczność komunikacji elektronicznej z mieszkańcami.  

Przemyśl dostępny 

Zdiagnozowany brak standardów dostępności instytucji i przestrzeni 
publicznych Przemyśla, niski poziom wiedzy urzędników na temat 

standardów dostępności, zagrożenie wykluczeniem mieszkańców w 
szczególności osób starszych i z niepełnoprawnościami oraz o ograniczonej 

percepcji z dostępności do usług publicznych w mieście.  

Powiązanie dokumentów 
strategicznych z Planem 
Rozwoju Lokalnego 

 

Zintegrowany system 
komunikacji i obsługi 
administracyjnej miasta 
(SKOA)  

 

System zarządzania 
infrastrukturą drogową i 
przestrzenią ulic miasta wraz 
z inwentaryzacją ulic miasta 
Przemyśl  
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Cel strategiczny 3.  
Profesjonalna kadra - wzmocnienie potencjału i podniesienie 
kompetencji pracowników przemyskiego samorządu  

 

Profesjonalna kadra jednym z kluczowych zasobów każdej wspólnoty samorządowej. Odpowiednio 

przygotowani do pełnienia swych zadań pracownicy instytucji publicznych, wpływają zarówno na 

sprawność funkcjonowania samorządu jak i na jakość życia mieszkańców. Dlatego trzeci z celów 

rozwojowych koncentrował się będzie na wykorzystaniu, wzmocnieniu i uzupełnieniu kompetencji 

posiadanych przez pracowników jednostek samorządowych Przemyśla. 

Przedsięwzięcia mieszczące się w ramach celu 3 to:  

Przedsięwzięcie Najważniejsze problemy 

Przegląd i doskonalenie 
systemu zarządzania 
kompetencjami  

Nieadekwatna struktura organizacyjna JST, niska jakość systemu 
podnoszenia kwalifikacji, brak profili kompetencyjnych pracowników 
poszczególnych działów JST, braki w kwalifikacjach i umiejętnościach 

zdiagnozowane wśród pracowników, które przekładają się na niską jakość 
funkcjonowania JST. 

Program doskonalenia 
kompetencji miękkich 
pracowników 
samorządowych  

Zdiagnozowane problemy i potrzeby związane z kompetencjami miękkimi 
pracowników JST, w szczególności dotyczące braków kompetencji 

zarządczych, organizacyjnych, komunikacyjnych, zarządzania czasem  
i projektami. 

e-Urzędnik - cykl szkoleń 
z obsługi narzędzi 
informatycznych 

Niewystarczające kompetencje informatyczne pracowników przemyskich 
JST, które przekładają się na obniżenie efektywności pracy, trudności  
w obsłudze nowoczesnych rozwiązań informatycznych, ograniczone 

wykorzystanie elektronicznych narzędzi przesyłania danych i informacji. 
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2. Wskaźniki PRI 
 

W tabeli poniżej przedstawiono zestaw wskaźników podlegających monitorowaniu w ramach wdrażania Planu Rozwoju Instytucjonalnego. 

TABELA WSKAŹNIKÓW DLA PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO 

Poziom 
wskaźnika 

Nazwa Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło weryfikacji 

Częstotliwość 
raportowania 

Rok 
bazowy 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel 
projektu 

Lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli 

Rezultat 1 
Stworzenie ram dla poprawy procesów 

zarządczych na poziomie lokalnym 

liczba przeszkolonych pracowników administracji 
lokalnej we wdrażaniu rekomendacji z Przeglądu 

Stanu Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 
Kobiety 

Mężczyźni 

osoba Lista obecności 
Jednorazowo, na 
koniec XII.2023 

2019 
0 K 
0 M 

15K 
15M 

Rezultat 2 
Otwarty urząd - usprawnienie procesów 

komunikacji i partycypacji 
z mieszkańcami 

       

Produkt 2.1 

1.1 Ułatwienie dostępu do usług 
publicznych poprzez wdrożenie działań 

kompetencyjnych i związanych z e-
usługami 

Wdrożono co najmniej jedno rozwiązanie 
instytucjonalne, zmierzające do usprawnienia 

i podniesienia standardu działania na poziomie 
samorządu lokalnego  

sztuka 

zarządzenie 
prezydenta miasta 

ws zmiany 
regulaminu 

jednorazowo 2020 0 2 

Produkt 2.2 
 

1.2 Wypracowane mechanizmów 
transparentnego dostępu do informacji 

publicznych dla mieszkańców 

Wdrożono co najmniej jedno rozwiązanie 
instytucjonalne, zmierzające do pogłębienia 

zaufania do instytucji publicznych na poziomie 
samorządu lokalnego 

sztuka 

zarządzenie 
prezydenta miasta 

ws zmiany 
regulaminu 

jednorazowo 2020 0 1 

Rezultat 3 
Efektywny samorząd - świadczenie 
wysokiej jakości usług publicznych 

       

Produkt 3.1 

2.1 Podjęcie działań zmierzających do 
standaryzacji funkcjonowania 

administracji samorządu Gminy Miejskiej 
Przemyśl 

Wypracowany nowy (lub poddany przeglądowi i 
doskonaleniu obowiązujący) mechanizm 

partycypacji społecznej – procedura / zarządzenie / 
uchwała [odpowiednio do wymagań prawnych] 

sztuka 

zarządzenie 
prezydenta miasta 

ws zmiany 
regulaminu 

jednorazowo 2020 0 1 

Produkt 3.2 
2.2 Wdrażanie standardów dostępności 

instytucji na terenie Gminy Miejskiej 
Przemyśl 

Wdrożono rozwiązanie technologiczne wspierające 
proces komunikacji społecznej 

i deliberacji 
sztuka 

zarządzenie 
prezydenta miasta 

ws zmiany 
regulaminu 

jednorazowo 2019 2 4 

Produkt 3.3 
2.3 Podjęcie działań zmierzających do 

standaryzacji funkcjonowania 
administracji samorządu Gminy Miejskiej 

Wdrożono rozwiązanie technologiczne wspierające 
proces podnoszenia umiejętności 

sztuka 
zarządzenie 

prezydenta miasta 
jednorazowo 2020 1 3 
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Przemyśl – etap II (działanie 
uzupełniające) 

pracowników i jakości świadczonych usług 
publicznych (np. platforma e-learning, systemy IT 

wspierające procesy zarządzania, np. dokumentami, 
projektami i programami, wiedzą, informacją, itp.) 

ws zmiany 
regulaminu 

Rezultat 4 
Profesjonalna kadra - wzmocnienie 

potencjału i podniesienie kompetencji 
pracowników przemyskiego samorządu 

       

Produkt 4.1 
Wzmocnienie potencjału kadr 

administracji samorządowej Gminy 
Miejskiej Przemyśl 

Liczba pracowników samorządowych (urzędu i / lub 
miejskich jednostek organizacyjnych) 

przeszkolonych z zakresu doskonalenia zarządzania i 
/ lub doskonalenia świadczonych 

usług publicznych 

osoba listy obecności Rocznie 2019 0 1526 

Cel 
bilateralny 

Poprawa współpracy pomiędzy podmiotami polskimi a instytucjami z Państw – Darczyńców zaangażowanymi w projekt 

Rezultat 5 
Wsparcie współpracy między 

Beneficjentem a podmiotami z Państw - 
Darczyńców 

       

Produkt 5.1  
liczba uczestników z Polski w wizytach zagranicznych 

(w podziale na płeć, Państwo – Darczyńcę); 
osoba lista obecności Rocznie 2019 0 

8K 
8M 

Produkt 5.1  
liczba uczestników z Państw – Darczyńców w 

wizytach w Polsce (w podziale na płeć, Państwo – 
Darczyńcę); 

osoba lista obecności Rocznie 2019 0 
8K 
8M 

Produkt 5.1  
Liczba  szkoleń współorganizowanych przez 
podmioty polskie i z Państw- Darczyńców. 

sztuki lista obecności Rocznie 2019 0 2 
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3. Wskazanie kluczowych potrzeb rozwoju instytucjonalnego  

Kluczowe potrzeby rozwoju instytucjonalnego Miasta Przemyśla oscylują wokół: 

• Działań nakierowanych na poprawę jakości zarządzania strategicznego, w tym w szczególności 

podnoszenia kompetencji pracowników JST w zakresie standardów współpracy i umiejętności 

analizy, planowania i realizacji przyjętych działań, w celu pełnego wykorzystywania potencjału 

i pozycji miasta oraz poprawy efektywności funkcjonowania JST. 

• Rozwoju systemu podnoszenia kompetencji kadr JST, zarówno w zakresie umiejętności 

zarządczych, pracy projektowej, umiejętności informatycznych, jak i umiejętności miękkich 

związanych z komunikacją, współpracą zespołową etc.  

• Zmniejszenia silosowości pracy poszczególnych komórek JST poprzez poprawę efektywności 

współpracy zespołowej i jakości przepływu informacji. 

• Wzrostu kompetencji kadr JST w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i pełniejszego 

wykorzystania rzeczywistego potencjału zasobów ludzkich. 

• Działań nastawionych na poprawę dostępności usług publicznych w mieście, dopasowania 

oferowanych usług do realnych potrzeb mieszkańców w oparciu o stosowanie formuł 

partycypacyjnego zarządzania miastem.  

• Rozwoju kultury otwartości, inkluzyjności, transparentności działań we współpracy 

z mieszkańcami oraz instytucjami społecznymi i gospodarczymi.  

• Rozwoju współpracy międzysektorowej, w tym współpracy z samorządami w kraju i poza jego 

granicami, w celu wykorzystywania i dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami 

z zakresu funkcjonowania JST.  

• Zwiększenia dostępności mieszkańców za pomocą narzędzi e-komunikacji do danych 

agregowanych przez jednostki miejskie, w celu rozwijania współpracy z mieszkańcami 

i świadomego, planowego, ustandaryzowanego systemu współzarządzania.  

 

 

4. Opis powiązań Planu Rozwoju Instytucjonalnego z dokumentami strategicznymi i 

planistycznymi na poziomie krajowym regionalnym i lokalnym  

Plan Rozwoju Instytucjonalnego jest wyrazem potrzeb społeczności lokalnej i samorządu miasta 

Przemyśla. Przedmiotowe opracowanie zostało poddane kompleksowej weryfikacji w zestawieniu 

z kluczowymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi miasta. Zakres prowadzonej interwencji 

ma wymiar lokalny, kreuje rozwój na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 
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Niniejsze opracowanie jest w pełni zgodne z założeniami, priorytetami oraz celami artykułowanymi 

w poniżej zestawionych dokumentach. 

Komplementarność z dokumentami na poziomie miasta 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 

• Sfera społeczna: 
1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru dotkniętych ubóstwem, długotrwałym 
bezrobociem i niską aktywnością społeczną;  
3. Zbudowanie kapitału ludzkiego – wyrównanie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży; 

• Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna: 
6. Poprawa ładu przestrzennego śródmieścia oraz wzmocnienie jego funkcji centrotwórczych – wykorzystanie 
kulturalnego i turystycznego potencjału obszaru poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej i turystycznej;  
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego śródmieścia i jego adaptacja pod nowe funkcje publiczne i komercyjne w 
powiązaniu z docelową specjalizacją gospodarczą centrum miasta;  
8. Stworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom - dostosowanie infrastruktury oraz obiektów 
użyteczności publicznej i usługowych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych;  

• Sfera środowiskowa: 
10. Ograniczenie zjawiska niskiej emisji i poprawa warunków życia poprzez eliminację wyrobów 
niebezpiecznych dla zdrowia;  
11. Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ograniczających ruch kołowy w centrum miasta;  
12. Stworzenie atrakcyjnych miejsc w przestrzeni publicznej sprzyjających prowadzeniu zdrowego stylu życia. 

Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 

Cel główny:  
Rozwijanie partnerstwa Miasta z organizacjami pozarządowymi w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców 
Miasta oraz wzmacniania aktywności społeczności lokalnej. 

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024 

Cele strategiczne zbieżne z PRI: 
Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.  
1. Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców.  
Obszar: Potencjały i zasoby Miasta.  
2. Dobrze rozwinięta infrastruktura Miasta umożliwiająca zrównoważony rozwój.  
3. Zrównoważony ład przestrzenny.  
5. Zachowane i wykorzystane zasoby dziedzictwa kulturowego.  
6. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016-2022 

Cele strategiczne zbieżne z założeniami PRI to: 
B. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, 
D. Stworzenie warunków służących zaspokajaniu potrzeb osób starszych oraz aktywizacji społecznej osób 
wykluczonych, 
F. Wdrożenie programu aktywnej polityki społecznej. 
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IV. Opis działań planowanych do podjęcia w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i cele 

Zgodnie z przyjętą logiką dokumentu, w rozdziale zamieszczone zostały informacje o działaniach planowanych w ramach realizacji PRI, wraz z dopasowanymi do nich celami 

strategicznymi oraz przedsięwzięciami. Działania i przedsięwzięcia zostały pogrupowane z uwzględnieniem działań podstawowych i uzupełniających (wyłącznie działanie 

2.3) i w odpowiednich sekwencjach opisane w kolejnych częściach rozdziału. Poniżej zamieszczono poglądowy schemat celów, działań i planowanych przedsięwzięć.  

Cel Działanie Przedsięwzięcia 

1 
Otwarty urząd - usprawnienie 
procesów komunikacji  
i partycypacji z mieszkańcami 

1.1 
Ułatwienie dostępu do usług publicznych poprzez 
wdrożenie działań kompetencyjnych i związanych z e-
usługami   

1 SmartPrzemyślanie - wiem więcej, korzystam z e-administracji 

2 e-Przemyślanin - Karta Mieszkańca 

1.2 
Wypracowane mechanizmów transparentnego dostępu 
do informacji publicznych dla mieszkańców  

3 Portal Mieszkańca 

4 Portal otwartych danych miejskich 

2 
Efektywny samorząd - 
świadczenie wysokiej jakości 
usług publicznych 

2.1 
Podjęcie działań zmierzających do standaryzacji 
funkcjonowania administracji samorządu Gminy Miejskiej 
Przemyśl  

5 Opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji społecznej 

6 Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej 

7 
Efektywny Urząd - poprawa efektywności funkcjonowania urzędu 
miejskiego poprzez wdrożenie usprawnień 

2.2 
Wdrażanie standardów dostępności instytucji na terenie 
Gminy Miejskiej Przemyśl  

8 Przemyśl(any) System informacyjny (PSI) 

9 Przemyśl dostępny 

2.3 
Podjęcie działań zmierzających do standaryzacji 
funkcjonowania administracji samorządu Gminy Miejskiej 
Przemyśl – etap II (działanie uzupełniające) 

10 
Powiązanie dokumentów strategicznych z Planem Rozwoju 
Lokalnego 

11 
Zintegrowany system komunikacji i obsługi administracyjnej miasta 
(SKOA)  

12 
System zarządzania infrastrukturą drogową i przestrzenią ulic 
miasta wraz z inwentaryzacją ulic miasta Przemyśl  

3 

Profesjonalna kadra - 
wzmocnienie potencjału  
i podniesienie kompetencji 
pracowników przemyskiego 
samorządu 

3.1 
Wzmocnienie potencjału kadr administracji samorządowej 
Gminy Miejskiej Przemyśl 

13 Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania kompetencjami  

14 
Program doskonalenia kompetencji miękkich pracowników 
samorządowych  

15 e-Urzędnik - cykl szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych 
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1. Działania podstawowe 

1.1 Ułatwienie dostępu do usług publicznych poprzez wdrożenie działań kompetencyjnych 

i związanych z e-usługami   

I. Informacje ogólne 

I.1 Tytuł działania 
1.1 Ułatwienie dostępu do usług publicznych poprzez wdrożenie działań 
kompetencyjnych i związanych z e-usługami   

I.2 Planowany czas trwania 
działania 

II 2021-IV 2023 

I.3 Całkowity koszt realizacji 
działania (w zł) 

2 238 500,00 

I.4 Podmiot realizujący działanie 
(lider działania) 

Gmina Miejska Przemyśl 

I.5 Cel strategiczny 
1. Otwarty urząd - usprawnienie procesów komunikacji i partycypacji z 
mieszkańcami 

II. Szczegółowy zakres działania 

II.1 Krótki opis działania 

Działanie to odpowiedź na zdiagnozowany deficyt związany z 
ograniczonym dostępem mieszkańców do e-usług Miasta Przemyśla oraz 
niskim dopasowaniem usług do potrzeb mieszkańców, które wynika m.in. 
z niskiego poziomu informatyzacji usług. W wyniku przeprowadzonych 
analiz wskazano, że w mieście będzie wzrastało zapotrzebowanie na 
dostęp do usług publicznych, w tym w szczególności e-usług (w tym usług 
celowanych do poszczególnych grup społecznych), co wynika między 
innymi z sytuacji demograficznej miasta oraz zmieniających się trendów 
zapotrzebowania na usługi publiczne. Rozwój e-usług przyczyniał się 
będzie także do poprawy komunikacji z mieszkańcami oraz ich szerszej 
partycypacji w procesach współdecydowania o mieście, która w chwili 
obecnej jest na niezadawalającym poziomie.  
Działanie 1.1 Ułatwienie dostępu do usług publicznych poprzez 
wdrożenie działań kompetencyjnych i związanych z e-usługami wraz z 
działaniem 1.2 Wypracowane mechanizmów transparentnego dostępu 
do informacji publicznych dla mieszkańców stanowią komplementarną 
całość odpowiadającą potrzebom zdefiniowanym w ramach celu 
1. Otwarty urząd - usprawnienie procesów komunikacji i partycypacji z 
mieszkańcami, który nakierowany jest na podjęcie działań zmierzających 
do usprawnienia komunikacji z mieszkańcami Przemyśla, ich włączenie w 
procesy współdecydowania o mieście oraz tworzenia wspólnoty 
aktywnych mieszkańców, odpowiedzialnych i zaangażowanych w 
działania związane z zarządzaniem miastem. Wdrożenie nowoczesnego 
systemu e-usług oraz umożliwienie otwartego dostępu do danych, 
sprzyjać będzie budowaniu poczucia sprawstwa oraz odpowiedzialności 
za wspólny los miasta, a także prowadzić do wzmacniania lokalnej 
tożsamości oraz szerszego wykorzystania potencjału mieszkańców 
Przemyśla. 

II.2 Planowane produkty 
działania 

Produktem przedsięwzięcia e-Przemyślanin - Karta Mieszkańca będzie: • 
Objęcie Kartą Mieszkańca e-Przemyślanin obecnie korzystających dwóch 
grup społecznych Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny 
Zastępczej oraz Przemyskiej Karty Seniora – 840 osób (ok 1,4% ogółu 
mieszkańców Przemyśla) już korzystających z programu. • Objęcie Kartą 
Mieszkańca e-Przemyślanin – uczniów szkół: - podstawowych około: 
2500 osób (co stanowi około: 4,2% ogółu mieszkańców) ,dzieci uczących 
się w 184 oddziałach w pierwszym roku funkcjonowania Karty 
Mieszkańca e-Przemyślanin - ponadpodstawowych, około: 1500 osób (co 
stanowi około: 2,5% ogółu mieszkańców), młodzieży uczącej się w 112 
oddziałach w pierwszym roku funkcjonowaniu Karty Mieszkańca e-
Przemyślanin. - specjalnych, około: 200 osób (co stanowi około: 0,4% 
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ogółu mieszkańców)dzieci i młodzieży  uczącej się w 13 szkołach 
zorganizowanych w 70 oddziałach różnego typu. • Objęcie Kartą 
Mieszkańca e-Przemyślanin w pierwszym roku funkcjonowania około 10 
tys. osób (co stanowi około: 16,5% ogółu mieszkańców) w różnym wieku 
(z zamiarem tendencji wzrostowej w kolejnych latach). • Objęcie Kartą 
Mieszkańca e-Przemyślanin w I etapie wdrożenia poza istniejącymi 
obszarami dodatkowo co najmniej 4 kolejnych np.: Komunikacja Miejska, 
Obiekty Sportowo-Rekreacyjne, Obiekty Kulturalne, lokalni 
przedsiębiorcy. • Włączenie w obsługę karty mieszkańca co najmniej 10 
nowych podmiotów komercyjnych objętych Kartą Mieszkańca e-
Przemyślanin. • Podniesienie kompetencji cyfrowych około 25% 
mieszkańców miasta poprzez realizację działań związanych z 
możliwościami, jakie niesie za sobą Karta Mieszkańca e-Przemyślanin w 
powiązaniu z innymi systemami miejskimi, a przede wszystkim Portalem 
Mieszkańca. • Podłączenie Karty Mieszkańca pod Portal Mieszkańca dla 
co najmniej 12 tys. (co stanowi około: 20% ogółu mieszkańców) 
użytkowników, mieszkańców miasta Przemyśla w pierwszym roku 
funkcjonowania.  
Produktami przedsięwzięcia SmartPrzemyślanie - wiem więcej, 
korzystam z e-administracji będą • Raport z diagnozy dojrzałości cyfrowej 
Przemyślan. • Zestawy szkoleniowe dedykowane mieszkańcom miasta 
dostosowane do różnych grup wiekowych z zakresu korzystania z 
udostępnianych narzędzi, aplikacji i e-usług. • Instrukcje, interaktywne 
samouczki wideo. • 100 osób, które wzięły udział w szkoleniach 
stacjonarnych w zakresie korzystania: z e-usług, Karty Mieszkańca, innych 
funkcjonalności Portalu Mieszkańca. • 200 osób, które wzięły udział w 
szkoleniach on-line w zakresie korzystania: z e-usług, Karty Mieszkańca, 
innych funkcjonalności Portalu Mieszkańca. 

II.3 Planowane rezultaty 
działania 

Rezult. przedsięwz. e-Przemyślanin - Karta Mieszkańca (dalej KM) będzie 
m.in: objęcie ok. 25% ogółu mieszk. KM w pierwszym roku 
funkcjonowania; angaż. Mieszk. w proc. dec. oraz w planow. dostępu do 
usł. oraz e-usł. miejskich, które będą mogły być realizowane przez podm. 
miejskie dzięki wdrożeniu KM, które będą proponowane w Portalu 
Mieszkańca i tam też osoby posiadające KM będą wspólnie z lok. samorz. 
będą dokonywały ich wyboru co zapewni w rezultacie także pomiar 
zaangażow. społecz. w proces planow. nowych rozwiązań; objęcie 
innowacyjnym narzędziem cyfrowym docelowo wszystkich mieszkańców 
miasta co w rezultacie przyczyni się do budowania jeszcze większych 
więzi społecznych i utożsamiania się mieszkańców z miastem; wdrożenie 
KM pozwoli na podn. dojrz. cyfrowej mieszk., którzy dzięki 
zrealizowanym szkoleniom z zakresu wykorzyst. innowacyjnych narzędzi 
dostarczanych przez miasto oraz stałym dostępie do nich w formie 
samouczków online będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie 
korzystania z nich; podn. jak. życia mieszkańców poprzez wdroż. 
innowacyjnego i nowoczesnego narzędzia, które zapewni wygodę i 
ergonomię korzystania z wielu usług miejskich skoncentrowanych w 
jednym skalowalnym i spersonalizowanym systemie; podniesienie 
atrakcyjności miasta dla ludzi młodych poprzez wprowadzenie 
innowacyjnych narzędzi pozwoli zmieniać trendy mentalności ludzi 
młodych, którzy oczekują od władz lokalnych dynamicznego podążania 
za światowymi trendami rozwoju nowych technologii w przestrzeni 
miejskiej; stworzenie spersonalizowanych kont użytkowników dla 
planowanych w pierwszym roku około 25% mieszkańców Przemyśla, 
którzy zostaną objęci Kartą Mieszkańca e-Przemyślanin; źródło danych 
statystycznych, dla potrzeb wdrażanego portalu mieszkańca oraz 
systemu otwartych danych miejskich, co pozwoli również planować 
jeszcze lepiej rozwój przedsiębiorczości i innowacyjnych usług przez 
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podmioty na rynku komercyjnym, a także ludzi młodych. Z myślą o nich 
miasto utworzyło Przemyski Inkubator Technologii i Innowacji. 
 
Rezult. przeds. SmartPrzemyślanie - wiem więcej, korzystam z e-
administracji (SP) będzie przede wszystkim: mieszk. posiadający wiedzę i 
umiejętności korzyst. z e-usług i narz. cyfrowych udostęp. przez lok. 
samorząd; wzrost zaufania do władz lokalnych; innowacyjność miasta i 
usługi wyższej jakości; większa liczba mieszkańców korzystających z e-
administracji; wzrastająca liczba osób posiadających wiedzę, 
kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania innowacyjnych 
narzędzi; Urząd dostępny o każdej porze dnia i nocy dla wszystkich 
mieszkańców; promocja korzystania z e-usług nie tylko na poziomie 
lokalnym, ale też centralnym; zmniejszanie obawy przed załatwianiem 
spraw urzędowych online; możliwość systematycznego podnoszenia 
wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z e-administracji; 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez możliwość i umiejętność 
korzystania z e-administracji przez mieszkańców; skuteczniejsza 
komunikacja z mieszkańcami. 

II.4 Beneficjenci działania 

Beneficjentem bezpośrednim będą pracownicy administracji 
zarządzający e-usługami i instytucje publiczne.  
Beneficjentem końcowym będą mieszkańcy, przedstawiciele organizacji 
społecznych, lokalni przedsiębiorcy oraz użytkownicy systemów 
miejskich. 
Beneficjentem bezpośrednim będą również szkoleniowcy, trenerzy i 
eksperci prowadzący szkolenia w postaci bezpośredniej oraz webinariów. 

II.5 Standardy dostępności 

Działanie wpisuje się we wzrost dostępności usług dla wszystkich 
mieszkańców, w tym grup o szczególnych potrzebach i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i wpisuje się w założenia Programu 
Dostępność Plus 2018-2025. 
Działanie uwzględnia standardy cyfrowe dostępności, informacyjno-
promocyjne, szkoleniowe przede wszystkim poprzez zgodność ze 
standardem WCAG 2.1 

II.6 Włączenie społeczności 
lokalnej 

Narzędzia wdrożone w ramach tego przedsięwzięcia będą angażowały 
lokalną społeczność. Zarówno Karta Mieszkańca, jak i cykl szkoleń dla 
mieszkańców z możliwości jakie niosą innowacyjne technologie przyczyni 
się do budowy nowego wymiaru zaufania społecznego. Dzięki 
wdrożonym narzędziom elektronicznym miasto zyska sprawność 
instytucjonalną w zakresie przygotowywania usług i e-usług, które będą 
wpływały w sposób rzeczywisty na partycypację społeczną i będą 
budowały wspólne poczucie odpowiedzialności za otoczenie miasta. 
Zarówno Karta Mieszkańca, jak i przedsięwzięcie SmartPrzemyślanie 
mają na celu pobudzanie aktywności społecznej z wykorzystaniem 
innowacji. Wdrożone narzędzia elektroniczne będą uzupełnieniem 
szeregu działań podejmowanych od wielu lat przez samorząd w 
kontekście wspierania i pobudzania zaangażowania społecznego. 
Mieszkańcy w ramach przygotowania przedsięwzięć będą mieli realny 
wpływ na końcowy kształt zaprojektowanych narzędzi dzięki 
zaplanowanym warsztatom oraz badaniom ich preferencji i oczekiwań. 

II.7 Informacja i promocja 

Powodzenie realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach tego 
działania w dużej merze oparte jest o budowę zaufania do nowego 
wymiaru kontaktu mieszkańców z lokalnymi władzami. Informowanie 
oraz włączanie w proces przygotowania i realizacji przedsięwzięć samych 
mieszkańców pozwoli na naturalne wyłonienie ambasadorów 
proponowanych rozwiązań wśród lokalnej społeczności. Utożsamianie 
się mieszkańców z działaniem i realizowanymi przedsięwzięciami poza 
prowadzonymi akcjami informacyjnymi z wykorzystaniem zwyczajowych 
form komunikacji: strona www, Biuletyn Informacji Publicznej, aplikacja 
mobilna, lokalne media, dedykowane strony internetowe, to jeden z 
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najważniejszych nośników informacji na temat realizacji przedmiotowych 
przedsięwzięć. Miejsca, w przestrzeni miejskiej powiązane z realizacją 
przedsięwzięć zyskają dedykowane oznakowanie, które będzie również 
wynikiem konsultacji społecznych i będzie zaprojektowane w sposób 
ergonomiczny i dostępny dla wszystkich w tym dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. Informacje oraz wszelkie przekazy będą przygotowywane 
prostym i zrozumiałym dla każdego językiem, aby zapewnić komfort 
korzystania z wdrożonych narzędzi. 

II.8 Trwałość działania  

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięć zgodnie z opisem szczegółowym 
Miasto będzie utrzymywało przez co najmniej pięć lat wdrożone 
narzędzia  co najmniej w formie wdrożonej, ale też będzie pokrywać z 
własnego budżetu koszty związane z koniecznością wprowadzania zmian 
i modernizacji. Wdrożone narzędzia będą spełniały wymogi dostępności 
w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami, co będzie realizować miasto 
we własnym zakresie po zakończeniu realizacji każdego z przedsięwzięć 
wchodzących w skład niniejszego działania. W okresie trwałości miasto 
będzie dążyło do wsparcia rozwiązań rozwojowych dla wdrożonych 
narzędzi i przedsięwzięć, tak aby były one nie mniej atrakcyjne dla 
beneficjentów bezpośrednich oraz beneficjentów końcowych. 

II.9 Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania 

Nazwa przedsięwzięcia: SmartPrzemyślanie - wiem więcej, korzystam z e-administracji 

Opis i zakres przedmiotowy: 

Szkolenia dla mieszkańców – beneficjentów końcowych zostaną 
przygotowane i przeprowadzone w formie bezpośredniej oraz docelowo 
będą dostępne online bezpośrednio przy każdej z udostępnianych usług 
zarówno w formie tekstowej, jak i video oraz audio, a także z tłumaczem 
migowym. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie wiedzy i 
umiejętności korzystania przez mieszkańców z e-narzędzi. W tym celu 
zostaną zdiagnozowane potrzeby i zakres szkoleń oraz grupy docelowe, 
co będzie stanowiło podstawę do opracowania zestawów szkoleń, które 
będą łatwo przyswajalne i zachęcające do korzystania z e-administracji.  
Przedsięwzięcie Smart Przemyślanie pozwoli na przygotowanie 
samouczków oraz instrukcji korzystania z oferowanych narzędzi 
cyfrowych. Szkolenia bezpośrednie będą organizowane w wyniku 
prowadzonych otwartych naborów dla minimum 20 osobowych grup 
mieszkańców. Podczas naboru słuchacze będą wskazywali co najmniej 
dwa z wypracowanych podczas warsztatów obszarów szkoleniowych. 
Dzięki temu trenerzy i eksperci będą mogli dobrze sprofilować program 
szkolenia do potrzeb uczestników. Szkolenia będą prowadzone językiem 
dostosowanym do grup szkoleniowych, aby ułatwiać przyswajanie 
wiedzy.  Etapy przedsięwzięcia:   1. Diagnoza dojrzałości cyfrowej 
użytkowników w różnym wieku (III-IV kw. 2021);  2. Analiza potrzeb 
szkoleniowych w zależności od profilu wiekowego użytkowników(III-IV 
kw. 2021);  3. Opracowanie dokumentacji oraz zakresu dla realizacji 
przedsięwzięcia SmartPrzemyślanie((III-IV kw. 2021);  4. Przygotowanie 
zestawów szkoleń sprofilowanych na grupy wiekowe oraz wdrożone 
narzędzia elektroniczne (IV kw. 2021-IIkw.2022);  5. Organizacja 
szkoleń, warsztatów bezpośrednich oraz szkoleń w formie online (III kw. 
2022-IIkw.2023);  6. Ocena szkoleń po jego zakończeniu, aby zbadać jego 
efektywność (I-II kw.2023);  7. Kampania promocyjna w zakresie 
zalet korzystania e-administracji (III kw. 2022). 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: III-2021 – III-2023 

Szacunkowy koszt (w zł): 398 000,00 

Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: e-Przemyślanin - Karta Mieszkańca 

Opis i zakres przedmiotowy: 
Nowa karta oraz proponowany System Karty Mieszkańca miałyby za 
zadanie wprowadzić jednolity system, w którym wszyscy zameldowani 



   

 

  

80 

mieszkańcy lub płacący podatki w Przemyślu, będą mogli korzystać z 
dedykowanych dla właściwej grupy systemów zniżek i promocji oraz 
uzupełnić system np.: o możliwość sprzedaży biletu za pomocą karty 
zbliżeniowej EMV w kasowniku oraz zastąpić istniejący bilet miesięczny 
kartą elektroniczną wraz z funkcją karty mieszkańca. Karta ta stanowiłaby 
również unikalny identyfikator do portalu mieszkańca. Karta Mieszkańca 
będzie również elementem promocji działań związanych ze zmianą granic 
miasta poprzez pokazanie, że warto być mieszkańcem Przemyśla bo 
możesz liczyć na więcej.    Etapy wdrożenia:  I – analiza przedwdrożeniowa 
– określenie obszarów, które Karta Mieszkańca e-Przemyślanin usprawni 
w I etapie wdrożenia wraz ze wskazaniem ich priorytetów oraz 
możliwości technicznych. Analiza obejmować będzie również wskazania 
do realizacji kolejnego etapu wdrożenia Karty Mieszkańca (III i IV kwartał 
2021 r.);  II – informowanie o zamiarze wdrożenia nowej formy Karty 
Mieszkańca oraz wspólny wybór z mieszkańcami obszarów, które 
powinny być priorytetowe dla wdrożenia karty e-Przemyślanin w I etapie 
wdrożenia (ankieta internetowa, badania fokusowe, sonda, urna na karty 
do głosowania w sposób tradycyjny) (III i IV kwartał 2021 r.);  III - 
opracowanie dokumentacji przedwdrożeniowej uwzględniającej 
zarówno I etap wdrożenia, jak i kolejne etapy związane z rozwojem tego 
narzędzia (IV kwartał 2021 r. - IV kwartał 2022 r.); IV – Implementacja / 
adaptacja, testy, prace integracyjne, korekty, instalacje sprzętu do 
obsługi Karty Mieszkańca e-Przemyślanin (II do IV kwartał 2022 r.);  V – 
uruchomienie systemu Karta Mieszkańca e-Przemyślanin (IV kwartał 
2022r.);  VI – dedykowane szkolenie obsługi systemu (obejmować będzie 
osoby w podmiotach zaangażowanych) (I kwartał 2022r.) VII – szkolenia 
dla mieszkańców oraz kampania informacyjna jak korzystać z Karty 
Mieszkańca e-Przemyślanin.(I kwartał 2023r.) 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: II-2021 – IV-2023 

Szacunkowy koszt (w zł): 1 840 500,00 
Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

III. Planowane źródła finansowania działania 

Nazwa przedsięwzięcia: SmartPrzemyślanie - wiem więcej, korzystam z e-administracji 

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2021 126 900,00 Dotacje na projekt EOG 

2022 170 200,00 Dotacje na projekt EOG 

2023 100 900,00 Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: e-Przemyślanin - Karta Mieszkańca 

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2021 47 700,00 Dotacje na projekt EOG 

2022 1 408 800,00 Dotacje na projekt EOG 

2023 384 000,00 Dotacje na projekt EOG 

 

1.2 Wypracowanie mechanizmów transparentnego dostępu do informacji publicznych dla 

mieszkańców 

I. Informacje ogólne 

I.1 Tytuł działania 1.2 Wypracowanie mechanizmów transparentnego dostępu do 
informacji publicznych dla mieszkańców 

I.2 Planowany czas trwania 
działania 

III 2021 - IV 2023 

I.3 Całkowity koszt realizacji 
działania (w zł) 

777 900,00 
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I.4 Podmiot realizujący działanie 
(lider działania) 

Gmina Miejska Przemyśl 

I.5 Cel strategiczny 1. Otwarty urząd - usprawnienie procesów komunikacji i partycypacji z 
mieszkańcami 

II. Szczegółowy zakres działania 

II.1 Krótki opis działania Działanie nakierowane zostało na wypracowanie transparentnego 
systemu dostępu mieszkańców do informacji publicznych jako 
odpowiedź, która prowadzić będzie zarówno do usprawnienia 
komunikacji z mieszkańcami, poprawy dostępu do informacji 
publicznych, dostępnych w mieście usług, prowadzonych konsultacji i 
wydarzeń. Docelowo działanie ma przyczynić się także do poprawy 
dostępu mieszkańców do usług publicznych, lepszego ich dopasowania 
do aktualnych i zindywidualizowanych potrzeb, a także zwiększenia 
zaangażowania mieszkańców w procesy współdecydowania i 
partycypacji w życiu publicznym. Przedsięwzięcia przewidziane do 
realizacji w ramach działania 1.2, mają charakter komplementarny 
względem siebie - Portal Otwartych Danych to narzędzie nastawione 
agregowanie i udostępnianie danych miejskich w otwartych formatach z 
wielu źródeł, natomiast Portal Mieszkańca zakłada wdrożenie e-usług o 
charakterze lokalnym dla mieszkańców miasta oraz przedsiębiorców. 
Uzupełniają także przedsięwzięcia z zakresu działania 1.1 Ułatwienie 
dostępu do usług publicznych poprzez wdrożenie działań 
kompetencyjnych i związanych z e-usługami. Oba działania wpisują się w 
cel strategiczny 1. Otwarty urząd - usprawnienie procesów komunikacji i 
partycypacji z mieszkańcami, który nakierowany jest na podjęcie działań 
zmierzających do usprawnienia komunikacji z mieszkańcami Przemyśla, 
ich włączenie w procesy współdecydowania o mieście oraz tworzenia 
wspólnoty aktywnych mieszkańców, odpowiedzialnych i 
zaangażowanych w działania związane z zarządzaniem miastem.  
Realizacja działania nakierowana jest na zminimalizowanie 
zdiagnozowanych deficytów miasta związanych z ograniczonym 
dostępem mieszkańców do e-usług, niskim dopasowaniem usług do 
potrzeb mieszkańców, brakami w zakresie dostępu do danych miejskich, 
ograniczonym zakresem partycypacji mieszkańców w procesach 
konsultacyjnych, a także odpowiedzią na niską jakość e-usług publicznych 
w mieście. Jak wykazano w trakcie przeprowadzonych analiz w mieście 
będzie wzrastało zapotrzebowanie na dostęp do usług publicznych, w 
tym w szczególności e-usług (w tym usług celowanych do poszczególnych 
grup społecznych), co wynika między innymi z sytuacji demograficznej 
miasta oraz zmieniających się trendów zapotrzebowania na usługi 
publiczne. Działanie i przedsięwzięcia uzupełniały będą także 
przedsięwzięcia realizowane w ramach celu 2 i 3, które nastawione są na 
poprawę efektywności działania samorządu, rozszerzenie współpracy z 
otoczeniem społecznym oraz wzmocnienie kompetencji kadr, także w 
zakresie e-usług. 

II.2 Planowane produkty 
działania 

Portal Otwartych Danych Miejskich Produktem tego przedsięwzięcia 
będzie: • Miejska Polityka Interoperacyjności dla terenu całego miasta 
wraz z standardami wymiany informacji; • Zespół ds. Otwartych Danych 
Miejskich powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta • Portal Otwartych 
Danych Miejskich, jako narzędzia agregującego i udostępniającego dane 
w otwartych formatach z wielu źródeł (systemów teleinformatycznych) 
początkowo co najmniej 6 systemów działających w Urzędzie Miejskim w 
Przemyślu; • 60 zbiorów danych w pierwszym roku wdrożenia Portalu 
Otwartych Danych Miejskich z tendencją wzrostową w latach 
następnych; • Hackaton dla 100 osób w zakresie wykorzystania 
otwartych danych do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a tym 
samym zapoczątkowanie cyklicznej organizacji tego wydarzenia w latach 
następnych (raz do roku);  
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Portal Mieszkańca Produkt bezpośredni tego przedsięwzięcia to przede 
wszystkim: • wdrożenie 30 e-usług o charakterze lokalnym dla 
mieszkańców miasta oraz przedsiębiorców na 5 stopniu dojrzałości w 
pierwszym roku funkcjonowania Portalu Mieszkańca; • opracowanie 
opisów dla 100 kart usług realizowanych zdalnie i bezpośrednio w 
Urzędzie Miejskim w Przemyślu w pierwszym roku funkcjonowania 
Portalu Mieszkańca; • przeszkolenie grupy 30 osób administrujących 
systemem obsługującym Portal Mieszkańca na różnym poziomie 
uprawnień; • dodanie 2 nowych funkcjonalności do aplikacji mobilnej 
Miasto Przemyśl: obsługa konsultacji społecznych, personalizacja kont 
użytkowników w aplikacji mobilnej zasilanych przez Portal Mieszkańca; • 
około 500 spraw załatwionych zdalnie przy współudziale e-usług 
wdrożonych w Portalu Mieszkańca w pierwszym roku funkcjonowania 
Portalu Mieszkańca; • zapewnienie dostępu do co najmniej 10 zbiorów 
danych, które będą udostępniane w Portalu Otwartych Danych 
Miejskich, będącym przedmiotem odrębnego przedsięwzięcia w 
pierwszym roku funkcjonowania Portalu Mieszkańca. • rejestracja co 
najmniej 5 tys. kont użytkownika w Portalu Mieszkańca w pierwszym 
roku funkcjonowania Portalu Mieszkańca; • zapewnienie 
spersonalizowanego dostępu do danych około 30 tys. płatników 
podatków i opłat lokalnych w pierwszym roku funkcjonowania Portalu 
Mieszkańca przy pomocy Profilu Zaufanego oraz Karty Mieszkańca e-
Przemyślanin. Produkt pośredni: • elastyczność we wprowadzaniu 
nowych e-usług dla mieszkańców w przyszłości przy pomocy Portalu 
Mieszkańca do osiągnięcia poziomu co najmniej 90% możliwości ich 
realizacji w formie zdalnej w kolejnych latach; • podnoszenie 
Kompetencji Cyfrowych mieszkańców poprzez angażowanie ich w 
korzystanie z innowacyjnych narzędzi docelowo w kolejnych latach co 
najmniej około 30 tys. osób, mieszkańców miasta; • Podnoszenie jakości 
życia mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości zdalnego 
załatwiania spraw urzędowych, udziału w konsultacjach, realizacji 
płatności bezgotówkowych docelowo dla około 35 tys. osób w kolejnych 
latach. 

II.3 Planowane rezultaty 
działania 

Portal Otwartych Danych Miejskich Rezultatami przedsięwzięcia będą.:  
wzrost i integracja lokalnej administracji udostępniającej dane wg. 
standardów przewidzianych dla Otwartych Danych Miejskich;  wzrost 
liczby mieszkańców korzystających z udostępnionych danych miejskich;  
Łatwiejsza integracja systemów funkcjonujących w mieście przy 
wykorzystaniu udostępnionych danych;  poprawa zarządzania miastem 
poprzez skuteczne wykorzystywanie danych w bieżącej pracy urzędników 
miejskich.  Upowszechnienie informacji na temat potencjałów i korzyści 
danych otwartych, a także możliwości ich ponownego wykorzystania. 
Jeszcze szerszy dostęp do informacji sektora publicznego, które jak 
pokuje doświadczenie międzynarodowe stymulują rozwój gospodarczy i 
społeczny wielu miast na świecie; podniesienie konkurencyjności i 
innowacyjności miasta pod względem ekonomicznym i gospodarczym 
oraz możliwość zatrzymania negatywnego trendu odpływu ludzi 
młodych. Dzięki realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie projektów. 
Innowacyjność aplikacji i narzędzi cyfrowych przy zaangażowaniu ludzi 
młodych, którzy dostrzegli potencjał miasta i będą wiązali z nim swoją 
przyszłość;  rozwój przedsiębiorczości, dla której informacja z 
referencyjnego źródła dostarczana w formatach pozwalających na 
ponowne jej wykorzystanie pozwoli jeszcze lepiej planowanie szeregu 
procesów biznesowych;  powstanie co najmniej dwóch e-usług miejskich 
opartych o wykorzystanie otwartych danych w ramach organów 
hackatonu;  budowanie nowego wymiaru e-administracji poprzez 
budowanie i wdrażanie nowych e-usług w oparciu o otwarte dane 
miejskie,  wdrażanie idei Przemyśla jako miasta o innowacyjnym 
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podejściu do zarządzaniu polityką miejską, nastawionego na dynamiczny 
rozwój przy współudziale obywateli co pozwoli na dużo szybsze 
osiągnięcie synergii pomiędzy różnymi interesariuszami: mieszkańcami a 
administracją, NGO a administracją, biznesem a administracją 
Portal Mieszkańca (PM) Rezultatami będzie:  Wdrożenie 30 nowych e-
usług w pierwszym roku funkcjonowania, a docelowo dążenie do około 
90 e-usług w najbliższych latach;  Scentralizowana obsługa spraw 
urzędowych w powiazaniu z systemu wewnętrznego  w Urzędzie dla 30 
e-usług zaplanowanych do wdrożenia w pierwszym roku realizacji 
przedsięwzięcia na 5 poziomie dojrzałości, a więc realizacji transakcji 
dwustronnej z obsługą opłat i dokumentem elektronicznym, który będzie 
efektem załatwienia sprawy.  To dość ważne w związku z czynionymi 
staraniami samorządu miasta o zmianę granic administracyjnych i 
włączenie sołectw z okalających miasto leżących na terenie Gminy 
wiejskiej Przemyśl.  PM będzie r. źródłem danych, jakie będą dostarczane 
do Portalu Otwartych Danych Miejskich.  Optymalizacja i podniesie 
sprawności procesów zarządzania oraz efektywnego działania zarówno 
Urzędu, jak i instytucji miejskich.  Ograniczenie zużycia papieru to rezultat 
zarówno w zakresie ekonomicznym, jak i ekologicznym. Rozszerzenie 
rozwiązań cyfrowych w administracji generuje dość spore oszczędności, 
które mogą zostać przeznaczone na rozwój narzędzi do obsługi cyfrowej 
mieszkańców. 

II.4 Beneficjenci działania Beneficjentami bezpośrednimi działania będą instytucje publiczne w 
Przemyślu, w tym Urząd Miejski w Przemyślu, jak i jednostki 
organizacyjne miasta, a także spółki komunalne. Sumarycznie będzie to 
około 80 jednostek. Dane będą służyły beneficjentowi bezpośredniemu 
do planowania, konsultowania i wdrażania nowych usług, lub modyfikacji 
istniejących, co wpisuje się w ideę miasta inteligentnego 
współtworzonego przez mieszkańców. 
Beneficjentami końcowymi będą mieszkańcy Miasta, organizacje 
społeczne oraz przedsiębiorcy. Otwarte dane pozwalają na rozwijanie 
praktycznych pomysłów ze strony obywateli. W ten sposób motywuje się 
mieszkańców do stania się częścią aktywnego społeczeństwa, w którym 
ich firmy będą w stanie zapewniać innowacje usługi lub aplikacji.  

II.5 Standardy dostępności Realizacja przedsięwzięć pozwala na wzrost dostępności usług dla 
wszystkich mieszkańców, w tym grup o szczególnych potrzebach i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wpisuje się w założenia 
Programu Dostępność Plus 2018-2025. Przedsięwzięcie będzie 
realizowane z uwzględnieniem Zał. nr 2. Standardy dostępności dla 
polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt uwzględnia 
standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede 
wszystkim poprzez: • zgodność ze standardem WCAG 2.1; • materiały 
będą opracowane w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach 
alternatywnych (na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla 
osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się 
płynnie; • wszystkie spotkania organizowane w ramach realizacji 
przedsięwzięcia będą prowadzone w miejscu pozbawionym barier 
architektonicznych, istotne informacje będą dystrybuowane (lub 
redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich 
zainteresowanych, niezależnie od sprawności. Ponadto realizacja 
przedsięwzięć pozwoli zapewnić wszelkie standardy dostępności 
cyfrowej przewidziane innymi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce w tym: • Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 
13 grudnia 2006 roku; • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
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kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych; • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych. Treści przygotowywane oraz publikowane i podawane do 
publicznej wiadomości w ramach realizacji tego przedsięwzięcia będą 
przygotowywane, tak aby ich interpretacja nie stanowiła barier dla 
różnego rodzaju oprogramowania wspierającego osoby ze szczególnymi 
potrzebami. 

II.6 Włączenie społeczności 
lokalnej 

Mieszkańcy miasta będą włączani w proces przygotowania realizacji 
przedsięwzięć w ramach tego działania głównie poprzez uczestnictwo w 
specjalistycznych warsztatach, które prowadzić będą eksperci. Na 
podstawie danych uzyskanych od mieszkańców i innych interesariuszy 
oraz prowadzonych równolegle w ramach przedsięwzięć badań, 
prowadzone będą prace przygotowawcze dokumentacji oraz opisu 
funkcjonalności wdrażanych narzędzi.  Zaplanowana organizacja 
hackatonu programistycznego w ramach jednego z przedsięwzięć (Portal 
Otwartych Danych Miejskich) znacząco wpłynie na prospołeczny 
charakter tego działania. Portal Mieszkańca będzie tworzył wirtualną 
przestrzeń dla mieszkańców z dostępem do spersonalizowanych usług 
oraz najważniejszych informacji.  Mieszkańcy będą stale włączani w 
proces partycypacji społecznej w różnych dziedzinach życia miasta z 
wykorzystaniem narzędzi, które w ramach tego działania powstaną. Są 
one odpowiedzią na negatywne trendy wynikające z diagnozy stanu 
miasta. Celem ich wdrożenia jest również poprawa sprawności 
instytucjonalnej lokalnego samorządu w kontekście udostępniania 
informacji i angażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem. 

II.7 Informacja i promocja Powodzenie realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach tego 
działania w dużej mierze oparte jest o budowę zaufania do nowego 
wymiaru kontaktu mieszkańców z lokalnymi władzami. Informowanie 
oraz włączanie w proces przygotowania i realizacji przedsięwzięć samych 
mieszkańców pozwoli na naturalne wyłonienie ambasadorów 
proponowanych rozwiązań wśród lokalnej społeczności. Utożsamianie 
się mieszkańców z działaniem i realizowanymi przedsięwzięciami poza 
prowadzonymi akcjami informacyjnymi z wykorzystaniem zwyczajowych 
form komunikacji: strona www, Biuletyn Informacji Publicznej, aplikacja 
mobilna, lokalne media, dedykowane strony internetowe, to jeden z 
najważniejszych nośników informacji na temat realizacji przedmiotowych 
przedsięwzięć. Miejsca, w przestrzeni miejskiej powiązane z realizacją 
przedsięwzięć zyskają dedykowane oznakowanie, które będzie również 
wynikiem konsultacji społecznych i będzie zaprojektowane w sposób 
ergonomiczny i dostępny dla wszystkich, w tym dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. Informacje oraz wszelkie przekazy będą przygotowywane 
prostym i zrozumiałym dla każdego językiem, aby zapewnić komfort 
korzystania z wdrożonych narzędzi. 

II.8 Trwałość działania  Po zakończeniu realizacji przedsięwzięć zgodnie z opisem szczegółowym 
Miasto będzie utrzymywało przez co najmniej pięć lat wdrożone 
narzędzia co najmniej w formie wdrożonej, ale też będzie pokrywać z 
własnego budżetu koszty związane z koniecznością wprowadzania zmian 
i modernizacji. Wdrożone narzędzia będą spełniały wymogi dostępności 
w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami, co będzie realizować miasto 
we własnym zakresie po zakończeniu realizacji każdego z przedsięwzięć 
wchodzących w skład niniejszego działania. W okresie trwałości miasto 
będzie dążyło do wsparcia rozwiązań rozwojowych dla wdrożonych 
narzędzi i przedsięwzięć, tak aby były one nie mniej atrakcyjne dla 
beneficjentów bezpośrednich oraz beneficjentów końcowych. 

II.9 Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania 
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Nazwa przedsięwzięcia: Portal Mieszkańca 

Opis i zakres przedmiotowy: 

Przedsięwzięcie wdrożenia Portalu Mieszkańca to przede wszystkim 
nowa jakość dostępu do spersonalizowanych e-usług dla mieszkańca. To 
system, poprzez który mieszkańcy oraz przedsiębiorcy będą mogli 
prowadzić otwarty dialog z lokalnymi władzami na temat: rozwoju i 
kierunków rozwoju miasta, potrzeb społecznych, oczekiwań 
gospodarczych. Wdrożenie będzie odpowiedzią na formułowane przez 
mieszkańców potrzeby w dążeniu do innowacji i realizacji idei Smart City 
przez miasto. Portal będzie czynił miasto bardziej dostępnym i budował 
oraz umacniał więzi społeczne, a także zaufanie do lokalnych władz 
samorządowych. Wdrożenie oparte zostanie na analizach i konsultacjach 
społecznych z uwzględnieniem potrzeb różnych interesariuszy. Etapy 
wdrożenia:  I – analiza przedwdrożeniowa (sprawdzenie możliwości 
pobierania w czasie rzeczywistym danych z obecnych systemów 
działających w Urzędzie Miejskim oraz analiza poziomu wykorzystania 
obecnych e-usług, sprawdzenie możliwości, prawnych oraz formalno-
technicznych dla przygotowania nowych e-usług na poziomie lokalnym) 
(II-IV kwartał 2021) II – konsultowanie z mieszkańcami aspektów, które 
powinny być priorytetowe i muszą zostać wdrożone w I etapie oraz 
wskazanie tych, które mogą być przedmiotem kolejnych etapów 
wdrożenia (ankieta internetowa, sonda, badania fokusowe, urna na karty 
do głosowania w sposób tradycyjny), (II-IV kwartał 2021);  III - 
opracowanie dokumentacji przedwdrożeniowej (III kwartał 2021 roku);  
IV – Implementacja / adaptacja, testy, prace integracyjne, korekty, 
instalacje Portalu Mieszkańca (I-II kwartał 2022 roku) V – uruchomienie 
systemu Portal Mieszkańca (IV kwartał 2022 roku);  VI – dedykowane 
szkolenie obsługi systemu (obejmować będzie osoby w podmiotach 
zaangażowanych) (II-III kwartał 2022 roku)  VII – szkolenia dla 
mieszkańców oraz kampania informacyjna jak korzystać z Portalu 
Mieszkańca (I kwartał 2023 roku). 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: III-2021 – III-2023 

Szacunkowy koszt (w zł): 253 700,00 

Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: Portal otwartych danych miejskich 

Opis i zakres przedmiotowy: 

Otwarte dane stanowią jeden z fundamentów miast przyszłości. Dają one 
wymierne korzyści mieszkańcom, miastom i są doskonałym 
świadectwem tego, że możliwe jest wypracowanie współpracy. 
Technologia powinna nam służyć, dostarczając cennych informacji i ich 
udostępnienie to naturalny element strategii Smart City 3.0 i jeszcze 
nowszych wcieleń. Wdrożeniu Portalu Otwartych Danych Miejskich w 
Przemyślu towarzyszy opracowanie Miejskiej Polityki Interoperacyjności, 
co pozwoli ustandaryzować procesy wymiany danych pomiędzy różnymi 
instytucjami miejskimi. Źródłem danych dla Portalu będą systemy 
zlokalizowane w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz jednostkach 
organizacyjnych miasta i spółkach komunalnych. Wdrożenie w 
pierwszym etapie obejmować będzie przede wszystkim udostępnianie 
danych z systemów Urzędu Miejskiego: System obsługi Karty Mieszkańca, 
Portal Mieszkańca, System CMS Miejski. W kolejnych etapach Portal 
rozbudowywany będzie o dane pochodzące z ww. systemów.   Etapy 
wdrożenia Portalu Otwartych Danych Miejskich:  1.Powołanie Zespołu ds. 
Otwartych Danych Miejskich (III kwartał 2021 r); 2. Powołanie Miejskiego 
Obserwatorium (analityk danych miejskich) (zaplanowane jest na I 
kwartał 2022 r.) 3. Analiza przedwdrożeniowa – wskazania 
referencyjnych zbiorów danych do udostępnienia w portalu otwartych 
danych w I etapie (dane z systemu obiegu dokumentów, dane z 
systemów dziedzinowych, dane z Portalu Mieszkańca, Systemu obsługi 



   

 

  

86 

Karty Mieszkańca, systemu CMS) oraz zakres wdrożenia w kolejnych 
etapach (III i IV kwartał 2021 r.); 4. Wypracowanie wspólnie z 
mieszkańcami i przedsiębiorcami założeń do Miejskiej Polityki 
Interoperacyjności (III i IV kwartał 2021 r.); 5. Opracowanie Miejskiej 
Polityki Interoperacyjności, wraz z określeniem standardów wymiany 
danych (III i IV kwartał 2021 r.); 6. Wypracowanie z interesariuszami 
priorytetowych aspektów udostępniania danych w I etapie wdrożenia 
(badania fokusowe, ankiety internetowe i tradycyjne, spotkania 
bezpośrednie) (III i IV kwartał 2021 r.); 7. Przygotowanie dokumentacji 
przedwdrożeniowej i studium wykonalności Portalu Otwartych Danych 
Miejskich (III i IV kwartał 2021 oraz I i II 2022 r.); 8. Programowanie i 
implementacja rozwiązań informatycznych / konfiguracja / prace 
adaptacyjne (I kwartał 2022 r.); 9. Uruchomienie Portalu Otwartych 
Danych Miejskich (II kwartał 2022 r.); 10. Organizacja Hackatonu, 
otwierającego cykl dorocznych wydarzeń promujących wykorzystanie 
OpenData (III kwartał 2023 r.). 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: II-2021 – IV-2023 

Szacunkowy koszt (w zł): 524 200,00 

Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

III. Planowane źródła finansowania działania 

Nazwa przedsięwzięcia: Portal Mieszkańca 

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2021 118 300,00 Dotacje na projekt EOG 

2022 128 200,00 Dotacje na projekt EOG 

2023 7 200,00 Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: Portal otwartych danych miejskich 

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2021 124 550,00 Dotacje na projekt EOG 

2022 258 500,00 Dotacje na projekt EOG 

2023 141 150,00 Dotacje na projekt EOG 

 

2.1 Podjęcie działań zmierzających do standaryzacji funkcjonowania administracji samorządu 

Gminy Miejskiej Przemyśl 

I. Informacje ogólne 

I.1 Tytuł działania 2.1 Podjęcie działań zmierzających do standaryzacji funkcjonowania 
administracji samorządu Gminy Miejskiej Przemyśl 

I.2 Planowany czas trwania 
działania 

III 2021 - IV 2023 

I.3 Całkowity koszt realizacji 
działania (w zł) 

506 000,00 

I.4 Podmiot realizujący działanie 
(lider działania) 

Gmina Miejska Przemyśl 

I.5 Cel strategiczny 2. Efektywny samorząd - świadczenie wysokiej jakości usług publicznych 

II. Szczegółowy zakres działania 

II.1 Krótki opis działania Działanie 2.1 nastawione jest na standaryzację funkcjonowania 
samorządu Gminy Miejskiej Przemyśl, jako odpowiedź na pojawiające się 
w jej funkcjonowaniu deficyty związane z nieadekwatną strukturą 
zatrudnienia, nieprzejrzystą strukturą systemu podległości i 
sprawozdawczości, która negatywnie rzutuje na jakość zarządzania JST, a 
także zdiagnozowanymi problemami w obrębie komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej JST. W efekcie zdiagnozowanych problemów 
obserwuje się niższą efektywność pracy JST, a także znaczące straty 
wynikające z niewykorzystywania potencjałów zarówno otoczenia 
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społecznego, gospodarczego jak i instytucji publicznych, które nie są w 
pełni włączone w procesy współrządzenia i współzarządzania. Działanie 
oprócz zadań związanych z przemodelowaniem pracy JST, ma także na 
celu wypracowanie standardów komunikacji i włączenia mieszkańców i 
ich instytucji (gospodarczych, społecznych, naukowych itp.) w prace 
związane z wypracowaniem nowej formuły komunikacji w mieście. Jest 
to wynik zdiagnozowanej „bierności” mieszkańców, których do tej pory 
(poza budżetem obywatelskim) nie udało włączyć w zarządzanie 
miastem, co pośrednio wynika ze stosowania nieskutecznych narzędzi 
komunikacji i niewykorzystywania uwag mieszkańców, do wdrażania 
zmian w mieście.  
Przedsięwzięcia planowane w ramach działania 2.1 uzupełniają założenia 
zawarte w działaniu 2.2 Wdrażanie standardów dostępności instytucji na 
terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, które nakierowane są na 
ustandaryzowanie systemu przemyskich e-usług oraz wypracowanie 
standardów dostępności instytucji i przestrzeni publicznych. Oba 
działania mieszczą się w ramach wytyczonego celu 2. Efektywny 
samorząd - świadczenie wysokiej jakości usług publicznych, który odnosi 
się do zadań związanych z poprawą jakości i dostępności świadczonych 
usług, a także zwiększenia racjonalności decyzji podejmowanych przez 
przemyskie JST. Działania w ramach celu 2 zmierzać będą także do 
wydajniejszego zarządzania posiadanymi przez Przemyśl zasobami. 

II.2 Planowane produkty 
działania 

Efektywny Urząd - poprawa efektywności funkcjonowania urzędu 
miejskiego poprzez wdrożenie usprawnień Produktem tego 
przedsięwzięcia będzie: 1. Pogłębiony Audyt organizacyjny-1, 2. Raport z 
pogłębionego audytu organizacyjnego wraz rekomendacjami 
dotyczącymi poprawy efektywności i wydajności realizowanych zadań 
przez urząd – 1, 3. Opisy stanowisk pracy wraz z opisem kompetencji na 
poszczególnych stanowiskach - ok. 280 szt., 4. Liczba wydziałów i 
samodzielnych jednostek organizacyjnych korzystających z doradztwa na 
etapie wdrożenia (30 wydziałów i jednostek organizacyjnych x 4 godz. tj. 
ok. 120 godz.) - ok. 30 wydziałów i jednostek, 5. Liczba osób 
korzystających ze wsparcia coachingowego na etapie wdrożenia (40 
godz.) - wg. potrzeb, 6. Liczba pracowników zaangażowanych we 
wdrożenie usprawnień organizacyjnych – ok. 280 osób, 7. Raport 
powdrożeniowy zawierający ocenę wdrożonych rozwiązań co pozwoli je 
doskonalić i uzupełniać o nowe elementy -1, 8. Liczba pracowników 
biorących udział w badaniu ankietowym oceniającym wdrożone 
rozwiązania –ok. 280 osób, 9. badanie ankietowe satysfakcji klienta-1  
Opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji społecznej. Produktem 
tego przedsięwzięcia będzie: 1. Docelowa Strategia Partycypacji 
Społecznej-1, 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej dot. konsultacji 
społecznych-1, 3. Badania opinii publicznej, Badania fokusowe, punkt 
konsultacyjny w przestrzeni publicznej dla mieszkańców/utworzona na 
stronie internetowej miasta przedmiotowa zakładka dedykowana 
mieszkańcom, 4. Raport z badania opinii mieszkańców (ok. 1000 osób - 
mieszkańcy miasta, użytkownicy miasta, organizacje pozarządowe, 
środowisko biznesowe i naukowe)-1, 5. 40 godzin szkoleń pracowników 
Urzędu Miejskiego z zakresu partycypacji społecznej (100 pracowników x 
8 godzin w 5 grupach po 20 osób), 6. 60 godzin warsztatów dla 
mieszkańców (500 osób x 3 godz. w grupach po 25 osób) 7. 45 godzin 
doradztwa w procesie wdrażania strategii wg. potrzeb, 8. Plan kampanii 
informacyjnej-1 9. Pilotażowa Strategia Partycypacji Społecznej-1 
Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej 
Produktem tego przedsięwzięcia będzie: 1. Strategia komunikacji 
wewnętrznej-1, 2. Audyt komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim-
1, 3. Kompleksowy raport, zawierający: - analizę wyników, - opis 
wniosków, - ogólne rekomendacje usprawnień-1, 4. Liczba osób 



   

 

  

88 

uczestniczących w konsultacjach dla kadry zarządzającej oraz kluczowych 
pracowników planuje się ok. 30 osób (ok. 1 godz. na osobę, łącznie 30 
godzin), 5. Liczba pracowników uczestniczących w badaniach planuje się 
ok 280 osób. 

II.3 Planowane rezultaty 
działania 

Rezultatem realizacji przedsięwzięcia "Efektywny Urząd - poprawa 
efektywności funkcjonowania urzędu miejskiego poprzez wdrożenie 
usprawnień" będzie przede wszystkim: • wzrost efektywności realizacji 
zadań przez ok. 280 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, 
umiejętność zarządzania i wykorzystywania wdrożonych nowych 
rozwiązań w zakresie organizacji Urzędu Miejskiego skutkujących 
poprawą sprawności instytucjonalnej miasta Przemyśla, • zapewnienie 
profesjonalnej obsługi dla realizowanych usług i e-usług przez miasto 
Przemyśl, dzięki wdrożeniu usprawnień organizacyjnych, • poprawa 
komunikacji wewnętrznej wynikająca z czytelnego podziału ról i 
stanowisk oraz poprawa dostępności do usług i informacji wytwarzanych 
przez Urząd Miejski.  
Realizacja przedsięwzięcia "Opracowanie i wdrożenie strategii 
partycypacji społecznej" spowoduje: podniesienie świadomości 
społeczeństwa na temat współdecydowania o rozwoju i przyszłości 
miasta, podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego w 
zakresie partycypacji społecznej, wzrost liczby mieszkańców 
uczestniczących w konsultacjach społecznych (w tym osób młodych): - 
konsultacje dotyczące spraw osiedlowych (dzielnicowych) przeciętnie do 
50 osób (począwszy od 2024 r.) - konsultacje dotyczące spraw 
pozostających w sferze ogólnomiejskiej: przeciętnie od 50 (począwszy od 
2024 r.) - konsultacje projektów aktów uchwał: 5 % wszystkich uchwał do 
50 osób (począwszy od 2024 r.).  
Następstwem opracowania i wdrożenia strategii komunikacji 
wewnętrznej będzie: poprawa przepływu informacji między komórkami 
i jednostkami organizacyjnymi, sprawniejsza i efektywniejsza realizacja 
zadań wzrost zaufania w urzędzie, większa świadomość wpływu procesu 
komunikacji na jakość uzyskiwanych rezultatów, zwiększenie motywacji 
wewnętrznej pracowników, więcej zrozumienia i harmonii w relacjach 
między pracownikami, większa integracja pracowników oraz poczucie 
współzależności i współodpowiedzialności, oraz większa aktywność i 
zaangażowanie pracowników i kadry kierowniczej w procesy zmian 
organizacyjnych. 

II.4 Beneficjenci działania Beneficjentami bezpośrednimi przedsięwzięć będą: Prezydent Miasta 
Przemyśla, Rada Miejska w Przemyślu, pracownicy JST, pracownicy 
jednostek miejskich, członkowie organizacji pozarządowych, członkowie 
komisji społecznych itp. 
Beneficjentem końcowym realizacji przedsięwzięć będą przede 
wszystkim pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych 
miasta. Dzięki podniesieniu wiedzy, kompetencji i umiejętności zyskają 
na tym również mieszkańcy, którzy będą mogli liczyć na dużo wyższy 
stopień sprawności instytucjonalnej. To niewątpliwie podnosi jakość 
życia mieszkańców i pozwala świadczyć usługi i e-usługi na dużo wyższym 
poziomie. 

II.5 Standardy dostępności Wdrożenie przedsięwzięć pozwala na wzrost dostępności usług dla 
wszystkich mieszkańców, w tym grup o szczególnych potrzebach i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i wpisuje się w założenia 
Programu Dostępność Plus 2018-2025. Przedsięwzięcia będą 
realizowane z uwzględnieniem Zał. nr 2. Standardy dostępności dla 
polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt uwzględnia 
standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede 
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wszystkim poprzez: • zgodność ze standardem WCAG 2.1; • materiały 
będą opracowane w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach 
alternatywnych (na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla 
osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się 
płynnie; • wszystkie spotkania organizowane w ramach realizacji 
przedsięwzięcia będą prowadzone w miejscu pozbawionym barier 
architektonicznych, istotne informacje będą dystrybuowane (lub 
redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich 
zainteresowanych, niezależnie od sprawności. Ponadto opracowana i 
wdrożona strategia dostępności spełniać będzie wszelkie standardy 
dostępności cyfrowej przewidziane innymi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce w tym: • 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w 
Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 2006 roku; • Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych; • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych. W przypadku opracowań tradycyjnych w 
ramach realizowanych przedsięwzięć treści przygotowywane, 
publikowane oraz podawane do publicznej wiadomości w ramach 
realizacji tego przedsięwzięcia będą przygotowywane, tak aby jej 
interpretacja nie stanowiła barier dla różnego rodzaju oprogramowania 
wspierającego osoby ze szczególnymi potrzebami. 

II.6 Włączenie społeczności 
lokalnej 

Mieszkańcy miasta będą włączani w proces przygotowania realizacji 
przedsięwzięć w ramach tego działania głównie poprzez uczestnictwo w 
specjalistycznych warsztatach (np. w ramach przedsięwzięcia 
"opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji społecznej" przewiduje 
się warsztaty dla ok. dla ok. 500 mieszkańców) , które prowadzić będą 
eksperci. Na podstawie danych uzyskanych od mieszkańców i innych 
interesariuszy oraz prowadzonych równolegle w ramach przedsięwzięć 
badań (np. w ramach przedsięwzięcia "opracowanie i wdrożenie strategii 
partycypacji społecznej" przewiduje się przeprowadzenie pogłębionej 
analizy barier i preferencji mieszkańców - badania opinii publicznej, 
badania fokusowe, utworzenie terenowego punktu konsultacyjnego w 
przestrzeni publicznej dla mieszkańców/utworzenie na stronie 
internetowej miasta przedmiotowej zakładki dedykowanej 
mieszkańcom) prowadzone będą prace przygotowawcze i diagnostyczne. 
Przeprowadzenie oceny wdrożonych rozwiązań, np. w ramach 
przedsięwzięcia "poprawa efektywności funkcjonowania urzędu 
miejskiego poprzez wdrożenie usprawnień", planuje się w drodze m.in. 
badania satysfakcji klienta. Realizowane przedsięwzięcia mają na celu 
podniesienie sprawności instytucjonalnej głownie poprzez podniesienie 
kwalifikacji wiedzy i umiejętności w różnych obszarach pracowników 
lokalnego samorządu. Pracownicy administracji, których spory odsetek 
to mieszkańcy miasta, będą zaangażowani w podejmowane działania na 
każdym z etapów jego realizacji. 

II.7 Informacja i promocja Powodzenie realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach tego 
działania w dużej mierze oparte jest o budowę zaufania do nowego 
innego wymiaru kontaktu mieszkańców z lokalnymi władzami. 
Informowanie oraz włączanie w proces przygotowania i realizacji 
przedsięwzięć samych mieszkańców pozwoli na naturalne wyłonienie 
ambasadorów proponowanych rozwiązań wśród lokalnej społeczności. 
Utożsamianie się mieszkańców z działaniem i realizowanymi 
przedsięwzięciami poza prowadzonymi akcjami informacyjnymi z 
wykorzystaniem zwyczajowych form komunikacji: strona www, Biuletyn 
Informacji Publicznej, aplikacja mobilna, lokalne media, dedykowane 
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strony internetowe, to jeden z najważniejszych nośników informacji na 
temat realizacji przedmiotowych przedsięwzięć. W ramach realizacji 
przedsięwzięcia "opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji 
społecznej" planowane jest przeprowadzenie szerokiej kampanii 
informacyjnej adresowanej do mieszkańców. Miejsca, w przestrzeni 
miejskiej, powiązane z realizacją przedsięwzięć zyskają dedykowane 
oznakowanie, które będzie również wynikiem konsultacji społecznych i 
będzie zaprojektowane w sposób ergonomiczny i dostępny dla 
wszystkich w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Informacje oraz 
wszelkie przekazy będą przygotowywane prostym i zrozumiałym dla 
każdego językiem, aby zapewnić komfort korzystania z wdrożonych 
narzędzi. 

II.8 Trwałość działania  Po zakończeniu realizacji działania Miasto będzie utrzymywało wdrożone 
narzędzia co najmniej w formie wdrożonej, ale też będzie pokrywać z 
własnego budżetu koszty związane z koniecznością wprowadzania zmian 
i modernizacji. Wdrożone narzędzia będą spełniały wymogi dostępności, 
w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami, co będzie realizować miasto 
we własnym zakresie po zakończeniu realizacji każdego z przedsięwzięć 
wchodzących w skład niniejszego działania. W okresie trwałości miasto 
będzie dążyło do wsparcia rozwiązań rozwojowych dla wdrożonych 
narzędzi i przedsięwzięć, tak aby były one nie mniej atrakcyjne dla 
beneficjentów bezpośrednich oraz beneficjentów końcowych. W 
szczególności w przypadku rozwiązań przyjętych w zasadach i strategii 
komunikacji trwałość przedsięwzięcia zostanie utrzymana poprzez ich 
kontynuację. Planuje się, iż strategia komunikacji będzie replikowana w 
jednostkach miejskich. Przedsięwzięcie to przyniesie szereg korzyści w 
perspektywie długofalowej. Rozwiązanie będzie utrzymywane i 
rozwijane z zaangażowaniem środków własnych przemyskiego 
samorządu w porozumieniu z kierownikami jednostek. Planuje się na 
bieżąco badać potrzeby rozwoju wdrożonej strategii. Wszelkie działania 
rozwojowe w zakresie tego przedsięwzięcia będą poddawane 
konsultacjom z kierownikami jednostek, aby zapewnić spójność zarówno 
rozwiązania systemowego jak i potrzeb poszczególnych jednostek. 
Prowadzone będą również cyklicznie badania oceny komunikacji 
wewnętrznej, w których udział będą brali pracownicy. Trwałość 
przedsięwzięcia "opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji 
społecznej" zostanie utrzymana poprzez kontynuację przyjętych 
rozwiązań dotyczących poszczególnych stanowisk, komórek i całego 
Urzędu. Oceny wdrożonych rozwiązań będą przeprowadzane cyklicznie, 
z własnych środków, w drodze ankiet dla pracowników i badania 
satysfakcji klienta. Opracowane opisy stanowisk pracy wraz z opisem 
kompetencji na poszczególnych stanowiskach zostaną wdrożone do 
stosowania i będą użytkowane po zakończeniu projektu, a także 
aktualizowane na bieżąco z własnych środków. Z kolei opracowanie i 
wdrożenie strategii partycypacji społecznej wymaga akceptacji przez 
Radę Miasta (w zakresie niezbędnym do wprowadzenia uchwałą), 
uwzględnienia w polityce informacyjnej miasta (strona internetowa, 
media społecznościowe), programie podnoszenia kompetencji 
pracowników JST oraz nadzoru nad procesem ewaluacji i doskonalenia 
przyjętych rozwiązań (dokonywanie przeglądów). W przyszłości zakłada 
się wdrożenie odpowiednich zasad również w pozostałych jednostkach 
miejskich. Nie generuje dodatkowych kosztów (realizacja siłami 
własnymi, w ramach zakontraktowanych wynagrodzeń i zadań). 
Wypracowane standardy będą w przyszłości udostępniane innym 
miastom jako wzór. 

II.9 Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania 

Nazwa przedsięwzięcia: Efektywny Urząd - poprawa efektywności funkcjonowania urzędu 
miejskiego poprzez wdrożenie usprawnień 
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Opis i zakres przedmiotowy: 

W ramach przedsięwzięcia, które uzupełnione będzie odrębnym 
przedsięwzięciem obejmującym audyt kompetencji i podnoszenie 
kompetencji pracowników zrealizowane zostaną zadania: 1. 
Wypracowanie opisu przedmiotu zamówienia i wybór wykonawcy (III kw. 
2021). 2. Przeprowadzenie pogłębionego audytu organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego (IV kw. 2021). Badanie identyfikujące kluczowe niesprawności 
organizacyjne, kulturę organizacyjną, zaangażowanie pracowników: - 
badanie wśród pracowników (badania jakościowe i ilościowe 
pracowników dot. szczegółów z zakresu ich pracy – zadań, organizacji, 
komunikacji) obejmie ok. 280 pracowników, czas trwania badania od 0,5 
h do 2 h; - wywiady z kadrą zarządzającą (z każdym z 
naczelników/kierowników zostanie przeprowadzony szeroki wywiad 
dotyczący pracy i organizacji jego komórki oraz podległych stanowisk). 
Określone zostaną zadania realizowane w komórce poza komputerem 
(prace koncepcyjne, praca w terenie, spotkania, etc.) obejmie ok. 30 
osób, czas trwania wywiadu od 0,5 do 2 h; - analiza regulaminu 
organizacyjnego i schematów organizacyjnych; - analiza zakresów 
czynności; - przegląd procedur i procesów; - badanie obciążenia pracą 
pracowników urzędu miejskiego, 3. Opracowanie Raportu z audytu. 
Raport będzie zawierał szczegółowe dane (wyniki) dotyczące pracy 
poszczególnych pracowników, analizy i wnioski dotyczące 
poszczególnych stanowisk, komórek i całego Urzędu, rekomendacje 
dotyczące możliwości poprawy efektywności i wydajności realizowanych 
przez poszczególne działy zadań, działania usprawniające i naprawcze 
dostosowane do możliwości urzędu, czynniki utrudniające efektywną 
realizację założonych celów rozwojowych, charakterystykę wydziałów 
zawierającą m.in. rozpoznanie mocnych i słabych stron (I kw. 2022), 4. 
Opracowanie opisów stanowisk pracy wraz z profilem kompetencyjnym 
oraz opisem dostępności stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz możliwości elastycznych form realizowania obowiązków (II kw. 
2022). 5. Wdrożenie działań wskazanych w rekomendacjach 
opracowanych w wyniku przeprowadzonego audytu. Wstępnie 
przewiduje się co najmniej ok. 4 godziny wsparcia w formie doradztwa 
dla każdej komórki organizacyjnej tj. 30 wydziałów i samodzielnych 
stanowisk pracy x 4 godziny (łącznie w zależności od potrzeb przewiduje 
się ok. 120 godzin doradztwa), i ok. 40 godzin wsparcia coachingowego 
wg. potrzeb dla osób potrzebujących wsparcia (III kw. 2022-III kw. 2023). 
6. Przeprowadzenie oceny wdrożonych rozwiązań w drodze ankiet dla 
pracowników i badania satysfakcji klienta i sporządzenie raportu 
powdrożeniowego zawierającego ocenę wdrożonych rozwiązań, co 
pozwoli je doskonalić i uzupełniać o nowe elementy. (IV kw. 2023). 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: III-2021 – III-2023 

Szacunkowy koszt (w zł): 250 000,00 

Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji społecznej 

Opis i zakres przedmiotowy: 

1. Powołanie zespołu zadaniowego, wypracowanie opisu przedmiotu 
zamówienia i wybór wykonawcy, (III kw.2021) 2. Przygotowanie badań i 
analiz poprzedzających opracowanie strategii (w tym m.in. opracowanie 
założeń do badań sprawdzających preferencje mieszkańców w zakresie 
barier i form komunikacjim.in. opracowanie ankiety) 2. Przeprowadzenie 
pogłębionej analizy barier i preferencji mieszkańców /badania opinii 
publicznej, badania fokusowe, utworzenie terenowego punktu 
konsultacyjnego w przestrzeni publicznej dla mieszkańców/utworzenie 
na stronie internetowej miasta przedmiotowej zakładki dedykowanej 
mieszkańcom (IV kw. 2021) 3. Opracowanie scenariuszy konsultacji i ich 
skonsultowanie. W szczególności opracowanie form i kanałów 
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komunikacji oraz założeń do włączenia mieszkańców w różnych 
obszarach życia miasta (proces współdecydowania mieszkańców w 
kwestiach inwestycyjnych, społecznych, edukacyjnych i usługowych), - 
zależnie od wyników zad. 2 - (I-II kw. 2022) 4. Przygotowanie do 
wdrożenia i wdrożenie pilotażowej wersji Strategii Partycypacji 
Społecznej. (III kw.2022-III kw. 2023): a. Przygotowanie pracowników JST 
do wdrożenia pilotażu – szkolenia, panele dyskusyjne, również wsparcie 
w formie doradztwa 25 godz. wg. potrzeb (IV kw. 2022 – I kw. 2023) b. 
Szkolenia dla ok.100 pracowników Urzędu Miejskiego (II -III kw. 2023) c. 
warsztaty dla ok. 500 mieszkańców (II -III kw. 2023) d. kampania 
informacyjna ( II-III kw. 2023) 5. Ewaluacja założeń oraz wypracowanie i 
wdrożenie docelowej wersji Strategii Partycypacji Społecznej oraz 
opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej dot. konsultacji 
społecznych. W procesie tym przewiduje się ok. 20 godzin wsparcia w 
formie doradztwa wg. potrzeb. (II -III kw. 2023) 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: I-2022 – IV-2023 

Szacunkowy koszt (w zł): 200 000,00 

Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej 

Opis i zakres przedmiotowy: 

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną zadania: 1. wypracow. 
opisu przedmiotu zamówienia i wybór wykonawcy ( III kw. 2021) 2. audyt 
komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu składający 
się z następujących elementów: a) przygotowanie badania i 
przygotowanie materiałów promujących badanie (działanie opcjonalne) , 
b) przeprowadzenie wywiadów indywidualnych (ok. 30 osób) polegać 
będzie na przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy lub grupowej 
dyskusji z wybranymi pracownikami Urzędu Miejskiego reprezentującymi 
poszczególne szczeble w strukturze Urzędu i jego wydziały. Badanie 
zorganizowane zostanie w formie wywiadów indywidualnych trwających 
ok. 1h każdy. Wywiady będą nagrywane bądź spisywane. Ze względu na 
trwającą pandemię możliwa organizacja badania w formie online via 
Skype, MSTeams lub innego tego typu narzędzia, jeśli sytuacja 
epidemiologiczna na to pozwoli zorganizowane zostaną spotkania 
bezpośrednie. Wywiady pogłębione przeprowadz. zost. z pracownikami, 
zróżnicowanymi pod względem stanowiska, j. org. i lokalizacji. W miarę 
możliwości próba będzie zróżnicowana także pod wzgl. płci, wieku i stażu 
pracy. c) bad. ankietowe wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego (ok. 
280 osób) zostanie zrealizowane techniką CAWI (online). Dane zbierane 
będą za pomocą narzędzia internetowego i na serwerze. Zaproszenie do 
badania dostaną wszyscy pracownicy. Wysyłka zaproszeń będzie również 
przeprowadzona za pomocą takiego narzędzia, dzięki czemu: - 
zwiększona zostanie wiara respondentów w anonimowy charakter 
badania, - możliwe będzie kierowanie przypomnień o badaniu jedynie do 
osób, które nie wypełniły ankiety lub jej nie dokończyły, - rozciągnięcie 
realizacji badania na 2 tygodnie w celu umożliwienia udziału w badaniu 
osobom chwilowo nieobecnym lub wyjątkowo zajętym, - przygotowanie 
prostej i atrakcyjnej wizualnie ankiety, - umożliwianie wygodnego 
wypełniania ankiety także na urządzeniach mobilnych, - przestrzeganie 
limitu długości wywiadu (5-15 minut). d) Po zakończonych badaniach 
przygotowany zostanie kompleksowy raport, który zawierać będzie: - 
analizę wyników, - opis wniosków, - ogólne rekomendacje usprawnień. 
Audyt przeprowadzony zostanie w okresie od I kw. 2022 do II kw. 2022) 
3. wyprac. strategii komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim, w 
tym szerokie konsultacje założeń z zarządzającymi i pracownikami (III-IV 
kw. 2022), 4. przygot. kluczowych pracowników oraz kadry zarządzającej 
(ok. 30 osób) do wdrożenia strategii komunikacji wewnętrznej i 
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uruchomienie wdrożenia. Przewiduje się według potrzeb ok. 1 godz. 
wsparcia w formie doradztwa dla 30 osób (30 osób x 1 godz.) łącznie ok. 
30 godz. (IV kw. 2022-I kw. 2023), 5. Ewaluacja założeń oraz wypracow. 
docelowej wersji strategii komunikacji wewnętrznej (II kw. 2023). 
Przedsięwzięcie opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji 
wewnętrznej komplementarne będzie z przedsięwzięciem Program 
doskonalenia kompetencji miękkich pracowników samorządowych. 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: II-2022 – III-2022 

Szacunkowy koszt (w zł): 506 000,00 

Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

III. Planowane źródła finansowania działania 

Nazwa przedsięwzięcia: Efektywny Urząd - poprawa efektywności funkcjonowania urzędu 
miejskiego poprzez wdrożenie usprawnień 

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2022 168 000,00 Dotacje na projekt EOG 

2023 82 000,00 Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji społecznej 

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2022 130 000,00 Dotacje na projekt EOG 

2023 70 000,00 Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej 

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2022 56 000,00 Dotacje na projekt EOG 

 

2.2 Wdrażanie standardów dostępności instytucji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl 

I. Informacje ogólne 

I.1 Tytuł działania 2.2 Wdrażanie standardów dostępności instytucji na terenie Gminy 
Miejskiej Przemyśl 

I.2 Planowany czas trwania 
działania 

II 2021 – IV 2023 

I.3 Całkowity koszt realizacji 
działania (w zł) 

567 700,00 

I.4 Podmiot realizujący działanie 
(lider działania) 

Gmina Miejska Przemyśl 

I.5 Cel strategiczny 2. Efektywny samorząd - świadczenie wysokiej jakości usług publicznych 

II. Szczegółowy zakres działania 

II.1 Krótki opis działania W ramach działania 2.2 Wdrażanie standardów dostępności instytucji na 
terenie Gminy Miejskiej Przemyśl zakłada się realizację przedsięwzięć 
związanych z wypracowaniem standardów dostępności cyfrowej 
instytucji Miasta Przemyśla oraz standardów dostępności przestrzeni i 
instytucji publicznych. Realizacja obu komplementarnych wobec siebie 
przedsięwzięć, stanowi odpowiedź zarówno na zwiększające się 
zapotrzebowanie na e-usługi w Przemyśli oraz odpowiedź na zachodzące 
zmiany społeczno-demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa, 
rosnącą liczbę osób z niepełnosprawnościami. Założone działania mają za 
zadanie wypracować także model współpracy z 
osobami/interesariuszami zmian, do których będą one celowane, w 
oparciu o model partycypacyjno-konsultacyjny, z którego jak wynika z 
przeprowadzonych badań, były one do tej pory wyłączone. 
Wypracowane rezultaty działania 2.2 pozwolą zatem na szerokie 
włączenie mieszkańców w proces wprowadzania zmian, jak i 
przygotowanie podłoża do stworzenia tego typu mechanizmów w 
przyszłości. Działania te stanowią zatem także odpowiedź na deficyt 
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udziału mieszkańców we współzarządzaniu miastem, co docelowo 
przełoży się także na poprawę efektywności funkcjonowania JST i 
poprawę jakości i dostępności świadczonych przez nie usług.   
Przedsięwzięcia planowane w ramach działania 2.1 oraz 2.2 mieszczą się 
w ramach wytyczonego celu 2. Efektywny samorząd - świadczenie 
wysokiej jakości usług publicznych, który odnosi się do zadań związanych 
z poprawą jakości i dostępności świadczonych usług, a także zwiększenia 
racjonalności decyzji podejmowanych przez przemyskie JST. Działania w 
ramach celu 2 zmierzać będą także do wydajniejszego zarządzania 
posiadanymi przez Przemyśl zasobami. 

II.2 Planowane produkty 
działania 

Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI) - produkt podstawowy tego 
przedsięwzięcia to: 1. Wdrożony wspólny system PSI w 60 jednostkach 
organizacyjnych miasta Przemyśla oraz Urzędzie Miejskim w Przemyślu; 
2. Opracowany standard dostępności cyfrowej; 3. 60 jednostek przyjmie 
i opublikuje deklarację dostępności; 4. Przeszkolone 100 osób, 
administratorów lokalnych stron oraz redaktorów w zakresie 
publikowania informacji w oparciu o standardy dostępności; 5. 
Przeszkolone 80 osób w zakresie przygotowywania informacji opartych o 
prosty język przekazu treści, łatwy do interpretacji przez narzędzia 
wspomagające osoby ze szczególnymi potrzebami w tym z 
niepełnosprawnością. 6. Włączone 100 osób w warsztaty dla 4 grup po 
25 osób przedsiębiorców z terenu Przemyśla w zakresie wdrażania 
narzędzi dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych, których 
realizatorem są przedsiębiorcy; 7. 10 zbiorów danych dla Portalu 
Otwartych Danych Miejskich pozyskanych z systemu PSI; 8. Zrealizowane 
4 kampanie informacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie 
potrzeb zapewnienia dostępności cyfrowej.  
Przemyśl dostępny 1. Audyt dostępności przestrzeni Starego Miasta, 2. 
Audyt dostępności urzędu i wybranych jednostek miejskich, 3. Raport o 
stanie dostępności zawierający opis diagnozy, zidentyfikowane bariery, 
zalecenia oraz wnioski i wskazania dotyczące poprawy w zakresie szeroko 
rozumianej dostępności), 2 4. Opracowane Miejskie Standardy 
Dostępności dla miasta Przemyśla, 5. Liczba pracowników Urzędu 
Miejskiego i jednostek miejskich przeszkolonych z zakresu dostępności (2 
edycje, ok. 8 godz., ok. 100 osób podzielonych na 4 grupy), 6. Liczba osób 
korzystających ze wsparcia doradczego, w tym indywidualnego (ok. 30 
godz.)- ok. 30 osób 

II.3 Planowane rezultaty 
działania 

Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI) • Wdrożony standard 
dostępności cyfrowej w mieście Przemyślu w 60 jednostkach 
organizacyjnych miasta Przemyśla oraz Urzędzie Miejskim w Przemyślu; 
• Zwiększenie liczby osób odwiedzających stronę miasta oraz BIP z 700 
tys. rocznie do 1 mln odwiedzin w pierwszym roku wdrożenia; • 
Skuteczniejsza komunikacja drogą cyfrową ze wszystkimi mieszkańcami 
bez względu na posiadane przez nich ograniczenia sprawności, 
mobilności czy percepcji; • Wzrost wiedzy i umiejętności urzędników w 
zakresie przygotowywania stron i ich treści w oparciu o standardy 
dostępności cyfrowej; • Wzrost wiedzy i umiejętności przedsiębiorców w 
zakresie prowadzenia polityki informacyjnej zgodnej ze standardami 
dostępności cyfrowej; • Zapewnienie dostępu do informacji dla klientów 
o szczególnych potrzebach korzystających ze stron internetowych/BIP 
miasta i miejskich jednostek organizacyjnych; •  Promocja standardów 
dostępności cyfrowej wśród podmiotów publicznych, niepublicznych 
oraz komercyjnych w zakresie stosowania przez nie standardów 
dostępności na swoich witrynach internetowych oraz w aplikacjach 
mobilnych • Zwiększenie poczucia transparentności działania lokalnego 
samorządu wśród mieszkańców miasta; • Wzrost zaufania społeczności 
do lokalnych instytucji publicznych; • Podniesienie jakości życia 
mieszkańców miasta Przemyśla poprzez zniwelowanie lub wykluczenie 
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barier dostępności cyfrowej stron i BIP 60 jednostek organizacyjnych 
miasta oraz Urzędu Miejskiego w Przemyślu; Przemyśl dostępny 1. 
Wdrożone standardy dostępności w Mieście Przemyślu w wybranych 
jednostkach organizacyjnych miasta Przemyśla oraz Urzędzie Miejskim w 
Przemyślu, 2. Poprawa dostępności do usług i informacji wytwarzanych 
przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne dla wszystkich mieszkańców 
bez względu na ograniczenia sprawności, mobilności czy percepcji, 3. 
Zwiększenie świadomości potrzeby wdrożenia standardów dostępności; 
4. Wzrost wiedzy i umiejętności urzędników w zakresie dostępności. 5. 
Uwzględnianie w bieżącej pracy różnych potrzeb grup społecznych i 
konieczności dostosowania usług do potrzeb wszystkich mieszkańców. 6. 
Wzrost wiedzy nt. potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 
(np. intelektualną, ruchową, osób niewidomych czy niesłyszących); 7. 
Podniesienie jakości życia mieszkańców miasta Przemyśla poprzez wzrost 
dostępności przestrzeni miejskiej i budynków użyteczności publicznej. 

II.4 Beneficjenci działania Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI) Beneficjentami bezpośrednimi 
będą pracownicy jednostek publicznych, którzy będą odpowiadać za 
przygotowywanie i publikowanie informacji na stronach podmiotów z 
wykorzystaniem ujednoliconego narzędzia gwarantującego jeden 
standard dostępu do publikowanych zasobów informacyjnych. Przemyśl 
dostępny Beneficjentami bezpośrednimi będą pracownicy jednostek 
publicznych, którzy będą odpowiadać za nadanie przestrzeni publicznej 
charakteru zgodnego z wskazaniami wynikającymi z ujednoliconego 
narzędzia gwarantującego jeden standard dostępu, a także biorący udział 
w pracach mieszkańcy i NGO . 
Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI) Beneficjentami końcowymi 
będą mieszkańcy miasta Przemyśla, którzy będę korzystać z zasobów 
informacyjnych oraz dostępu do informacji publicznej jednostek 
miejskich, Portalu Mieszkańca oraz zasobów prezentowanych w aplikacji 
mobilnej, a także Portalu Otwartych Danych Miejskich. Przemyśl 
dostępny grupą docelową przedsięwzięcia będą mieszkańcy Przemyśla 
oraz turyści będący osobami niepełnosprawnymi, starszymi, kobietami w 
ciąży i młodymi ludźmi z małymi dziećmi oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych. 

II.5 Standardy dostępności Wdrożenie przedsięwzięć w ramach tego działania – z wykorzystaniem 
innowacyjnych metod i narzędzi wpłynie na wzrost dostępności usług dla 
wszystkich mieszkańców, w tym grup o szczególnych potrzebach i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i wpisuje się w założenia 
Programu Dostępność Plus 2018-2025. Przedsięwzięcia będą 
realizowane z uwzględnieniem Zał. nr 2. Standardy dostępności dla 
polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt uwzględnia 
standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede 
wszystkim poprzez: • zgodność ze standardem WCAG 2.1; • materiały 
będą opracowane w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach 
alternatywnych (na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla 
osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się 
płynnie; • wszystkie spotkania organizowane w ramach realizacji 
przedsięwzięcia będą prowadzone w miejscu pozbawionym barier 
architektonicznych, istotne informacje będą dystrybuowane (lub 
redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich 
zainteresowanych, niezależnie od sprawności. Ponadto przedsięwzięcia 
spełniać będą wszelkie standardy dostępności cyfrowej przewidziane 
innymi regulacjami prawnymi obowiązującymi zarówno w Unii 
Europejskiej, jak i w Polsce w tym: • Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 
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2006 roku; • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; • Ustawy z 
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W przypadku opracowań 
tradycyjnych w ramach przedsięwzięcia e-Urzędnik, treści 
przygotowywane oraz publikowane i podawane do publicznej 
wiadomości w ramach realizacji tego przedsięwzięcia będą 
przygotowywane, tak aby ich interpretacja nie stanowiła barier dla 
różnego rodzaju oprogramowania wspierającego osoby ze szczególnymi 
potrzebami. 

II.6 Włączenie społeczności 
lokalnej 

Mieszkańcy miasta będą włączani w proces przygotowania realizacji 
przedsięwzięć w ramach tego działania głównie poprzez to, że na 
podstawie danych uzyskanych od mieszkańców i innych interesariuszy 
oraz prowadzonych równolegle w ramach przedsięwzięć badań, 
prowadzone będą prace przygotowawcze i diagnostyczne. W 
szczególności w ramach przedsięwzięcia "Przemyśl dostępny" audyt 
dostępności przestrzeni Starego Miasta dla osób o specyficznych 
potrzebach oraz audyt dostępności Urzędu Miejskiego i jednostek 
miejskich realizowany będzie z udziałem mieszkańców, a zwłaszcza osób 
ze specjalnymi potrzebami i we współpracy z organizacjami zrzeszającymi 
osoby z niepełnosprawnością. Z udziałem interesariuszy odbywać się 
będą również prace nad opracowaniem Miejskich Standardów 
Dostępności dla Miasta Przemyśla. Z kolei w ramach przedsięwzięcia 
"Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)" przewiduje się konsultacje 
przygotowanych rozwiązań z przedstawicielami jednostek. Realizowane 
przedsięwzięcia mają na celu podniesienie sprawności instytucjonalnej 
głownie poprzez podniesienie kwalifikacji wiedzy i umiejętności w 
różnych obszarach pracowników lokalnego samorządu. Pracownicy 
administracji, których spory odsetek to mieszkańcy miasta będą 
zaangażowani w podejmowane działania na każdym z etapów realizacji 
działania. 

II.7 Informacja i promocja Powodzenie realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach tego 
działania w dużej mierze oparte jest o budowę zaufania do nowego 
innego wymiaru kontaktu mieszkańców z lokalnymi władzami. 
Informowanie oraz włączanie w proces przygotowania i realizacji 
przedsięwzięć samych mieszkańców pozwoli na naturalne wyłonienie 
ambasadorów proponowanych rozwiązań wśród lokalnej społeczności. 
Utożsamianie się mieszkańców z działaniem i realizowanymi 
przedsięwzięciami poza prowadzonymi akcjami informacyjnymi z 
wykorzystaniem zwyczajowych form komunikacji: strona www, Biuletyn 
Informacji Publicznej, aplikacja mobilna, lokalne media, dedykowane 
strony internetowe, to jeden z najważniejszych nośników informacji na 
temat realizacji przedmiotowych przedsięwzięć. Miejsca, w przestrzeni 
miejskiej powiązane z realizacją przedsięwzięć zyskają dedykowane 
oznakowanie, które będzie również wynikiem konsultacji społecznych i 
będzie zaprojektowane w sposób ergonomiczny i dostępny dla 
wszystkich, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Informacje oraz 
wszelkie przekazy będą przygotowywane prostym i zrozumiałym dla 
każdego językiem, aby zapewnić komfort korzystania z wdrożonych 
narzędzi. W szczególności po zakończonym wdrożeniu przedsięwzięcia 
"Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)" przeprowadzona zostanie 
akcja informacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców dotycząca 
korzystania z funkcjonalności stron i udogodnień dla osób ze 
szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością. 
Planowane są również działania promocyjne w zakresie promocji 
standardów dostępności, zachęcające inne podmioty (organizacje, 
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stowarzyszenia, firmy) do budowania stron dostępnych cyfrowo wg. 
określonych standardów. 

II.8 Trwałość działania  Po zakończeniu realizacji działania wdrożone rozwiązania będą 
utrzymywane i rozwijane z zaangażowaniem środków własnych 
przemyskiego samorządu w porozumieniu z kierownikami jednostek oraz 
współpracy z mieszkańcami miasta. Beneficjent bezpośredni planuje na 
bieżąco badać potrzeby rozwoju narzędzia wdrożonego w ramach 
przedsięwzięcia "Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)" poprzez 
opracowanie ogólnodostępnego formularza elektronicznego, poprzez 
który będzie możliwe zgłaszanie uwag, propozycji zmian oraz modyfikacji 
w funkcjonalnościach systemu CMS. System docelowo będzie połączony 
z aplikacją mobilną „Miasto Przemyśl” z której już teraz korzysta aktywnie 
około 5 tys. użytkowników. Obecnie trwają również prace nad 
wdrożeniem „Systemu Komunikacji z Mieszkańcami” oraz „Systemu 
Planowania wizyt w Urzędzie i jednostkach”, który będzie również częścią 
wspólnego systemu CMS w mieście Przemyślu. Funkcjonalności te będą 
dostępne również z poziomu aplikacji mobilnej „Miasto Przemyśl”. 
Wszelkie działania rozwojowe w zakresie tego przedsięwzięcia będą 
poddawane konsultacjom z kierownikami jednostek, aby zapewnić 
spójność zarówno rozwiązania systemowego jak i potrzeb 
poszczególnych jednostek. Docelowo system CMS będzie 
dostosowywany na bieżąco do wymagań prawnych w zakresie 
dostępności, co pozwoli zapewnić ten sam poziom dostępu do zmian w 
tym samym czasie we wszystkich jednostkach miejskich objętych 
realizacją przedsięwzięcia. Prowadzone będą również raz do roku 
badania oceny stron i rozwiązań, w których udział będą brali mieszkańcy, 
przedsiębiorcy oraz zainteresowane środowiska. Miasto Przemyśl będzie 
utrzymywać i rozwijać w latach następnych system ze środków własnych 
w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi włączonymi w realizację 
przedsięwzięcia oraz z nowymi w okresie trwałości i po jego zakończeniu. 
Trwałość przedsięwzięcia "Przemyśl dostępny" zostanie utrzymana 
poprzez wdrożenie rozwiązań przyjętych w Miejskich Standardach 
Dostępności dla Miasta Przemyśla. Wskazania i zalecenia dotyczące 
poprawy szeroko rozumianej dostępności będą utrzymane po 
zakończeniu projektu. Będą sporządzane cykliczne raporty o stanie 
dostępności. Będą realizowane wewnętrzne szkolenia dot. dostępności. 
Działania te będą podejmowane ze środków własnych. 

II.9 Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania 

Nazwa przedsięwzięcia: Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI) 

Opis i zakres przedmiotowy: 

PSI będzie odpowiedzią na oczekiwania kierowników jednostek 
oświatowych, które obecnie nie posiadają zasobów pozwalających na 
świadczenie usługi dostępu do informacji publicznej w sposób 
niedyskryminujący beneficjentów końcowych ze szczególnym 
uwzględnieniem niepełnosprawności. Wdrożenie zostanie oparte o 
przepisy w zakresie dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych opracowanych i obowiązujących zarówno na 
terenie Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Po dokonanej analizie, 
konsultacjom z przedstawicielami jednostek miejskich, zostaną poddane 
zaplanowane funkcjonalności systemu. Przy okazji realizacji tego 
przedsięwzięcia zostaną opracowane standardy dostępności cyfrowej, w 
których znajdą się wytyczne w zakresie przygotowywania stron oraz 
treści, aby spełniały one wymogi prawne i formalne. Dla wszystkich 
jednostek zostaną opracowane layouty stron internetowych oraz jeden 
wspólny dla Biuletynu Informacji Publicznej. Po zakończonym wdrożeniu 
rozpoczęta zostanie akcja informacyjna skierowana do wszystkich 
mieszkańców oraz działania promocyjne w zakresie promocji standardów 
dostępności zachęcające inne podmioty (organizacje, stowarzyszenia, 
firmy) do budowania stron dostępnych cyfrowo wg. określonych 
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standardów. PSI będzie również stanowił źródło danych dla Portalu 
Otwartych Danych Miejskich (Open data). Etapy wdrożenia: 1. Analiza 
potrzeb w zakresie przeprowadzenia wdrożenia PSI (III i IV kw. 2021r.); 2. 
Konsultacje przygotowanych rozwiązań z przedstawicielami jednostek (III 
i IV kw.2021r.); 3. Opracowanie dokumentacji przedwdrożeniowej (II,III i 
IV kw. 2021r.); 4. Organizacja warsztatów dla pracowników: placówek 
oświatowych, jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli spółek 
komunalnych w opracowania i wdrożenia standardów dostępności w 
Mieście Przemyślu (II,III i IV kw. 2021r.); 5. Opracowanie standardów 
dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
podległych Prezydentowi Miasta (II,III i IV kw. 2021r.); 6. Prace 
programistyczne nad stworzeniem systemu CMS, PSI pozwalającego na 
scentralizowane zarządzanie stronami podmiotów publicznych 
podległych Prezydentowi Miasta (IV kw. 2021r. do I kw. 2022); 7. 
Wdrożenie PSI dla miasta Przemyśla (I kw. 2022 r); 8. Szkolenie osób 
odpowiedzialnych za (II kw. 2022r): a) Administrowanie stronami; b) 
Redaktorów stron i Biuletynów Informacji Publicznej w zakresie 
przygotowywania, redagowania i walidacji informacji pod kątem 
dostępności i pisowni zrozumiałym językiem. 9. Przygotowanie 
materiałów informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców w zakresie 
korzystania z funkcjonalności stron i udogodnień dla osób ze 
szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnością (I kw. 2022 
r). 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: II-2021 – III-2023 

Szacunkowy koszt (w zł): 267 700,00 

Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: Przemyśl dostępny 

Opis i zakres przedmiotowy: 

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną zadania: 1. 
Wypracowanie opisu zamówienia i wybór wykonawców (III kw. 2021) 2. 
Przeprowadzenie audytu dostępności przestrzeni Starego Miasta dla 
osób o specyficznych potrzebach. Audyt będzie realizowany z udziałem 
mieszkańców, w szczególności osób ze specjalnymi potrzebami i we 
współpracy z organizacjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnością, 
Będzie ona dotyczyć poprawy dostępności infrastruktury (obszar 
architektoniczny), transportu, świadczonych usług, dostępności edukacji 
włączającej, dostępności służby zdrowia - wyposażenia przychodni, 
dostępnych wydarzeń kulturalnych itp. (III kw. 2021- I kw. 2022) 3. 
Przeprowadzenie audytu dostępności Urzędu Miejskiego i jednostek 
miejskich. Szacunkowo zakłada się objęcie audytem Urzędu Miejskiego i 
wszystkich jednostek miejskich. Audyt będzie realizowany z udziałem 
mieszkańców, w szczególności osób ze specjalnymi potrzebami i we 
współpracy z organizacjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnością. 
(III kw. 2021- I kw. 2022) 4. Sporządzenie raportu o stanie dostępności 
(opis diagnozy przestrzeni/budynków, zidentyfikowane bariery, 
zalecenia, oraz wnioski i wskazania dotyczące poprawy w zakresie 
szeroko rozumianej dostępności) (II kw. 2022), 5. Opracowanie Miejskich 
Standardów Dostępności dla Miasta Przemyśla z udziałem interesariuszy 
(III kw. 2022), 6. Wypracowanie modelowego standardu świadczenia 
usług turystycznych i kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób o 
szczególnych potrzebach, uwzględniającego uniwersalne projektowanie 
w przestrzeni i standard informacyjno-promocyjny (III kw.2022), 7. 
Szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich z 
zakresu dostępności. Wstępnie planuje się przeprowadzić 1 edycję, ok. 8 
godz., ok. 100 osób (III kw. 2022). 8. Wdrożenie wypracowanych 
Miejskich Standardów Dostępności oraz modelowego standardu 
świadczenia usług turystycznych i kulturalnych (w tym doradztwo także 
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indywidualne wg potrzeb dla ok. 30 osób x 1 godz. ), szacuje się ok. 30 
godzin), (IV kw. 2022). 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: III-2021 – IV-2023 

Szacunkowy koszt (w zł): 300 000,00 

Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

III. Planowane źródła finansowania działania 

Nazwa przedsięwzięcia: Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI) 

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2021 135 500,00 Dotacje na projekt EOG 

2022 124 100,00 Dotacje na projekt EOG 

2023 8 100,00 Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: Przemyśl dostępny 

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2022 294 000,00 Dotacje na projekt EOG 

2023 6 000,00 Dotacje na projekt EOG 

 

3.1 Wzmocnienie potencjału kadr administracji samorządowej Gminy Miejskiej Przemyśl 

I. Informacje ogólne 

I.1 Tytuł działania 3.1 Wzmocnienie potencjału kadr administracji samorządowej Gminy 
Miejskiej Przemyśl 

I.2 Planowany czas trwania 
działania 

III 2021 – IV 2023 

I.3 Całkowity koszt realizacji 
działania (w zł) 

1 772 025,00 

I.4 Podmiot realizujący działanie 
(lider działania) 

Gmina Miejska Przemyśl 

I.5 Cel strategiczny 3. Profesjonalna kadra - wzmocnienie potencjału i podniesienie 
kompetencji pracowników przemyskiego samorządu 

II. Szczegółowy zakres działania 

II.1 Krótki opis działania Działanie 3.1 Wzmocnienie potencjału kadr administracji samorządowej 
Gminy Miejskiej Przemyśl to sekwencja połączonych ze sobą 
przedsięwzięć, w ramach których zakłada się przeprowadzenie 
szczegółowego audytu zawierającego pogłębioną analizę potrzeb i 
preferencji pracowników oraz pracodawcy z zakresu posiadanych i 
oczekiwanych kompetencji. W oparciu o wyniki audytu przygotowany 
zostanie program doskonalenia kompetencji miękkich pracowników 
samorządowych oraz wypracowane zostaną założenia do 
przeprowadzenia cyklu szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych e-
Urzędnik. Przyjęta sekwencja działań, to próba odpowiedzi na założenia 
zawarte w celu strategicznym 3. Profesjonalna kadra - wzmocnienie 
potencjału i podniesienie kompetencji pracowników przemyskiego 
samorządu, który koncentrował się będzie na wykorzystaniu, 
wzmocnieniu i uzupełnieniu kompetencji posiadanych przez 
pracowników jednostek samorządowych Przemyśla. Wypracowanie 
pakietu szkoleń miękkich oraz cyfrowych, zbieżne jest także z 
pozostałymi celami Programu Rozwoju Instytucjonalnego, w których 
przewiduje się podjęcie działań na rzecz szerokiego włączenia 
mieszkańców w proces współrządzenia miastem, dopasowania usług do 
potrzeb mieszkańców oraz poprawy dostępności usług i komunikacji z 
mieszkańcami. Przewidywany do realizacji pakiet szkoleniowy to także 
odpowiedź na zdiagnozowany deficyt dotyczący ograniczonych 
kompetencji kadr JST w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, 
zarządzania strategicznego, analizy danych i wyciągania wniosków, 
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poprawa jakości współpracy wewnątrz urzędu, a także działania 
nakierowane na poprawę jakości obsługi klienta. Działanie to jest jednym 
z elementów spinającym w całość działania przewidziane do realizacji w 
ramach PRI Miasta Przemyśla.  

II.2 Planowane produkty 
działania 

e-Urzędnik - cykl szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych Szkol. 
dedyk. z zakresu obsługi wdroż. narz. informat.; programy szkoleń dedyk. 
wdraż. narzędzi cyfrowych; interaktywne samouczki wideo; szkol. z 
zakresu dostępności cyfrowej dla pracow. lok. samorządu; ocena 
wdrożonego systemu szkoleń, co pozwoli je doskonalić i uzupełniać o 
nowe elementy; prac. posiad. wiedzę i kompetencje w zakresie zarządz. 
system. oraz narzędz. wdroż. w r. projektu w pierwszym etapie ok. 300 
osób prac. Urzędu, a docelowo blisko 3 tys. prac. zatrudn. w jednost. 
miejskich; - 100 osób administratorów i redakt. stron internet. i BIP 
przeszk. w zakresie języka komunikatów i dostępności cyfrowej publikow. 
informacji;  
Program doskonalenia kompetencji miękkich pracowników 
samorządowych Raport z bad. satysfak. klientów w zakres. spos. 
świadczenia usług przez pracow. samorząd.; Przeprojek. Zarządz. dot. 
procesu zarządzania kompet. w zakresie uwzględnienia kluczowych 
potrzeb pracow. i pracodawcy w zakresie tzw. szkoleń miękkich, L. 
pracowników uczestnicz. w szkol. „Kreatywne myślenie i kreatywne 
rozwiązywanie problemów", szac.: ok. 97 pracow., L. pracow. uczest. w 
szkol. „Współpraca i komunikacja w zespole", szac.: ok. 160 pracow., L. 
pracow. uczest. w szkol. „Efektywna komunikacja, prosty język", szac. ok. 
212 pracowników, . L. pracow. uczest. w szkol. „Obsługa klienta w 
sytuacjach trudnych i konfliktowych", szac. ok. 177 pracowników, L. 
pracow. uczest. w szkol. „ Profesjonalna obsługa klienta” , szac. ok. 180 
pracow., . L. pracow. uczest. w szkol. „Zarządzanie stresem i emocjami", 
szac. ok. 180 pracow., L. pracow. uczest. w szkol. „Efektywne zarządzanie 
czasem i organizacja czasu pracy”, szac. ok. 47 pracow., . Raport z bad. 
test. weryfik. końcową efektyw. szkoleń.  
Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania kompetencjami Raport z 
przeprow. audytu zawier. Pogłęb. analizę potrzeb i pref. Pracow. oraz 
pracodawcy, a także wyn. bad. satysf. i oczek. pracow. oraz 
zarządzających, Przepr. zarządz. w spraw. zarządzania kompet., 
uwzględniające kluczowe potrz. pracow. i pracodawcy będące formą 
wytycznych dla jedn. organ. miasta; Wdroż. nowy sys. zarządz. kompet.; 
Prog. podn. kompet. prac. sam. w zakresie zarządz. rozw.; L. pracow. 
uczest. w warszt. z zakresu zarządz. zesp., szac. ok. 59 prac. L. pracow. 
uczestn. w warsztatach z zakr. zarządzania strategicznego, szac. ok. 66 
prac. L. pracow. uczestn. w warsztatach z zakresu zarządz. proj., szac. ok. 
66 prac. 8. L. pracow. uczestn. w warsztatach z zakr. zarząd. finansami, 
szac. ok. 12 prac. . L. prac. uczestn. w kursie z zakresu pracy z narzędz. 
pakietu biurowego Office .szac. ok. 100 prac.; L. pracow. uczestn. w szkol. 
z zakr. zarządz. baz. d., przygot. i korzyst. z elektron. usług publ. (EPUAP), 
szac. ok. 80 prac. L. prac. uczestn. w kursie z podstaw języka ang,, szac. 
ok. 50 prac. L. pracow. uczestn. w kursie z podstaw j. migowego, szac. ok. 
40 prac. 

II.3 Planowane rezultaty 
działania 

e-Urzędnik - cykl szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych. Rezultatem 
realizacji przedsięwzięcia e-Urzędnik będzie przede wszystkim: Wzrost 
wiedzy i umiejętności u 300 pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Miejskim i jednostkach organizacyjnych miasta Przemyśla w zakresie 
kompetencji cyfrowych w pierwszym etapie projektu; Umiejętność 
zarządzania i wykorzystywania narzędzi cyfrowych w realizacji działań 
związanych z poprawną sprawności instytucjonalnej miasta Przemyśla; 
Zapewnienie profesjonalnej obsługi dla wdrażanych usług i e-usług przez 
miasto Przemyśl, dzięki realizacji przedsięwzięć podnoszących jakość 
obsługi mieszkańców i sprawności instytucjonalnej; Poprawa 
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komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez zwiększenie 
przejrzystości i jasności informacji przygotowywanych przez 
pracowników samorządowych; Poprawa dostępności do usług i 
informacji wytwarzanych przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne 
miasta Przemyśla; Podniesienie kompetencji cyfrowych, wiedzy i 
umiejętności blisko 3 tys. osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i 
jednostkach organizacyjnych miasta do 2025 roku. Program 
doskonalenia kompetencji miękkich pracowników samorządowych 
Trwałość przedsięwzięcia zostanie utrzymana poprzez kontynuację zadań 
w pełnym zakresie. W przyszłości Urząd będzie rozwijał system szkoleń 
przy wykorzystaniu własnych zasobów kadrowych, trenerów którzy będą 
zaangażowani w proces modernizacji, rozwijania i współtworzenia 
poszczególnych modułów szkoleniowych. Okresowo będą 
przeprowadzane przeglądy kompetencji pracowników administracji, 
kompetencje pracowników na bieżąco będą uzupełniane. Osoby biorące 
udział w szkoleniach w ramach przedsięwzięcia będą zobligowane do 
dzielenia się wiedzą i zdobytymi umiejętnościami z innymi pracownikami, 
a przez to motywować do podnoszenia wiedzy i umiejętności. Miasto 
będzie otwarte na dzielenie się wiedzą, zorganizowane zostaną szkolenia, 
zawierające praktyczne wskazówki, standardy i procedury obsługi 
interesantów i przedsiębiorców. Poprawie ulegnie jakość kontaktu i 
komunikacja władz z mieszkańcami. Zdobyta wiedza i doświadczenie 
posłużą do edukowania zainteresowanych realizacją działań 
rozwojowych na rzecz miasta i jego mieszkańców. Podniesiony zostanie 
poziom standardów działania lokalnej administracji publicznej i 
świadczonych przez nią usług, a przy tym wzrost poziomu zadowolenia 
mieszkańców Przemyśla. Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania 
kompetencjami Wdrożenie standardu podnoszenia kwalifikacji, 
wspieranie budowania miasta inteligentnego. Miasto przeprowadzi 
ważne usprawnienia w warstwie instytucjonalnej, w strukturach miasta 
zostanie wdrożona metodyka zarządzania kompetencjami, 
wielopoziomowa, wysokiej jakości, powiązana z przyszłymi sektorami 
rozwoju. Rezultatem końcowym przedsięwzięcia będzie przygotowanie 
pracowników do wdrażania nowej ścieżki rozwoju. 

II.4 Beneficjenci działania e-Urzędnik - cykl szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych 
Beneficjentem bezpośrednim będzie grupa około 300 osób, 
pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pracownicy będą 
angażowani w procesy związane zarówno z edukacją, jak i rozwojem 
narzędzi szkoleniowych i monitorujących jakość szkoleń systemu e-
Urzędnik. Beneficjenci końcowi zyskają narzędzie dzięki, któremu będą 
mogli stale podnosić poziom wiedzy i kompetencji w zakresie 
administrowania i użytkowania systemów teleinformatycznych będących 
przedmiotem wdrożenia realizowanych przez miasto Przedsięwzięć. 
Beneficjenci bezpośredni zyskają wiedzę i umiejętności w zakresie 
planowania, konsultowania i wdrażania nowych e-usług na poziomie 
realizacji zadań merytorycznych w reprezentowanych przez siebie 
komórkach czy jednostkach organizacyjnych miasta. Wiedza i 
kompetencje uzyskane w ramach realizacji tego przedsięwzięcia służyć 
będą rozwojowi wszystkich wdrażanych narzędzi poprawiających 
sprawność instytucjonalną w mieście Przemyślu. Program doskonalenia 
kompetencji miękkich pracowników samorządowych. Grupą docelową 
przedsięwzięcia, korzystającą ze wsparcia w ramach przedsięwzięcia, 
będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu i jednostek 
organizacyjnych miasta Przemyśla. Szkolenia skierowane będą do 
pracowników świadczących usługi publiczne. Przegląd i doskonalenie 
systemu zarządzania kompetencjami. Grupą docelową przedsięwzięcia 
korzystającą ze wsparcia w ramach przedsięwzięcia będą pracownicy 
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Urzędu Miejskiego w Przemyślu i jednostek organizacyjnych miasta 
Przemyśla. 
e-Urzędnik - cykl szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych. 
Beneficjentem końcowym realizacji przedsięwzięcia e-Urzędnik będą 
przede wszystkim pracownicy lokalnej administracji. Dzięki podniesieniu 
wiedzy, kompetencji i umiejętności zyskają na tym również mieszkańcy, 
którzy będą mogli liczyć na dużo wyższy stopień sprawności 
instytucjonalnej. To niewątpliwie podnosi jakość życia mieszkańców i 
pozwala świadczyć usługi i e-usługi na dużo wyższym poziomie. Program 
doskonalenia kompetencji miękkich pracowników samorządowych. 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu i jednostek organizacyjnych 
miasta Przemyśla, korzystający z wiedzy i umiejętności nabytych w 
trakcie szkoleń oraz mieszkańcy miasta, korzystający z dalszej polityki 
rozwojowej miasta w wymiarze instytucjonalnym. Ponadto jednostki 
organizacyjne miasta, które będą korzystać z wypracowanych 
standardów. Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania 
kompetencjami Pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu i jednostek 
organizacyjnych miasta, korzystający z wiedzy i umiejętności nabytych w 
trakcie szkoleń. Jednostki organizacyjne miasta, które korzystać będą z 
wypracowanych standardów. Ponadto mieszkańcy miasta, korzystający z 
dalszej polityki rozwojowej miasta w wymiarze instytucjonalnym. 

II.5 Standardy dostępności Wdrożenie przedsięwzięć w ramach tego działania – z wykorzystaniem 
innowacyjnych metod i narzędzi wpłynie na wzrost dostępności usług dla 
wszystkich mieszkańców, w tym grup o szczególnych potrzebach i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i wpisuje się w założenia 
Programu Dostępność Plus 2018-2025. Przedsięwzięcia będą 
realizowane z uwzględnieniem Zał. nr 2. Standardy dostępności dla 
polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekt uwzględnia 
standardy cyfrowe, informacyjno-promocyjne, szkoleniowe przede 
wszystkim poprzez: • zgodność ze standardem WCAG 2.1; • materiały 
będą opracowane w języku łatwym do czytania lub w innych wersjach 
alternatywnych (na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla 
osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się 
płynnie; • wszystkie spotkania organizowane w ramach realizacji 
przedsięwzięcia będą prowadzone w miejscu pozbawionym barier 
architektonicznych, istotne informacje będą dystrybuowane (lub 
redystrybuowane) w formie umożliwiającej ich odbiór przez wszystkich 
zainteresowanych, niezależnie od sprawności. Ponadto przedsięwzięcia 
spełniać będą wszelkie standardy dostępności cyfrowej przewidziane 
innymi regulacjami prawnymi obowiązującymi zarówno w Unii 
Europejskiej, jak i w Polsce w tym: • Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 
2006 roku; • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; • Ustawy z 
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W przypadku opracowań 
tradycyjnych w ramach przedsięwzięcia e-Urzędnik, treści 
przygotowywane oraz publikowane oraz podawane do publicznej 
wiadomości w ramach realizacji tego przedsięwzięcia będą 
przygotowywane, tak aby jej interpretacja nie stanowiła barier dla 
różnego rodzaju oprogramowania wspierającego osoby ze szczególnymi 
potrzebami. 
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II.6 Włączenie społeczności 
lokalnej 

Mieszkańcy miasta będą włączani w proces przygotowania realizacji 
przedsięwzięć w ramach tego działania głównie poprzez uczestnictwo w 
specjalistycznych warsztatach, które prowadzić będą eksperci. Na 
podstawie danych uzyskanych od mieszkańców i innych interesariuszy 
oraz prowadzonych równolegle w ramach przedsięwzięć badań, 
prowadzone będą prace przygotowawcze i diagnostyczne. Realizowane 
przedsięwzięcia mają na celu podniesienie sprawności instytucjonalnej 
głównie poprzez podniesienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w 
różnych obszarach pracowników lokalnego samorządu. Pracownicy 
administracji, których spory odsetek to mieszkańcy miasta będą 
zaangażowani w podejmowane działania na każdym z etapów jego 
realizacji. 

II.7 Informacja i promocja Powodzenie realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach tego 
działania w dużej mierze oparte jest o budowę zaufania do nowego 
innego wymiaru kontaktu mieszkańców z lokalnymi władzami. 
Informowanie oraz włączanie w proces przygotowania i realizacji 
przedsięwzięć samych mieszkańców pozwoli na naturalne wyłonienie 
ambasadorów proponowanych rozwiązań wśród lokalnej społeczności. 
Utożsamianie się mieszkańców z działaniem i realizowanymi 
przedsięwzięciami poza prowadzonymi akcjami informacyjnymi z 
wykorzystaniem zwyczajowych form komunikacji: strona www, Biuletyn 
Informacji Publicznej, aplikacja mobilna, lokalne media, dedykowane 
strony internetowe, to jeden z najważniejszych nośników informacji na 
temat realizacji przedmiotowych przedsięwzięć. Miejsca, w przestrzeni 
miejskiej powiązane z realizacją przedsięwzięć zyskają dedykowane 
oznakowanie, które będzie również wynikiem konsultacji społecznych i 
będzie zaprojektowane w sposób ergonomiczny i dostępny dla 
wszystkich, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Informacje oraz 
wszelkie przekazy będą przygotowywane prostym i zrozumiałym dla 
każdego językiem, aby zapewnić komfort korzystania z wdrożonych 
narzędzi. 

II.8 Trwałość działania  Po zakończeniu realizacji przedsięwzięć zgodnie z opisem szczegółowym 
Miasto będzie utrzymywało przez co najmniej pięć lat wdrożone 
narzędzia co najmniej w formie wdrożonej, ale też będzie pokrywać z 
własnego budżetu koszty związane z koniecznością wprowadzania zmian 
i modernizacji. Wdrożone narzędzia będą spełniały wymogi dostępności, 
w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami, co będzie realizować miasto 
we własnym zakresie po zakończeniu realizacji każdego z przedsięwzięć 
wchodzących w skład niniejszego działania. W okresie trwałości miasto 
będzie dążyło do wsparcia rozwiązań rozwojowych dla wdrożonych 
narzędzi i przedsięwzięć, tak aby były one nie mniej atrakcyjne dla 
beneficjentów bezpośrednich oraz beneficjentów końcowych. 

II.9 Opis poszczególnych przedsięwzięć w ramach działania 

Nazwa przedsięwzięcia: Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania kompetencjami   

Opis i zakres przedmiotowy: 

Przedsięwzięcie poprzedzone będzie audytem organizacyjnym 
przeprowadzonym w ramach przedsięwzięcia poprawa efektywności 
funkcjonowania UM poprzez wdrożenie usprawnień służących m.in. 
sporządzeniu opisów stanowisk wraz z opisami profili kompetencyjnych. 
W ramach przedsięwzięcia zrealizowane będą zadania: 1. 
Przeprowadzenie audytu w zakresie potrzeb szkol. dla UM w Przemyślu i 
jednostek organizacyjnych miasta (szacunkowo łącznie ok. 2805 
pracowników) polegającego m.in. na pogłębionej analizie potrzeb i 
preferencji pracowników oraz pracodawcy (badania satysfakcji i 
oczekiwań pracowników oraz zarządzających, oprac. programów szkol.), 
przygotowanie do realiz. projektu (szkolenia z zakresu zarządzania 
kompetencjami), przeprojektowaniu procesu zarządzania 
kompetencjami z uwzględnieniem kluczowych potrzeb pracowników i 
pracodawcy, pilotażowym wdrożeniu nowego systemu zarządzania 
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kompetencjami (przygotowanie pracowników i zarządzających), 
opracowaniu i wdrożeniu docelowych rozwiązań, badaniu potrzeb w 
zakresie kluczowych kompetencji "miękkich", opracowaniu katalogu 
kompetencji miękkich wraz z profilami kompetencyjnymi, opracowaniu i 
wdrożeniu programu doskonalenia kompetencji miękkich prac. sam.. (I-II 
kw.2022) 2. Przeprojektowanie procesu zarządzania kompetencjami, 
uwzględnienie kluczowych potrzeb pracowników i pracodawcy. Jednym 
z kryteriów oceny skuteczności działań UM będzie sposób 
usystematyzowania i wykorzystania informacji zgromadzonych na podst. 
procesu badania potrzeb szkol. i ich uwarunkowań (III kw.2022) 3. 
Ewaluacja, opracowanie i wdrożenie nowego systemu zarządzania 
kompetencjami w UM w Przemyślu, który stanowić będzie wytyczne dla 
jednostek organ. miasta w zakresie docelowych rozwiązań (III kw.2022) 
4. Program podnoszący kompetencje pracowników w zakresie 
zarządzania rozwojem. Wdrożenie nowej ścieżki rozwoju wymaga 
podniesienia kompetencji. Jak wynika ze wstępnych analiz istnieje 
potrzeba szkoleń z następujących zakresów: - warsztaty z zakresu 
zarządzania zespołem, szacunkowo 2 dni, ok. 16 godz., ok. 59 prac.- III 
kw.2022 - warsztaty z zakresu zarządzania strategicznego, szacunkowo 2 
dni, ok. 16 godz., ok. 66 prac.- III kw.2022 - warsztaty z zakresu 
zarządzania projektami, szacunkowo 2 dni, ok. 14 godz., ok. 66 prac. - IV 
kw.2022 - warsztaty z zakresu zarządzania finansami, szacunkowo 1 
dzień., ok. 8 godz., ok. 12 prac.- IVkw.2022 - kurs z zakresu pracy z 
narzędziami pakietu biurowego Office (Microsoft Word, Excel, Power 
Point), szacunkowo: 16 godz. pracy z komput., ok. 100 prac.- IV kw.2022 
- szkolenie z zakresu zarządzania bazami danych, przygot. i korzystania z 
elektronicznych usług publicznych (EPUAP),szacunkowo 1 dzień, ok. 8 
godz., ok. 80 prac. - I kw.2023 - kurs z podstaw języka angielskiego, 
szacunkowo ok. 120 godz., ok. 50 prac.- I kw.2023 - kurs z podstaw języka 
migowego, szacunkowo ok. 40-50 godz., ok. 40 prac. - I kw.2023 5. 
Opracowanie w ramach przeprowadzonych szkoleń multimedialnej 
formy wybranych szkoleń - I kw.2023 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: I-2022 – I-2023 

Szacunkowy koszt (w zł): 1 047 890,00 

Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: Program doskonalenia kompetencji miękkich pracowników 
samorządowych 

Opis i zakres przedmiotowy: 

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną działania: 1. Badania 
satysfakcji klientów w zakresie sposobu świadczenia usług przez 
pracowników samorządowych. (I kw.2023) 2. Opracowanie potrzeb 
pracowników i pracodawców w zakresie szkoleń miękkich na podstawie 
audytu (badania potrzeb szkoleniowych) z przedsięwzięcia „Przegląd i 
doskonalenie systemu zarzadzania kompetencjami”, (III kw.2022) 3. 
Wybór zespołów trenerskich do przeprowadzenia szkoleń (eksperci 
reprezentujący różne środowiska posiadający odpowiednią wiedzę 
merytoryczną i metodyczną z wymaganego zakresu, a także 
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć) (III kw.2022) 4. Przygotowanie 
i realizacja szkoleń podnoszących kompetencje dla pracowników 
(szkolenia pracowników połączone z testami weryfikującymi ich końcową 
efektywność), których nadrzędnym celem będzie kształtowanie tzw. 
umiejętności „miękkich” pracowników, w szczególności: - szkolenie " 
Kreatywne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów" 
(szacunkowo: 1 dzień szkoleniowy, ok. 8 godz., ok. 97 pracowników)- (II 
kw.2023) - szkolenie " Współpraca i komunikacja w zespole" 
(szacunkowo: 1 dzień szkoleniowy, ok. 8 godz., ok. 160 pracowników)- (II 
kw.2023) - szkolenie Efektywna komunikacja, prosty język" (szacunkowo: 
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1 dzień szkoleniowy, ok. 8 godz., ok. 212 pracowników)- (II kw.2023) - 
szkolenie " Obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych" 
(szacunkowo: 1 dzień szkoleniowy, ok. 8 godz., ok. 177 pracowników)- (III 
kw.2023) - szkolenie " Profesjonalna obsługa klienta” (szacunkowo: 2 dni 
szkoleniowe, ok. 16 godz., ok 180 pracowników)-(III kw. 2023) - szkolenie 
"Zarządzanie stresem i emocjami" (szacunkowo: 2 dni szkoleniowe, ok. 
16 godz., ok. 180 pracowników)- (IV kw.2023) - szkolenie "Efektywne 
zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy" (szacunkowo: 1 dzień 
szkoleniowy, ok. 8 godz., ok. 47 pracowników)- (IV kw.2023). Szkolenia 
mogą być prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, na miejscu lub e-
learning. Założono wykorzystanie sali własnej Zamawiającego. Okresowo 
będą przeprowadzane przeglądy kompetencji pracowników 
administracji. 5. Opracowanie w ramach przeprowadzonych szkoleń 
multimedialnej formy wybranych szkoleń. (IV kw.2023) 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: II-2023 – IV-2023 

Szacunkowy koszt (w zł): 474 135,00 

Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: e-Urzędnik - cykl szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych 

Opis i zakres przedmiotowy: 

Powodzenie wdrożeń zaplanowanych jako odrębne przedsięwzięcia e-
Urzędnik warunkowane jest przede wszystkim zaangażowaniem osób 
dostarczających dane do systemów teleinformatycznych. Opracowany w 
ramach tego przedsięwzięcia program szkoleń dla urzędników pozwoli 
zapewnić maksymalne wsparcie techniczne i merytoryczne dla zadań 
realizowanych przy wspomaganiu lub bezpośrednio realizowane przez 
systemy teleinformatyczne. Działanie to zostanie poprzedzone analizą 
potrzeb szkoleniowych w tym zakresie oraz przeprowadzeniem tzw. 
testu na wejście, który pozwoli ocenić zaangażowanie, wiedzę oraz 
kompetencje cyfrowe osób, które będą zaangażowane w realizację tego 
przedsięwzięcia. W dokumentacji przedwdrożeniowej zostanie 
zaproponowany harmonogram szkoleń powiązany ściśle z kolejnymi 
etapami wdrażania narzędzi cyfrowych w mieście Przemyślu. Miasto 
planuje również dokonywanie okresowej oceny jakości szkoleń nie 
rzadziej niż raz do roku, co pozwoli na weryfikację i stałe 
dopracowywanie modułów szkoleniowych. Etapy wdrożenia 
przedsięwzięcia e-Urzędnik: 1. Analiza przedwdrożeniowa - wykonany 
zostanie tzw. test na wejście sprawdzający wiedzę, kompetencje cyfrowe 
pracowników w zakresie wykorzystywania narzędzi elektronicznych i 
procedur w tym zakresie (III i IV kwartał 2021); 2. Wskazanie potrzeb 
szkoleniowych w zakresie szkoleń uzupełniających wiedzę i kompetencje 
cyfrowe oraz wdrażanych narzędzi informatycznych będących 
przedmiotem odrębnych przedsięwzięć, w harmonogramie których 
zostały ujęte (III i IV kwartał 2021); 3. Opracowanie dokumentacji 
przedwdrożeniowej przedsięwzięcia e-Urzędnik w pierwszym etapie 
wdrożenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz dla 
kolejnych etapów wdrożenia obejmujących jednostki organizacyjne 
miasta, co zostało uwzględnione w harmonogramach każdego z wdrożeń. 
Obejmować ona będzie programy szkoleniowe dedykowane dla 
modułów i narzędzi jako całość w zakresach administrowania nimi oraz 
pracy użytkowników systemów (III i IV kwartał 2021); 4. Konsultowanie z 
pracownikami opracowanych programów szkoleniowych oraz ich 
dostosowanie (III i IV kwartał 2021); 5. Przygotowanie szkoleń zgodnie z 
programami w dokumentacji przedwdrożeniowej z uwzględnieniem 
wniesionych uwag i propozycji (I kwartał 2022 r.); 6. Przeprowadzenie 
szkoleń dedykowanych zgodnie z harmonogramami wdrożenia 
odrębnych przedsięwzięć (II kwartał 2022 r.); 7. Opracowanie i wdrożenie 
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mechanizmów stałej oceny jakości szkoleń w ramach przedsięwzięcia e-
Urzędnik(II kwartał 2022 r.). 

Podmiot odpowiedzialny za 
przedsięwzięcie: 

Gmina Miejska Przemyśl 

Zakres czasowy: III-2021 – III-2023 

Szacunkowy koszt (w zł): 250 000,00 

Planowane źródła finansowania: Dotacje na projekt EOG 

III. Planowane źródła finansowania działania 

Nazwa przedsięwzięcia: Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania kompetencjami   

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2022 848 690,00 Dotacje na projekt EOG 

2023 199 200,00 Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: Program doskonalenia kompetencji miękkich pracowników 
samorządowych 

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2023 474 135,00 Dotacje na projekt EOG 

Nazwa przedsięwzięcia: e-Urzędnik - cykl szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych 

Rok Szacunkowy koszt Źródło finansowania 

2021 52 500,00 Dotacje na projekt EOG 

2022 188 500,00 Dotacje na projekt EOG 

2023 9 000,00 Dotacje na projekt EOG 

 

2. Działania uzupełniające 

I. Informacje ogólne 

I.1 Tytuł działania 2.3 Podjęcie działań zmierzających do standaryzacji funkcjonowania 
administracji samorządu Gminy Miejskiej Przemyśl – etap II (działanie 
uzupełniające) 

I.2 Planowany czas trwania 
działania 

III 2021 – IV 2023 

I.3 Podmiot realizujący działanie 
(lider działania) 

Gmina Miejska Przemyśl 

I.4 Cel strategiczny 2. Efektywny samorząd - świadczenie wysokiej jakości usług publicznych 

I.5 Całkowity koszt realizacji 
działania (w zł) 

3 875 930,00  

I.6 Źródła finansowania Dotacje na projekt EOG 

I.7 Krótki opis działania Działanie poświęcone standaryzacji funkcjonowania administracji 
samorządu Gminy Miejskiej Przemyśl, stanowi uzupełnienie i opcjonalne 
rozszerzenie przedsięwzięć zawartych w działaniu 2.1. Konieczność 
dostosowania i aktualizacji dokumentów strategicznych miasta, 
stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji i obsługi 
administracyjnej, a także system zarządzania infrastrukturą drogową i 
przestrzenią ulic miasta wraz z inwentaryzacją ulic związane jest 
bezpośrednio ze zmianami w mieście, które będą wynikiem wdrażania 
założeń i celów PRI i PRL. 

I.6 Planowane przedsięwzięcia  2.3.1. Powiązanie dokumentów strategicznych z Planem Rozwoju 
Lokalnego 
2.3.2. System zarządzania infrastrukturą drogową i przestrzenią ulic 
miasta wraz z inwentaryzacją ulic miasta Przemyśl (przedsięwzięcie 
uzupełniające) 
2.3.3. Zintegrowany system komunikacji i obsługi administracyjnej 
miasta (SKOA) (przedsięwzięcie uzupełniające) 
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3. Standardy dostępności  

Wskazane w dokumencie działania wdrażane będą z uwzględnieniem i w oparciu o innowacyjne 

metody i narzędzia zapewniające utrzymanie obowiązujących standardów dostępności. W trakcie prac 

wdrożeniowych podjęte zostaną działania uwzględniające w szczególności zapewnienie dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób o ograniczonych zdolnościach motorycznych 

oraz percepcyjnych. Zapewnione zostaną standardy dostępności w obszarach takich jak cyfryzacja, 

transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja. Realizacja działań zgodna będzie z 

założeniami:  

• Programu Dostępność Plus 2018-2025. Przedsięwzięcia będą realizowane z uwzględnieniem 

Zał. nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020.  

• Zgodności ze standardem WCAG 2.1; materiały będą opracowane w języku łatwym do czytania 

lub w innych wersjach alternatywnych (na przykład audio, rysunki, symbole, infografiki) dla 

osób, które ze względu na trudności poznawcze nie komunikują się płynnie. 

• Spotkania prowadzone w ramach poszczególnych działań i przedsięwzięć organizowane będą 

w miejscach pozbawionych barier architektonicznych.  

• Materiały edukacyjne dystrybuowane (lub redystrybuowane) będą w formie umożliwiającej 

ich odbiór przez wszystkich zainteresowanych, niezależnie od sprawności.  

Przedsięwzięcia spełniać będą wszelkie standardy dostępności cyfrowej przewidziane innymi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce w tym:   

• Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 13 

grudnia 2006 roku;  

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;  

• Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych.  

W przypadku opracowań tradycyjnych, treści przygotowywane oraz publikowane i podawane będą 

do publicznej wiadomości w takiej formie, której interpretacja nie będzie stanowiła barier dla 

różnego rodzaju oprogramowania wspierającego osoby ze szczególnymi potrzebami. 
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V. Partycypacja społeczna – sposób włączenia społeczności lokalnej 

w proces przygotowania i wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego 

1. Partycypacja społeczna na etapie przygotowywania Planu Rozwoju 

Instytucjonalnego 

Proces partycypacji społecznej związany z etapem przygotowywania Planu Rozwoju Instytucjonalnego 

składał się z trzech podstawowych komponentów: 

• powołanie i praca Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego 

w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY w tym przygotowanie i realizacja warsztatów,  

• badania społeczne (badania sondażowe z wyselekcjonowanymi grupami interesariuszy 

i zogniskowane wywiady grupowe), 

• działania informacyjne. 

W lutym 2020 roku zakres działań partycypacyjnych był planowany w znacznie szerszym zakresie, 

jednak ze względu na ogłoszenie stanu pandemii zaistniała konieczność redukcji ich liczby 

i przeprowadzenia w większości w sposób zdalny, zgodny z rygorami sanitarnymi.  

W związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej na podstawie Zarządzenia Nr 85/2020 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania 

projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, 

współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz określenia jego zadań (z późniejszymi 

zmianami) powołano Zespół miejski ds. Planu Rozwoju Instytucjonalnego, wskazujący kierunki działań 

i rozwoju miasta Przemyśla w zakresie wzmocnienia kompetencji zarządczych miasta, dialogu 

społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i pozostałymi 

partnerami. Zespół pracował równolegle do zespołu pracującego na Programem Rozwoju Lokalnego, 

a ich działania przeplatały się i uzupełniały. W skład Zespołu weszło kilkudziesięciu przedstawicieli 

różnych środowisk i reprezentantów społeczności lokalnej Przemyśla – w szczególności: 

• Przedstawiciele lokalnych władz, jednostek organizacyjnych, wydziałów UM Przemyśla 

• Reprezentanci jednostek naukowych funkcjonujących w Przemyślu 

• Przedstawiciele szkolnictwa podstawowego, ogólnokształcącego i zawodowego 

• Przedstawiciele organizacji pozarządowych o różnych profilach działalności (kultura, pomoc 

społeczna, nauka, mniejszości narodowe, sport, rekreacja, turystyka, rozwój miasta) 

• Reprezentanci instytucji otoczenia biznesu 

• Przedstawiciele przedsiębiorców 

• Reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy 
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Konstruując zespół starano się zapewnić jak najszerszą reprezentację społeczności lokalnej. Wydaje się 

to o tyle ważne, gdyż udział społeczności lokalnej zwrócił uwagę na problemy, które nie zawsze są 

dostrzegane przez lokalne władze i nie zawsze wynikają ze statystyki publicznej. Po drugie, gwarantując 

udział reprezentacji społeczności lokalnej wytworzono mechanizm kontroli społecznej procesu 

przygotowania dokumentacji projektowej. 

Reprezentanci poszczególnych środowisk na podstawie Zarządzenia zostali podzieleni na grupy 

robocze:  

I. kierownictwo zespołu, 

II. koordynatorzy wiodący, 

III. grupa robocza ds. gospodarczych, 

IV. grupa robocza ds. społecznych, 

V. grupa robocza ds. środowiskowo-przestrzennych, 

VI. grupa robocza ds. inteligentnego zarządzania miastem 

VII. grupa robocza ds. kultury, 

VIII. grupa robocza ds. instytucjonalnych. 

 Zarówno cały Zespół jak i poszczególne grupy robocze prowadziły stałą korespondencję, regularne 

spotkania, wideo-konferencje na każdym etapie tworzenia dokumentu. Zespół spotykał się dwa razy 

w miesiącu – konsultując postępy prac diagnostycznych oraz przygotowania poszczególnych 

przedsięwzięć, natomiast pracę grup roboczych można określić jako ciągłą ponieważ osoby włączone 

w grupy robocze bieżąco korygowały tworzone treści. Należy także podkreślić, że głos przedstawicieli 

społeczności lokalnej był równorzędny z głosem przedstawicieli instytucji, a wypracowane rozwiązania 

powstały w konsensusie.  

W trakcie prac Zespołu i poszczególnych grup roboczych powstały podwaliny kierunków interwencji  

i w konsekwencji zadecydowano o pogłębionych badaniach sondażowych wśród wyselekcjonowanych 

grup interesariuszy: 

• młodzieży, 

• przedsiębiorców, 

• gestorów i przedsiębiorców branży turystycznej, 

• klientów instytucji miejskich, 

• pracowników JST.  

W opracowaniu Programu Rozwoju Instytucjonalnego, pod uwagę wzięto w szczególności wyniki 

badań, których dane odnosiły się do funkcjonowania lokalnego samorządu. Ich wyniki w wersji 

skrótowej zawarte zostały w części diagnostycznej dokumentu.  
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Ponadto uruchomiono podstronę internetową – https://przemysl.pl/57632/program-rozwoj-lokalny-

aktualnosci.html na której na bieżąco informowano o prowadzonych działaniach w związku  

z przygotowaniem projektu, zapraszano do czynnego udziału w konsultacjach różne grupy społeczne 

oraz przedstawiano postępy prac. W ramach działań informacyjnych zorganizowano także otwarte 

spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami pn. „Diagnoza Gminy Miejskiej Przemyśl w kontekście 

Programu Rozwój Lokalny”, z którego wnioski wykorzystane zostały także przy tworzeniu Programu 

Rozwoju Instytucjonalnego. W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo poszczególne etapy działań 

partycypacyjnych wraz z liczbą uczestników. 

W proces przygotowania Programu Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego zaangażowano łącznie 
około 1447 osób. 

Temat/cel forma data 
liczba 

uczestników 
Warsztaty diagnostyczne dla pracowników UM  
z udziałem doradców ze Związku Miast Polskich 

warsztaty 14.02.2020 30 

Pogłębiona diagnoza potrzeb ankieta - młodzież 10.02-25.02.2020 408 

Opracowanie dokumentacji projektowej  
z uwzględnieniem szerokiej partycypacji 
społecznej 

Powołanie Zespołu ds. 
przygotowania projektu do II 

etapu konkursu 
5.03.2020 64 

Pogłębiona diagnoza potrzeb ankieta - branża turystyczna 05.2020 65 

Pogłębiona diagnoza potrzeb ankieta - przedsiębiorcy 05-06.2020 397 

Pogłębiona diagnoza potrzeb,  
analiza jakości usług 

ankieta - badanie satysfakcji 
klientów 

05-06.2020 395 

Omówienie wyników diagnozy informacja  
o możliwościach złożenia propozycji działań 

Otwarte spotkanie 
konsultacyjne 

09.07.2020 50 

Warsztaty służące wyznaczeniu ostatecznych 
celów Programu Rozwoju Lokalnego  

warsztaty 14.07.2020 45 

Otwarty nabór działań nabór propozycji działań 13.07-05.08.2020 57 

łączna liczba uczestników  1447 

Nabór działań projektowych miał charakter otwarty. Każdy z zainteresowanych mógł złożyć formularz 

aplikacyjny, dostępny na stronie internetowej UM, na której także opublikowano główne wnioski  

z prowadzonych prac diagnostycznych. Do końca dnia 05.08.2020 spłynęło 57 propozycji działań, które 

rozdysponowywano pomiędzy grupy robocze (funkcjonujące w ramach Zespołu), celem stworzenia 

wiązek działań znajdujących odzwierciedlenie w przygotowywanych dokumentach.  

Wskazane mechanizmy partycypacyjne będą wdrażane w codzienną praktykę pracy Urzędu Miasta 

Przemyśla także podczas realizacji innych przedsięwzięć. 

2. Partycypacja społeczna na etapie realizacji i oceny efektów Programu Rozwoju 

Instytucjonalnego.  

Wypracowywane mechanizmy partycypacyjne na etapie przygotowania dokumentacji projektowej 

zostaną włączone w podobnej, zinstytucjonalizowanej formie w proces wdrażania, monitoringu 

i ewaluacji. Na poniższym schemacie przedstawiono logikę mechanizmów partycypacyjnych na 

poziomie wdrażania, realizacji i oceny efektów prac, który został uszczegółowiony w stosownych 

rozdziałach (9, 10). 

https://przemysl.pl/57632/program-rozwoj-lokalny-aktualnosci.html
https://przemysl.pl/57632/program-rozwoj-lokalny-aktualnosci.html
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Prezydent Miasta Przemyśla 

 

 

Komitet ds. wdrażania monitoringu i ewaluacji Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego 

 

Grupa robocza 
Programu Rozwoju Lokalnego 

 

Grupa robocza 
Programu Rozwoju Instytucjonalnego 

      

Wdrażanie Monitoring Ewaluacja Wdrażanie Monitoring Ewaluacja 

      

Agregacja danych dotyczących wdrażania, monitoring 
wskaźników, ewaluacja mid-term, ex-post 

Agregacja danych dotyczących wdrażania, monitoring 
wskaźników, ewaluacja mid-term, ex-post 

   

 
Informacja o postępie prac, publikacja raportów z monitoringu, publikacja raportów ewaluacyjnych, 

zachowanie transparentności i otwartości procesu 
 



   

 
 

 

112 

Jak wspomniano powyżej, nowo powołany Komitet będzie funkcjonowała na podobnych zasadach jak 

w trakcie przygotowania Programu Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego – zapewnia się w nim 

szeroką reprezentację lokalnych środowisk – organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, środowiska 

nauki, środowisk religijnych i mniejszości narodowych. W związku z inną dynamiką i sposobem 

realizacji projektu (w porównaniu do przygotowywania PRI) przewiduje się spotkania pełnego 

Komitetu minimum 2 razy w roku, natomiast grupy roboczej zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż 2 

razy w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia wdrażania Planu Rozwoju Instytucjonalnego.  

W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem projektu (w szczególności pod wpływem 

pandemii) zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w projektowanych przedsięwzięciach – 

aktualizacja PRI może nastąpić w związku z prowadzonym monitoringiem i ewaluacją, kiedy ich wynik 

będzie wskazywał na brak możliwości realizacji lub zagrożenie realizacji danego przedsięwzięcia. 

Podkreśla się, że zmiany mogą być dokonywane jedynie na poziomie przedsięwzięć na wniosek nie 

mniej niż 2/3 członków Komitetu.  Proponowane metody naprawcze – np. inny dobór grupy docelowej, 

zmiana lokalizacji realizacji przedsięwzięcia, zmiana zakresu przedsięwzięcia muszą być zgodne 

z przypisanym działaniem, celem ogólnym, a także realizować poszczególne wskaźniki.   
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VI. Szacunkowy harmonogram realizacji Planu Rozwoju Instytucjonalnegoc 

1. Harmonogram realizacji PRI 

Tabela 14 Harmonogram realizacji PRI na poziomie działań 

HARMONOGRAM PRI 
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1.1 Ułatwienie dostępu do usług publicznych poprzez wdrożenie działań kompetencyjnych i 
związanych z e-usługami 

  
 

                           

1.2 Wypracowane mechanizmów transparentnego dostępu do informacji publicznych dla 
mieszkańców 

  
 

                           

2.1 Podjęcie działań zmierzających do standaryzacji funkcjonowania administracji samorządu 
Gminy Miejskiej Przemyśl 

  
 

                           

2.2 Wdrażanie standardów dostępności instytucji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl                               

2.3 Podjęcie działań zmierzających do standaryzacji funkcjonowania administracji samorządu 
Gminy Miejskiej Przemyśl – etap II (działanie uzupełniające) 

                              

3.1 Wzmocnienie potencjału kadr administracji samorządowej Gminy Miejskiej Przemyśl                               

 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Tabela 15 Harmonogram realizacji PRI na poziomie działań 

Wyszczególnienie 
Wartość ogółem 

2021 

Razem 2021 

2022 

Razem 2022 

2023 

Razem 2023 

2024 

Razem 2024 II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

1.1.1. SmartPrzemyślanie - wiem więcej, korzystam z e-administracji 398 000,00 0,00 37 400,00 89 500,00 126 900,00 4 500,00 29 500,00 92 700,00 43 500,00 170 200,00 91 900,00 4 500,00 4 500,00 0,00 100 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. e-Przemyślanin - Karta Mieszkańca 1 840 500,00 0,00 17 700,00 30 000,00 47 700,00 175 000,00 227 000,00 346 500,00 660 300,00 1 408 800,00 330 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 384 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Portal Otwartych Danych Miejskich 524 200,00 0,00 46 050,00 78 500,00 124 550,00 160 050,00 35 150,00 31 650,00 31 650,00 258 500,00 31 650,00 31 650,00 77 850,00 0,00 141 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Portal Mieszkańca 253 700,00 24 300,00 34 500,00 59 500,00 118 300,00 44 500,00 80 100,00 1 800,00 1 800,00 128 200,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej 
56 000,00 0,00 0,00 0,00 cicc0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. Opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji społecznej 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 0,00 57 000,00 12 000,00 130 000,00 0,00 40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.3. Efektywny Urząd - poprawa efektywności funkcjonowania 
urzędu miejskiego poprzez wdrożenie usprawnień 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 0,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. Przemyśl dostępny 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 000,00 0,00 70 000,00 294 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI) 267 700,00 9 500,00 40 500,00 85 500,00 135 500,00 116 000,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 124 100,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3.1. Powiązanie dokumentów strategicznych z Planem Rozwoju 
Lokalnego 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 
2.3.2. System zarządzania infrastrukturą drogową i przestrzenią ulic 
miasta wraz z inwentaryzacją ulic miasta Przemyśl (przedsięwzięcie 
uzupełniające) 1 191 255,00 0,00 209 100,00 628 530,00 837 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 625,00 0,00 353 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3.3. Zintegrowany system komunikacji i obsługi administracyjnej 
miasta (SKOA) (przedsięwzięcie uzupełniające) 2 544 675,00 0,00 6 000,00 135 675,00 141 675,00 248 000,00 306 000,00 1 006 000,00 632 000,00 2 192 000,00 205 000,00 6 000,00 0,00 0,00 211 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.1. Program doskonalenia kompetencji miękkich pracowników 
samorządowych 474 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 060,00 169 650,00 132 425,00 474 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania kompetencjami 1 047 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 189 090,00 159 600,00 848 690,00 199 200,00 0,00 0,00 0,00 199 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. e-Urzędnik - cykl szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych 250 000,00 0,00 42 000,00 10 500,00 52 500,00 59 500,00 123 000,00 3 000,00 3 000,00 188 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 9 738 055,00 33 800,00 433 250,00 1 117 705,00 1 584 755,00 868 550,00 1 527 450,00 1 948 440,00 1 616 550,00 5 960 990,00 871 250,00 285 710,00 631 125,00 264 225,00 2 052 310,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 
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VII. Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem  

Dla całego projektu została opracowana analiza potencjalnych ryzyk. W pierwszej kolejności dokonano 

identyfikacji zagrożeń, a następnie określono prawdopodobieństwo ich wystąpienia (w skali bardzo 

wysokie, wysokie, średnie, niskie, marginalne), omówiono ich wpływ na realizację działań 

inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, zachowanie trwałości projektu (w skali duży, znaczący, średni, 

niewielki, nieistotny). W kolejnym kroku dokonano analizy jakościowej ryzyk mogących pojawić się w 

fazie wdrożeniowej i operacyjnej funkcjonowania projektu zaproponowanego przez miasto Przemyśl. 

Zarządzanie ryzykiem pozwala na systematyczną metodę identyfikacji, analizy, oceny, działania oraz 

informowania o ryzyku w sposób, który umożliwi minimalizację strat i maksymalizację możliwości. 
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Tabela 16 Matryca ryzyk wpływających na realizację projektu lub zachowanie trwałości 

Czynnik ryzyka Oddziaływanie ryzyka 
Prawdopodo-

bieństwo 
wystąpienia 

Wpływ na 
projekt 

Ustalenie 
poziomu 

ryzyka 
Działania zapobiegawcze i minimalizujące 

FAZA REALIZACYJNA 

Zwiększenie 
zagrożenia 
epidemicznego i 
potencjalne 
czasowe 
zamknięcia 
gospodarki 

Ryzyko wzrostu zachorowań na 
COVID-19 i czasowe zamykanie 
gospodarki zostało uwzględnione 
przy realizacji projektowanych 
działań, przy czym jego poziom 
został ustalony na średnim 
poziomie ponieważ 
Wnioskodawca ma 
doświadczenie w realizacji zadań 
projektowych w czasie pandemii. 

znaczące średni średni 

Uwzględniając doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięć w czasie pandemii 
działania zostały zaplanowane tak aby możne było je realizować w sposób zdalny, zachowując 
wytyczne sanitarne lub minimalizować kontakty między osobami uczestniczącymi/realizującymi 
projekt. 

Wzrost kosztów 
realizacji projektu 

Ryzyko wystąpienia wzrostu 
nakładów inwestycyjnych 
wynikających ze zwiększenia się 
cen rynkowych surowców, 
materiałów, energii a także siły 
roboczej jest średnie, gdyż 
harmonogram sporządzony został 
na podstawie aktualnych 
kosztorysów, badania rynku oraz 
wiedzy i doświadczenia 
Beneficjenta w realizacji 
projektów inwestycyjnych i 
odzwierciedla rzeczywiste koszty 
usług. 

średnie znaczący średnie 

Aby zminimalizować negatywne efekty związane ze wzrostem cen, Wnioskodawca będzie przez 
cały okres realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia monitorował przebieg prac. Koszty 
przedsięwzięcia zostały ustalone na podstawie kosztorysów inwestorskich, które dodatkowo 
zostały zweryfikowane przez odpowiednie wydziały Wnioskodawcy. Koszty sprzętu i wyposażenia 
zostały oszacowane na podstawie badań rynku. Plan Rozwoju Lokalnego miasta Przemyśla wraz 
z budżetem został przygotowany zgodnie z obowiązującym wytycznymi i wiedzą Wnioskodawcy, 
a przedstawione w nich koszty są aktualne na dzień składania wniosku. Na etapie tworzenia 
kalkulacji kosztów w metodologii uwzględniono możliwość wzrostu cen zakupu sprzętu. Stabilna 
sytuacja finansowa Wnioskodawcy jest gwarantem prawidłowej realizacji projektu. Aby 
zminimalizować ryzyko przeprowadzono analizę wpływu realizacji projektu na WPF 

Opóźnienia w 
realizacji projektu 

Ryzyko związane z 
niedotrzymaniem terminu 
realizacji programu jest niskie, 
gdyż zgodnie z harmonogramem 
prac przeznaczono odpowiedni 
okres czasu na realizację projektu 

niskie średni niskie 

Czas realizacji działań i przedsięwzięć został zaplanowany zgodnie z doświadczeniem 
Wnioskodawcy oraz na podstawie doświadczeń innych podmiotów realizujących podobne 
projekty. Wnioskodawca posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę potrzebną do określenia 
czasu trwania poszczególnych przedsięwzięć. Niedotrzymanie terminu realizacji projektu będzie 
się wiązało z nałożeniem kar umownych na wykonawców – odpowiednie zapisy znajda się w 
podpisywanych umowach. 

Utrata 
kluczowego 
personelu 

Kadra UM Przemyśl 
zaangażowana w projekt to stały 
z wieloletnim doświadczeniem 
zespół pracowników instytucji 

średnie niski niskie 
W razie utraty kluczowego personelu lub innych znaczących ruchów kadrowych możliwe jest 
wprowadzenie dodatkowych systemów motywacyjnych, Wnioskodawca uwzględnił współpracę 
z ekspertami zewnętrznymi i możliwość zatrudnienie personelu zastępczego. 
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Czynnik ryzyka Oddziaływanie ryzyka 
Prawdopodo-

bieństwo 
wystąpienia 

Wpływ na 
projekt 

Ustalenie 
poziomu 

ryzyka 
Działania zapobiegawcze i minimalizujące 

podczas realizacji 
projektu 

zatrudnionych w oparciu o 
umowę o pracę. Skala działania 
Urzędu oraz wielkość 
zatrudnienia gwarantuje, że w 
przypadku wymiany 
pojedynczych pracowników nie 
ma żadnego ryzyka nie pokrycia 
jego zakresów obowiązków przez 
pracowników pozostających. 

Brak 
wdrażania/opór 
przed 
wdrażaniem 
nowych 
rozwiązań na 
poziomie kadry 
urzędniczej 

Instytucje takie jak UM posiadają 
określoną strukturę 
organizacyjną oraz często 
posługują się procedurami 
(sposobami rozwiązywania 
problemów) które były 
stosowane przez dekady. 
Występuję zatem ryzyko, iż kadra 
urzędnicza będzie miała trudności 
z przyswojeniem sobie nowych 
procedur. 

średnie średnie średnie 
W celu minimalizacji ryzyka, zaplanowano cykl szkoleń podnoszących kompetencje urzędników, 
które wskażą przewagę nowych rozwiązań nad starymi. W razie trudności planuje się także 
uruchomienie systemu premiowania urzędników stosujących nowe procedury. 

Niewystarczający 
poziom 
partycypacji 
mieszkańców w 
zarządzaniu 
miastem 

Istnieje możliwość wystąpienia 
obaw i oporu wśród 
zarządzających miastem, 
dopuszczenia innych 
interesariuszy do 
współdecydowania o rozwoju 
miasta 

niskie średnie średnie 

W projekcie zaplanowano mechanizm instytucjonalnie i proceduralnie włączający społeczność 
lokalną w proces współdecydowania o mieście. Zostanie wydane odpowiednie zarządzenie 
Prezydenta, gwarantujące udział społeczności lokalnej w realizacji projektu.  Pracownicy urzędu 
zostaną poprzez szkolenia i wyjazdy studyjne itp, przygotowani do prowadzenia procesów 
partycypacyjnych oraz włączania mieszkańców w procesy decyzyjne w mieście. 

Brak osiągnięcia 
zakładanych 
celów projektu 

Wystąpienie ryzyka wiąże się z 
brakiem osiągniecia wskaźników 
projektu.  

niskie średni niskie 

W celu zminimalizowania ryzyka założono szczegółowo cele i zakres projektu zgodnie z 
wytycznymi i na etapie planowania uwzględniono konieczność osiągnięcia wskaźników na 
oczekiwanym poziomie. Co więcej, aby zminimalizować zagrożenie przedstawiono spójny 
mechanizm monitoringu i ewaluacji. 

Obniżenie 
atrakcyjności 
Urzędu Miasta 
jako miejsca 
pracy 

Planowane zmiany – wdrażanie 
nowych procedur, wprowadzenie 
mechanizmów partycypacyjnych 
mogą powodować wrażenie 
obniżenia atrakcyjności pracy w 
UM Przemyśl w związku z 

średnie niski niski 
Ryzyko zostanie zminimalizowane przez wprowadzenie odpowiednich narzędzi elektronicznych 
ułatwiających pracę a w razie przeciążenia pracowników zatrudnienie nowych osób. 
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Czynnik ryzyka Oddziaływanie ryzyka 
Prawdopodo-

bieństwo 
wystąpienia 

Wpływ na 
projekt 

Ustalenie 
poziomu 

ryzyka 
Działania zapobiegawcze i minimalizujące 

nakładaniem dodatkowej 
odpowiedzialności na kadrę 
urzędniczą. 

FAZA OPERACYJNA 

Niechęć do 
stosowania 
nowych 
rozwiązań 
cyfrowych w 
zakresie obsługi 
spraw 
administracyjnych 
i miejskich przez 
mieszkańców 

Wprowadzenie nowych narzędzi 
elektronicznych, załatwiania 
spraw urzędowych, a także karty 
miejskiej wiąże się z ryzykiem 
braku chęci do korzystania z nich 
przez mieszkańców 

średnie średnie średnie 
Aby zminimalizować ryzyko, planuje się przeprowadzenie szerokich kampanii informacyjnych, 
zachęcających do korzystania z nowych rozwiązań. powiązanych z systemem zachęt do 
korzystania z e-karty czy usług świadczonych drogą elektroniczną  

Trudności w 
wykorzystaniu 
nowych narzędzi 
informatycznych 
przez urzędników 

Obsługa nowych narzędzi 
informatycznych może nastręczać 
problemów kadrze UM Przemyśl i 
w rezultacie prowadzić do braku 
ich wykorzystania. 

średnie niski niski 
Planowany system szkoleń oraz system zachęt dla pracowników korzystających z wypracowanych 
narzędzi powinien zminimalizować wystąpienie ryzyka 

Zwiększenie 
zagrożenia 
epidemicznego i 
potencjalne 
czasowe 
zamknięcia 
gospodarki 

Ryzyko wzrostu zachorowań na 
COVID-19 i czasowe zamykanie 
gospodarki musi zostać 
uwzględnione przy realizacji 
projektowanych działań, przy 
czym jego poziom został ustalony 
na średnim poziomie ponieważ 
Wnioskodawca ma 
doświadczenie w realizacji zadań 
projektowych w czasie pandemii. 

znaczące średni średni 

Uwzględniając doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięć w czasie pandemii 
działania zostały zaplanowane tak aby możne było je realizować w sposób zdalny, zachowując 
wytyczne sanitarne lub minimalizować  kontakty między osobami uczestniczącymi/realizującymi 
projekt. 

Niższy niż 
oszacowano 
popyt na usługi 

Niedoszacowanie liczby 
użytkowników i uczestników 
działań projektowych wpływa na 
zachowanie trwałości projektu. 

marginalne niski marginalne 

Zakres projektu odpowiada na rzeczywiste potrzeby Przemyśla i jego mieszkańców. 
Wnioskodawca przeprowadził diagnozę potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców. Projekt zakłada 
szereg działań promocyjno-informacyjnych i partycypacyjnych, dzięki czemu zostało 
zminimalizowane ryzyko. 

Wzrost kosztów 
operacyjnych 

Ryzyko wynikające z szybkiego 
wzrostu cen utrzymania 
efektów/produktów projektu 

niskie wysoki niskie 
Koszty utrzymania efektów projektu wyznaczono na podstawie historycznych kosztów i 
doświadczenia Wnioskodawcy biorąc pod uwagę planowany do zastosowania sposób realizacji 
projektu przyczyniający się w konsekwencji do uzyskania finalnych oszczędności. 
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Czynnik ryzyka Oddziaływanie ryzyka 
Prawdopodo-

bieństwo 
wystąpienia 

Wpływ na 
projekt 

Ustalenie 
poziomu 

ryzyka 
Działania zapobiegawcze i minimalizujące 

Niewystarczające 
przyznane środki 
na poziomie 
krajowym/region
alnym w fazie 
operacyjnej 

W przypadku nieotrzymania 
wystarczających środków nie 
będzie możliwości realizacji 
projektu bez dodatkowego 
wsparcia z innych źródeł. 

średnie wysoki średni 

Działaniem zapobiegającym wystąpieniu ryzyka jest wygenerowanie odpowiedniej nadwyżki w 
budżecie, która pozwoli na sfinansowanie przedsięwzięć lub gdyby było to niemożliwe pozyskanie 
środków finansowych na rynku bankowym – miasto dysponuje odpowiednimi możliwościami w 
tym zakresie, w szczególności jego zdolność kredytowa nie jest ograniczona, budżet miasta 
spełnia odpowiednie reguły wskazane prawem 
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VIII. System wdrażania Planu Rozwoju Instytucjonalnego oraz 

procedura jego modyfikacji 

Operatorem wdrażania Planu Rozwoju Instytucjonalnego jest Urząd Miejski w Przemyślu. Analogicznie 

do procesu konsultacji społecznych planowane jest wyróżnienie VI pionów w ramach powołanego 

Zespołu ds. wdrażania monitoringu i ewaluacji dedykowanych poszczególnym obszarom interwencji. 

Pion: 

• gospodarczy 

• społeczny 

• kultury 

• inteligentne zarządzanie miastem 

• instytucjonalny 

• środowiskowo – przestrzenny 

Piony te odpowiadać będą za analizę obszarów PRI związanych z zarządzaniem strategicznym, 

finansowym, koordynacją działań wewnątrz JST, zarządzanie zasobami ludzkimi, dostępnością usług 

publicznych oraz przejrzystością, partnerstwem i aktywnością społeczną.  

Na czele każdej z grup roboczych będzie stał koordynator wiodący – przedstawiciel UM Przemyśla, 

pomocnik koordynatora, przedstawiciel partnera – społecznego lub publicznego, a także 

przedstawiciel strony społecznej. Wyodrębnione w ten sposób grupy robocze będą odpowiedzialne za 

bezpośrednią realizację przedsięwzięć, a dzięki zaangażowaniu strony społecznej proces ten będzie 

transparentny. Ze względu na złożoność i interdyscyplinarność niektórych działań planuje się, że przy 

realizacji przedsięwzięć będzie zaangażowanych kilka grup, zgodnie ze swoimi kompetencjami/ 

obszarami.  

Co więcej, dla wszystkich wskazanych powyżej obszarów został wyodrębniony koordynator wiodący 

ds. dostępności, jego zadaniem będzie doradztwo oraz kontrola czy konkretne rozwiązania 

zastosowane przy realizacji przedsięwzięć zgodne są ze standardami programu „Dostępność Plus” 

a więc czy uwzględniają usprawnienia i ułatwienia w szczególności dla osób starszych 

i z niepełnosprawnościami, gwarantują równy dostęp do tworzonych miejsc i usług bez względu na 

płeć, pochodzenie i stopień niepełnosprawności.  Wszystkie grupy robocze będą podlegać 

kierownikowi Komitetu ds. wdrażania monitoringu i ewaluacji, który jednocześnie będzie 

bezpośrednim pełnomocnikiem Prezydenta miasta Przemyśla 
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Operator – Urząd Miejski w Przemyślu 

   

Komitet ds. wdrażania monitoringu i ewaluacji Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego 

        

Wymiar społeczny 
Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 
śrdowiskowy i 
przestrzenny 

Wymiar 
kulturowy 

Wymiar 
inteligentnego 

zarządzania miastem 
Wymiar finansowania rozwoju miasta 

 

Kierownik 
Komitetu, 

pełnomocnik 
Prezydenta 

Miasta   

Koordynator 
wiodący, 
pomocnik 

koordynatora, 
partner publiczny / 

społeczny oraz 
przedstawiciel 

strony społecznej 
ds. społecznych 

Koordynator 
wiodący,  
pomocnik 

koordynatora, 
partner publiczny 
/ społeczny oraz 
przedstawiciel 

strony społecznej 
ds. 

gospodarczych 

Koordynator 
wiodący, 
pomocnik 

koordynatora, 
partner publiczny / 

społeczny oraz 
przedstawiciel 

strony społecznej  
ds. środowiskowo-

przestrzennych 

Koordynator 
wiodący, 
pomocnik 

koordynatora, 
partner publiczny 
/ społeczny oraz 
przedstawiciel 

strony społecznej 
ds. kultury 

Koordynator 
wiodący, pomocnik 

koordynatora, 
partner publiczny / 

społeczny oraz 
przedstawiciel strony 

społecznej  
ds. inteligentnego 

zarządania miastem 

Koordynator wiodący, 
pomocnik 

koordynatora, partner 
publiczny / społeczny 
oraz przedstawiciel 
strony społecznej  

ds. instytucjonalnych 

Koordynator wiodący, 
pomocnik 

koordynatora, partner 
publiczny / społeczny 
oraz przedstawiciel 
strony społecznej  
ds. dostępności 
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IX. Monitorowanie i ewaluacja postępów w poprawie funkcjonowania 

administracji lokalnej  

1. System monitoringu 

Operatorem Programu Rozwoju Lokalnego jest Urząd Miejski w Przemyślu, z kluczową rolą Komitetu 

ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji programu, który zostanie powołany zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Przemyśla. Obsługa monitoringu i ewaluacji programu będzie realizowana przez istniejące 

struktury organizacyjne w ramach UM w Przemyślu, co pozwoli znacznie ograniczyć koszty. Operator 

programu będzie pełnił rolę wykonawczą i zarządczą programu, jednak w celu zapewnienia jak 

największej efektywności działań realizacja zadań zlecana będzie odpowiednim jednostkom 

i podmiotom, które posiadają ku temu odpowiednie uprawnienia i kompetencje. 

Realizatorami procesu monitorowania i ewaluacji będą odpowiednie komórki organizacyjne UM 

Przemyśl (między innymi): 

• Wydział Finansowy 

• Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 

• Wydział Spraw Społecznych 

• Wydział Gospodarki Lokalowej 

• Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla 

• Wydział Organizacyjny 

• Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

• Wydział Promocji i Kultury 

• Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 

• Wydział Edukacji i Sportu   

Dodatkowym ciałem, zapewniającym udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych i kontrolnych, 

odpowiedzialnym za monitoring oraz realizację ewaluacji będzie Komitet ds. wdrażania, monitoringu 

i ewaluacji.  Prezydent miasta Przemyśla w drodze zarządzenia powoła Komitet. Zakłada się, iż ramowy 

regulamin Komitetu będzie uwzględniał: 

• Maksymalną i minimalną liczba członków (uwzględniając miejsca dla organizacji 

społecznych/pozarządowych);  

• Konieczność informacji o naborze członków do Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz stronie www.przemysl.pl; 

• Kadencja Komitetu będzie trwać od powołania do zakończenia procesu wdrażania programu 

oraz w okresie trwałości; 
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• Posiedzenia Komitetu z udziałem Prezydenta odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż 

dwa razy w roku; 

• Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny; 

• Obsługę Komitetu zapewnia odpowiednia komórka Urzędu Miasta; 

• Komitet zajmuje stanowisko w sprawach w formie opinii, która jest formułowana w drodze 

konsensusu. 

Rolą Komitetu jest monitorowanie wdrażania i realizacji Programu Rozwoju Instytucjonalnego, który 

jest procesem ciągłym i ma na celu analizę postępu realizacji projektu. Monitoring będzie miał 

charakter ciągły, co oznacza, iż będzie prowadzony w całym okresie wdrażania programu, a dotyczyć 

będzie wszystkich zaangażowanych podmiotów prywatnych i publicznych.  

Przyjęte rozwiązanie pozwoli na realizację zadań związanych z monitoringiem w sposób zgodny 

z regulacjami prawnymi, jednocześnie nie obciążając dodatkowymi kosztami prowadzenia tych prac. 

Ważnym czynnikiem przemawiającym za przyjęciem prezentowanej metodologii monitoringu było 

ograniczanie obciążenia biurokratycznego dla podmiotów zewnętrznych względem realizatora 

projektu – Urzędu Miasta.  

W związku z powyższym, monitoring będzie polegał na utrzymywaniu stałego kontaktu  

z zaangażowanymi w realizację podmiotami, a także poszczególnymi wydziałami UM realizującymi 

przedsięwzięcia w ramach projektu poprzez przeznaczony do tego celu adres poczty elektronicznej. 

Służyć on będzie do prowadzenia korespondencji z zaangażowanymi podmiotami w zakresie 

przesyłania do Komitetu informacji o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć. W cyklu 

rocznym, operator, za pośrednictwem Komitetu ds. monitoringu i ewaluacji programu wyśle do 

wszystkich zaangażowanych podmiotów prośbę o przesłanie informacji o postępach realizacji. Dane 

te będą zbierane i agregowane przez Komitet. Umożliwi to reagowanie na trudności związane 

z wdrażaniem, jak również prezentację informacji na dedykowanej stronie internetowej.  

Tak zaplanowany monitoring pozwoli na utrzymanie systematycznego kontaktu ze wszystkim 

zaangażowanymi podmiotami, jednocześnie pozwalając na właściwe przygotowanie danych do 

ewaluacji. Podkreśla się również, że zaplanowany system monitoringu w ramach Planu Rozwoju 

Instytucjonalnego jest w pełni spójny z systemem monitoringu zaproponowanym w Planie Rozwoju 

Lokalnego.  

 

2. Zasady pomiaru i dobór wskaźników monitorowania 
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3. Ewaluacja wdrożenia Planu Rozwoju Instytucjonalnego 

Zaplanowany proces ewaluacji będzie miał charakter punktowy. Ewaluacja służy udoskonaleniu 

danego procesu, a także obiektywnej ocenie jego rezultatów. W związku z tak przyjętą definicją 

ewaluacji planuje się przeprowadzenie dwóch działań ewaluacyjnych podczas wdrażania Programu 

Rozwoju Instytucjonalnego – ewaluacji mid-term oraz ewaluacji ex-post. Pierwsza z nich zostanie 

przeprowadzona w trakcie wdrażania Programu Rozwoju Instytucjonalnego – w połowie roku 2022, 

natomiast druga w kwietniu 2024 – po zakończeniu działań projektowych. 

Proponowany proces ewaluacyjny ma za zadanie sprawdzić: 

− trafność; 

− skuteczność; 

− efektywność; 

− trwałość; 

− użyteczność 

prowadzonych działań.  Jako minimum metodologiczne proponuje się zastosowanie po jednej technice 

badań jakościowych (np. wywiady pogłębione) i jednej technice ilościowej (np. ankieta/ankieta 

internetowa) w jednym działaniu ewaluacyjnym.  

Grupami, do których będą skierowane działania ewaluacyjne (grupy badawcze), będą mieszkańcy 

Przemyśla oraz bezpośredni realizatorzy projektu. Proponuje się, aby mieszkańcy Przemyśla byli objęci 

badaniami o charakterze ilościowym natomiast realizatorzy projektu jakościowym.  

Ciałem, odpowiedzialnym za prowadzenie działań ewaluacyjnych, będzie Komitet ds. monitoringu  

i ewaluacji programu. W ramach zachowania transparentności prowadzonego procesu, działania 

ewaluacyjne będą skierowane zarówno do beneficjentów (mieszkańców) oraz realizatorów ,  

a raporty ewaluacyjne będą publikowane na dedykowanej stronie internetowej.  

Każdorazowo raport ewaluacyjny będzie zawierał wnioski i rekomendacje – na poziomie ewaluacji mid-

term zaproponowane rekomendacje powinny niezwłocznie przekazane operatorowi i zostać 

zaimplementowane do działań związanych z dalszą realizacją projektu. 

Poniższy schemat blokowy obrazuje relacje pomiędzy poszczególnymi elementami systemu 

monitorowania i ewaluacji. 
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Operator Urząd Miejski w Przemyślu 

   
 

  

Zespół ds. monitoringu i ewaluacji programu (spotkanie z udziałem Prezydenta minimum 2 razy do roku) 

 
 

  
 

 

Monitoring Ewaluacja 

 
 

  
 

 

Agregowanie danych zgodnych z tabelą wskaźników.  
Informacje o problemach i postępach w realizacji programu publikowane 

na stronie internetowej 

Mid-term 2022 
Minimum metodologiczne: 

1 technika jakościowa 
1 technika ilościowa 

Ex-post 2024 
Minimum metodologiczne: 

1 technika jakościowa 
1 technika ilościowa 

   
 

 
 

    Raporty ewaluacyjne publikowane on-line  

 


