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Załącznik nr 2 

do zarządzenia Nr 65/2015 

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 

z dnia  1 kwietnia 2015r.  

 

 

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika  

Urzędu Skarbowego Piasecznie 

 

1. Zarządzenie:  

 

1. Nr 4/2015 z dnia 2015-01-19 w sprawie Aktualizacji modułu FK systemu FoKus na 

2015.  

2. Nr 3/2015 z dnia 2015-01-19 w sprawie Zniesienia klauzul tajności z ankiet 

bezpieczeństwa osobowego pracowników Urzędu Skarbowego w Piasecznie  

3. Nr 1/2015 z dnia 2015-01-02 w sprawie Wprowadzenia modułów Kadry i Płace systemu 

FoKus  

4. Nr 52/2014 z dnia 2014-12-31 w sprawie Ewidencji budżetu w układzie zadaniowym  

5. Nr 49/2014 z dnia 2014-12-18 w sprawie Zasad przyznawania dodatków kontrolerskich 

w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

6. Nr 47/2014 z dnia 2014-12-11 w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-

księgowych oraz niektórych innych dokumentów.  

7. Nr 38/2014 z dnia 2014-11-05 w sprawie Wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego dla budynku Urzędu Skarbowego w Piasecznie przy ul. Energetycznej 5”  

8. Nr 34/2014 z dnia 2014-10-16 w sprawie Przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej pełnej 

w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.  

9. Nr 33/2014 z dnia 2014-10-16 w sprawie Wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.  

10. Nr 31/2014 z dnia 2014-10-01 w sprawie Zasad (polityka) rachunkowości i planu kont w 

zakresie rachunkowości budżetowej i podatkowej w US Piasecznie 

11. Nr 18/2014 z dnia 2014-04-28 w sprawie Wprowadzenia „Procedury przeprowadzania 

kontroli wewnętrznej w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie”  

12. Nr 17/2014 z dnia 2014-04-28 w sprawie Wprowadzenia „Procedury sprawowania 

kontroli funkcjonalnej w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie”  
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13. Nr 17/2014 z dnia 2014-04-28 Załącznik nr 1 do zarządzenia 17/2014 - Informacja o 

przeprowadzonej kontroli funkcjonalnej  

14. Nr 17/2014 z dnia 2014-04-28 Załącznik nr 2 do zarządzenia 17/2014 - Informacja o 

rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości w wyniku przeprowadzenia kontroli 

funkcjonalnej.  

15. Nr 16/2014 z dnia 2014-04-28 w sprawie Wprowadzenia „Procedury analizy ryzyka i 

planowania w kontroli wewnętrznej w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie”  

16. Nr 16/2014 z dnia 2014-04-28 Załącznik nr 1 do zarządzenia 16/2014 - Analiza ryzyka 

do planu kontroli wewnętrznej  

17. Nr 16/2014 z dnia 2014-04-28 Załącznik nr 2 do zarządzenia 16/2014 - Plan kontroli  

18. Nr 15/2014 z dnia 2014-04-28 w sprawie Sposobu i trybu składania oświadczeń 

majątkowych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

19. Nr 13/2014 z dnia 2014-04-01 w sprawie Ustalenia procedur kontroli finansowej w 

zakresie gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz wstępnej oceny 

celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków  

20. Nr 9/2014 z dnia 2014-03-25 w sprawie Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Skarbowego w Piasecznie  

21. Nr 9/2014 z dnia 2014-03-25 Załącznik - Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego 

w Piasecznie  

22. Nr 24/2013 z dnia 2013-12-31 w sprawie Stosowania ujednoliconych wzorów formularzy  

23. Nr 23/2013 z dnia 2013-12-18 w sprawie Ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu 

Skarbowego w Piasecznie  

24. Nr 19/2013 z dnia 2013-06-03 Organizacji i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej 

w Urzędzie.  

25. Nr 18/2013 z dnia 2013-06-03 w sprawie Zarządzania ryzykiem w Urzędzie Skarbowym 

w Piasecznie  

26. Nr 18/2013 z dnia 2013-06-03 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 18/2013 - Wzór rejestru 

ryzyk.  

27. Nr 18/2013 z dnia 2013-06-03 Załącznik nr 2 do Zarządzenia 18/2013 - Okresowe 

sprawozdanie na temat ryzyk.  

28. Nr 17/2013 z dnia 2013-05-24 w sprawie Wprowadzenia Polityki Szkoleniowej Urzędu 

Skarbowego w Piasecznie  

29. Nr 16/2013 z dnia 2013-05-24 w sprawie Ustalenia procedury przeprowadzania 

Rozmowy końcowej (Exit interview) w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  
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30. Nr 15/2013 z dnia 2013-05-24 w sprawie Wprowadzenia Programu Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie na lata 2013-2015  

31. Nr 13/2013 z dnia 2013-05-17 w sprawie Ustalenia Regulaminu ZFŚS w US Piaseczno  

32. Nr 12/2013 z dnia 2013-05-02 w sprawie Ustalenia warunków przyznawania premii 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i obsługi.  

33. Nr 11/2013 z dnia 2013-04-26 w sprawie W sprawie służby przygotowawczej dla 

pracowników służby cywilnej w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

34. Nr 55/2012 z dnia 2012-12-28 w sprawie Sposobu i trybu przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli „Poufne”  

35. Nr 45/2012 z dnia 2012-10-18 w sprawie Przydzielenia i użytkowania służbowych 

telefonów komórkowych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

36. Nr 45/2012 z dnia 2012-10-18 Załącznik 1 - Umowa  

37. Nr 45/2012 z dnia 2012-10-18 Załącznik 2 - Wykaz przyznanych limitów  

38. Nr 45/2012 z dnia 2012-10-18 Załącznik 3 - Indywidualne rozliczenie rozmów  

39. Nr 38/2012 z dnia 2012-07-26 w sprawie Wprowadzenia instrukcji pobierania opłat za 

wykonanie kopii z akt sprawy  

40. Nr 33/2012 z dnia 2012-06-06 w sprawie Zmiany zarządzenia nr 31/2012 z dnia 21 maja 

2012r.  

41. Nr 21/2012 z dnia 2012-04-17 w sprawie Zmiany Zarządzenia nr 30/2006 w sprawie 

wprowadzenia Instrukcji organizacji prac kancelaryjnych  

42. Nr 9/2012 z dnia 2012-02-13 w sprawie Sposobu i trybu gospodarki środkami trwałymi 

oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi  

43. Nr 7/2012 z dnia 2012-01-30 w sprawie Organizacji udostępniania informacji publicznej  

44. Nr 6/2012 z dnia 2012-01-30 w sprawie Wprowadzenia „Instrukcji eksploatacji 

pojazdów i gospodarki samochodowej w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie”  

45. Nr 6/2012 z dnia 2012-01-30 „Instrukcja eksploatacji pojazdów i gospodarki 

samochodowej...” z załącznikami  

46. Nr 2/2012 z dnia 2012-01-02 w sprawie Wewnętrznej polityka antymobbingowej w 

Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

47. Nr 1/2012 z dnia 2012-01-02 w sprawie Wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie 

Skarbowym w Piasecznie  

48. Nr 63/2011 z dnia 2011-12-30 w sprawie Sposobu wykorzystania składników majątku 

ruchomego powierzonego pracownikom Urzędu Skarbowego w Piasecznie i zasady 

odpowiedzialności za powierzone mienie  
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49. Nr 62/2011 z dnia 2011-12-30 w sprawie Zmiany Zarządzenia nr 18/2004 z dn. 

29.10.2004r. wprowadzającego „Ramową politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony 

danych osobowych”  

50. Nr 62/2011 z dnia 2011-12-30 Załącznik - Ramowa polityka bezpieczeństwa w zakresie 

ochrony danych osobowych  

51. Nr 60/2011 z dnia 2011-12-30 w sprawie Zmiany Zarządzenia nr 17/2004 z dn. 

29.10.2004r. wprowadzającego „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym...”  

52. Nr 60/2011 z dnia 2011-12-30 Załącznik - Instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji 

- tekst jednolity po zmianach  

53. Nr 46/2011 z dnia 2011-12-15 w sprawie Wprowadzenia procedury analizy oświadczeń o 

stanie majątkowym  

54. Nr 46/2011 z dnia 2011-12-15 Załącznik 1 do Zarządzenia 46/2011  

55. Nr 41/2011 z dnia 2011-11-15 w sprawie Standaryzacji pism sporządzanych w Urzędzie 

Skarbowym w Piasecznie  

56. Nr 40/2011 z dnia 2011-11-15 w sprawie Wprowadzenia wzorców zarządzeń, decyzji i 

poleceń służbowych Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie  

57. Nr 29/2011 z dnia 2011-09-21 w sprawie Powołania Zespołu audytorów SZJ  

58. Nr 24/2011 z dnia 2011-07-18 w sprawie Sposobu wykonywania połączeń 

telefonicznych i postępowania przy rozliczaniu rozmów telefonicznych  

59. Nr 18/2011 z dnia 2011-06-10 w sprawie Dofinansowania kosztów zakupu okularów 

korygujących wadę wzroku podczas pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 

ekranowe  

60. Nr 18/2011 z dnia 2011-06-10 Załącznik - wniosek o częściową refundację kosztów 

zakupu okularów korygujących wzrok  

61. Nr 43/2010 z dnia 2010-12-30 w sprawie Procedury przeprowadzenia naboru 

kandydatów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej oraz adaptacji pracownika w 

Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

62. Nr 37/2010 z dnia 2010-11-23 w sprawie Dokumentacji ryzyka zawodowego i sposobu 

informowania o ryzyku zawodowym na stanowiskach pracy w Urzędzie skarbowym w 

Piasecznie  

63. Nr 37/2010 z dnia 2010-11-23 Załącznik do zarządzenia 37/2010  
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64. Nr 26/2010 z dnia 2010-08-30 w sprawie Wprowadzenia „Instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Skarbowym w 

Piasecznie”  

65. Nr 26/2010 z dnia 2010-08-30 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwum zakładowego w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

66. Nr 25/2010 z dnia 2010-08-23 w sprawie Powołania Komisji do wykonania zadań 

związanych z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej  

67. Nr 19/2010 z dnia 2010-07-05 w sprawie Wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością 

w Administracji Podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

68. Nr 15/2010 z dnia 2010-06-07 w sprawie W sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 euro.  

69. Nr 15/2010 z dnia 2010-06-07 Instrukcja do zarządzenia nr 15  

70. Nr 15/2010 z dnia 2010-06-07 Załącznik 1 do zarządzenia nr 15 - Zapotrzebowanie  

71. Nr 15/2010 z dnia 2010-06-07  Załącznik 2 do zarządzenia nr 15 - Wniosek  

72. Nr 14/2009 z dnia 2009-05-18 w sprawie Zasad i trybu postępowania w zakresie 

udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

73. Nr 14/2009 z dnia 2009-05-18 Załącznik 1. 

74. Nr 14/2009 z dnia 2009-05-18 Instrukcja  

75. Nr 14/2009 z dnia 2009-05-18 Załączniki  

76. Nr 9/2008 z dnia 2008-03-20 w sprawie Użytkowania w US jednolitego komputerowego 

systemu ewidencjonowania i obiegu korespondencji „Biblioteka Akt”  

77. Nr 11/2007 z dnia 2007-04-27 w sprawie Wprowadzenia Instrukcji w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych 

klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

78. Nr 30/2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie Wprowadzenia „Instrukcji organizacji prac 

kancelaryjnych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie”  

79. Nr 14/2005 z dnia 2005-06-08 w sprawie Wprowadzenia strony intranetowej US 

Piaseczno  

80. Nr 18/2004 z dnia 2004-10-29 w sprawie Wprowadzenia „Ramowej polityki 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych” w Urzędzie Skarbowym 

w Piasecznie  

81. Nr 17/2004 z dnia 2004-10-29 w sprawie Wprowadzenia „Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 

informacji” w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie  

ftp://intranet/zarz/2010/Z_26_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_26_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_26_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_26_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_26_2010_I.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_26_2010_I.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_26_2010_I.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_25_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_25_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_25_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_19_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_19_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_19_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_15_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_15_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_15_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_15_2010_0.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_15_2010_0.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/Z_15_2010_1.doc
ftp://intranet/zarz/2010/Z_15_2010_1.doc
ftp://intranet/zarz/2010/Z_15_2010_2.doc
ftp://intranet/zarz/2010/Z_15_2010_2.doc
ftp://intranet/zarz/2009/Z_14_2009.doc
ftp://intranet/zarz/2009/Z_14_2009.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/Z_14_2009.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/Z_14_2009.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/Z_14_2009_Z1.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/Z_14_2009_Z1.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/Z_14_2009_Z11.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/Z_14_2009_Z11.pdf
ftp://intranet/zarz/2008/Z_9_2008.pdf
ftp://intranet/zarz/2008/Z_9_2008.pdf
ftp://intranet/zarz/2008/Z_9_2008.pdf
ftp://intranet/zarz/2007/Z_11_2007.pdf
ftp://intranet/zarz/2007/Z_11_2007.pdf
ftp://intranet/zarz/2007/Z_11_2007.pdf
ftp://intranet/zarz/2007/Z_11_2007.pdf
ftp://intranet/zarz/2006/Z_30_2006.pdf
ftp://intranet/zarz/2006/Z_30_2006.pdf
ftp://intranet/zarz/2006/Z_30_2006.pdf
ftp://intranet/zarz/2005/Z_14_2005.pdf
ftp://intranet/zarz/2005/Z_14_2005.pdf
ftp://intranet/zarz/2005/Z_14_2005.pdf
ftp://intranet/zarz/2004/Z_18_2004_zm.pdf
ftp://intranet/zarz/2004/Z_18_2004_zm.pdf
ftp://intranet/zarz/2004/Z_18_2004_zm.pdf
ftp://intranet/zarz/2004/Z_18_2004_zm.pdf
ftp://intranet/zarz/2004/Z_17_2004_zm.pdf
ftp://intranet/zarz/2004/Z_17_2004_zm.pdf
ftp://intranet/zarz/2004/Z_17_2004_zm.pdf
ftp://intranet/zarz/2004/Z_17_2004_zm.pdf
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82. Nr 3/2004 z dnia 2004-01-20 w sprawie Czynności wykonywanych z udziałem strony lub 

jej pełnomocnika  

 

2. Decyzja 

 

1. Nr 41/2014 z dnia 2014-12-11 w sprawie Powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej i 

zarządzania ryzykiem wewnętrznym.  

2. Nr 40/2014 z dnia 2014-12-11 w sprawie Rejestru ryzyk w Urzędzie Skarbowym w 

Piasecznie  

3. Nr 17/2013 z dnia 2013-05-21 w sprawie Powołania Zespołu do opracowania Programu 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi  

4. Nr 16/2013 z dnia 2013-05-21 w sprawie Powołania Komisji Socjalnej  

5. Nr 2/2013 z dnia 2013-01-07 w sprawie Powołania Zespołu do przeprowadzenia 

samooceny Urzędu wg modelu CAF  

6. Nr 63/2012 z dnia 2012-11-02 w sprawie Zmiany Zarządzenia nr 19/2010  

7. Nr 63/2012 z dnia 2012-11-02 Załącznik - Wykaz właścicieli procesów SZJ  

8. Nr 30/2012 z dnia 2012-06-01 w sprawie Powołania Zespołu ds. dokonywania opisów i 

wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.  

9. Nr 30/2012 z dnia 2012-06-01 Załącznik do decyzji 30/2012  

10. Nr 23/2012 z dnia 2012-04-17 w sprawie Składu osobowego Zespołu ds. organizacji prac 

kancelaryjnych z pełnym wykorzystaniem funkcji aplikacji Biblioteka Akt  

11. Nr 22/2011 z dnia 2010-06-07 w sprawie Ustalenia jednolitego wzoru imiennych 

pieczęci służbowych oraz zasad gospodarowania pieczęciami  

12. Nr 5/2011 z dnia 2011-02-17 w sprawie Powołania Komisji do wykonania zadań 

związanych z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej kat. B i Bc  

13. Nr 44/2010 z dnia 2010-10-05 w sprawie Zasad dokonywania opisów i wartościowania 

stanowisk pracy w służbie cywilnej  

14. Nr 44/2010 z dnia 2010-10-05 Załącznik 1 - wzór opisu stanowiska pracy (format MS 

Word)  

15. Nr 7/2009 z dnia 2009-03-31 w sprawie Wprowadzenia „Standardów obsługi 

interesanta”  

16. Nr 7/2009 z dnia 2009-03-30 Załącznik 1. Pismo 1401/DO/071-8/09  

17. Nr 7/2009 z dnia 2009-03-30 Załącznik 2. Standardy obsługi interesanta  

 

ftp://intranet/zarz/2004/Z_3_2004.pdf
ftp://intranet/zarz/2004/Z_3_2004.pdf
ftp://intranet/zarz/2004/Z_3_2004.pdf
ftp://intranet/zarz/2014/D_41_2014.pdf
ftp://intranet/zarz/2014/D_41_2014.pdf
ftp://intranet/zarz/2014/D_41_2014.pdf
ftp://intranet/zarz/2014/D_40_2014.pdf
ftp://intranet/zarz/2014/D_40_2014.pdf
ftp://intranet/zarz/2014/D_40_2014.pdf
ftp://intranet/zarz/2013/D_17_2013.pdf
ftp://intranet/zarz/2013/D_17_2013.pdf
ftp://intranet/zarz/2013/D_17_2013.pdf
ftp://intranet/zarz/2013/D_16_2013.pdf
ftp://intranet/zarz/2013/D_16_2013.pdf
ftp://intranet/zarz/2013/D_02_2013.pdf
ftp://intranet/zarz/2013/D_02_2013.pdf
ftp://intranet/zarz/2013/D_02_2013.pdf
ftp://intranet/zarz/2012/D_63_2012.pdf
ftp://intranet/zarz/2012/D_63_2012.pdf
ftp://intranet/zarz/2012/D_63_2012_Z.pdf
ftp://intranet/zarz/2012/D_63_2012_Z.pdf
ftp://intranet/zarz/2012/D_30_2012.pdf
ftp://intranet/zarz/2012/D_30_2012.pdf
ftp://intranet/zarz/2012/D_30_2012.pdf
ftp://intranet/zarz/2012/D_30_2012_1.doc
ftp://intranet/zarz/2012/D_30_2012_1.doc
ftp://intranet/zarz/2012/D_23_2012.pdf
ftp://intranet/zarz/2012/D_23_2012.pdf
ftp://intranet/zarz/2012/D_23_2012.pdf
ftp://intranet/zarz/2011/D_22_2011.pdf
ftp://intranet/zarz/2011/D_22_2011.pdf
ftp://intranet/zarz/2011/D_22_2011.pdf
ftp://intranet/zarz/2011/D_05_2011.pdf
ftp://intranet/zarz/2011/D_05_2011.pdf
ftp://intranet/zarz/2011/D_05_2011.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/D_44_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/D_44_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/D_44_2010.pdf
ftp://intranet/zarz/2010/D_44_2010_Z1.doc
ftp://intranet/zarz/2010/D_44_2010_Z1.doc
ftp://intranet/zarz/2010/D_44_2010_Z1.doc
ftp://intranet/zarz/2009/D_7_2009.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/D_7_2009.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/D_7_2009.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/D_7_2009_Z1.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/D_7_2009_Z1.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/D_7_2009_Z2.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/D_7_2009_Z2.pdf


7 

3. Polecenie: 

1. Nr 36/2009 z dnia 2009-12-17 w sprawie Polecenia zamykania zaległych spraw w BA  

 

4. Instrukcje SZJ: 

1. Nr I-001/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Badania zadowolenia i oczekiwań klientów  

2. Nr I-002/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Badania zadowolenia i oczekiwań pracowników  

3. Nr I-003/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Identyfikacji i mapowania procesu  

4. Nr I-004/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Opracowania i nadzoru nad dokumentacją 

prawa wewnętrznego i zewnętrznego  

5. I Nr -005/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Opracowania i nadzoru nad dokumentami w 

sprawie  

6. Nr I-006/2 z dnia 2011-09-08 w sprawie Systemu kart informacyjnych  

7. Nr I-007/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Standardów obsługi klienta  

8. Nr I-008/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Naboru pracowników  

9. Nr I-009/2 z dnia 2011-10-04 w sprawie Szkolenia pracowników  

10. Nr I-010/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Oceny pracowników  

11. Nr I-011/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Załatwiania skarg i wniosków  

12. Nr I-012/2 z dnia 2011-06-28 w sprawie Programu rozwoju zawodowego i awansowania 

pracownika  

13. Nr I-013/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Działań zapobiegawczych, korekcyjnych i 

korygujących  

14. Nr I-014/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Przeglądu sprzętu i oprogramowania 

komputerowego  

15. Nr I-015/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Benchmarkingu  

16. Nr I-016/1 z dnia 2010-07-05  w sprawie wewnętrznego audyt jakości  

17. Nr I-017/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Nadzoru nad usługą niezgodną  

18. Nr I-018/1 z dnia 2010-07-05 w sprawie Samooceny wg modelu CAF w procesie 

doskonalenia Urzędu  

ftp://intranet/zarz/2009/P_36_2009.pdf
ftp://intranet/zarz/2009/P_36_2009.pdf
http://intranet/SZJ/instr/I-001-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-001-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-002-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-002-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-003-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-003-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-004-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-004-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-004-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-005-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-005-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-005-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-006-2.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-006-2.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-007-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-007-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-008-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-008-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-009-2.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-009-2.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-010-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-010-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-011-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-011-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-012-2.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-012-2.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-012-2.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-013-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-013-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-013-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-014-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-014-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-014-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-015-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-015-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-016-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-016-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-017-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-017-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-018-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-018-1.doc
http://intranet/SZJ/instr/I-018-1.doc

