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WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie planu komunikacji dla projektu wdrożenia 

metody CAF w  Starostwie Powiatowym w Lęborku, mającego na celu zapewnienie 

prawidłowego upowszechnienia informacji o projekcie samooceny wśród wszystkich 

interesariuszy na etapie realizacji wszystkich Kroków Wspólnej Metody Oceny. 

W szczególności w dokumencie określone zostaną: 

o cel projektu wdrożenia metody CAF, 

o strony zainteresowane projektem oraz ich potrzeby komunikacyjne, 

o sposób, forma i częstotliwość informacji na temat realizowanego projektu 

przekazywanej poszczególnym grupom odbiorców, 

o sposób mobilizacji pracowników na rzecz zaangażowania w proces samooceny. 

 

11..  PPrroojjeekktt  wwddrroożżeenniiaa  mmeettooddyy  CCAAFF  ww  

UUrrzzęęddzziiee  

Powszechny Model Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest 

narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu 

poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji 

obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. 

Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, iż osiągnięcie 

pożądanych rezultatów działań urzędu zależy od jakości przywództwa, wpływającego na 

politykę i strategię organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie 

nawiązywania związków partnerskich, zasoby i procesy zarządzania zmianą. Dzięki CAF 

organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich 

działań uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, 

narzędzie samooceny. 

Samoocena oparta o model CAF dostarcza informacji będących podstawą do 

doskonalenia funkcjonowania urzędu, poprzez: 

o identyfikację mocnych stron, 

o identyfikację obszarów do doskonalenia, 

o opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk, 

o możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej  

z terenu Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(benchmarking), 

o przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości. 
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22..  PPllaann  kkoommuunniikkaaccjjii  uucczzeessttnniikkóóww  wwddrroożżeenniiaa  

mmeettooddyy  CCAAFF  ww  UUrrzzęęddzziiee  

Plan komunikacji opracowany został w drodze konsultacji i ustaleń poczynionych w 

ramach Kroku 2 „ Upowszechnianie informacji o projekcie samooceny”. 

22..11..  ZZaaiinntteerreessoowwaannee  ssttrroonnyy  

Odbiorcami informacji o projekcie wdrożenia CAF  będą  następujący interesariusze: 

 

Wewnętrzni: 

o Zarząd Powiatu Lęborskiego 

o Kierownictwo Starostwa – Starosta Wicestarosta, Sekretarz 

o Jednostki organizacyjne Powiatu Lęborskiego 

o Koordynator i osoba wspierająca Koordynatora, 

o Członkowie Grupy Samooceny, powołanej Zarządzeniem nr 7/2010 

Starosty Lęborskiego z dnia 22 lutego 2010.  

o Zespoły projektowe opracowujące plany samooceny 

o Wszyscy pozostali pracownicy Starostwa, 

 

Zewnętrzni: 

 

o Opinia publiczna ,  w szczególności klienci (obywatele),media 

o  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

o  F5 Konsulting Sp. z o.o. w Poznaniu. 

 

22..22..  PPoottrrzzeebbyy  iinnffoorrmmaaccyyjjnnee    

UUssttaallaa  ssiięę  nnaassttęęppuujjąąccee  ppoottrrzzeebbyy  iinnffoorrmmaaccyyjjnnee  ––  sszzcczzeeggóółłoowwee  cceellee    kkoommuunniikkaaccyyjjnnee  ::  

11..  IInnffoorrmmoowwaanniiee  oo  cceellaacchh  ii  zzaassaaddaacchh  CCAAFF,,  

22..  IInnffoorrmmoowwaanniiee  oo  pprrzzeebbiieegguu  rreeaalliizzaaccjjii  CCAAFF  ww  SSttaarroossttwwiiee,,  ww  ttyymm  oo  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  

eettaappóóww  pprroojjeekkttuu,,  

33..  MMoobbiilliizzaaccjjaa  ddoo  aakkttyywwnneeggoo  uuddzziiaałłuu,,  zzaaaannggaażżoowwaanniiaa,,  

44..  ZZaappeewwnniieenniiaa  wwłłaaśścciiwweeggoo  oobbiieegguu  iinnffoorrmmaaccjjii  ––  eeffeekkttyywwnnoośśccii  wwddrraażżaanniiaa..  

55..  BBuuddoowwaanniiee  wwiizzeerruunnkkuu  SSttaarroossttwwaa  PPoowwiiaattoowweeggoo  ww  LLęębboorrkkuu  jjaakkoo  pprrooffeessjjoonnaallnneeggoo,,  

wwcciiąążż  ddoosskkoonnaalląącceeggoo  ssiięę  uurrzzęędduu..  
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iinntteerreessaarriiuusszzee  ppoottrrzzeebbyy  iinnffoorrmmaaccyyjjnnee  

WWeewwnnęęttrrzznnii  

ZZaarrzząądd  PPoowwiiaattuu  LLęębboorrsskkiieeggoo  11,,22,,33,,44,,55  

Kierownictwo Starostwa – Starosta 

Wicestarosta, Sekretarz 
11,,22,,33,,44,,55  

Jednostki organizacyjne Powiatu 

Lęborskiego 
11,,55  

Koordynator i osoba wspierająca 

Koordynatora, 
11,,22,,33,,44  

Członkowie Grupy Samooceny  11,,22,,44,,55  

Zespoły projektowe opracowujące plany 

samooceny 
11,,22,,33,,44  

Wszyscy pozostali pracownicy Starostwa,  11,,22,,33,,44,,55  

WWeewwnnęęttrrzznnii  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji  
22,,55  

F5 Konsulting Sp. z o.o. w Poznaniu. 
22,,44,,55  

Opinia publiczna ,  w szczególności klienci 

(obywatele),media 
11,,22,,55  

 

22..33..  DDoossttaawwccaa  iinnffoorrmmaaccjjii  

ZZaa  pprraawwiiddłłoowwąą  kkoommuunniikkaaccjjęę  ww  SSttaarroossttwwiiee  PPoowwiiaattoowwyymm  ww  LLęębboorrkkuu  ooddppoowwiiaaddaa  

kkoooorrddyynnaattoorr  CCAAFF  aa  ppooddcczzaass  jjeeggoo  nniieeoobbeeccnnoośśccii  oossoobbaa  wwssppiieerraajjąąccaa  KKoooorrddyynnaattoorraa  CCAAFF  ,,  

ppoowwoołłaannee  zzaarrzząąddzzeenniieemm  nnrr  66//22001100  SSttaarroossttyy  LLęębboorrkkiieeggoo  zz  ddnniiaa  2266  ssttyycczznniiaa  22001100  rr..    

KKoooorrddyynnaattoorr  ooddppoowwiiaaddaa  ,,  zzaa  ppoopprraawwnnee  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  wwsszzeellkkiieeggoo  rrooddzzaajjuu  ffoorrmm    

kkoommuunniikkaaccjjii  ,,  ookkrreeśślloonnyycchh  ww  rroozzddzziiaallee  22..55..  MMeettooddyy  KKoommuunniikkaaccjjii,,  pprrzzyyggoottoowwuujjee  pprroojjeekkttyy  

kkoommuunniikkaattóóww  ddoo  ooddbbiioorrccóóww  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  kkttóórryycchh  nniiee  jjeesstt  bbeezzppoośśrreeddnniimm  ddoossttaawwccąą..    

KKoooorrddyynnaattoorr  jjeesstt  bbeezzppoośśrreeddnniimm  ddoossttaawwccąą  kkoommuunniikkaattóóww  ddoo::  KKiieerroowwnniiccttwwaa  ,,    GGrruuppyy  

ssaammoooocceennyy,,  PPrraaccoowwnniikkóóww  ii  ZZeessppoołłóóww  PPrroojjeekkttoowwyycchh..  

PPoozzoossttaałłyymm    ooddbbiioorrccoomm    uujjęęttyycchh    ww    pprrzzeeddssttaawwiioonnyymm  sscchheemmaacciiee  kkoommuunniikkaaccjjii,,  

KKoooorrddyynnaattoorr  pprrzzeekkaazzuujjee    kkoommuunniikkaattyy  zzaattwwiieerrddzzoonnee  pprrzzeezz  KKiieerroowwnniiccttwwoo..  

KKoooorrddyynnaattoorr  pprrzzeeddssttaawwiiaa  KKiieerroowwnniiccttwwuu  ww  mmiieessiięęcczznnyycchh  rraappoorrttaacchh  sspprraawwoozzddaanniiee  zz  

kkoommuunniikkaaccjjii  zz  bbeezzppoośśrreeddnniimmii  ooddbbiioorrccaammii    kkoommuunniikkaattóóww..  

DDoossttaarrcczzeenniiee  kkoommuunniikkaattóóww  wwsszzyyssttkkiimm  pprraaccoowwnniikkoomm  ooddbbyywwaa  ssiięę  zzaa  ppoośśrreeddnniiccttwweemm  

kkiieerroowwnniikkóóww  kkoommóórreekk  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyycchh..  
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SSCCHHEEMMAATT  KKOOMMUUNNIIKKAACCJJII  WW  SSTTAARROOSSTTWWUUIIEE  PPOOWWIIAATTOOWWYYMM  WW  LLĘĘBBOORRKKUU  

  

  

 

22..44..  CCzzęęssttoottlliiwwoośśćć  ddoossttaarrcczzaanniiaa  kkoommuunniikkaattóóww  nntt..  pprroojjeekkttuu  

Odbiorca informacji Narzędzia komunikacji 
Częstotliwość/terminy 

przekazywania informacji 

Zarząd Powiatu Lęborskiego Posiedzenia Zarządu Powiatu 
Lęborskiego 

na każdym posiedzeniu 

Kierownictwo Starostwa Spotkania bezpośrednie z 
konsultantem 

Udział w warsztatach inicjujących 

Raporty miesięczne koordynatora 
z przebiegu  realizacji wdrożenia  

Konsultacje wewnętrzne z grupą 
samooceny 

Narady robocze  

 

Zapisy powstałe podczas spotkań 
grupy samooceny 

Dokumenty powstałe w wyniku 
samooceny sporządzone przez 
koordynatora, zespoły projektowe 

Publikacje F5 Konsulting oraz inne  
ogólnie dostępne 

Materiały pomocnicze wspierające 
samoocenę przekazane przez 
Konsultanta 

Wg harmonogramu zadań w 
projekcie 

Wg harmonogramu zadań w 
projekcie 

Na koniec każdego miesiąca 

Niezwłocznie w przypadku 
spraw ad hoc uznanych za 
pilne 

Wg potrzeb sygnalizowanych 
przez interesariuszy 

Niezwłocznie po ich 
sporządzeniu 

Niezwłocznie po ich 
sporządzeniu 

Niezwłocznie po ich 
otrzymaniu 

 

Niezwłocznie po ich 
otrzymaniu 

Jednostki organizacyjne Powiatu 
Lęborskiego 

Informacje na www. Starostwa, 

Informacje przekazane pocztą 
elektroniczną i tradycyjną 

Każdorazowo po ich 
zamieszczeniu 

Wg uznania kierownictwa 
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Komunikaty i ogłoszenia Niezwłocznie po ich wydaniu 

Koordynator i osoba wspierająca 
koordynatora 

Spotkania bezpośrednie z 
konsultantem 

Udział w warsztatach inicjujących 

Bezpośrednia komunikacja z 
konsultantem  i F5  Konsulting sp. 
z o.o. droga telefoniczną, pocztą 
elektroniczną  

Komunikaty i ogłoszenia, 

Wewnętrzne akty normatywne, 

Spotkania indywidualne z grupą 
samooceny 

Publikacje F5 Konsulting oraz inne  
ogólnie dostępne  

Instrukcje i wskazówki przekazane 
przez kierownictwo 

Harmonogram wdrożenia metody 
CAF w Starostwie 

Materiały pomocnicze wspierające 
samoocenę przekazane przez 
Konsultanta 

Wg harmonogramu zadań w 
projekcie 

Wg harmonogramu zadań w 
projekcie 

Wg potrzeb 

 

Niezwłocznie po ich wydaniu 

Niezwłocznie po ich wydaniu 

Wg harmonogramu prac grupy 
samooceny 

Niezwłocznie po ich ukazaniu 
się 

Niezwłocznie po ich wydaniu 

 

Niezwłocznie po jego 
sporządzeniu 

Niezwłocznie po ich 
otrzymaniu 

Członkowie grupy samooceny Udział w  warsztatach inicjujących 

 

Komunikaty i ogłoszenia, 

Wewnętrzne akty normatywne, 

Spotkania  grupy samooceny z 
Koordynatorem , Kierownictwem 

Publikacje F5 Konsulting oraz inne  
ogólnie dostępne  

Instrukcje i wskazówki przekazane 
przez kierownictwo i Koordynatora 

Informacje, publikacje dotyczące 
CAF, materiały pomocnicze 
wspierające samoocenę  
przekazane przez Koordynatora 

Wg harmonogramu zadań w 
projekcie 

Niezwłocznie po ich wydaniu 

Niezwłocznie po ich wydaniu 

Wg harmonogramu prac grupy 
samooceny 

Niezwłocznie po ich ukazaniu 
się 

Niezwłocznie po ich ukazaniu 
się 

Niezwłocznie po ich 
otrzymaniu 

 

Wszyscy pozostali pracownicy Komunikaty i ogłoszenia, 

 

Wewnętrzne akty normatywne, 

 

Informacje na www. Starostwa, 

 

Pisemne informacje  przekazane 
przez Koordynatora kierownikom 
komórek organizacyjnych, 

Niezwłocznie po ich ukazaniu 
się 

Niezwłocznie po ich ukazaniu 
się 

 

Każdorazowo po ich 
zamieszczeniu 

 

Niezwłocznie po ich 
otrzymaniu przez kierowników 
komórek organizacyjnych 

Ministerstwo  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 

Sprawozdania z wyników 
samooceny, 

Inne pożądane pisemne 
informacje i dokumenty nt. 
wdrożenia metody CAF w 
Starostwie 

 

Każdorazowo na wniosek 

F5 Konsulting Zarządzenia w sprawie powołania 
Koordynatora, Osoby wspierającej 
Koordynatora i powołanie Grupy 
samooceny 

Niezwłocznie po jego 
opracowaniu 
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Plan komunikacji nt. samooceny 

Sprawozdania z wyników 
samooceny, 

Inne pożądane pisemne 
informacje i dokumenty nt. 
wdrożenia metody CAF w 
Starostwie 

Do 26 marca 2010 r. 

 

Do 26 marca 2010 r. 

 

Każdorazowo na wniosek 

Opinia publiczna- klienci 
(obywatele)  media 

Komunikaty, ogłoszenia i 
informacje na temat wdrożenia 
metody CAF na tablicy ogłoszeń w 
budynku starostwa i zewnętrznej 
gablocie, 

Strona www. Starostwa 

 

 

Niezwłocznie po ich 
sporządzeniu 

Opinia publiczna - media Komunikaty, ogłoszenia i 
informacje na temat wdrożenia 
metody CAF – przekazane pocztą 
elektroniczną i tradycyjną 

 

 

 

22..55..  MMeettooddyy  kkoommuunniikkaaccjjii  

Do podstawowych narzędzi komunikacji w ramach projektu należeć będą: 

1. Internet – strona ww.powiat-lebork.com, poczta elektroniczna: e-mail: 

starostwo@poczta.onet.pl ,  aniaroxa@wp.pl ( email Koordynatora), strony 

internetowe udostępniające materiały i publikacje o metodzie CAF, 

informacje i materiały pomocnicze przekazane przez Konsultanta i F5 

drogą elektroniczną. 

2. Komunikaty i ogłoszenia wydane przez Kierownictwo lub Zarząd Powiatu 

Lęborskiego, 

3. Wewnętrzne akty normatywne wydane w formie Zarządzenia Starosty 

Lęborskiego, 

4. Spotkania indywidualne i grupowe: posiedzenia Zarządu Powiatu 

Lęborskiego, spotkania z konsultantem, narady, udział w warsztatach 

inicjujących 

5. Konsultacje: wewnętrzne – koordynator z Grupą Samooceny, z 

Kierownictwem, zewnętrzne Konsultant z Kierownictwem, Koordynatorem, 

Grupą Samooceny, dokumenty powstałe w wyniku samooceny: zapisy ze 

spotkań Grupy Samooceny, wytyczne i instrukcje Koordynatora, 

Kierownictwa, harmonogram wdrożenia CAF w Starostwie 

6. Sprawozdania – miesięczne raporty koordynatora z przebiegu realizacji 

wdrożenia, sprawozdania z wyników samooceny, 

7. Pisemne informacje przekazane pocztą tradycyjną i elektroniczną, za 

pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych 

mailto:starostwo@poczta.onet.pl
mailto:aniaroxa@wp.pl
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8. Dokumenty powstałe w wyniku samooceny – formularze samooceny, 

zbierania dowodów, komunikaty przekazane przez Koordynatora do 

bezpośrednich nadawców, wnioski Grupy Samooceny 

  

  

33..  MMoobbiilliizzaaccjjaa  pprraaccoowwnniikkóóww  nnaa  rrzzeecczz  

zzaaaannggaażżoowwaanniiaa  ww  pprroocceess  ssaammoooocceennyy  

Mobilizacja  pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku  w ramach wdrażanego 

systemu samooceny opierać się będzie  na motywacji  pozafinansowej. Do głównych 

czynników motywacyjnych należeć będą: 

1) pozyskanie wiedzy  na temat  funkcjonowania modelu CAF, 

2) podniesienie kwalifikacji w zakresie oceny i doskonalenia organizacji 

metodą CAF, 

3) otrzymanie statusu członka Gruty Samooceny CAF, 

4) świadomość tworzenia nowoczesnej organizacji w obszarze finansów 

publicznych, 

5) uczestnictwo w budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami 

Starostwa, 

6) bezpośredni wpływ na poprawę warunków pracy, 

7) bezpośredni udział w opracowaniu i wdrożeniu zbioru dobrych praktyk, 

8) integracja środowisk pracowniczych, 

9) pisemne podziękowanie za udział w pracach nad wdrożeniem modelu CAF 

w Starostwie. 

 

    


