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Projekt Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach 
powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych jest realizowany przez Śląski Związek Gmin 
i Powiatów

Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzy-
szenie, którego misją jest służba na rzecz spo-

łeczności lokalnych i samorządów terytorial-

nych województwa śląskiego. Przewodniczą-
cym Związku jest Prezydent Gliwic, pan Zyg-

munt Frankiewicz. W ramach Związku zrzeszo-
nych jest obecnie 117 gmin (w tym wszystkie 
19 miast na prawach powiatu) i 8 powiatów re-
gionu śląskiego. Teren jego działania zamiesz-
kuje tym samym prawie 4 mln mieszkańców.

Ponad dwudziestoletnia działalność Śląskie-
go Związku Gmin i Powiatów opiera się na idei 
współpracy z innymi organizacjami, zarówno 
krajowymi, jak i zagranicznymi, które wspólnie 
ze Związkiem realizują przedsięwzięcia służące 
stymulowaniu rozwoju regionu. 

Efektem prowadzonego benchmarkingu jest zdefi niowanie dobrych praktyk w kluczowych procesach reali-
zowanych przez urzędy. Po każdym cyklu benchmarkingowym powstają raporty z rekomendowanymi dobry-
mi rozwiązaniami w realizacji tych procesów. Kierownicy urzędów, na podstawie otrzymanych raportów po-
dejmują decyzję o ewentualnych zmianach w podległej im organizacji.

Wszystkie wskazania dotyczące zasad prowadzenia benchmarkingu urzędów, w tym:

  zestaw kluczowych procesów realizowanych w urzędach

  zestaw wskaźników monitorowania efektywności

  ankieta benchmarkingowa

  narzędzie do gromadzenia i przetwarzania danych benchmarkingowych

  szkolenia kompetencyjne

  formularz badania satysfakcji klientów w urzędach

dostępne są na stronie projektu: www.benchmarking.silesia.org.pl.
Na w/w stronie dostępne są również inne dokumenty pomocnicze, takie jak wzór porozumienia jednostek pro-
wadzących benchmarking wraz z zasadami etyki prowadzenia benchmarkingu.
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