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Charakterystyka Urzędu 

 

Urząd Miasta Poznania, zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami oraz 

wszelkimi regulacjami prawnymi realizuje zadania własne zarówno z obszaru gmin, jak i 

również powiatu.  Do podstawowych zadań własnych gminy zalicza się m.in.: 

• dbanie o stan dróg, ulic oraz mostów, 

• wszelką aktywność z obszaru planowania przestrzennego, 

• działalność w obrębie wodociągów, kanalizacji, dostępu do bieżącej wody dla 

wszystkich mieszkańców gminy, 

• obowiązek zaopatrzenia wszystkich mieszkańców określonego regionu w energię 

elektryczną, gaz oraz energię cieplną, 

• pomoc społeczną, 

• ochronę środowiska, 

• transport zbiorowy, 

• funkcjonowanie sieci oświaty publicznej, 

• sieć publiczną bibliotek oraz innych ośrodków kulturowych, 

• tereny zielone, rekreacyjne, 

• cmentarze komunalne. 

Jednak wyżej wymienione obszary działalności nie są jedynym zakresem działań Urzędu 

Miasta Poznania, ponieważ zgodnie z stanem prawnym również ta jednostka administracji 

samorządowej realizuje zadania z zakresu zadań własnych powiatu1. W ramach tego rodzaju 

zadań Urząd Miasta odpowiada za: 

• promocję i ochronę zdrowia, 

• politykę prorodzinną, 

• aktywne wspieranie osób niepełnosprawnych, 

• geodezję oraz kartografię, 

• gospodarkę nieruchomościami, planowanie przestrzenne, 

• ochronę środowiska oraz przyrody, 

• promocję powiatu, 

                                                 
1 J. Meissner, Poznań 2008. Raport o stanie miasta, Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta, Poznań 

2009, s. 8 
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• aktywną współpracę z innymi jednostkami administracji samorządowej oraz 

organizacjami pozarządowymi2. 

Urząd Miasta Poznania odgrywa bardzo ważną rolę z punktu widzenia funkcjonowania 

zarówno całego miasta, jak i również obsługi administracyjnej klientów tej jednostki 

administracyjnej. Jak każda jednostka funkcjonująca w Polsce Urząd Miasta posiada swój 

własny NIP (7781029225) oraz numer REGON (000514199).  

 

Rysunek 1 Urząd Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim  

 

Źródło: Autor nieznany, Otwarty Urząd Miasta Poznania, data publikacji nieznana, źródło: 

http://pokulture.pl/?itemid=494&catid=3  (data dostępu 21 październik 2014) 

 

Bardzo ważnym aspektem związanym z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Poznania jest jego 

dostępność. Nie tylko i wyłącznie przejawia się ona korzystnym ulokowaniem tej instytucji. 

Urząd jest umiejscowiony w centrum miasta, co w znaczący sposób ułatwia zarówno kontakt z 

urzędem, jak i również załatwienie wszelkiego rodzaju spraw administracyjno-organizacyjnych 

przez mieszkańców. Urząd Miasta Poznania znajduje się przy Placu Kolegiackim 17, w okolicy 

Starego Rynku. Również godziny otwarcia urzędu są bardzo korzystne z punktu widzenia 

klienta zewnętrznego tej jednostki administracji samorządowej. W każdy poniedziałek Urząd 

jest czynny do godziny 17, aby dać wszystkim mieszkańcom możliwość załatwienia spraw 

administracyjnych w tej instytucji. Każdego dnia roboczego miesiąca Urząd zaczyna swoją 

                                                 
2Tamże, s. 8 
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pracę od godziny 07:30, a oprócz poniedziałków kończy ją o 15:30. Niektóre wydziały 

funkcjonujące w ramach Urzędu Miasta są otwarte również w dni wolne od pracy, soboty, w 

określonych godzinach3.   

 

Rysunek 2 Mapa Poznania z Urzędem Miasta Poznania 

 

Źródło: Urząd Miasta Poznania, Szczegóły instytucji, data publikacji nieznana, źródło: 

https://www.biznes.gov.pl/organy-i-instytucje/-/szczegoly/3089 (data dostępu 21 październik 2014)  

 

Od roku 2004 w tej jednostce administracji samorządowej został wdrożony program ISO, który 

standaryzuje większość procedur obowiązujących w ramach danej organizacji. Wdrożenie tego 

programu wpłynęło nie tylko i wyłącznie w istotny sposób na podniesienie jakości, standardu 

obsługi klienta, ale także przybliżyło Urząd Miasta Poznania do jednostki biznesowej 

troszczącej się o swój wizerunek. Kolejnym standardem, który został wdrożony przez ten Urząd 

Miasta jest standard „Investors in People”, który objawia się bardzo wysokimi standardami w 

obszarze obsługi klientów wewnętrznych, a więc realizacji wszelkich procesów z obszaru 

zarządzania zasobami ludzkimi. Urząd Miasta Poznania w ramach swoich struktur wdrożył 

jeden z najnowocześniejszych w Polsce program elektronicznej administracji publicznej – 

program e-Poznań4.  

 

                                                 
3Urząd Miasta Poznania, Szczegóły instytucji, data publikacji nieznana, źródło: https://www.biznes.gov.pl/organy-

i-instytucje/-/szczegoly/3089 (data dostępu 21 październik 2014) 
4J. Meissner, dz. cyt., s. 12 


