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1. Cel badania:

Zdiagnozowanie opinil Klientów indywidualnych w zakresie poziomu zadowolenia (satysfakcji)
świadczonych przez Urząd Miasta KatoWice.
2.

z

jakościusług

odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie badań:

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
3. Termin badania:
8-72.1-22Ot4 r.

4. Miejsca i formy badania ankietowego:

}

Punkty bezpośredniej obsługi mieszkańców:
Biuro obsługi Mieszkańców (Rynek 1);
Biuro PraW Jazdy i Rejestracji Pojazdów (ul. Francuska 70);
Urząd Stanu Cywilnego (Pl. WoIności 12a)

.
o
o

Badanie

w formie

tradycyjnej przeprowadzone zostało przy udziale ankieteróW

z

Wykorzystaniem

kwestionariuszy papierowych do samodzielnego wypełnienia (tzw. PAPl).

>

Portal internetowy Katowice.eu

Badanie

w

formie online zostało przeprowadzone przy Wykorzystaniu elektronicznego formularza

do samodzielnego wypelnienia (tzw. cAWl)'.
5. Sposób przeprowadzenia badania:

Badanie zostato przeprowadzone metodą kwestionariUszową w oparciU o metodologię diagnozy,
opracowaną przez orange Hill sp. z o.o. _ realizatora tożsamego badania wykonanego dIa Urzędu Miasta
Katowice w roku 2012 podczas realizacji zadania,,Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji
klientóW z funkcjonowania Urzędu Miasta" prowadzonego w ramach projektu ,,Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej Wraz z Wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice",
współfinansowa nego przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
KWestionariusz składałsię z 18 pytań szczegółowych, zgrupowanych w trzech obszarach:
1) komfoń korzystania z usług Urzędu;
2) starannośći rzetelnośćzatatwiania spraw;
3) profesjona lizm ikompetencje pracowników.

Pytania szczegółowe w w/w kategoriach zostały podsumowane dodatkowymi pytaniami o ogólną ocenę
całej badanej kategorii oraz o generalną ocenę satysfakcji z usług Urzędu.
Badani mieli także możliwośćWypowiedzenia się w dwóch pytaniach otwartych:
1) Co ma największy wpływ na Pani/Pana poziom zadowo|enia z usług Urzędu Miasta Katowice?
2) Co naleŻałoby zmienić W Urzędzie Miasta Katowice, by Pani/Pana zdaniem podnieść jakośćświadczonych
usług?

'

zang' Computer Assisted Web lnterview (tłum. wspomagany komputerowo WyWiad przy pomocy strony WWW)
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Z uwagi na otwarcie nowej siedziby Biura obsługi MieszkańcóW, zlokalizowanej przy Rynku 1, W ankiecie
zamieszczono pytanie pośWięconeocenie jakości obsługi w kontekście ewentualnych zmian, jakie nastąpiły
po uruchomieniu nowego punktu obsługi Klientów.
KwestionariusZ został również rozszerzony
świadczonych przez Urząd Miasta Katowice.

o

pytanie dot. źródełpozyskiwanIa wiedzy

o

usługach

Badanie ankietowe skierowane zostało do klientóW indywidualnych (mieszkańców miasta oraz osób, które
z uwagi na powszechnie obowiązujące regulacje prawne zobligowane zostały do załatwienia czynności
urzędowych W KatoWicach, jako we właściwejadministracyjne jednostce samorządu terytoriaInego).

Łączna liczba respondentów (PAPI)
Łączna |iczba respondentóW (cAWl)

_

_
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Podział respondentóW względem mie!sca badania i rodzaju załatwianych spaw

Brok wskozanio sprawy/inne

Biuro Praw Jazdv i Rejestracji Poiazdów
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Łączna liczba respondentów wg załatwianvch spraw (PAPl)
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Łączna liczba respondentów wg załatwianych spraw (cAWl)
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RóŹnica Występująca pomiędzy łączną liczbą respondentów biorących udział w badaniu, a ich podziałem
względem rodzaju załatwianych czynności adm inistracyjnych jest wynikiem zaznaczania przez niektórych
respondentóW dwóch lub więcej spraw w częścimetryczkoWej ankiety.
W odniesieniu do charakterystyki demograficznej należy zwrócić uwagę, że przewagę Wśród respondentóW
miały osoby z młodszych grup wiekowych (w szczególności od 24 do 44 roku Życia|, a także posiadające
WyksZtałcen ie wyższe bądź średnie'
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Respondenci wg wieku (CAWI)

Respondenci wg wieku (PAPI)
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Respondenci wg wykształcenia (PAPl)
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l

średnie
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Wyższe

ogólna satysfakcja klientów indywidualnych (PAPl)

Biorąc pod uwa8ę wszystkie
Pani/Pana kontakty Ż naszym
urzędem -w jakim stopniu jest
Pan/Pani zadowolony z jekości
świadczonYch usług?

Żo%

o%
l

odpowiedzi zadowalające

(4 i

qoyo

b|Jro

5) tr odpowiedŻi neutralne (3) a odpowiedzi niezadowalające

óU)
(1 i 2)

W kwestii ogólnego Wrażenia dot' jakościobsługi 84% respondentów przebadanych tradycyjnie

jest

usatvsfa kcjo nowa nych W stopniach ,,zdecydowanie" i,,raczej zadowa|ającym"' Neutralną ocenę WYstawiło
10 % badanych, a jednoznacznie negatywnie Wypowiedziało się 6% respondentów.
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Warty odnotowania jest fakt, że W internetowym badaniu procentowy udział głosóW przedstawiał się zgoła
inaczej, gdyż proporcje pomiędzy różnymi ocenami są zdecydowanie mniejsze. ruńj 43% ankietowanych
Wyraziło się
Urzędzie pozytywnie, 32% Wystawiło ocenę dostateczną, natomiast co czwarty
z respondentóW ocenił poziom zadowolenia raczej lub zdecydowanie negatywnie.

o

ogólna satysfakcja klientóW indywidualnych (CAWl)

Biorąc pod uwa8ę wszYstkie
Pani/Pana kontakty z naszym
urzędem - w iakim stopniu jest
Pen/Pani Żadowolony Ż jakości
świadczonYch usłua?
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Należy jednak zaznaczyć, że internetoWi respondenci stanowili zaledwie 8% wszystkich uczestników badania.

Porównanie średnichocen
Biorąc pod uwagę wszystkie Pani/Pana kontakty z naszym Urzędem - w jakim stopniu jest
Pan/Pani zadowolony z jakości świadczonych usług?
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Klienci (PAPI)l Klienci (CAWI)

Z uwagi na fakt, że różnice pomiędzy oceną pozyskaną w badaniu tradycyjnym i online były znaczne

-

zauważalna jest utrzymująca się stała, około jednopunktowa, róŹnica w wynikach internetowych in minus

w stosunku do średnich ocen zadeklarowanych W ankietach wypełnianych w tradycyjny sposób.

W badaniu zrealizowanym W czerwcu 2012 roku uczestniczyło 637 respondentóW (o 90 Więcej niż obecnie)
i 27 respondentów online (17 mniej niż obecnie). W 2012 roku średnia ocena ogólnej satysfakcji wyniosła
4,10 dla Klientów PAP| (zbadanych bezpośrednio przy załatwianiu spraw w Urzędzie) oraz 3,10 dla Klientów
cAWl (respondentów online) '
Zestawiając obecne Wyniki z danymi pozyskanymi w badaniu przeprowadzonym w czerwcu 2012 roku należy
stwierdzić, że poziom satysfakcji utrzymuje się na wyrównanym poziomie - przyjmując minimalne tendencje
wzrostowe (o 0,14 dla PAPI i 0,22 dla CAWI).

Niezwykle podobny jest róWnież procentowy rozkład ocen

w podziale na pozytywne, neutraIne

oraz

online nie przedstawiają tak Wysokiego niezadowolenia jak poprzednio. Zanotowano spadek z

40o/o

negatywne. Jedyna różnica, jaka występuje w tym przypadku, związana jest z faktem, że Wyniki z ankiet
niezadowolenia na rzeczzsyo izwiększoną o t2% liczbę odpowiedzi neutralnych.
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Pierwsza częśćkwestionariusza składałasię z 18 pytań szczegółowych, zgrupowanych W 3 podstawowych
wymiarach:
1) komfort korzystania z usług Urzędu;
2) starannośc irzeteIność załatwiania spraw;
3) profesjona lizm ikompetencje pracowników.
Każdy wymiar podsumowany był zapytaniem o ogólną ocenę w odniesieniu do pytanego obszaru.

ogólna ocena w trzech podstawowych wymiarach (PAPI)

Jak ogólnje ocenia Pani/Pan

końpetencje naszych
pracowników?

lak ogólnie ocenia Pani/Pan
staranność i rŻetelność

rozpatrywania spraw

Jak o8ólnie ocenia Pan/Pani

komfort korŻystania

Ż

uslu8

Urzędu?

ogólna ocena

W

trzech podstawowych wymiarach (cAWl)

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan

kompetencje nasŻych
pracowników?

Jak o8ólnie ocenia Pani/Pen

starannośći rzetelność
rożpatrywania 5praw

Jak o8ólnie ocenie Pen/Pani

komfort korzystania

z usług

UrŻędu?

l

odpowiedzi zadowalające

(4 i

5) tr

odpowiedzi neutralne (3)

l

odpowiedzj niezadowalające

(1 i 2)

powyŹszych odpowiedzi na.ibardZiej krytycznymi okazaIi się być również respondenci
korzystający z formularza online. w porównaniu do respondentóW badanych w siedzibach Urzędu Miasta

W przypadku

strona 6/33

Katowice oceniali oni niżej wszystkie elementy składowe, które mają decydujący wpływ na poziom ogólnego
zadowolenia.

Natomiast zestaWiając wyniki z danymi uzyskanymi W tożsamym badaniu, zrealizowanym W roku 2072,
dwie prawidłowości.
Po pierwsze, nie ma znaczących róŹnic pomiędzy procentowym rozkładem ocen zebranych w sposób
tradycyjny - pomimo, że liczebnośćrespondentóW W roku 2012 była nieomalże o 15% wyższa '
Po drugie, zauważalne są różnice W ocenach pozyskanych internetowo. W roku 2014 było 39% Więce.j
respondentóW online,awYniki przedstawiały obraz nieco bardziej pozytywny niż W roku 2012. Spadła liczba
ocen jednoznacznie i raczej negatywnych do poziomu % Wszystkich odpowiedzi, delikatnie wzrosła natomiast
|iczba ocen Wysokich _ w szczególności w odniesieniu do oceny komfortu korzystania z usług Urzędu (potrz
str. 6 zoł. nr 2 - Roport z bodonio satysfakcji klientów, czerwiec 2012|'
na Ieży stWierdŻić

ogólna ocena W trzech podstawowych wymiarach
Porównanie średnichocen

Jak ogólnie ocenia Pani/Pan

kompetencje nasŻych
pracowników?

lak ogólnie ocenia Pani/Pan
starannośći rzetelność
rozpatrywania spraw

Jak o8ólnie ocenia Pani/Pan

komfort korŻystania
Urzędu?

Ż

usłu8

Zestawiając średnie ocen pozyskane z tradycyjnego (PAPI) iinternetowego (cAWl) źródła można zauważyć,
że W internetowych ankietach oceny są niższe. Różnica ocen ogólnych względem wymiarów przyjmUje
wartośćod 0,81 W zakresie komfortu do 1,25 W obszarze kompetencji - co daje średnio różnicę 1punktu
w skali pięciopunktowej in minus, w stosunku do średnichocen zadekIarowanych W ankietach Wypełnianych
w tradycyjny sposób (PAPl).
odnosząc aktualne Wyniki do danych pozyskanych w roku 2012 należy zaznaczyć, że zarówno oceny zebrane
tradycyjnie, jak i internetowo są WyżsŻe:
o wobszarze kompetencji -z3,LŻdo3,22 dla cAWl,4,25 do 4,47 dla PAPI;
o w obszarze staranności i rzete|ności rozpatryWania spraw _ z 3,16 do 3,50 dla CAw|,4,Ll do 4,40 dla

o

PAPI;

w obszarze komfońu korzystania z usług Urzędu _ z 2,88 do 3,38 dla CAWl,4,05 do 4,19 dIa PAPl.

Raport z badania satysfakcji KlientóW przeprowadzonego W czerwcu 2012 roku stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego opracowania.

strona 7/33

Komfort korzystania z usług Urzędu (PAPI)
Jak

03ólnieoc€nja

średnia

Pańi/Pan kÓmfoń łorŻYŚtańia !ustu3
Unędu?

Goddńv otwar.i. Urzędu

schludnY wY3ląd pracowników
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odńależlenl€ miej*a zalatwi€.ia sprawy, unikanie błąd&ńla

Możliwość Ś!ybkie3o 6ł.twienia 9p.awY, ber lonieczności
o.ekiwania w kolejkach

oostępność vYśarcając.j liczbv ńieiŃ porwala jących
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dokuńeńtY, wyp€łniać folńularŻ€ €t.'
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budVnkamr/pokojami
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gX
aodpowedŻiŻadowa ają.e (ai5)oodpowiedŻineutń

2BA
ne
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W obszarze komfortu korzystania z usług Urzędu respondenci najwyżej oceniają aspekty estetyczne, czy|i
schludny wygląd pracowników oraz wygląd, standard i czytelnośćpomieszczeń, poczekalni itoaIet.

Najniższe noty otrzymała możliwośćszybkiego załatWienia sprawy, bez konieczności oczekiwania
w kolejkach - zdobywając 68% ocen pozytywnych i najwyŹszą liczbę ocen negatywnych - 19%.
W odniesieniu do najniższych not nie najlepiej przedstawia się ocena godzin otwarcia Urzędu oraz

dostępnośćWystarczającej liczby miejsc pozwaIających wygodnie czekać na załatWienie sprawy, przygotować
dokumenty, Wypełnić formula rze etc.
Jednakże należy W tym przypadku zaznaczyć, że w/w częściskładowe - chociaż posiadające W sumarycznym
zestawieniu najwyŹszy udział ocen negatywnych - ciągle charakteryzują się wysokim poziomem
zadowolenia, wyrażanym przez

vo

wszystkich respondentóW.
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co Więcej' bardzo podobnie przedstawiały się wyniki z roku 2072. Kryteria estetyczne były najwyżej
oceniane, najniższe noty otrzymały elementy związane Z organizacją pracy Urzędu. W ocenie wszystkich
kryterióW Zanotowano róWnież wzrost w odniesieniu do poprzednich badań.

Komfort korzystania z Urzędu (CAWI)

średnia

E
E
E
E
E
E
E
E
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&ytelnośći dostępność instrukcji, wzorów wypełniania
dokumentów

wewnętrzne| poŻwalające na
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odnalezienie miejsca 2ałatwienia sprawy/ unikanie
blądrenia

Moźliwośćszybkiego zalatwienia sprawy, bez
koniecznościoczekiwania w kolejkach

liczĘ miejsc pozwalającyah
wygodnie czekać na żałatwienie sprawy, p.zygotować

Dostępność wystarcŻając€j

r

dokumenĘ, wyp€łniać formular.e etc'

lMożliwośćzałatwienia sprawy w jednym miejscuJ beŻ
konieaznośai prr€mieszczania

się pomię&y

budynkami/pokojami

Wygląd standard

i

E

czystośćpomies'c.eń, podekalni,

toelet
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!

odpowjedzi zadoWalające

14 i

5) tr odpoWiedzi neutlalne (3)

l

odpowiedzi niezadowalające

(1

i
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Wśród respondentóW korzystających z elektronicznego formularza dysproporcje pomiędzy ocenami są
zdecydowanie mniejsze niż w przypadku tradycyjnego badania. Nie zmienił się jednak znacząco ranking ocen
poszczególnych kryterióW. Najniższe noty otrzymały kolejno: możliwośćszybkiego załatwienia sprawy (bez
konieczności oczekiwania w kole.jkach), dostępnośćWystarczającej liczby miejsc pozwa|ających wygodnie
czekać na załatwienie spraWy, przygotować dokumenty, wypełnić formularze etc oraz 8odziny otwarcia
Urzędu. Najlepsze oceny zebrał wygląd, standard i czytelnośćpomieszczeń, poczekalni itoalet oraz schIudny
wygląd pracowników. Dane z badań do porównania w omawianym wymiarze znajdują się na stronie 7
załącznika nr 2'
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Komfort korzystania z usług Urzędu
Porównanie średnich ocen

.,akogólnie ocenia Pani/Pan komfort korzystania z usług Urzędu?

Godziny otwarcia Ulzędu
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Wyniki zbiorcze pokazują, że to Właśniemożliwośćszybkiego załatwienia sprawy, dostępnośćwystarczającej
liczby miejsc w poczekalni oraz godziny otwarcia Urzędu są najniżej oceniane. Według respondentów
badanych bezpośrednio we wszystkich trzech punktach obsługi średniaocena d|a możliwościszybkiego
załatwienia sprawy wyniosła 3,8o punktu, 4,05 dla godzin otwarcia, a 4,08 punktu dla dostępności miejsca
pozwalającego na Wygodne oczekiwanie oraz przygotowania się do załatwienia sprawy. Uśredniając Wynik
w obszarze komfortu korzystania z usług Urzędu daje to Wynik 4,19 W pięciopunktowej skali ocen.
W badaniu internetowym najgorzej przedstawiają się te 5ame kryteria, z tą tylko różnicą, że ocenione zostały
znacznie niżej, dlatego ogólna średniadla całego Wymiaru wynosi za|edwie 3,39 w pięciopunktowej skali
ocen' Warto dodać, że poprzednio oceny były jeszcze niższe i wynosiĘ 4,05 d|a KlientóW PAP| oraz zaledwie
2,88 dla KlientóW cAWl.
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nośći rzetelność'
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Re5pondenci wypełniający ankietę w trakcie załatwiania czynności urzędowych bardzo Wysoko oceniali
poziom satysfakcji w kontekście staranności irzete|ności rozpatryWania spraw' Aż 88% badanych wysoko
oceniło fachowośćurzędników przy prowadzeniu spraw oraz dbałośćo przyjęcie kompletnej/bezbłędnej
dokumentacji od Klienta. co dZiesiąty respondent przebadany w sposób tradycyjny wyrażałniezadowolenie,
przyznając jedną z dwóch najniższych ocen kwestii rozpatrywania spraw bez zbędnej zwłoki. ogólna średnia
ocen d|a grupy respondentów zbadanych w siedzibach UrZędU Wyniosła 4,40 W pięciopunktowej skali.
Nieco inaczej przedstawiają się proporcje w badaniu internetowym. W tym przypadku róWnież dysproporcje

pomiędzy ocenami bardzo dobrymi i dobrymi (5 i4), dostatecznymi (3), a złymi i bardzo złymi (2 i1)
5ą mnie1sze, chociaż ocen pozytywnych jest ciągle najwięcej. Szczególnie Wysoko oceniona jest dbałość
o przyjęcie kom pletnej/bezbłęd nej dokumentacji od Klienta' Pozostałe e|ementy są ocenione pozytywnie
przez ponad połowę respondentów. W badaniu internetowym rozpatrywanie spraw bez zbędnej zwłoki
oceniane jest negatywnie pftez % badanYch. czwarta częśćbadanych negatywnie odnosi się również do
oceny całego wymiaru, co wpływa na ogólną średnią,która wynosi 3,50 W pięciopunktowej skaIi.

W ocenie

poszczególnych kryterióW zanotowano wzrost Względem poprzednich badań. Szczególnie
zauważalny jest Wzrost średnichocen. Dane do porównania znajdują się na stronie I0 zał' nr 2'
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ogólna satysfakcja wg załatwianych spraw
Biorąc pod uwagę wszystkie Pani/Pana kontakty z naszym Urzędem - w jakim stopniu iest Pan/Pani
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Powyższy wykres obrazuje rozkład procentowy odpowiedzi udzielonych przez respondentóW badanych
bezpośrednio w miejscach obsługi klientów podczas załatwiania spraw urzędowych.
Najwyższe oceny Zostały Wystawione przez Klientów UrzędU stanu cywi|nego. Wysoki poziom zadowolenia
wyrażany jest aż przez 97% respondentóW. Następnie w rankingu ,,najbardziej zadowolonych" znaleź|i się
mieszkańcy dokonujący czynnościadminjstracyjnych W BoM-ie. Wśród Klientów BoM-u najbardziej
zadowoleni są mieszkańcy, którzy odwiedziIi Urząd celem otrzymania doWodu osobistego, następnle
załatwiający sprawy meldunkoWe. Grupa mieszkańców wyrabiających dowód osobisty była również
naj|icznie.jsza, stanowiła ponad 55% Wszystkich ankietowanych W BoM-ie osób. Ponad % mieszkańców
uczestniczących w badaniu załatwiałasprawy meldunkowe. Klienci prowadzący działalnośćgospodarczą,
którzy wzięli udział w badaniu ocenia|i jakośćświadczonych usług nieco niżej. Z uwagi na fakt, że odsetek
osób dziennie odwiedzających Urząd W związku z prowadzeniem działaIności gospodarczej jest niższy, ich
udzlał procentowy stanowił zaledwie 6% Wszystkich respondentóW z BoM-U _ 14 osób' Nie jest zatem
możliwe przeprowadzenie wymiernego porównania względem pozostałych KlientóW' przebadanych
w BOM-ie.
Natomiast Widocznie niższe oceny Wystawiały osoby, które korzystały z usług świadczonych W Biurze PraW
Jazdy i Rejestracji Pojazdów (przy ul. Francuskiej 70). LL4 klientów rejestrujących pojazdy było najIiczniejszą
8rupą Ze wszystkich przebadanych W tym miejscu, stanowiąc 57% respondentów. okazali się róWnież
najbardziej surowymi krytykami nie tylko Wśród respondentóW z Biura Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów,
ale także Wśród ankietowanych w ogóle. Wyższy poziom zadowolenia na poziomie 66% przejawiają osoby

dokonujący wyrejestrowania pojazdów - stanowiąc jednak 2L% respondentóW Z uI' Francuskiej 70.
średniaocen w przypadku respondentóW załatwiających sprawy dot. rejestracji bądź wyrejestrowania
pojazdu róWnież jest najniższa ze Wszystkich średnich- oscyIuje na odpowiednio poziomie 3,62 i 3,83
w pięciopunktowej skali. Najlepiej oceniają pracę UrZędu mieszkańcy, których Wizyta podyktowana jest
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Wyrobieniem prawa jazdy. 78yo z nich Wystawiło bardzo dobre i dobre oceny. Przedmiotowi respondenci
stanowili 27,5% wszystkich przebada nych.
odnosząc aktualne dane do wyników badania z 2oL2 r. zauważalny jest wzrost poziomu satysfakcji ogó|nej
niezależnie od załatwianych spraw. W roku 2012 średnia ocena przyjmowała wartośćniższą niż 4 aż W pięciu
rodzajach załatWianych spraw. oprócz rejestracji/wyrejestroWania pojazdu niższa względem stanu obecnego

Wartośćdotyczyła za meldoWa nia/wymeldowa nia, działalności8ospodarczej

i

wydania prawa jazdy.

Dane do porównania znajdują się na stronie L3 zał. nr z.
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ogólna satysfakcja w wymiarze lll
(Profesjonalizm i kompetencje)
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Należy podkreślić,że W odniesieniu do pytań dot. ogólnych ocen poszczególnych wymiarów, wyniki w dużej
mierze były zbieżne z tymi, które uzyskano przy pytaniu o ogólny poziom satysfakcji.
Każdorazowo najwyższe noty Wystawiali klienci Urzędu stanu cywilnego, następnie mieszkańcy dokonujący
czynności ad ministracyjnych w BoM-ie. NiŹsze oceny WystaWiały osoby, które korzystały z usług
świadczonych W Biurze PraW Jazdy i Rejestracji Pojazdów (przy ul. Francuskiej 70)' Niskie oceny
cha rakteryzowały również osoby Wizytujące Urząd z uwagi na załatwianie spraw dot. działaIności- jednak

jak jUż Wspomniano wcześniej grupa tych respondentóW była najniższa i obejmowała jedynie ].4 osób.

Z wszystkich trzech WymiaróW najniźej oceniany był komfort korzystania z usług Urzędu _ zdobywając dwie

średnie poniżej 4. W drugim wymiarze jedynie respondenci rejestrujący pojazdy ocenili staranność
irzetelność urzędników przy załatwianiu spraw na 3,99. W odniesieniu do profesjonalizmu ikompetencji

żadna grupa respondentóW nie wystawiła oceny niższej niż 4.

Porównując wyniki ogólnego poziomu zadowolenia z oceną wystawioną przez respondentóW W roku 2012
należy zwrócić uwagę, że obecnie poziom satysfakcji wzrósł z 9Ż% do 97% dla spraw załatwianych W USc,
z 88% do 95% dla złożenia wniosku/odebra nia dowodu osobistego, z 7I% do 86 %
dla spraw dot. działalnościgospodarczej, z 78% do 92% dla spraw me|dunkowych, z 69% do 78 o/o dla
wydania/wymiany prawa jazdy.

W

do

poprzedniego badania obniżeniu uległy oceny WystaWione przez respondentóW
dokonujących rejestracji pojazdu z 78% do 59 % oraz Wyrejestrowania z 83 % do 66%.

odniesieniu

Zestawiając dane liczbowe pozyskane w roku 2012 z tymi pozyskanymi dwa lata później można zauważyć,
że średnie oceny W poszczególnych wymiarach mają tendencje Wzrostowe - z wyłączeniem rejestracji
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i Wyrejestrowania pojazdu. W wymiarze l wzrósł odsetek ocen bardzo dobrych i dobrych w UsC z 93 %
96% a w dowodach osobistych z 86% do 96%, w sprawach meldunkowych z 7a % do 89 %,

do

w wyda niu/wym

ia n

ie prawa jazdy z 53% aż do78%. spadl natomiast w rejestracji pojazdu z 62% do 56% oraz

wyrejestrowaniu pojazdu z 74% do 57%.
W Wymiarze ll udział ocen bardzo dobrych i dobrych wzrósł wśród KlientóW Usc z 94 do 99%, osób
korzystających Ze stanowisk dowodów osobistych z 90% do 95%, stanowisk meldunkowych z 80% do 92%,
stanowisk praw jazdy z 72 % do 89%' co Więcej, Klienci WyrejestrowującY pojazdy w 20L4 r. częściej
przyznawali wyższe oceny niż dwa lata wcześniej. W odniesieniu do rejestraC'ii pojazdów odsetek ocen
wysokich był obecnie niższy i spadł z poziomu 82% do 78%'
W Wymiarze lIl zanotowano wzrost udziału odpowiedzi bardzo dobrych i dobrych, z wyjątkiem Klientów
dokonujących rejestracji pojazdu. Spadek wynosił 6 punktóW procentowych -Z 80%do74%.
Szczegółowe dane do porównania znajdują się na stronach L3-t4 oraz29-30 zał' nr Ż.
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Warto zauważyć, że respondenci z u|' Francuskiej 70 by|i skłonni do wystawiania nieco niższych ocen we
wszystkich wymiarach.

Porównanie średnich ocen w wymiarze ll
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Porównanie średnich ocen w wYmiarze lll
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Kolejne Wykresy przedstawiają rozkład procentowy ocen Wystawionych wszystkim elementom składowym
wymiarów poddanych pod osąd w podzia|e na zadowa|ające (5 i 4), neutralne (3) oraz niezadowa|ające
(1

i2) ze Względu na rodzaj zatatwianej sprawy.
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Klienci indywidualni (PAPI)
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Z uwagi na otwarcie nowej siedziby Biura obsługi Mieszkańców, zlokalizowanej przy Rynku 1, w ankiecie
zamieszczone Zostało pytanie o ocenę jakościobsługi W kontekście ewentualnych zmian, jakie nastąpiły
po uruchomieniu nowego punktu obsługi Klientów.
Respondenci, którzy odwiedzili nowy BoM od momentu jego otwarcia, tj. od 1 lipca 2014 r.' mieli okazję do
wyrażenia opinii Ws. WpłyWu nowego miejsca na poziom komfortu odczuwanego przy korzystaniu z usług
Urzędu.

Różnica pomiędzy Iiczbą respondentóW, którzy ŻostaIi poddani badaniu

a ostateczną |iczbą wskazań - jakie pozyskano w tym miejscu
respondentów, którzy samodzielnie WypełniaIi ankietę.

-

w

nowej siedzibie BoM-u

jest Wynikiem braku odpowiedzi ze strony

Czy Pani/Pana zdaniem przeniesienie miejsca świadczenia uslug Urzędu z budynku
przy ul' MĘńskiej 4 do budynku przy Rynku 1poprawiło komfoń korzystania z usług?

160

140
1Ż0
100

l

żdecydowanie tak

l

racŻ€j tak

l

racŻej nie

l

zdecydowanie nie tr nie mam Żdania

Łącznie na pytanie odpowiedziało 397 osób przebadanych tradycyjn]e We Wszystkich punktach obsłUgi,
i wypełniających ankietę online. Ponad połowa respondentów uzna'ła, że przeniesienie miejsca
świadczenia usług zdecydowanie poprawiło komfort korzystania z usług Urzędu Miasta. Kolejna % badanych
odniosła się do zmiany raczej pozytywnie.
Reasumując' w odniesieniu do oceny nowej siedziby Biura obsługi Mieszkańców 80% respondentów
odpowiada.jących na pytanie wyraziło się pozytywnie o zmianie miejsca świadczenia usług
administracyjnych. TYlko 4% uznało, że nowa siedziba BoM-u raczej nie przyczyniła się do zwiększenia
poziomu zadowolenia z ustug Urzędu, a 2% odpowiadających na to pytanie - uznało, że nowy BoM nie miał
żadnego wpływu na poprawę jakościobsługi. 14 % badanych nie ma Zdania w sprawie.
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Procentowv rozkład głosów w sprawie opinii na temat nowej siedziby Biura obsługi Mieszkańców
Urzędu Miasta Katowice
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Kwestionariusz ankiety zawierał również pytanie o rodza.je kanałów informacyjnych' z których skorzysta|i
Klienci beŻpoŚrednio pr7ed zalatwieniem sprawy'
Z

Iakiego źródła pozyskiwał(a) Pan(i) wiedzę o usługach Urzędu Miasta Katowice,
które zamierzał(a) Pan(i) załatwić?
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Najwaźniejszym źródłem wiedzy jest lnternet, a W szczególności portal internetowy Urzędu Miasta oraz
Biuletyn lnformacji Publicznej. Źródło zostało wskazane Ż88 razy.

Jak się okazało do Biura obsługi Mieszkańców Klienci najczęściej przychodzą załatwić sprawę bez
jakiegokolwiek uprzedniego rozeznania. JednakŹe osobista Wizyta w innych punktach obsługi każdorazowo
plasowała się bardzo wysoko - na drugim miejscu po informacjach pozyskiwanych W lnternecie - zdobywając
łącznie z29 Wskaza ń.
Miejsca ex aequo zdobyly informacja pozyskana telefonicznie oraz od rodziny fsąsiadów/znajomych.
9% klientów BoM-u, 13% klientóW Usc, 11% klientów BPJ, 1,4% respondentów online skorzystało z tych
dwóch form zasięgania informacji. Łącznie informację telefoniczną wskazało 86 respondentóW, a wiedzę od
osób trzecich pozyskało łącznie 79 badanych.

W odniesieniu do każdej grupy badawczej w zależnościod miejsca Wypełnienia ankiety, zdecydowanie
najmniej osób zetknęło się z ulotkami, broszurami i plakatami informacyjnymi _ między 7 a 2%
respondentóW'

W celu stworzenia jak najpełniejszego obrazu zadowoIenia z jakości usług respondenci mieli możliwość
wyrażenia opinii odpowiadając na następUjące pytania otwarte:
. co ma największy wpływ na poziom Pani/Pana zadowolenia z usług Urzędu Miasta Katowlce?

o Co

należałoby zmienić
świadczonych usług?

w

Urzędzie Miasta Katowice, by Pani/Pana zdaniem podnieśćjakość

Wszystkie odpowiedzi na pytania otwarte zawarte zostaty w załączniku nr 1do niniejszego Raportu.
Respondenci, którzy zdecydowali się na wskazanie czynników, które mają największy wpływ na ich obecny
poziom zadowoIenia bądźniezadowoIenia wymieniali najczęściej życzliwośći uprzejmośćobsługujących ich
pracowników Urzędu oraz rzeteInośći fachowość _ co w przypadku osób pozytywnie oceniających pracę
Urzędu ma odzwiercied lenle W Wysokiej ocenie Wymiaru lll (tj. profesjonalizmu i kompetencji pracowników).
RóWnie często wskazywano na szybkość zalatwiania spraw oraz brak oczekiwania W kolejkach - W tym
przypadku czynnik ten jest determinantą zaróWno pozytywnej, jak i negatywnej oceny. Możliwośćszybkiego
załatwienia sprawy w rankingu Wszystkich elementóW znajdowała 5ię na ostatniej pozycji, nieza|eżnie
od miejsca, W którym prowadzone było badanie oraz rodzaju załatwianej sprawy.

W odpowiedzi na pytanie ,,co noleży zmienić, by jokośćusług podnieść", postulowane przez respondentów
zmiany W dużej mierze odnosiły się do informacji przedstawionych w odpowiedzi na Wcześniejsze pytanie.
Klienci przede wszystkim wskazywali konieczność wydłuŹenia godzin pracy, przeniesienie wszystkich
wydziałów do jednego budynku, zorganizowanie miejsc parkingowych czy też zwiększenie szybkości
obsługi/zmiany organizacji obsługi oraz rozszerzenie informacji internetowej.
Niektórzy respondenci odnosili się do pracy poszczególnych wydziałów, dając wskazówki konkretnych
rozwiązań, które zostały zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Łącznie w badaniu wzięło udział 591 respondentóW, W tym aż 92% wszystkich respondentów stanowili
mieszkańcy Katowic oraz osoby, które z uwagi na powszechnie obowiązujące regulacje prawne zob|igowane
zostały do Załatwienia czynności urzędowych w Katowicach, jako we właściwejadministracyjne jednostce
samorządu terytorialnego.
ŚtrÓna

l l/ll

W kwestii ogó|nego Wrażenia dot. jakości obsługi 84% respondentóW przebadanych tradycyjnie (czyli przez
ankieterów) jest u satysfa kcjo n owa nych W stopniach ,,zdecydowanie" i,,raczej zadowalającym". Neutralną
ocenę wystaWiło 10% badanych, a jednoznacznie negatywnie Wypowiedziało się 6% respondentóW.
Warty odnotowania jest fakt' że W internetowym badaniu procentowy udział głosów przedstawiał się zgoła
;naczej, gdyż proporcje pomiędzy różnymi ocenami są zdecydowanie mniejsze. Tutaj 43% ankietowanych
wyraziło się o Urzędzie pozytywnie, 32% WystaWiło ocenę dostateczną, natomiast co czwarty
z respondentów ocenił poziom zadowolenia raczej lub zdecydowanie negatywnie.
Należy podkreś|ić, że w odniesieniu do pytań szczegółowych, składającYch się na ogólną wymlerność obrazu
badanej satysfakcji, wyniki były zbieżne z tymi, które uzyskano przy pytaniu o ogólny poziom satysfakcji.

Każdorazowo na.iwyższe noty Wystawiali klienci Urzędu Stanu cywilnego, następnie mieszkańcy dokonujący

czynności administracyjnych

w

BoM-ie. Niższe oceny Wystawiały osoby, które korzystały z

usług

świadczonych W Biurze PraW Jazdy i Rejestracji PojazdóW (przy ul. Francuskiej 70). Na ich poziom satysfakcji
miała wpływ przede wszystkim negatywna ocena długościczasu potrzebnego na załatwienie sprawy, bez
konieczności oczekiwania w kolejkach - Wyrażona przez 44%o respondentów. wśńd25% respondentóW
uznania nie zdobyło również miejsce samego oczekiwania na załatwienie sprawy, gdzie można przygotować
dokumentację iwypełniać formuIarze oraz godziny otwarcia Urzędu.

Wyniki zbiorcze pokazują, że to Właśniete trzy w/W aspekty 5ą najniżej oceniane. Według respondentóW
badanych we wszystkich trzech punktach obsługi średniaocena dla możliwościszybkiego załatwienia sprawy
Wyniosła 3,80 punktu' 4,05 dIa godzin otwarcia, a 4,08 punktu dla dostępnościmiejsca pozwalającego
na wygodne oczekiwanie oraZ przygotowania się do załatwienia sprawy. Uśredniając wynik w obszarze
komfortu korzystania z usług Urzędu przyjmuje on Wartość4,19 w pięciopunktowej skali ocen.
Bardzo dobrze oceniany był poziom satysfakcji w odniesieniu do staranności irzetelnościrozpatrywania
spraw. Aż 88% respondentów wysoko oceniło fachowość przy prowadzeniu spraw oraz dbałośćo przyjęcie
kom pletnej/bezbłęd nej dokumentacji od Klienta, przy średniej ocen 4,40 W pięciopunktowej skali'
RóWnie Wysoko oceniane były kompetencje iprofesjona|izm urzędników. Tu również 88% respondentóW
Wystawiło Wysokie noty za uprzejmośći życzliwośćwystępujące W rozmowie z Klientem oraz wiedzę

fachową, którą dysponują pracownicy przy udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania. Tu średnia ocen
wyniosła 4'48 W pięciopunktowej skaIi.

Najbardziej krytycznymi okazali się być respondenci korzystający z formuIarza onl/ne. oceniaIi oni niżej

Wszystkie elementy składowe, które mają decydujący wpływ na poziom ogólnego zadowoIenia.
W internetowych ankietach utrzymywała się stała jednopunktowa różnica in minus w stosunku do średnich
ocen zadeklarowanych W ankietach wypełnianych w tradycyjny sposób.

Najczęściejpojawiającymi się propozycjami zmian było usprawnienie or8anizacji obsługi w celu
zlikwidowania kolejek oraz wydłużenie godzin pracy. Pojawiały się także sugestie dotyczące rozwiązania
prob|emu braku miejsc do parkowania. Wśród odpowiedzi pojawiły się również.jednostkowe pomysły na
wprowadzenie oryginaInych zmian, przykładowo na uruchomlenie Wizyt domowych lub ustawienie
automatów do napojów w budynkach Urzędu.

W odnlesieniu do oceny nowej siedziby Biura obsługi MieszkańcóW 80% respondentów odpowiadających
na pytanie (łącZnie 397 osób) wyraziło się pozytywnie o zmianie miejsca świadczenia usług
ad ministracyjnych ' rYlko 4% uznało, że nowa siedziba BoM-u raczej nie przyczyniła się do zwiększenia
poziomu zadowolenla z usług UrzędU, a 2% odpowiadających na to pytanie - uznało, że nowy BoM nie miał
żadnego wpĘwu na poprawę jakościobsługi'
Respondenci, którzy zdecydowali się na Wskazanie czynników' które mają największy wpływ na ich obecny
poziom zadowoIenia bądźniezadowolenia wymieniali najczęściej życzliwośćiuprzejmość obsługujących ich
pracowników Urzędu oraz rzeteInośćifachowość_ co w przypadku osób pozytywnie oceniających pracę
Urzędu ma odzwiercied lenie w wysokiej ocenie Wymiaru lll (tj. profesjonaliZmu i kompetencji pracowników).
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W odpowiedzi na pytanie co na|eżY zmienić, by jakośćusług podnieść'postulowane przez respondentów
zmiany W dużej mierze odnosiły się do informac.ji przedstawionych W odpowiedzi na Wcześniejszepytanie'
Klienci przede Wszystkim wskazywali na konieczność wydłużeniagodzin pracy, przeniesienie wszystkich
wydziałów do jednego budynku, zorganizowanie miejsc parkingowych czy też zwiększenie szybkości
obsługi/zmiany organizacji obsługi oraz rozszerzenie informacji internetoWej.
Najważniejszym źródłem wiedzy jest lnternet, a w szczególności portal internetowy Urzędu Miasta oraz
Biuletyn lnformacji Publicznej. Źródło zostało wskazane 288 razy' .lak się okazało do Biura obsługi
Mieszkańców Klienci najczęściej przychodzą Załatwić spraWę bez jakiegokolwiek uprzedniego rozeznania.
Należy stwierdzić' że osobista Wizyta W innych punktach obsługi każdorazowo plasowała się bardzo wysoko -

na drugim miejscu po lnternecie - zdobywając lącznie 2z9 wskazań. W odniesieniu do każde.| grupy

badawczej w zależnościod miejsca wypełnienia ankiety zdecydowanie najmnie.j osób zetknęło się z ulotkami,
broszurami i plakatami informacyjnymi- międŻy 1 a 2% respondentóW.

Do Raportu z badania satysfakcji Klienta z jakościusług śwladczonych przez Urząd Miasta Katowice
dołączono nastę pujące do ku m enty:

1.
2.

Zestawienie odpowiedzi na pytania otwarte.
Raport z badania saĘsfakcji Klientów - urząd Miasta Katowice (czerwiec 2012)'

Realizator badonio:
Biuro PrdŚowe
Urzqd Miasta Katowice
Rynek 73
40-003 Katowice

tel.32 2593-654
e-m a i I : ko ns

u

lto cje @

kotow i ce. e u
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Raport z badania satysfakcii Klientów z jakościusług świadczonych
przezUrząd Miasta Katowic (grudzień 2014)
Zestawienie odpowiedzi na pytania otwarte

Poniższe zestawienie obejmuje wykaz wszystkich odpowiedzi, jakich udzielili Klienci Urzędu Miasta
Katowice w badaniu satysfakcji Klienta' opinie dotyczą rzeczy mających największy wpływ na obecny
poziom zadowolenia KlientóW oraz zmian jakie powinny Zostać Wprowadzone w celu podniesienla
jakościświadczonych usług.
Wyniki zostały posegregowane ze względu na miejsce prze prowadzonego badania.

Co ma nojwiększy wpływ no poziom Pani/Pana zodowolenią z usług Urzędu

Miasta Kotowice?

RoŻdzielenie wydziałóW które nie są w jednym miejscu co powoduje wvdłużenie c2a5u na dokumenty - ŻwłaszcŻa
WydŻiał Geodezji;
szybkość,profesjonalizm;
Kontakt Ż życŻliWym i kompetentnym urzędnikiem;

Miła obsługa;
Mo8ę się WypoWiedzieć w terminie późniejszym - zbyt krótki okres uniemoż|iwia za]'ęcie stanowiska;
Mila obslu8", l /etelno5ć iIompete-r!nosaI
czas oczekiwania na materiały do zgłoszenia roboty 8eodezyjnej znacząco przekracŻa dopusŻcŻalne praWem 10 dni
roboczych (ostatnio 20 dni), brak możliWościbeŻpośrednjegokontaktu Ż urŻędniklem załatw]ającym sprawę i dlugi
czas oczekiwanja na weryfikac]'ę, skartowania operatu geodezyjnego, a następnie na podbicie map (nawet do 2
miesięcy)j
ProfesjonaliŻm, operatvwność;
Kompetencje, sŻybkość;
To W ja ki sposób przebiega rozmowa z urzędnikiem, czy jest pomocny itp.;
Podejście do drug]ego człowieka, to w jaki sposób urzędnik go wita, rozn]aWia z nim;
organiŻacja załatwienia spraw, kompetencje i życzliWośćpracowników;

Kompetencja terminowość;
PoŻytywne nastaWienie pracownikóW;
Nowy funkcjonalny budynek, nowy system kolejkowy;
cierpliwośćurzędnika;
szybkie Żałatwjenie sprawy;
Kontakt z pracownikiem;
Żvczl jwośći kompetencie pracoWników;
Czas)

Miła obsluga, pracownicy angaźu]'ą się

W załatwienie 5prawy;
K]erownik ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej serdecznie służącypomocą, załatwienie spraW bez
zbędnej zwłokjj
Kompetencje pracownikóW, c2as ocŻekiwania na rozpatrzenie sprawy;
Dostępność;
Brak koIejek, wyczerpujące odpoWiedzi na zadawane pytania;
Załatwienie sprawy bez zbędnej zwłokj, pracownicy, kierownik chętnie służącypomocąj

Jakość i szybkość do5tępu do informacjj, fachowe j rzetelne załatwienie 5prawy;
Wyjątkowo miła obsługa Wydziału BudoWnjctwa w BoM_iej

Rzetelna info rrn a cja, czas załatwienia;
M]ło i5prawnie;
sŻybka i5prawna obsłuBa klienta
szybka obsługa;
Decyzje konkretne by u]żVć petentowi;
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Pani z działu meldunkowego była Wybitnie niegrzeczna jbeŻcŻelna in]e miała odpowiedniej wiedzY, gdyż odeslała
mnie "z kwitkiem'' wymyślając, źe potrzebne były dokumenty, których w rzeczywistości nie wymagano. Wykazała
się wyjątkową zlośiwościąj brakiem kompetencji;

Uprzejmośćobsługi;
Położenie Urzędu;
Kompetencje, wygląd zewnętrzny lokalu, pracownicy, szybkość;
Szybkość obsługi;
Dobra obsługa, kompetencje pracowników;
Komputeryzacja;
Fachowość;
system kolejkowyjest bardzo dobrY, obsługa miła ipomocna;
Mala otwartość i chęć załatwienia spraw ze Względu na strach przed przepisami często n]epotrzebny (brak
szukania rozwiąŻań przy problemach);
Załatwienie poz},tywnie spraw;
Uprzejmośćobsługi;
Mila atmosfera;
Brak kolejek, kompetencje pracownikóW;
Kultura, rzetelność;
ŻYczliwość, chęć pomocy, miła atmosfera;

Rzetelnoać i Lpr/ejmość p'.cowrikow:
Wygląd;
ŁadnY bL]dynek i wnętrze;

ProfesjonallzmiPaniinformacji;
Mlła i kompetentna obsługa;
obsłu8a;
szYbkie Żałatwienie sprawyj
sprawność i profesjonalizm pracowników;
bardŻo rniła obsłula Pań (dąne osabowe zononimizowone _ do Wiodomości Urzędu Miasta Kotawice)
sprawna obsługa;
sprawna obsługa;

Kompetencje

imiła atrnosfera w

urzędzie, szybkośćuzyskania potrzebnych informacji, noWoczesny wyg]ąd

Wnętrza;

szvbka obsługa;
Kompetencje załatwiania spraw przez urzędników;

KompetencjeiUprŻejmośćpersonelu;
Kultu ra oso bista;

Kompetencje i rŻete nośćobsługi, życŻliwośćpracownikóWj
szybkośćzałatwienia sprawy;
sŻybkośćzałatwienia sprawy
DźWięk w ko]e]ce jest nie irytujący, praktycznie brak kolejki;
Możliwośćzałatwienia sprawy u kompetentnego urzędnika;
PrzepłVw informacji
PredyspozYcje osobowe w bezpośrednim kontakcie klient-pracownik;
szybkośćobslugi - duża liczba punktóW zalatwienie zaśWiadczeń ''od ręki'';
szybkośćobsługi, WY8oda w trackie oczekiwania;
GodŻiny otwarcia, moż]iwośćzałatwienia niektórych spraw przez lnterneu
Wszystko;

szvoka obsłJga, brak kolejek, i1formaCja sLper|
Miła atmosfera pracownika;
Przyjemna obsługa;
Uprzejmość,brak kolejek;
szybkośćobsługi;
Estetyka;

Miła obsługa, więcejstanowisk;
szybkośćzałatwienia 5praw, obsługa klienta;
GrzecznośćpracownikóW, przestronność budynku;
Brak kolejek, szybka obsługa interesantóW;
szybkośćobsługi;
Dobre miejsce iszybka obsługa;
SzYbkość załatwienia sprawy;
Dbałośćo klienta, udz!elanie informacj] zBodnie z prośbą;
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Wszystko;

Miła obsługa;
Miła rozmowa;
Godziny otwarcia, dobra informacja, uprzejrnośćpersone]U;
Zrozumienie;
WiedŻa pracownika, uprzejme i życŻ iwe podejście do klienta;

sp'dwn05('rletelrośc'info'mecja;
Profesjonalizm i uprŻejmośćpracowników;
UprzejmośćpracownikóW;
ogólne Wrażenie;
Szybkość zatatwienia sprawy;
GrzecŻnośćpracowników, sŻybkośćzałatwienia spraw;
Krótki okres oczekiwan]aj
WsŻVstko ok;

Pozytywne rozpatrzenie spraw, pomoc pracowników;
Krótkiczas oczekiwania, przyjemna atmosfera oczekiwania na obsługę, bardzo miłe urzędniczki iochrona;
Uprzejmośćj kompetencje pracowników chęć niesienia pomoc' życŻliwość;
Rzetelna obsługa klienta;
szybkośći dokladność obsłu8i, a co za tym idzie krótszy czas oczekiwania;
Profesjonalna obsluga petenta, mita atmosfera;
cŻas w jakim sprawa dobiega końca;
chęć służenia pomocą klientowi przez pracown]ków (ochroniarz the best)j
Jest superowo;
czas załatwienia sprawy;
ZorganiŻowanie;
Kompetencje,uprzejmość;
Dobra organiŻacja BoMj
Bardzo sŻybka imila obsługa;
]asno opisane stanowlska, brak ocŻekiwania W kolejcej
Bardzo żVczliwa postawa, uprzejmość,wysoka ku|tura osobjsta Pana NacŻe]nika Wydziału BudynkóW i Dróg;
Jego nowa siedŻiba (położenie);
skuteczność
udŻielonej mi pomocy;
KompetencjepracoWników;
sŻYbkośćobsługij

obslu8a Ll'enla' źycŻl'wośa,uprŻejmośc;
G11ec,/roŚa iŚ/ybLiP Żalalwie1'P sprawyi
sŻybkośćobsługi, czas ocŻekiWania W koIejce, długośćcŻasu oczekiwania na doWód osobisty;

Pracownicy, ich kultu ra;
]akość obsługi, kompetencje pracownikóWj

Pozytywne załatwleni€ sprawy;
obsłusa;
PrzestrŻeń, miejsce do Wypełniania dokumentów, dobra obsługa;
Nowoc7es1o5a,fachoWosc,upr/e.mośc;
całoksŻtałt;
szybkośćWykonywanla usług;
Życzliwośćpracown]ków;
Kompetencje pracownikóW możliwośćzałatwienia 5prawy W jednyrn miejscu;
ogólny wygląd budynku i wnętrz;
Szybka obsługa;
SzVbkośćzałatwienia sprawy;
Miły i Uprzejmy personel WyszkolonY W swojej dziedzinie;
Miła atmosfera;

Co noleżołoby zmienić w lJrzędzie Miosto Katowice, by Pani/Pana zdąniem podnieść jokość
świadczonychusług?

.
.

całe wydziały powinny bYć

W

jednym miejscu, takjak było zanim powstał BoM;

Jest ok, dostęp do kawy;
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TermlnoWośćŻałatwlenia spraw;
Mogę się wypowiedzieć w terrninie późniejszym - zbyt krótki okres uniemożliwia zajęcie stanowiskaj

.
.
.
.

prŻy,'Żerie się sytl]acji i wplowadŻe1le zrian;
W niektórych stanowiskach poprawić szybkość Wykonania usługi;
lnformacje z tabelio przetargach inajmie lokali- dla interesantów;
Więcej uśmiechuj
Możliwośćparkowania w pobliżu UM;

.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
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Konieczne jest przyśpieszenja działania wydziału BeodeŻji, obecna sytuacja utrudnia zakończenie procesu
jnwestycyjnego ŻaróWno dla inwestorów prywatnych jak i dla tych powiązanych z miastem, proszę o rzetelne

ok;
Wydłużyćgodziny pracy np' w jeden dŻień tygodn]a;
cŻas obsłUg] stanowiska geodeŻyjnego zdecydowanle sję wydłuźyłpo przenjesieniLi na Rynek 1, brak miejsca na
analizę dokumentóW;
Można cośzrobić w informacją telefonlczną, moźe zatrudnić więcej osób bo bardzo trudno się dodzwonić'ciągle
zajęte, strasznie tL] gorąco - może naieży zweryfikować usta|oną w klir.atyzacji temp na 19-20 stopnj, trochę za
małe blatV przv krzesełkach;
Wydział PodatkóW na Rynku nie ma informacjl;
Zadbać, aby sprawy były rozpatrywane W rozsądnym terminie, zafundować urŻędnikom sŻkolenie z zakresu
umiejętności interpersonalnych, aby rzete]na informacja nie była przekazywana W sposób nieprofesjonalny;
Jest ok;

Wydłuźenie czasu pracy d]a całego |] M w jednym dniu tygodnja;
skory8ować ilośćokienek dla posŻczególnych spraw przenieśćkasY do Wspólnego budynku;
Brakuje stanowiska do spraw podatkóW i opłat okalnych;
szybsze decYzje załatwiania wszelkjch sprawj
Wysłać urzędników obsługujących petentów na kurs dobrego Wychowania (i życz]iwośc])niestety, ale odniosłam
wrażenia, Że niektóre panie oddawały mi jakąśogromną przyslugę osobistą, a nie wykonywały swojej pracy, za
którą otrŻymują wynagrodzenie;
Biuro obstugi ok, odsuwać od kontaktóW urzędników sprawiających konflikty z petentami;
Njc nie na]eży zmieniać;
Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych;
sprawy z którymi prŻychodzą ludzie były załatwiane bez żadnych prob]emów;
Nic nie należy zmieniać;
Godziny pracy urzędu. W godzjnach otwarcia urŻędu Wszyscy są w pracy;
Trudno powiedz]eć jestem tu pierwsŻy raz po otwarclu;
GodzinY urzędowania - jeden dz]eń do 18'00;
GodzinY Urzędowania - do 18'00;
Nle potrzeba Żmian;
E-urząd;

stare Wejścle do urzędu było bardŻiej funkcjonalne (starsŻe osoby i słabowite - drzwi są ciężkie), uwaga

na

bezpoś.edni kontakt Ż klientem (brak odległości);
PrŻenieść WydŻiał komunikacji do centrum miasta;
6odziny otwarcia do 17.30 (dopasowanie do osób kończących prace o 15.00);
Nie ma potrzeb;
N]c, wsŻystkojest na miejscu;

chyba nie rra potr/eb nlc /mieniać;
N]e zmieniać nicj
GodŻina otwarcia l.0o - 77.0o;
Można by wprowadzić żeby można przez lnternet sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy;
DłużsŻegodziny otwarciaj
Przenieśćurząd z ul' Francuskiej do centrum miasta;
Dostępność;
Wszystkje działy urŻędu powinny być W jednym miejscu;
Powinna być kasa W obecnym bL]dynku;
Wzory drukóW Wypełnionych anonimowymi danyr.i;
WsŻystko ok;
Jest w porŻądku;

Więcej miejsc siedzącYch dla oczekujących na Żałatwienie sprawy;
Ża dużo pytań W ankiecie tej same] treścl, inaczej sformułowane - szkoda papieru;

Zrobiona bardzo dużo - trzeba poczekać jakie to przyniesie efekty;
Mniej procedur' nazbyt skomplikowane sprawy - dużo formalnościj
Nie pot.afię powiedzieć jestem tu pierwszy oraz od dłuższego czasuj
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Gdyby W jednym dniu ty8odnia można było załatwiać sprawy równieź popołudniuj
Godziny otwarcia;
lest dobrzej
Więcej miejsc dla oczekujących;
Na razie

n

ic;

]lośćautomatów z Wodą;

zmniejszyć biurokrację;
System kolejkowyj
Nic nie należy zmieniać;
Łatwiejszy dostęp do pozyskiwania informacjio urzędzie;
czystośćtoalet;
Przepisy;
Brak szyb przy stanowiskach (lepiej było na Młyńskiej 4);

Co mo największy wpływ na poziom Pani/Pana zadowolenio z usług Urzędu Miosto Kotowice?
Przyjazna atmosfera urzędni kóW;
szybkle załatwienie 5prawy;
Atmosfera, cŻas oczekiwan]a, sympatYczni pracownicy;
sŻybkie 2ałatwienie 5prawy;
Kompetencje pracowników;
Brak kolejek;

ok;
Mita l kompetentna obsługa;
obsługa;
Szybkie zatatwienie sprawy;
sŻybkośćzałatwienia sprawy, życz iWość
pracownikówj
cŻystośći profesjonalizm;
obsłUga;
Miła i kompetentna obsługaj
szybkość,rzetelność;
Zyczliwość,szybka obsługa;
Możliwośćszybkiego załatwjenia sprawy;
Szybkość załatwienia;
Pomoc prŻy załatwien]u sprawy;
Uprzejmośćobsługij
KWalif ikacje personelu, życzliwe traktowanie petentóW;
Jest dobrŻe, oczekuję Więcej;
całok5ztałt;
Komfort korzystania z usług urzędu;
Zyczlrwosc

placownilów olaz plecyzyjra konunikacja;
Kompetencje, sprawnośćzałatwien ja spraWyj
obsluga;
lnformacja przy Wejściuj
Wizerunek i rniła obsługa pracownikówj
Pro{esjonaliŻrr i Lompelencje pracownikówI
Kompetencje pracoWnikóW;
szybkośćzałatw]enia sprawy;
Poziom udzielonych informacji;
szybkośćzałatwienia sprawy, kompetencje pracowników;
CŻas rea lizacji, kompleksowość;
Kompetencje, kultu ra, szYbkośćj
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Kompetencjepracownikówj
Miejsca parkingowe;
szybkość,kompetencjaj
Profesjonalizm pracownikóW, pomoc, życzliwość,sŻYbkie załatwienie sprawy;
Sentyment;
czas - szybka reakcja na klienta;
szvbkie wypisy urodzenia dzieci iczekanie na akt;
Zaangażowanie pracowników;
Parking;
sŻybkośćzałatwienia sprawy;

Podejście do p€tenta;
Dostępnośćstanowisk;
sprawna organiŻacja umożliwiająca szybkie załatwienie sprawy;
staranność iszybkie za]atwienie so'awy;
Uprzejmośćpersonelu;
Uprzejńa usługa pracowników;

Uprzejmośćpracowników;
ProfesjonaliŻm;
s7ybkość, kompetencje obsługi:
Profesjonalizm;
Uprzejmośći kompetencje urzędników;
Kompetencja,szybkość;
Kompetencje pracowników Usc;
Dobra lokalizacja urzędów, łatwy dojazd;

Co noleżołobyzmienić w lJrzędzie Miosto Kotowice, by Pani/Pona zdaniem podnieść jokość
świodczonych usług?

.
.
.
.
.
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Zwiększyć dostępność miejsc parkingowych przy L]rŻędzie;
Nauczyć urzędy innych miast, aby brały prŻykłady z Katowice
Nie wiem, iestem po raz pierwszy;

Wprowadzić komputery na stanowiska, aby skrócić czas ocŻekiwania {urzędnicy muszą przemiesŻczać się po całym
budynku, a stanowiska poŻostają przez cały czas puste);
szybka odpowiedź na złożone podanje;
Miejsce do parkowania;
Nic;
Nic;

Strona internetowa;
Nicj

PrŻygotować bezpłatny parking przez budynkiem UrŻędu Miastaj
Godzinv urzędowaniaj
Możliwośćparkowania przy urzędzie;
starać się;
oczekiwanie w kolejce do rejestracji aktu zgonu;
Więcej miejsc siedzących dla oczekujących na Żałatwienie sprawy;
Nic;
Nic;
Należy zdjąć reklamV fotografa w kasie Usc w Katowicach' To skandal, kto wziął za ty pieniądze?
Jeden urząd dla Wszystkich WydziałóW duży parking, realizacja online;
zamontować automat z napojami np.: kawa;
Nic;

Więcej miejsc parkingowych;
Brak zastrzeżeń;

lak największa możliwośćzałatwienia spraw przez lnternet;
Zwiększyć liczbę pracowników w bezpośredniej obsłudze klienta (dot' Usc);
Nicj
Jedna lokalizacja;
Brak dużego parkingu;
Nic;

Powiększyć pa!king dla pelentówi
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Dodać ilośćrniejsc do siedzeniaj
Większa sala poczekaIni;
WydłuźYć godziny otwarcia;
ZlokaliŻować w jednym mie]'scu wszystkie wYdziały (róWnież komUnikację i USc)j
Więcej stanowisk;
Wszystkie urzędu W jednym miejscu;
ZmniejsŻyć kolejki;
Njc nie trzeba zmjeniać;

Uważam, że absolutnie nic;
Kasa l.lSC w Katowlcach nie jest rniejscem na umieszczanie reklam prywatnych firm fotograficznych;
scalić Wydziały urzędu;
N ic;

Może Więcej stanoWisk;

Co ma największy wpływ na poziom Poni/Pona zodowolenio z usług Urzędu Miosto Kdtowice?
Miła obsługa;
Brak kolejki, Uprzejmośćobsługi;
Miła obsługa, szybkość załatwiania sprawyj
Miia obsługa, szybkość załatwiania sprawy;
Kompetencje;
Miła obsłu8a;
Numerki W kolejkach, dokumenty dostępne w lnternecje;
cŻas oczeklwania;
Moz iwosa zalatwienia sp..wV w jedrVr miejscL;
szybkośćzałatwiania sprawy;
Czasj
Profesjona lizrn pracownikóW, komfoń klienta;

szybkośćdziałanjaj
Ro/palIYwa1e 5plaw be7 7będnej 1w]ok;;
Brak dyscypliny W pracowników z wyjątkiem pani z informacji, żeby dokonać Wpłaty trzeba Wyjść_to 5kandal, brak

informacjio tyrnj
Kontakt Ż pracownikami UM ichęć pomocY;
Kompetencja pracownikóW;
czytelność i łatwośćodnaleŻienia szukanego stanowiskaj
szybkośćW załatwieniu sprawy, uprzejmość urzędników;
Terminowość i rzetelnośćj
Kultura irzetelnośćj
Kompetenc]a, tern'inowośc, Uprlejmość|
Wystarczająca ilośćmjejsc parkingoWych aby udać się do urzędu, sŻybka profesjona]na obsługa;
Sprawnośći jakość obsługi klientaj

Miła obsłUga;
l

antasty(/na komLnikacja Ż placown:<amiI

5Żybkośćzałatwiania sprawyj

5prawność;
sŻybkie załatWieniej
szybka obsługa;
czas załatwienia sprawy;
czas na załatWienie konkretnej sprawy;
spraWnośćobsługi;
Kompetencja, profesjonallzm, życz]iwość,informacja internetowa, formu]arze dostępne przez lnternet;
Parkingi, formu larze internetowe;
Kompetencje urzędnikóWj
LJprzejmość pracownikóW ichęć udzielenia pornocy przy udzie]aniu informacji;
Przejrzyste drukl, kompetencje pracownikóW;
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Kompetencjeurzędników;
Bez stania W kolejce mamy numerek i oczekujemy nle pchając się W kolejce;
parking;
Przy rozpatrywan]u umorzenja podatku Urząd Żablokował mi konto i naliczył opłaty kor.ornicze. W miastach
ościennychjest to n]e do pomyślenia. Wszelk]e b okadY są wtedy zaWieszone;

sposób pode]'ścia urzędnika do petenta;
czas, jakość,kompetencje;
ElastycŻność;
Czas załatwiania sprawy, dostępność po godzinach nasŻej pracy;
Czas oczekiwania;
Kolejki igodziny pracy, odnoszę Wrażenie że pracownicy mają problem ze 5zkoleniami z Żakresu norm

interPersonalnYchj
GodŻiny urzędowania , Wiedza pracownikóW i ich stosunek do petentóW;
Infolmarja' a racze; ie r'udnodoslępnosai
UprŻejmość pracowników, sŻybkie iżycz iwe Żalatwienie zalnteresowanych;

krótkiczas oc7ekiwanla na załatw:enle spldwyI
szybkośćzalatwienja sprawy;
Dlugość oczekiWania;
Uśmlechjednei miłe] Pani;
LokaliŻacja;
Sms;

MiłY personel;
Usługi pani (done osobowe
pomocna dłoń;

za

nonimizawane _ do wiodomości Llrzędu Miosto Kotowl.eJ pełny profesjonalizm

i

Długośćoczekiwania;
sprawnośćza1atwianIa;
Godziny otwarcia, cŻas oczekiwania W kolejce, minimum forma ności,parklngi l możljwośćdojaŻdu;
Brak kolejek;

Mila ifachowa obsługa;
cŻas;

szybkie załatwienie spraWy;
KompetencjapracownikóW;
opieszałośćniektórychpracowników;
Łatwośćwypełniania WnloskóW - cŻyte ność,możliwośćreŻerwacji ko]ejki;
Podejście pracowników do klienta;
Kompetencje pracowników oraz szybkość Żałatwienia sprawY;
CŻas iaki 1a eży pośwlęcic w urzędŻie;
Kompetencja pracownlków UMK;
szybkie załatwianie spraw
Pracownicy;
szvbkośćobsłusi;
Brak kolejek;
Brak organizacji pracy urzędników;

PrŻyjemnośćpomieszczeń, kompetencja urzędnikóW;
Możllwośćszybkiego Żałatwien]a spraw bez ocŻekiwania w ko]ejkach;
Kompetentna obsługa, życzllwośćzatrudnionychurzędników;
Jakość]szybkośćzałatwian]a spraw;
Kompetencje i życzliwośćpracowników;
Źyczliwość,uśrniech, dokładnY i W sposób jasny wytlumaczenie procedur urzędowych;
Uprzejmośćpań obslugujących oraz poz}tywnie podejście do klienta, elastycznośćzałatwienia spraW zamiast
trzvmanja sję sztywno zasad/ numerkóW;
szybkośćzałatwiania sprawy;
Upl/eJmość iwiedza p'acowników;
ŻaangażoWaniepracoWników;
Miła bezprob|emowa obsługa;
W]akim czasie zdołam załatwić daną sprawę;
Życzliwośći przychvlnośćobsługj;
MiłY pracownik, dobla komunikacja;
Moż|iwośćzałatwienia sprawY za jednym pobytem w urzędŻie w godz. 15'17;
Godziny pracy;
Dośćduża i|ośćstanowisk, co poŻwa|a na w miarę szybkie załatwianie spraw;
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Jakość i szybkość obsługi;

Powiększenie parklngu pod siedŻibą;
się W odpowiedni moment dnia sprawy są załatwiane w pólsodŻiny, raczej miła j pomocna obsługa ze
pracowników;
strony
Możliwośćzalatwienia szybko 5praw;
KompetencjepracownikóW;
Drawie wsŻyslLo' aojesl lu ile /olgdni/owaneI
Miła, rzete na obsługa;
szYbkość załatwianych spraw;
Komputerowa kolejka;
Jeżeli trafi

M]ła szybka obsługa;
Jakość usług;

Miła, fachowa obsługa, kompetencja W udzielaniu lnformacji;
Zachowanie pracownikóW i rzetelna informacja;
czas oczekiwania W poszczególnych kolejkach;
czas oczek]Wania iniemiła obsługa;
Bardzo n]emiła obsługa Pani rdore o5obawe zononimizowone _ do wiodomości UrŻędu Miosto Kotowice), nie chcą
ocenlać negatywnie WsŻystkich pracownikóW bo byłoby to n]e5praWiedliwe;
Udogodnienle godzin pracy;
szybkośćzałatwlania sprawy;
czas pracY;
Godziny otwarcia;
szybkośćŻałatwienia spraW;
Nlc;
Nic;

Co należołoby zmienić w Urzędzie Miosto Kotowice, by Pani/Pano zdoniem podnieść jakość
świadczonychusług?
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odiwieiyć Wy8|ąd po'nieszcŻeń:
obsługa iuprzejmość;

- prŻynajmnjej raz do 20, brak WzoróW Wypełnionych dokumentóW dużo nlecŻytelnych
informacji;
Trochę wYstrój i kolory;
Przyjmowanie zagranicŻnych dowodóW rejestracyjnych bez ich tłumacŻeń, mniejsze kolejki;
ZWiększyć liczbę stanowisk;
MniejsŻe kolejki W kasach;
strona ]nternetowa- dotarcie do informacji a sŻczególnie drukóW nie jest prosta l czyte na;
śWiadomośćurŻędników;
Działanie strony internetowej, odb]eranie telefonóW;
stworzyć punkt poboru opłat bez Wychodzenia z budynku (okres zjmowy zm]any temperatur);
Powinno być Więcej okienek przeznaczonych do obslugi interesantów, pracownjcy z innych dŻiałów mogiiby się tym
zająć, aby nie zWiększać liczby urzędników;
GodŻiny otwarcia

t]dŻielanie kompetentnych informacji W lnternecie, jeszcze nie mogę się uspoko]ć po próbie skorzystania

z

urządzenia, które miało ułatwlć Żałatwlenie spraw a w rezultacie ją utrudniaj
Godziny otwarcia;
Więcej stanowisk;
Więcej usług online;
Możliwośćdokonywania opłat na miejscu/ płatnośćkartąj
PrŻy wejściu nr mojej 5prawy 20 Wjęcej niż wyśWietlany; okienko wyświetla kolejne numery, odcŻekuje 3-5 minut brak petentów' Tak spędzam 45 min i oczekiWanje dalej;
Większa liczba okienek obsługujących petentów, osobne stanowiska dla firm ]easingowych;
Bardziej czytelne iWyczerpujące informacje dotycŻące procedur;
Pani w kasie powinna sję częściejuśm]echać;
zbYt długle oczekiwanie do kolejki z nr D;
Godziny otwarcia;
Bez zmian;
Godziny prŻyjęć;

Więcejstanowisk;
Cza5 ocŻek;waria na za]atwienie sprawy;
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Miejsca parkingowe;
Godziny otwarcja, punkt informacjitelefonjcŻnej czynny do 22;
sugeruje drugi dzień W tYgodniu otwarcie;
Żajęcie się pseudo parkingowymij
Wydłużyćczas urŻędowania do godŻ. 17.00;
Godziny urzędowania;
Godziny otwarcia;
Godziny otwarcia;
Więcej pracowników iotwartych okienek;
Więcej pracowników przy okienkach;
PrŻyśpieszyć rozpatrywanie spraw, nie moźe być tak, że termjn jest wykorzystywany przeŻ urzędników W całości,w
trakcie rozpatryWania umorzeń nie może być mowy o nasyłaniu komornikóW;
Długośćkolejek, bardziej czytelne bl]etyj
szybsza obsługa k]ienta;
cŻas ocŻekiwania, żeby nie trzeba brać wo|ne8o;
szybsze Żałatwienie sprawy wye|iminowanie ko|ejek czytelny system informacji nUmeróW;
Podejście pracowników do petentów;
czas pracy urzędu tylko dla ludŻi niepracujących iemerytóW konieczne Wybieranie urlopu d]a załatwienia 5prawy,
Iiczne okienka do załatwiania owszem, ale czynne tylko pojedyncŻe;
cŻas oczekiwania na załatwienie sprawy;
UmieścićW]ęcej informacji W portalU internetowym i usprawnić infol]nięj
PoWinien być ba.dŻiej pfzyjazny;
Takjakjest trzyma
dalejj
Zbyt długiczas oczekjwania na obsłUgę, za szybko następuje Żmiana elektronjcŻnego systemLl kolejkowego;
UmieścićWszystkie wydziały w jednym budynku;
Zmniejszyć czas oczekiwania;
Zljkwidować kolejkij
zwiększyć ilośćpracownikóW;
Godziny otwarcia Urzędu 20 6lub możliwośćwizyt domowych u Klienta;
Godziny urzędu, załatwianie spraw szybciej;
Podpis wspólwłaśc]ci€la na wnioskll o rejestrację Wystarczy, pełnomocnictwo to nadmiarowośćj
Zapewnić miejsca parkingowe;
skrócić kolejki i czas oczekiWania' umawianie się przez lnternet;
Więcej pracowników, lepsze Warunki lokalowe;
ZWiększVć licŻbę mie]sc do siedzenia;
Dodatkowe stanowlsko wymiana dowodów dla leasingówj
Zwiększyć llczbę pracowników;
est dobrze;
Wnioski: godzinY otwarcia, składanie wniosków elektronicznie lub za pośrednictwem poczty, Większa liczba miejsc
parkingowych dla petentów;
Większy parking;
Bez zmian;
Więcej pracownikóW;
Załatwianie spraw drogą internetową bez ko ejek i bez marnowania czasu na staniu w kolejkach;
Zdecydowanie ŻWiększyć ilośćstanowisk obsługi;
Miejsca parkingowe;
Kasa urzędowa a nle a8encja;
Więcej rniejsc siedzących;
czas oczekiwan|a powinien być krótszy a także ilośćmiejsc siedzących powinna Żostać zwiększona;
odrębne stanowisko d|a firm;
organizację pracy na okienkach;
Godz]ny urzędowania;
Dostosować ilośćokienek do ilościmieszkańcówj
W zasadzle wszystkoj
UtworzYć stanowjsko wyłącznie do rejestracji, a drugie do wyrejestrowania pojazduj
Zmotywować personel odpowiedzialnY za obsługę k|ienta, remont budynku;
Godziny pracy, parkingi, zlikwidowanie kolejek;
Nie potrŻeba żadnych zmian;
Więcej o5ób rejestrujących samochody, Więcej osób W okienkach wymiany dowodów;
zatrudnić Więcej pracownikóW remont toa|et, okienko dla firm pon]eważ blokują kolejki na stanowisku E;

J
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zmniejszyć czas oczekiwania, uprościćformularŻe;
Na chwilę obecną pewnie zarobki by panie jeszcze chętniej realizowały swoje Żadania, zbyt mało osób przy
okienkach do obsługi klientóW;
Godziny otwarcia, miejsce do wypełniania formularŻy miejsce na to by wygodnie czekać w (niestety jeszcze)
dłuBich kolejek
krótsze kolejkj, dłuższy cza5 pracy;

oznaczenie miejsca wydawania bilelów;
skrócić czas ocŻekiWania na załatwienie sprawyj
Trudno powied2ieć jestem zadowolony z jakości pracy urzędu;
Więcej dniotwartvch do godz. 17'00;
Zwiększyć możliWośćzałatwienja sprawy W godzinach popołudnioWych 15-17 {mu5iałem być dwukrotnie)j
GodzinV pracy;
Większa ilośćinformacji, bardŻiej oŻnakowane;
szybkośćobsłu8i jedno miejsce obsługi uprzejmośćpracown]ków;
skrócić czas oczekiwani, a zmniejszyć kolejki;
Niektórzy pracownicy nie są zbyt przyjaźni dla klientóW. są to Wyjątki, ale jednak są. Dłu8i czas oczekiwania na
wydanle/ odebranie dowodLr rej. (kolejkl - tylko 2 okienka) oraz na wyrejestrowanie auta;
Zadowolenje z pracy pracownikóW bo chyba pracują tu za kasęj
PracownikóW;
Wszystko, a szcŻególnie ankietera;
Fotograf W pobliżu urzędu z pewnością uiatwiłby Żałatwianie spraw;
PrŻedłużyćgodŻiny otwarcia;
Bardziej czyteIna inf' - co i gdzie się Żnajduje;
Więcej okienek czYnnych;
ZWiększenie miejsc podczas ocŻekiWania w godzinach szczYtu;
Mało miejsc parkingowych przy Francuskiej 701 mało czytelna strona internetowa ciężko znaleźć np': godziny
urŻędowania;
Toalety;
Przyśpieszenie formalności;
ZWiększyć zatrudnienie;
czas ocŻekiWania;
WsŻystko;

GodŻiny prac' każdy pracujący Polak nie ma sŻan5 na Żałatwienie spraw od 8'7'30-15'30 jeśli pracuje zawodowo;
szybkość;
llośćpracowników na stanowiskach obsługi, aby petenci mogl] być szYbciej przyjmoWani;
Nie wiem;
Zredukować kolejki rp. popl/e/ wydlLżenie;
Długośćpracy godzinY;

Wszystko, pracoWnikóW;
Remont toalet;
Pracownicy

Co ma największy wpływ na poziom Poni/Pana zodowolenia z usług Urzędu

Miasta Katowice?

Atmosfera;
BeŻczelni urzędnicy;
Bezproblemowość w załatwieniU spraWyj
Brak odpowiedzj na Wniosek o miesŻkanie na Llóre czekam już ok 7 lat;
Brak szacunku i przychylnego podejścia do obywatela, brak chęci sprawnego załatwienia spraw, we WsŻystkich
przYpadkach w zamian załatwienia spraw bez zbędnej zwłoki - zwyczajowo załatwianie spraw w ostatnich dniach
dopuszczalnego terminu;
Brak szacunku i przychylnego podejścia do obywatela, brak chęci sprawnego załatwienia spraw, We Wszystkich
przypadkach w zamian załatWienia spraW bez zbędnej zwłoki - zwyczajowo załatwianie spraw W ostatnich dniach
dopuszczalnego terminu;
Czytelne druki;
Fachowa i uprzejma obsługa;
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Jakośći szybkośćusług;
Kompetencja pracownikóW, której brak;
Kompetencje;

KompetencjePersonelu;
Kompetencjepracowników;
KuLtura pracownikóW, ich chę.i pomocy o5obom, które W UM mają do Żałatwienia jakąśsprawę;
lizacja oraz pracownicy;
MiłV, przyjaznY ludzi, którzy zawsze starają się pomóc Wszystkim, myślę, bardzo dobre;
Miły, przyjazny ludzi, którzy zawsze starają się pomóc Wszystkim, myślę, bardzo dobre;
Niekompetencja;
Nowy budynek;
obsługa urzędnikóW, ich sposób do k]ienta;
ogólnle fakt, że Wszystko da się załatwić''. szybciej lub wolniej, milej lub mniej miło, ale do przodu;
osoba decyzyjna W dz]ale miesŻkań do remontu po wynajem jest nie kulturalna i nie ma zamiaru pomoc
petentowi. lnformacje na temat mieszkań nie są zawsze udostępniane W lnternecie. W dziale zajrnującym się
sprzedażą mieszkań nie było żadnych problemóW miłoj
Podejścle pracowników do petenta;
Lo ka

Profesjonallzm urzędnikóW;
sprawna, szvbka obsługa, L]śmiech na twarzY urŻędników;
sŻybkie Żałatwlanie spraw, jak najmniej dokumentóW/wniosków;
szybkośćzałatwjenia sprawyj
szybkośćobsługi;

szybkośćzałatwlenia 5prawy/ kompetentne informacje przy rozpocŻynaniu załatwiania spraWy, wszystkie
formalności w jednym miejscu;
Terminowość załatwiania spraW, dostęp do informacji iuprzejmośćpracownikóW;
UprzejmośćpracoWnikóW;
WydziaJ (or"un Lacji ijego oreari/dcJa;
WydŻiały w jednyrn miejscu czyli przy Rynku 1' Niestety tak nle jestj
Załatwienie sprawy w 1dzień;
Życzllwośći WiedŻa urzędników

Co należołoby zmienić w LJrzędzie Miąsto Kotowice, by Pani/Pona zdąniem podnieść jokość
świadczonych usług?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ntc;

całą załogę i częśćnowe8o budynkuj
Brakjest miejsc parkingowych dla interesantóW, a W szczególności dla osób nlepełnosprawnych;
Zdecydowanie zmniejszyć zatrudnienie, odejśćod nepotyzmu - zatrudniania niekompetentnych osób, którym
brak zaangażowania wledzą, że ich się nie zwolni' Uświadomić urzędnikof., że Urząd jest dla obywatela, a nie
dlateBo, żeby urzędnik miał ''ciepłą posadkę'';
Żdecydowanie zmniejszyć zatrudnienie, odejśćod nepotyzmu - zatrudniania niekompetentnych osób, którym
brak zaangażowania - Wiedzą, że ich się nie zwolni' UśWiadomićurzędnikom, że Urząd jest dla obywatela, a nie
dlatego, żeby urzędnik miał "ciepłą posadkę'';
Nie mam zdania;
Zmiana godzin pracy (min. 2 razy w tygodniu w godzinach po 15:30);
ZwięksŻyć motywacje pracownikóW, Wtedy będzie większa życzliwośćiuśmiech Ż ich strony;
Nowo Wybranego prezydenta, wraŻ z całą kadrą urŻędnikóW i pracowników;

Nastawieniepracownika;
Znieść obszerność dokumentacji do załatwienia spraw;

Godziny pracy UM;
Wszvstkie wvdziałV powinny byćw jednYm miejscu. Dostępnośću.zędu na rynku d]a Żmotoryzowanych to fikcja, a
mini parking przy wydziale komun]kacji to farsa, bo przecież tam prawie każdy przyjeżdża autemI
Nic nie;
Nic nie;
Zmniejszyć ilośćpracownikóW na rzecz profesjonalistów;
Ljkwidacja Zo]o, władze ds' Edukacji nieprŻychylne iopryskliwe;
Zmienić (na lepsze) nastawienie urŻędnikóW do petentóW,
Zdecydowanie 8odz]ny otwarcia. Najczęściejmuszę załatwiać WcŻeśniejsze zwolnienie z pracy, by zdążyć
cokolWiek załatwjć. NastaWienie pracowników również poŻostaWla pole do popisu' Panie często dają odc2uć, że
robią łaskę przybijając pieczątkę;
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stosunek urzędnikóW w tym przypadku jednego do Wykonywanej funkcji sPoŁEcZNEJ' Udostępnianie Wszystkim
informacji na stronach urzędu w cŻytelny sposób I Zamjast godzin UrŻędu Miasta zbyt Wcześnie jest nieczynne
biorąc pod uWagę korkiW Katowicach;
Nie wiem;
Zamieszczając Więcej szczegółowych jnf. na stronie;
Zrezygnować Że zbędnych "papierowych" czynności oraz umieścićwpłatomaty w miejscach gdzie załatwia się
sprawy wymagające uiszczenia opłaty skarbowej;
ldiotyczny system w dziale komunikacji. Preweryfikacja wniosku, czyli czekanie w 2 kolejkach przy reiestracji
samochodu' Jedyny tak źle zorganizoWany wydział W pl' Przez to samochody służbowe rejestrl]jemy w innym
mieście;
Mniej obibokóW Więcej rzetelnych ludŻi którzy mają zdecydowanie Większą wiedze' czasem przychodząc do
t]rzędu mam wrażenie, że siedzą za biurkiem osobY Ż łapanki (staże bezpłatne) lub osoby, które nie maja bladego
pojęcia o obowiązujących przepisachj
Moźliwośćkorzystania z windy przez wszystkich rozpoczynając od parteru;
Znieśćopiniowanie decyzjijednostkoWej spraWy przeŻ kilka oddŻiałów urzędu, poprawić komunikację między
poszczególnymi oddziałami urzędu aby umożliwić petentowi wiz}tę przy j€dnym okienku bez konieczności
wędrowania z dolumenlami po calym miescie;
skrócenie kolejek;
ZmnieJ5/yć kolejli w wydzia|e komunlkacji;
Wydział Komunikacji - zmienić sposób rejestracji samochodów używanych. Polecam przyjrzeć się, jak załatwiają to
w GliWicach'..nie ma koniecznościodstania w 2 kolejkach,
PrzenieśćwszYstkie wydziały na Rynek 1;
Wygląd i ubiór pracowników;
Więcej miejsc siedzących;
Podejście pracownikówj
Godziny otwarcia dopasowane do pracujących, zmniejsŻenie ilościurzędników W zamian 5krócenie realizacji ich
zadań (system + energia);
Wyciąganie konsekwencji z wykonywania swoich oboWiązków służbowych. P]erwszy i zarazem najlepszy przykład
to dbałośćo czystośćmjasta. Dlaczego w innych miastach da się Żadbać o schludny wygląd ulic, a w Katowicach
jest to niemożliwe;
Większa uprzejmośćze strony pracownikóW
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Raport zatviera wyniki diagnozy satysfakcji klientów Urzędu'
Diagnoza realizowana była metodą kwestionariuszową.
W badaniu Wzięło udział 751 klientóW Urzędu.

Realizacja bada nia:
Orange HillSp. z o.o.
ul. Poznańska 6/4; 30-012 KrakóW

tel.fax

12 353 05 59

www.orangehill.pl
e-mail: biuro@orangehill.pl
dr Anna zaroda- Dąbrowska

Patrycja Dychus

IORA NGE

HILL
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l.

Wprowadzenie

Badanie prowadŻone było metodą kwestionariuszową Z wykorzYstaniem rnetodologii dia8nozy (w tym ankiety) opracowanej
prŻez orange Hill sp. z o'o' KwestionariusŻ składl się z 19 pytań szczegóiowych, z8rupowanych w trzech obszarach:
1) komfort korzYtsania 2 usług L,rzędu;
2) staranność i rzetelność załatwiania sprawj

3) profesjonalizm i kompetencje pracowników'

Pytania sŻczególowe w poszczególnych kategoriach podsurnowane były dodatkoWymi pytaniami pytającymi o ogólną ocenę
całej badanej kateBorii oraz o generalną ocenę satysfakcji z usług Urzędu.
Badani mielitakże możliWośćwypowiedzenia się w dwóch p}łaniach otwartychI
1) co Pani/Pana zdaniem ma największy wplyw na zadowolenie KlientóW z uslug Urzędu Mjasta Katowice?
2) co należaloby zmjenić w Urzędzie Miasta Katowice, by Pani/Pana zdaniem podnieśćjakośćświadczonych przez nas usług?
oraz mieli możliwośćWprowadzenia dodatkowych uwag.
Dia8noza skierowana została do dwóch zasadniczych grup klientów UrŻędu:
(klientów indywidualnych);

- mieszkańców

- klientów instytucjonalnYch'

ll. Forma realizacji badania

Badanie prowadŻone bYło w folńie:
A. Kliencl lndywidualni:

_ badanja kwestionariusŻowe8o prowadzoneBo W punktach obsługi mieszkańców, realjzowanego przy udziale ankieterów
(PAPI);

badania kwestionariusŻowego prowadzonego w formie dia8nozY on-line, wykorzystującej elektroniczną ankietę do
samodzielnego wypełnienia (CAWl) _ przy czYm Żapewnlono swobodny dostęp do ankiety wsŻystkim miesŻkańcom (ankieta
otwarta);
B' Klienci inst\,łu

cj o na In iI

- badania kwestinariuszowego prowadŻonegow formie listownej (ankieta dosamodzielnego wypełnienia odsyłana na adres
firmy Orange Hill Sp. z o.o.)j

_ badania kwestionariUszowego prowad2onego w formie diagnozy on_line, wykorŻystującej elektroniczną ankietę do
samodŻielnego wypetnienia - przY cŻym udział w badaniu wyma8ał podania ha5ła dostępl, do ankiety (prŻekaŻanego klientom
istownie lub e mailem).

lll. Metoda prezentowania danych
Wyniki uzyskane w toku diagnozy opracowane zostały tak, by moŹliwe było jak najpełniejsże zaprezentowanie uzyskanych
opinii na ternat zadowolenia z poszczególnych a5pektów funkcjonowania Urzędu. Naleźy jednak pamiętać, iż celem raportu
jest Żaprezentowańia wyników diagnozy, nie zaś Wskazanie roŻWiązań mających usprawnić działanie UrŻędu W przyszłości'
Wnioski w tym zakresie należą do samego U.2ędu.

moźliwie wiarygodnego obrazu Urzędu W oczach klientów, wyniki zaprezentowane zostały
oddzilenie dla klientów instytucjonalnych oraŻ dla kljentów indywidualnych, natomiast W ramach grupy ''klienci'' indywidualni
odrębnie ze względu na formę prowadzenia badania (tj. odrębnie dla wyników uzyskanych W oparciu o badanje ankietowe
Wykonywane przy Współudziale ankieteróW bezpośrednio W punktach obsłu8i mieszkańców i odrębnie dla badanja
wykonywanego w formie on line).
Ze wŻględu na dążenie do uzyslania
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lV.A. Charakterystka respondentów - mieszkańcy
Łączna liczba respondentów (PAPI
637
Łączna |iczba respondentóW (cAW|)
27
RAZEM
664
Respondneci wg statusu (PAPI)

Respondenci wg statusu (CAWI)
przedsiębiorca

l

osoba pracująca
osoba ucząca się

Respondneci wg wieku (PAPI)

B.

pozostałe

:

brak danych

Respondenci wg wieku (CAWI)
do24

r

do34
do44

!
I
i

do54
ponad55
brak danych

Łączna liczba respondentów - indYwidualni PAPl wg załatwianych 5praw

0

20 40 60 80 100 120 140 160

Zameldowanie / wymeldowanie
Zlożenie wn oskl] / odbiór dowodu osobiste8o
Rejestracja / wykreślenie dzialalności gospodarczej Ż ewidencj]

Wydanie zaśw]adczenia o wpisi€

do ew]dencj dziala]nośc]'.'
wydanie / wym ana prawa jazdy
Re]estlacja pojaŻd

Lr

Wyrejes1rowan!e pojaŻdU
spraWy załatw]ane w Usc

lnny
brak danych

Łączna liczba respondentów - indywidualni cAWl według załatwianych spraw
0

246810

Zame dowanle / wvrneldowanle
Złoźene Wniosku / odbiór dowodu osoblstego
Rej€stracja / wykreś]enie dzi3łalności go5pod3rcz€j z ew]dencji
Wydan]e zaświadczenia o wpisie do ewidencji dŻiaialnośc '..
WYdanie / WYmiana prawa jaŻdy
Rejestracja pojazd u

WY.eje5trowanle pojaŻd!
5prawy Żałatwiane w Usc

nfv
brak danych
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lV.B' Charakterystka respondentów - klienci instytucjonalni
Łączna liczba respondentóW (cAWl

+

listowne)

87,O0

Dom dŻiecka 1ub ośrodekpomocY społecznej

Gimnazjum
lnstytucia kultury
-eo105Ikd oLl_ronY /drowia

Małe lub średnie przedsiębiorstwo
MOPS
NGO
Pozostała jednostka orga

n

iŻacyjna

PrŻedsŻko e
Strategiczne przedsiebiorstwa
szkoła podstawowa lub ze5pół 5zkolno_prŻedszkolny
szkoła średnia
lnna inst!,tucja
brak danych
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V.A. ogólna satysfakcja z usług Urzędu
ogólna satysfakcia - Klienci indywidualni (PAP|)
Biorąc pod uwa8ę WszYstkie Pani/Pana kontakty z naszym
Unędem - w jakim stopniu jest Pani/Pan Żadowolony zjakości
świadc2onYch usług?

Bioląc pod uwagę wszystkie Pani/Pana kontakty z naszYm
- w jakim stopniu ]est Pani/Pan zadowolony Ż jakości
świadczonych u5łu8?

UrŻędem

o%

20%

40%

ogólna satysfakcia - Klienci instytucjonalnii (razem)

Biorąc pod uwagę Wszystkie Pani/Pana kontakty 2 naszym
Urzędem -W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolony zjakości
świadczonYch Usług?

60%

l

l

tr od powiedŻi ne Utla ne (3)

od powiedzi Żadowa lające (4 i5)

od powiedzl niezad owa lające (2 i 1)

ogólne wyniki - Porównanie średnich ocen

Biorąc pod uwagę wszystkie Pani/Pana kontakty Ż naszym
Urzędem - w jakim stopniu jest Pani/Pan Żadowolony z jakości
świadczonych usług?

1,00
t

Klienci inst}łucjonalni razem

r

2,00

Kliencl indywidualnl- PAPI

3,00 4,00 s,oo 6,00
I

Klienci indywldua ni- CAWI

Na podsldwie

Wskaźnik satysfakcji:

podstawie Na podstawje
ogólnejopinii wymiarów
Na

o
ogólną
(pYtania

szcŻegółowych
(ogólnej oceny w (wsŻystkie
poszczególny€h pytan]a, bez

satYsfakcje) wymiarach}
Klienci instytucjonalni razem
Klienci lndywidualni - PAPI

Kliencilndywidualni CAWI

odpowledzi

p}'tańogólnych)

74,12% 73,73%
83,L5%
82,07%
61,,10%
6Ż,o0%
Strona 5 z 34

13,3r%
82,50%
62,52%

7,o0

V.A. ogólna satysfakcja z usług Urzędu w kluczowych wymiarach
ogólna ocena w trzech podstawowych wymiarach - Klienci indywidualni (PAP|)
Pani/ Pan kompetencje naszych pracowników?

Jak ogó]nie ocenia

Jak ogó{nie ocenia

Pani/

Pan staranność ] rz€telność

rozpatrywania spraw?
lak ogólnie ocenia Pani/ Pan komfoń korzystania z

u51ug

Urzędu?

o%

20%

ogólna ocena w trzech podstawowvch wYmiarach

-

40%

60%

ao%

Klienci indywidualni (cAWl)

Pani/ Pan kompetencje naszych pracownikóW?

Jak ogólnie ocenia

]ak ogólnie ocenia Panj/ Pan staranność i rzetelność

rozpatrywania spraw?
Jak o8ó nie ocenia

Pani/ Pan komfort korzvslania

z usług Urzędu?

o%

20%

40%

60%

80%

ogólna ocena w trzech podstawowych WYmiarach - Klienci instytucjonalnii (razem}
Jak ogólnie ocenia Pani/ Pan kompelencje naszych pracowników?

jak ogóln]e ocenia Pani / Pan staranność i rzetelność
roŻpatrywan]a spraw?
]ak ogó|n]e ocenia Pani/ Pan komfort korzystania

Ż

usłu8 UrŻędu?

o%

l

odpowledzj zadowalające (4 i 5)

40%

20%

l

tr Odpowledzl neutralne (3)

60%

ao%

odpowiedzi niezadowalające (2

i 1}

ogólna ocena w trzech podstawowych wymiarach - Porównanie średnich o€en

]ak ogólnie ocenla Pani/ Pan kompetencje naszych pracowników?

.]ak

ogólnie ocenia Pani / Pan starannośći rŻete|nośćlozpatrywania
spraw?

Jak ogólnie ocenja Pani / Pan komfort korzystania

2

usług tJrzędu?

1,00
l

Klienci inst}'tucjonalni raŻera

.

2,00

Klienci indywldualni' PAPI
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3,00 4,o0
r

Klienci indywidualni

s,00
- CAWI

6,00

7,00

Vl.A ocena wg wymiarów - Komfort korzystania z Urzędu (wymiar l.)
Klienci indywidualni- wymiar l.

Komfort korzystania z urzędu - Klienci indywidualni (PAPl)
.lak

r
E
r

ogólnie ocenia Pani/ Pan kom'ort korŻystanja z uslug
Uruędu?

GodŻińy otwarcia UrŻędu

schludńy wy8ląd pratowńiłów

@
@

CŻtlehoścl doslępnon lnstlulcJl' wŻotów wypelnlEn'd
dokumentów
oŻnakowańie wewńętrŻn€' porwalające na
odnal€Żienie miejsca załatwienia sprawy, unik6nie

czńeln€

E
E

b|ądzenia

MoŹliwośćęybki€8o

zalatwi€nia sprawy, be.
w kolejkach

kon iecŻności ocŻekiwa nia

r
r

DostępnośćwY5tarczają.ej licŻby miejsc pozwalających
ńa wygod ne oczekiwa ne ńa z.latwienie sprawy,
przyBotowanie dokumentacjl etc.
Możliwośćzalatwien'a sprawY wjednvm miejscu, bez
konieczności poruszania się pomiędu y budyńkami /
Pokojami
Wyaląd, stand.ld i CŻystojc

średnia

pońrc'(Żeń' poc'ełalni,

toalet

l

od powiedzi zadowa lają ce (4

i5)

0%

20%
trodpowiedzineutralne

(3)

4D% 60% AOa/.

todpowiedzi niezadowa|ające

rODo/.

(1 i 2)

Komfort korzystania z Urzędu - Klienci indYwidualni (cAWl)

E

Jak ogóln]e ocenia Pani/ Pan komfort konystania z usłUg

Unęd(l?

@
@

Godziny otwarcia Urzqdu

schludny wyBląd ptacownllóu

E

czytelność ldostępność lnstlukql'wrorówwype|niańia
dokumentów
cŻyt€lne

orn akowa nie

odnalezienie

m

@

wewnęVŻne, pozwalające na

jejŚca zalatwienia sprawy, unikanie

E

btądŻenia

Możliwośćęybki€8o Żalatwien ia sprawY, bez
koni€.Żności o.Żekjwania w kolejkach

@
@

DostępńośćwystarcŻającej liczby miejs. pozw.lających
n a wwodńe oczekiwa ne na ralatwienje sprawy,
przyBotowanie dokumentacji etc.
MoźliwośćŻał.twienia 5plawy wjednym miejs.u, b€z
konieczności poruszani. się pomiędzy budynk.mi /
pokojami

E

Wygląd, standard i cŻystość pomieszcueń, poc.ekalni,

toalet

lodpowiedzi Żadowalające

(4

i5)

0%

20%
Dodpowiedzj neutralne

(3)

40% 60% 80%
l

700%

od powiedzj niezadowalające (1 i 2)
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średnia

Klienci instytucjonalni

-

wymiar

l.

Komfort korzystania z Urzędu
]akogólńieocenla Pań / Pań końIoń korŻystanla

-

Klienci instytucjonalni (razem)

r

Ż uslug

Utrędu?

GÓdzinV ÓtwalĆia

E

r
r

UżedU

schlUdńywyg ąd pracowni[ów
l

Ą'p 10'' 'do'_ęp10"

"' 'l.-l uŻoloa.]p"]

d1d

dokum€ntów

@

cŻyłe ne oz|akowan e wewnętrzne, poŻWa a]ące ńa
Ódńa eŻ eńie mie]ś.aŻalatwień a sprawy, Uńikańie
blądŻe|]a

Moż WośćsŻVbk]ego Żałatwien]a 5prawy'

E
E

beŻ

kon ecŻnośc oczek]wań a Wkolejkach

r

oostępiÓść wy5tarczającej liĆrbV ń]eisc poŻwa]ającVch
ńa wvgÓdne ocŻek wańe ńa zalatw]eńieśprawy'
pźy8otowanle dokumentacji etc
Możl]wośĆ Ża|a!w eńia sprawywjediyń ń ejs.U, beŻ
kÓń eczńÓśĆi polUnań a s ę pońiędzy bUdynkań /

@

pokolaml

Wygląd, nandard

i

cŻystośĆpom]e5zcŻ€ń'
roa1el

lodpow]edz zadowa ające

(4

pocŻekalnl,

0% 20% 40% 60% 80%

i5)

PoróWnanie ocen klientóW

trodpoW]edz n€!tralne

-

średnia

(3) !odpowiedzi

7ao%

niezadowalające (2

] 1)

wymiar l'

Komfort korzystania z Urzędu
]ak ogó nie ocen a Pani/ Pan komfort korŻystanla

Ż

_

Porównanie średnich ocen

Usług UrŻędU?

Godziny otw.rcia Urzędu

5ch udny Wyg ąd pracowników

cz}telność ] dostępnośćinnrukcj, Wzorów Wypełniania dokumentóW
cz}łe ne oznakowan]e wewnętrŻne, pozw.Lające na odnalez en]e
mjejsca załatwienia sprawy, un;kan e blądzenia
MożliwośćsŻybkie8o załatw en a sprawy, bez kon]ecznośc

oczekiwan. w kolejkach
Dostępność WystarcŻającej l]czby mieisc pozwa]aiących na wygodne
oczekiwane na Żałatw]enie sprawY, przygotowanie dokumentacji etc.

MożlWośćzałatwienia 5plaWy W]ednym mlejscu, beŻ koni€czności
porusŻan]a się porniędzy bUdynkam]/ pokojami
Wyg ąd, standard l czystość pomlesŻcŻeń, pocŻeka ni, toalet

2,00

1,00

l l i€nc

nstytuc]on. niraz€m

Kllenc ndyw dualn

PAPI
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3,00
I

K

ienci ndywldua

4,00

nl

CAW

5,00

Vl.B ocena wg wymiarów

-

Starannośći rzetelność(wymiar ll')

Klienci indywidualni- wymiar ll.

stalanność i rzetelność-Klienci indywidualni (PAP|)
]akogólnieocenia Pańil Pan staranńośći rzet€lność
roŻ

patrywa nia spraw?

zalatwianie
w sposób fŻchowV, Żgodny.
'praw
obowiąŻującymi
Pnepisami

Dotrzymywanie pnez pracowników u ad€klarowa
te.minów Żalatwienia sPrawv

lnfo rmowan ie o ternr

in

nych

ie roŻ patrzen]. 5prawy

Możliwośćotrzymania informacjio Śtani€

swojej

sp6wy

Rozpatrywanie śplaw beŻ u będnej zwloki

Dbalość o pżyjęcie kompletn€j

/ bezbłędnej
dokumentacji od (lieńta

!

od powiedzi zadowa lające (4

i5)

0.ń

20%
trodpowiedzineutra]ne

(3)

40% 60% 80%
!

700%

od powiedŻi nieŻadowa lające (1 i 2)

starannośći rzetelność - Klienci indywidualni (cAWl)

E
E
E
E

Jakogólnieocenia Pani/Pannarannośćir.et€lność
rozpatrywania spraw?

załatwiani€ spraw w sposób fachowy, Żgodny z
obowiązującymi pnepisami

DovzYmywanie pneŻ PlacownikóW zadeklalowanych
terminów zalatwienia sprawy

r

nformow.nie o terńińie rozpatlzenia sprawy

Możliwośćotu yma nia informacji o stanie ,wojej splawy

@
@

Rozpairywanie sPraw bez zbędn€j zw{oki

Dbaiość o payjęcie kom pletnej / bezb|ędnej

dokumentacjiod

!

od powiedzi Żadowa lające (4

Kli€nta

i5)

0%

20%
trodpow]edzineutralne

(3)

40% 60% 80%
l

roo%

od powied zi niezadowa lające (1
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i2)

Klienci instytucjonalni

-

wymiar ll.

starannośći rzetelność - Klienci instytucjonalni (razem)

r
r
r

]akogó nLeoceń a Pani/ Pan sta.anność iżete ność
roŻpatryWanLa 5plawi

spraW W5posób fachÓwY, Żgodny z
obowiąŻującyńi przep]Śam]

Ża]atw]ań]€

Dotlzymywanje pżez pracown ków zadeklarowańych
telń!ńów zalatwien]a sprawY

@

lńfÓlńowanleotermnelÓŻpatnen]aspraWY

E
E

Moż wośćotrŻVman]a nformaĆjio łańie swojej splawy

r

RoŻpatrywan e 5plaw beŻ zbędnej Żw]oki

Dbalość o pżyjęcie komp]etnej / beŻblędńer
dokumentacji od k enta

l

723
o% 2a% 40% 60% 8A%

trodpow]edŻ neUtra

odpowiedzi zadowa a]ące {4 5)

PoróWnanie ocen klientóW

-

ne

(3)

700%
!odpowledzl niezadowalające (2 i 1)

wymiar ll.

starannośćirzetelność - Porównani€

średnich ocen

]ak ogólnie ocenla P3n]/ Pan staranność ] rŻetelność rozpatrywan]a

4,11

spraw?

Za]atw]an]€

średnia

spraw w 5posób fachowy, zgodny

Ż

obowiązującynri

4,27

prz€p]s.mi

DotrzymyWanie prŻez pracowników zadeklarowanych termlnóW
Żałatw]en]a splawy

lnformowanle o termrnle rozpatrzenla sprawy

lvo/. wo

' or'7/ra1.a

r1 0r-nd,jro sra'r

e.wol"j (orawv

Rozpatrywanie spraW bez zbędnej zwłoki

4,O3

Dbałośćo plŻYjęc]e komp etnej/ bezbłędnej dokumentacj] od

4,Ż3

K enta

1,00

!

Kll€nc

]nslytucionalni razem

Kllenci ndywidualni PAP
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3,00

Ż,oo

r

K

lenci ndywidLra n 'cAW

4,OO

5,00

Vl.C ocena wg wymiarów -Profesjonalizm i kompetencje (wymiar lll)
Klienci indywidualni

-

wymiar lll.

Profesionalizm i kompetencre - Klienci indywidualni (PAPI)

]akogólnie ocenia Pani/ Pan kompet€ncje
p.ócowników?

na9Ych

zaańtaźowanie, chęć udzielenia Pomocy pnez
pracowników Urzędu

UdŻie]Żnie prŻez pracowników wvcŻerpującej odpowiedu i
na pytania

Up

Źejńość i

'ycn

iwośćpl.cÓwńików

5posób koń!nikowania 5ię / roŻmowyz (lientem

wiedza specjalistyczna pracowników dotycząca
.alatwianych pneze Parią/Pana spraw

l

od powiedŻi zadowa lające (4

i5)

o%

20%

trodpowiedzjneutralne

Profesionalizm i kompetencje

-

(3)

40% 60% 80%

r00%

lodpowjedzi niezadowalające

(1 i 2)

l(lienci indywidualni (CAWI)

E

lak o8ólnie ocenia Pani/ Pan kompetencje naszych
pracowników?

r

zaangażowani€, chęć udzielenia pomocy pr.e!
pracowników Unędu

E
E

Udzielanie przez pracown jków wvcrerpującej odpowiedzi
na pytania

Upżejńośći życzliwośćp'.cowników

@

sposób komuńikowania się / fozmowY z Kli€ntem

E

Wiedza spec]'alistyczna pracowników dotydąca
załatwianych pnez€ Panią/Pana spraw

l

od powiedzi zadowa lające (4

i5)

o%

20%

trodpowiedzineutralne

(3)

40% 60% 80%
!

r00%

odpowiedzi nieŻadowalające (1 i 2)
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średnia

Klienci instytucjonalni

-

wymiar lll.

Profesjonalizm i kompetencje

-

Klienci instytucjonalni (razem)

E

]ak ogóln]e ocenia Pani / Pań kompetencje na9ych
piacown kóW?

r
r
r

Żaangażowanje' chęć udżieenia pomocy przez
pracown]ków Utrędu

!dzie ańie prŻeŻ pracowników wy-elpUrą.e] odpowiedŻl
ńa p\l,tan a

l.]prŻe]mośĆ

j

zycŻ iwośćplacowników

@

r

5po5ób kÓńUń kowaiia s ę/roŻmowvŻ K entem

WiedŹa specj. istycŻna pracÓwń ków dotycŻąca
zaiatwianvch pżeŻe Pan ą/Pana 5praw

lodpowi€dŻizadowa]ające

(4

0% 20% 4a% 60% 80%

i5)

Porównanie ocen klientóW

trodpowiedzi neutla ne

-

(3)

rja%

rodpowiedzl nieŻadowa aiące (2l

1)

wymiar lll.

Profesjonalizm i kompet€ncje
lak o8óln]€

ocenia Pani / Pan komp€tencje

-

Porównanie średnich ocen

naszYch pracowników?

4,25

Zaang3żowanie, chęć UdŻie enla pomocy przez placownikóW UrŻędu

Udz]e]an]€

przez pracownikóW wycze

średnia

rp ują

cej od powiedŻi

n

a

4,a7

p}tarla

Uprzejmość ] życzliwośćplacown]ków

Spo5ób komun kowania

W edza specja ]styczna pracownikóW

sę/ rozmowyŻK|]entem

dotycząca załatWianYch przeze

Panią/Pana spraw

1,00

l

Klienc ]nstttLrcion. n laŻenl

K lencl

indywlduain! PAP
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2,40

3,00

rK

enclindywldualni CAW

4,00

5,00

Vll. ocena ogólna Wg spraw - klienci indywidualni (PAPI)
ogólna satysfakcja wg spraw
Za

ńe dowa

ie /

n

-

klienci indywidualni (PAPl}

r
r

wymeldowanie

zło'eńie wniosku /odbiór dowodu osobistego
Reje5tracja / srykr€śl€n

ie dzialalności gospodarcz€j
ewidencji

wvod1le laśwladCŻeńia o wpisie do ewideńrji
goŚpodarcŻei

dŻia la

@
@

z

|.oicl

r

Wydanle/wymiana prawaFzdy

E

Rejestracja pojazdu

@
@
@
@

Wyre]estrowanie pojaŻdu

sptawy

l

od powiedŻi Żadowa lające (4

u

ałatwiane w Usc

i5)

średnia

trodpowiedzineutralne

(3) l

od powiedzi

n

ieza dowalają€e

(1 i 2)

VIll. ocena ogólna Wg spraw w wymiarach - klienci indywidualni
ogólna satysfakcja w wYmiarze l(Komfort korzystania) klientóW indywidualnych wg załatwianych spraw
ogólna satysfak€ja

-

Wymiar

l-

klienci indywidualni (PAPl)

@

r
r

zameldowa nie / s.yńeldowa nie

zlożenie wniosku /odbiór dowodu osobjste8o
ReleŚ.ac]d /wykleślenle d/ l.łalńości 8ospod. ( Żej Ź
ewidencji

E
E

Wydańie ŻaśwladcŻenla owpEle do ewldenc]l d7i.ł.lńo'Ci
8ospodarcŻej

r
r
r
r

wYdan]e / wymiana prawa jaŻdy

Rejestncja pojazdu

wyrejestrowanle

pojazdu

sprawy Żaiatwjan e w Usc

@
!

odpowie dŻi zadowa lające

(4l5)

trodpowiedzineutralfie

(3) l

od powiedzi njeza dowalające (1 i 2)
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średnia

ogólna satysfakcja w wYmiarze ll (staranność) klientów indYWidualnych wg załatwianych spraw
ogólna satysfakcja

-

Wymiar ll - klienciindywidualni (PAPl)

@
@

zańeldowa n]e / wYńeldowanie

ŻłoŹenie wńi05ku / odbiól dowodu osobiste8o

RelFśt.acIa

/wvlr.ślenie dzialalnośd gospoda(Żel

E

Ż

ewidencji

Wydar ie Ź aiwia

d(Ź

en'a o wpkie do €widen.ji
sospodarczej

dŻ

a

la

@
@
@

.oi.i

Wydań]e / wyńiańa plawa jaŻdy

r

Reje(racja pojaŻdU

pojazdu

Wyrej€stlowańie

sprawy

u

średnia

@
@

ałatwiane w Usc

r
l

od powiedzi za dowa Lające (4

i5)

trodpowiedzineutralne

(3)

a

od powiedzi

n

iezadowa lające (1 i 2)

ogólna satysfakcia w wymiarze lll (Kompetencie) klientów indywidualnych wg załatwianych spraw
ogólna satysfakcja

-

Wymiar lll- klienci indywidualni (PAP|)

za meldowań ie / Wyme]doWa

średnia

nie

zlożenieWńioskU / odbiór dowodu osobistego
Re]entac'a / wylleślenle dllałdllośo 8ośpoda'c.ej
ewidencii

Ż

Wyda1ie Żaib'ad.Żeńia o wpńie do pwide.cil dziaIalnoścl
sospodarcrej
Wydanie / wymiaia plawa jaŻdy

Reje5tlacja pojaŻdU

Wyrejestlowańie

pojaŻdu

sprawy zalatwiańe w Usc

l

od powiedŻi Żadowa lające (4

i5)

trodpow]edzl neutralne

(3) l

odpowiedzi nieŻadowa lające (1i
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2}

Vlll. Porównanie odpowiedzi wg spraW - klienci indywidualni
Porównanie odpowiedŻi

W

wymiarze

Porównanie satysfakcji W8 spraw

_

l

(Komfort korzystania) klientów indYwidualnVch Wg spraw

Wymiar l(średnie)
1,00

2,O0

3,00

Wygląd, standard iczystość pomiesŻcŻeń, poczeka ni, toalet

Możliwośćzałatwi€nia spraWy w jednym miejscu, bez koniecŻności
poruszan]a się pomiędŻy bUdynkami/ pokojami

3,61

Dostępność Wystarczającej iiczby m ejsc pozwa a]ących na Wygodne

oczekiwane na zalatwienie sprawy, przygotowanie dokumentacji etc.

Moźliwość5zybkiego załatwienia sprawy, beŻ kon]ecznośc]
ocŻekiwania W ko ejkach

czvtelne oznakowanie wewnetrzne, poŻWalaiące na odnalez]en]e
rn]ejsca załatw]enia 5praWy, unlkanie błądzenia

czvtelnośći dostępnośćlnstrukcii, Wzorów wypełnianja dokUrnentów

schlUdny wyEląd pracown]ków

Godziny otw.rt]a UrzędU
4,06
4,05
4,00
4,10

Jak ogóln]e ocenia Pani / Pan

komfo( korzystania

z u5łu8 Urzędu?

l

Zame dowanie / wyme dowanie
Z1oŹenie wn]osku / odbiór dowodu osobjste8o
Re.]estracja / Wykreślenie działalności8o5podarcŻejz ewidencji
WYdanie zaśWiadczenia o Wpisie do ewidencj] działalnościgospodarczej
Wydanie / wymiana prawa jazdy
Retestracja pojazdu
Wyre]estrowan]e po]aŻdu
spraWy zał.twiane W Usc

r

brak danych

r
t
r
r
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3,88

Porównanie odpowiedŻi w wymiarze ll (Staranność) klientów indywidualnych w8 5praW
Porównanie satysfakcji Wg spraw

-

Wymiar ll (średnie)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
4,19

3,98
4,00
3,89
4,03

Dba]ośćo przYjęcie kompletnej / bezbłędnej dokumerrtacj] od Klienta

Rozpatrywanie spraw beŻ zbędnej zwloki

4,10
4,02
4,16

Moż ]WośćotrzYmania informacji o stanie swojejsprawy

4,aŻ
4,15
4,00

nformowanle o termin e rozpatrzenla sprawy
Ą,31
Ą

'2I

4,23
3,95

ł,86

Dotrzymywanie przez pracown ków zadeklarowanych terminóW
zalatwien a sprawy

p,88

3,

!,09

4,21

4,27
4,08
4,03

załatw anie spraw w sposób fachowy, Ż8odny

Ż

obowiązującymi

prŻepisami

Jak ogólnie ocenia Panl / Pan starannośćl rzetelnośćrozpatrywania

spraw?

1

Z.me dowanie / wymeldowanie
Złożenje Wnlosku / odbiór dowodU o50b]stego
l Rejestracja / wykreślen]e dz]ałalnoścl gospodarczej z ewidencji
l Wydan e Żaśwadczen a o Wp]sie do eW]dencjldŻiałalnośc!gospodarczej
a Wydanle / wym ana prawa azdy
Rejestracja pojazd u
pojazdu
l5prawY Żałatwlane w Usc

I Wyrejestrowanie
lnny
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479

PoróWnanie odpowiedzi W wymiarŻe lll (Komp€tencje)

Po.ównanie satysfakcj!w8 spraw

-

klientóW indywidualnYch wg 5praW

Wymiar lll (średnie)
1.00

z,aa

3,00

4,AA
o'ox.r,.

W]edza śpecja ]stycŻna pracowników dotycząca ŻalatWianych prŻeze
Panią/Pana spraw

3,69,
4,42

-,,1',
sposób komunikowanla się / rozmowy

Ż

Kli€niem

UprŻe]mośći życzlwośćpracown ków

Udzielanie

pru

ez pracowników wycŻerpu]ącej odpowiedzi na p}.tania

zaangażowanie, chęć udzie]en]a pomocy przez pracowników UrŻędu

Jak ogóln e ocen]a Pan] / Pan kompetencje nasŻych pracowników?

l
l

I

i

Zameldowanie / wyrne dowanie
złożenieWn]oskt] / odb]ór dowodu osob]st€go
Reje5tracja / wykreślenie działalnoścl 8ospodarczej z ewidencj]
Wydanie zaśWiadczenia o wp]sie do eW]dencji dŻialalności gospodarczej
Wydan e / wymiana prawa jazdy
Rejestracja pojaŻd

Lr

Wyrejestrowan]€ po]azdLr
a Sprawy zalatwiane w USC

I

brak danych
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5,00

Xl.A. Wyniki pomiaru satysfakcji - Zameldowanie/ wymeldowanie
Ocena wg spraw - klienci indywidualni (PAPI)

r
r
@
r

Wygląd,standard icŻyslość pomieszcŻeń, pocŻekalni, toalet
Możliwośćza|atwienia sprawvw jednym mi€jŚcU, bez
konie.Żności porusŻaniasiępomiedzybudynkami/
pokojaml
DostępńośćwystarcŻającej licuby ńiej5c poŻwalających na
w}Bod1F ocŻelNdne 1a Załalwip1ie splawY, ptzv8otowanie
dok0mentacji etc.
Moźliwość9zybkiego załatwienia spr.sry, bez kon jecŻności
odekiwanń w kolejkach

@
@

cuytelne oŻńa|owan je wewnętrzn€, poŻW.lające na
odnalezieńie miejsca za1atwj€ńia 5pfawv, urikaniebłąd2enia

cŻńdnośći dostępnośćinstlukcji, WŻolów wypełnDnia

r

dokUmentów
5chludny w}€ląd pracowników

@
@
@

Godzinyotwarcia Ur.ędu
]akogólnieoceńla Pani/ Pan komfoń konystania

z

udug

Urzędu?
obałośćo pżyjęci€ komp]etnej/ bezbłędnej dokumentacji
od Kli€rta

r

Rozpatlyvanie spraw beu ?będńej Żwiołi

M

@
@

ożlawośćotrzymańia informacji o stan ie swojej śprawy

lnforńÓWanle

o

r
r
r
@
r

termirie roŻpatrzenia sprawy

DotrŻVmlvanie przez pracowników zadeklarowanych
terńinów zalatwienia sprawy

załah'jani€ spraw

w 5 posób fachowy, zgodny z
obowiązującymi pn€pi5ami

]ak ogólnie oceńia Pańi / Pan staranność i netelność

rozpatrywania spraw?
Wiedu a 5pecja lktyczna placowników

dotycząca
,alatwiańych pneŻe Panią/Pana splaw

sposób komunikow3ńia się / roŻmowyz Kljent€m

@
@

Upnejńość j źyczliwośćpracowników
Udzielani€

pżeŻ pracowników wYcz€lpljącej

odpowi€dŻi

na

r
r
r

Pltania
zaangażowanie, chęć l]dzielenia pomocy pż€z placowników

Unęd!

Jakogólnieocenia Pani/Pań końpetencjenaszych
pla.owńików?
Biorąc pod uwagęwszYstkie PanilPana końtahy z na9Ym
Uęędem -w jakim stopniu jest Pan]/Pan zadowolonyz

jakościświadczońych usiug?

lodpowiedzizadowalające(4i5) trodpowiedzi neutralne (3)

l

od powiedzi nieŻadowatające
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(1i

2)

średnia

lX.B. Wyniki pomiaru satysfakcji - Złożeniewniosku
ocena wg spraw

-

klienci indywidualni

/ odbiór dowodu

(PAPI)
średnia

WVcląd, standard i c.ystość pomieszcŻ€ń, pocżekalni, toaLet
MożliwośćŻalatwienia sprawy w jednym m1ejscu, be?
koniecznościpoluyania się pomiędŻy budynka mj /
Pokolami
DoŚępność wysta.cŻającej liczby mi€jsc pozwalają€ych ńa
wy8odne o(ZeIiwane n. rałatwienie sprawy pnygolowanie
doku menta.ji etc.

Moiliwos( 51}bl'e8o 7ałatwienla splawy'

b€Ż

l.o1'ecŻnośU

oczekiwania w kolejkach
czytelne oznakowanie wewnętżne' pozwalające na
odnalezieni€ mie]'sca zalatwienia 5prawy, unikani€ błądu enia
cz!,telńośćidostępnośćinstrukcji, wŻorów sapelnian ia

dokUńentów
schludnY wyEląd pracowników

Godzińy otwar.ia Unędu

Panj/ Pan komfoń konystania
Urzęd!?

.lakogó]nieocenia

Dbałośćo pnyjęci€

u

ułu8

kompletnej / beŻblędnej dokumenta.ji
od K ienta

Roz

patrnva ńie

5p

law be, zbędnej zwJoki

Możliwośćotlzym.nia infolm.cjio śtan ie swojej sprawv

lńformowanie o terminie roŻpatnenia sp.awy
Dotrzymywanie prŻeŻ pracowników zadeklatowanych
telmii ów zalatw]en ia sprawy
Żałatwianie spraw w sposóbfachowy,
obowiąu ującym] pę€pi5ańi

]ak ogólnie ocenia Pani / Pan starenność i

z8odnyz

ęetehość

rozpatrywania spraw?

Wiedza specjalistycŻna placowników dotyaąca
zalatwiańVch pPeŻe P:niąlPana spraw
sposób komunikowania się/

Upż€jńość

i

rou

mowy. Klient€m

źy.zliwośćpracowniłów

udzielanie pźez pracowników wydelpującej odpowiedzi na
pytanla
zaangaŹowani€,

chęć udŻielenia pomocy przez pracowników

Unędu
Jakogóhie ocenia Pani/ Pan kompetencje na'ych
pracownitów?
Baorąc pod uwagę ws.ystkie Pani/Pana kontaKy z na9ym
Unędem wjakirn stopń]u jest Pań]/Pan zadowolony z
ja

kości świadcuońych usfut7

!odpowiedzizadowala]ące(4i5) trodpow]edz] neUiralne (3)

l

od powiedzi

Strona 19 z 34

n

iezadowa lające

(1i2)

lX.C. Wyniki pomiaru satysfakcji - Rejestracja / wykreślenie dział. gosp.
Ocena wg spraw - klienci indywidualni (PAPI)
Wygląd' stańdard i.zystośćpom jeszczeń, pocŻeka]ni' toal€t
Możliwośćzałatwienia sprawy wjednym miejscu, bez
konieŻnościporuszania się pomiędŻy bt]dyńka mi /
Pokojami
DostępnośćwyŚtarczającej liczbV miej5c pozwalają€ych ńa
wY8odne o(Ż el Ndn e 1l !ałatwi€ni€
5pr.wy' pżygorowanie
dok! menta.ji etc.
Moź liwość ęybki€go

E

załatwieniB 5plaWt beŻ konjeczności
w kolejkach

r

ożekiwania

czvtelne ozn akow. nie wewnetŹne, pozwalające na
unikanieblądrenia
odńalezieniemiejscazalatwienia5prawy,

@
@
@

cŻWelńośćidostępność instrukc]'i, Worów wypełniań ia
dokUmentów

schl!dny wYgląd pracowników

r
r

GodŻinY otwarcja Uru ędu

]akogólnieocenia Pani/ Pan końfoń kożynania

z

Udug

UrzędU?
obalośćo pnyjęcie kompletn€j/ b€Żbłędnej dok!mentacji
od Klienta

@
@

RoŻpatrywanie splaw beu Żbędnej zw|ok!

Możliwośćot'uyman'a informacjio stańie swojej sprawy

E
E

lnformowanje o teminie roŻpatrzenia sprawY

Dotrzymleanie pźez pracowników Żadeklarowanych

r

te.minów Żałatwienia 9praEry
załatwiańie 5praw w sposób fachowy, zgodny
obowjązującYni plzepisańi

.

E
E

]ako8ólnieocenia Pani / Pan stalanność ]rzetelność
.ozpat.ywania sprawT

wiedza specjalistyczna p.acowników dotycŻąca
za1atwianych pnez€ PaniVP.ńa spraw

@
@

5posób komunikowania się/ rozmowyŻ Klientem

UpP€jmość

i

żydlawośćplacowników

Udzielanie przez pracowników wvcŻerpując€]'

E

r

odpowiedzi na

P\'tania

zaan8ażowańie, cnęć UdŻielenió pomocy przez pracowniłów
Ulzędu

@
@

]ak ogólnie ocenia Pani/ Pan kompeteńcje nagych

pla.owników?

8iorąc pod uwa8ę wszYstkie Pani/Pańa kontakty u naszym
U?ęd€ń - w]akim stopniu jest Pani/Pan .adowolony z
ja kości świadczonych unu8?

a

od powiedzi zadowa lające (4

r
r
r

i5) trodpowledzi neUtralne(3) lodpowiedziniezadowalające{1i2)

Strona 20 z 34

średnia

lX.D. Wyniki pomiaru satysfakcji - Wydanie zaśWiadczenia o wpisie do EDG
Ocena wg spraw - klienci indywidualni (PAPI)

r

Wy8ląd,standardiczystośćpomieszczeń,poczekalńi,toalet

E

Moźliwośćzałatwienia sprawy wjednym miejscu, bez
koniecŻńościporuyania 9ię pomiędŻV budyńkami /
Pokojaml
Dostępnośćwystardającej licŻby miejrc po.walających na
dYtodneodehwanenl Żaiatwleńie5orasy' prŻv€otowanle

r

dokumentaclietc.

E

Moźliwośćsu ybki€go załatwienia splawy, beu koni€cŻności
ocŻekiwania w koLeikach

r

czytelne ozn akowanie wewnęt.Żne, pozwalające na
odnalezienie miejsca załatwienia sprawy, unikanieblądzenia

@

czytelńość idostępńośćinstrUkcji, wŻorów wypełńia nia
dokumentów

r
r

schludnY wvtlad pracowników

Godzińy otwarcia Unędu

E

Jakogó]ńieocenia Pani/ Pan komfort konystania z us|ut

r
r
r

Uruędu?
Dbalośćo payjęci€

kompletnej / bezblędn€]'
od (lient.
Rozpatrnva

n

ie

dokum€ntacji

spraw bezŻbędnej Żwtoki

MożliwośćotrŻymania informacji o stanie swojej sprawy

ńforńowańie

o

@

r
r

termlnle roŻpatnenia sprawY

Dotrzymylva nie prŻez pracown ików zadekla rowanYch

telminów zalatwi€nia

sprawy

załatwian ie spraw wsposób fachowy, z8odny

obowiąŻującymi prl€pisami

l

E
E

Jak ogólnie ocenia Pani / Pan sta.€nność ir.etelność

rozpatrywania spraw?

r

Wiedza 5pecj.listyczna p.acowników dotycŻąca
z.łatwianVch przezePanią/Pana'praw
sposób l@munikowania się / rozmo*.V

Ż

Klieńtem

@

Upr.ejńość i życrliwośćP6cow.aków
Udzielanie pn€z

pracowńików wYcze.pującej odpowi€dzi

E

r

na

py,tania

zaan8ażowanie, chęć ud.ie|eńia pomocy pEeŻ pracowników
Urzęd0

@

Jakogólnieocenia Pani/Pan kompetencjenaszych

E

pracowników?

Biorąc pod uwagęwŚzyŚtkie Pani/Pana kontakty z ńaszym
Uźędem - Wjak]m stopniu jest Pani/Pan zadowolony Ż

jakości świadczonych uług7

l

od powiedzi zad owa lające (4

i5)

Dodpowiedzineutralne

(3) l

odpowiedzi

n
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ieŻa

dowalające (1 i 2)

średnia

lX.E. Wyniki pomiaru satysfakcji - Wydanie / wymiana prawa jazdy
Ocena wg spraw - klienci indywidualni (PAPI)

Wyg]ąd,standard

i

cryŚtość pomiesŻcŻeń, pocŻekalni, toalet

kon]ecŻnościporuszanjasiĘpomiędzybudynkańi/

r

pokojami

DostępnośćwystarcŻającej liczby mieFc pozwalających na

spr.wY p'ygotowarip

tygodne o(lel'ware 1. ra)atwi€rle

dok!ńeńtacjietc'

Vo'l'wo!(

'alatw
'yblieBo
o-ekiwania

enia śplawy' beŻ
w kolejkach

E

}onleł1ojl

r
r
r

czvtelńe oŻnakow!nie w€wnetrzne, pozwa ające na
odnaleŻjerie mieFca zalatwienia sprawy, unikanie blądzeńja

czytelnośćidostępnośćinstrukcji,w.oróWwyp€łńiania
dokumeńtów
s.hlUdny wyg]ąd pracowników

E
E
E

6odzi.y otwarcia Unędu
]ak o8ólnie ocenia

Panil

Pan

końfoń korŻyslania z lslug

Urzęd!?
Dba|ość o pnyjęcie kompletnej/ beŻbłędnej dokumentacji

r
r

od (lenta

Rozpatrwanle splaw bez będnej uwloki
u

Możliwośćotnymania in'ormacjio stan ie 5wojej 5plawy

|1'oI

nowa1'e

ootrzymyvanie przeŻ
terminów

Ó

tF.f|.Ip IoŻpdl'7ó1rc \p'.h

p ra
u

Ćowników zadek

a

@
@

'

rowanyc h

alatw]en ia sprawy

E

Żałatw!ani€ Śp.aw w Śposób fach owy, zgodnyz
obowiązującymi pru episami

@

]ak ogólńieocenia Pani/ Pan stacnność iEetelność

r

rozpatrywania spraw?
Wiedza specjalBtyczna p.acown]ków dotyc?ąca
1aiatwianYch p2eze Panią/Pana spraw

E

r
r

spo5ób komunikowańia s]ę/ roŻńowyz Klient€m

Upn€jmość

i

źVcnlwośćplacowników

UdŻielanie pneŻ pracowników wycŻerpującej odpowiedri ńa
PYtanla

@

r

zaan8aźowanie, chęć udŻielenia pomocy przeŻ pracowników
Ulzędu
Jakogólni€

r

E

Moźliwośćzalatwienia sprawv wjednym mjejscu, beŻ

ocenia Pani/ Pan kompeteńcje ńa9ych
pmcowńików?

E

Biorąc pod lwagę wsŻystkie Pani/Pana kontakty z naŚzym
Użędeń -w jakim stopn]u jest Pani/Pan Ż.dowolońyz

jakościświadcronych unug?

lodpowiedzizadowala]ące(4i5) trodpow]edzl neutralne(3) aodpowiedziniezadowalające(1i2)
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średnia

lX.F. Wyniki pomiaru satysfakcji - Rejestracja pojazdu
ocena wg spraw

-

klienci indywidualni (PAPI)

@

Wy8ląd,nandaldicŻystośćpomie5rcŻeń' pocŻ€kalni,toalet
Moniwość.alatwieniasprawyw j€dnymmi€jscu,

r

b€z

konie.Żńości pol!'aniasiępomiędzybudynkami/
pokojami

@
@

Dostępnośćwystal€Żającej liczby miejrc pozwalają€ych na
wygodńc ooet'wane ra ŻaIatwlenie spJawy' p'Ży8otowan,e
dokumentaclletc.
Możliwośćszybkiego załatwienia splawy, bez koniecŻności
ocu€k]wania w kol€jkach

E

czytelne oŻnakowanje wewnętrzn e, poŻwalające na
odnal€zi€nie
mi€jsca zaiatwi€nia spraw' unikani€ błądzeńia

r

cztt€lność i dostępnośćinłrukcji, worów wypełńiańia
dokumeńtów

@

r
r
r
r

schl!dny w}8ląd pracowników

Godziny otwafcia Unędu
Jak ogólnieocenia

Pani/ Pan komfoń kolzystańia
Użędu?

Ż

us|u8

Dba|ość o pżyję€ie kompletnej / bezbłędnej dokum€ntacji

od

k

eńta

Rozpatrlvanie spraw bez zbędnej zwloki

@
@

MożliwośćotrŻymania informacjio stan ie swojej 5p.awY

nformowan]e o term]nie roŻpatrz€n]a
DotrzymYvani€

r

9prawY

przez pracowników uad€kl.rowanvch

terńińów Żałatwienia'prawY

@
@
@
@
@
@

zalatlvianie 5praw w sposób fachowy, zgodny z
obowiąŻującyńi pżepisami

Jako8ólni€ocenia

Pani/Panstarannośćir.etelność

loŻpatlywania 5plaw?

wied.a specjalistyczna pracowników dotycząca
zalatwjanych przeu€

Panią/Pana spf aw

5po5ób komuńikowańia się / roŻńowy Ż Klient€m

Uprzeimość i tVcŻliwośćpracowńiłów

Udzi€lan

ie

pnez pracowników wycz€lpUjącej

od

powiedZl na

py,tania

E

r
r

zaan8ażowanie, chęć Udzielenia pomocy p.Żez pra.owniłów
UrŻędu

]akogólnae ocenia

Pa.i/ Pan kompetencje naszych
pracowników?

Bio.ąc pod uwagę wszynkie Pańi/Pana końtakty z naszym
Użędem - W jakim nopnlU jest Pani/Pan Żadowolony Ż
jakości świadczonych Uslug?

todpowiedzizadowalające

(4

i5)

trodpowiedŻineuiralne

średnia

(3)

lodpowiedŻiniezadowalające(1i2)
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lX.G. Wyniki pomiaru satysfakcji - Wyrejestrowanie pojazdu
Ocena wg spraw - klienci indywidualni (PAPI)

Wygląd,

r
r

ła ńdald i czystośćpońiesŻcżeń, pocż€kalni, toalet

MoŹliwośćza|atwienia sprawy w jednym miejscu, beu
koniecznoś.i poru'ania się pomiędzy budynka mi /
pokojami

E

Dostępńość wystalcŻa]ącej liczby ńiejsc pozwalających ńa
Wgodn€ oczekiwane na załatwieni€ sprawv, prŻV€otowanie
dokumentaclletc.

Mozhwość

@

zalatwlel ld spldwy' bez lonle(znos.l
w kolejkach

r
r

'vbfueBo
ocz€kiwania

cŻ'telne ozn akowa nie wewnętrzn e, poŻwalające na
odńalezien'e miejsca Żalatwienia 5plawy, unikańie błądrenia
cŻr.telńÓść idonępńość iństn]kcji, wŻolów wypełńia nia

dokUmentów

@
@

schludny wygląd pracowników

Godziny otwarcia UEędu

]akogólnieocenia Pani / Pan komfoń korzyŚtanja

E

z Uslug

r

Urzędu?

Db6lość o pnyjęcie kompletnej/ bezbłędnej dokumentacji

od Klienta

E

r

Rozpatrylvan ie splaw be. zbędnej Żwloki

Możliwośćotżymańia informacji o stani€

lnformowa

n

ie o termin ie

swojej sp'awy

@
@
@

rozpatrzenia sprawy

Dotrzymtvanie przez pracowników zad€kla rowa nych
t€lminów załatwi€n ia splawy
Żalatwianie gpraw w sposób fachowy, z8odnyz
obowiązującymi pż€pisami
jak o8ólni€

r

ocenia Pani / Pan staranność i n€telność
roŻpatrYwania 5praw?

@
@
@
@

Wiedza sp€cjalistyczna placowników dotycząca
z.łatwianych prz€ze Pan]VPana spraw
spośób komUnikowania sie / roŻmowYz Klientem

Up2ejmość

i Źycu

liwośćpracowników

udrielan ie pnez pracowników wycrefpują€ej

r

odpowiedzi na

py,tania

zaan8ażowanie, chęć udu i€lenia pomo€y
Urzędu
]ako8ólni€

puez placownjkó\^,

ocenia Pani/ Pań końpeteń€je

p6cowników?

@
@

ń.szy€h

Bio.ąc pod uwagę wsŻystkie Pani/Pana kontakty z nas.ym
Unędem - w jakim stopn]u jest Pan]/Pań zadowolońy Ż
jakościświadczony.h uslu8?

lodpowiedzi zadowala]ące

(4

j5) trodpowjedŻi neutralne (3) l

od powied zi nieza dowa lające
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(1i

2)

średnia

lX.H' Wyniki pomiaru satysfakcji - Sprawy załatwiane w USC
ocena wg spraw - klienci indywidualni (PAPI)
Wycląd,standaldicŻystość pomieśŻcŻeń, pocŻekalni,toa]et
Moż ]wośćzalatwien ia spra[rywjednyń ńiejscu, beŻ
konieczności porosŻania slĘ pomiędzy budV.kami /
Pokojami
m]ejŚc pozwa ających na
wYgodre o.Żel MJń. na Żdlatwel le sp'dwv, p'1vgotowdnie
dokumentacjietc.

Dołępnośćs.ynalcŻającej ]]łby

Voź Ńon {ybllego Żd'dtw'enla !plas.y' bel ton e(.roś(i
ocŻekiwańia w kolejkach
czytelne oznakowanie wewnętrŻne, po.walahc€ na
odnaleŻien]e miejsca zalatw]eńia 5prawy, unikan]e błądzenia
czWe nośćidostępiośĆ ]nstlukcji, wŻolów wvpelń
dokUmentów

ia ń

ia

schludny wy8ląd pracowń]ków

GodŻ]nY otwarcia UĘędu

]akogólnie ocenia

P.nil

Pan

końfoń kożystan]a

Ż UŚlUg

!rzĘdu?

Dbalość o puyjęcie końpletnej/ bezblędnej dokUmentac]'i

od Klienta
Rozpat.y!van]e spnw beŻ zbędnej zwloki

M

oźliwośćotrzymar ia informacjio stanie swojej sprawv

lnformowdnie o terńińie lozpatrŻen ja sprawy
prŻer pracowników ŻadeklaroWanych
terminów Żaiatwien ia sprawy

Dotrzymwani€

załatwianie spraww sposób fachowry, Żgodńy
obowiązUjącVmi pęepisami

Ż

Jako8ólnieocenia Pani/Panstarannośćl netelność
roŻpatrVwania spraw?

w]edza specjalistYcŻna placÓwników

dotvcŻąca

za|atw]anych pżeże Pan!łPana Śplaw

sporób komunikowania s]Ę/ roŻmowYŻ Kljentem

Upnejmość i życŻliwośćpracowńików
UdŻ]elaiie pPeŻ pracowników wacu elpUjącej odpowiedzi na
pytan a

Żaangażowanie, chęć udŻieienia pomocy pruez placowników

Uaędu
]akogólnie ocenia Pani/ Pan kompetencje na9Ych
placowńików?
Biorąc pod uwa8ę wszystkie Pańi/Pana kontaktv Ż na9ym
Uęedem - WFklm stopniu jest Pani/Pan zadowolony Ż
jakości świadczonych uslug?

lodpowiedziŻadowaIające(4i5)

oodpowiedzi neutraIne(3) lodpowiedziniezadowalające{1i2)
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lX.l. Wyniki pomiaru satysfakcji - lnne sprawy
Ocena wg spraw - klienci indywidualni (PAPI)
Wygąd,standardicŻystośćpomieszcŻeń,poczekalńi,toal€t
MożliwośćŻałatwienia splaw! wjedńyrn ńiejscu, bez
koniecŻnościporusŻania się pomiędŻy bUdynkami /
pokojaml
DostępnośćwyŚtarcŻającej lidby miejsc porwalających na
wy8od 1€ ocŻekŃan e ra Żalatw enle spldwy ptŻygotow.n e

dokuńentacjietc.
rałatwlenia spl a$.v, bel .01ĘlŻ1o5L'
w kolejkach

Moź iwość

'yblie8o
ocŻekiwania

czytelne oznakowanie w€wnętrzne, pozwalające na
odnaleŻjenie miejsca zalatwienia sprawy' unikanie biądzeńia
crytelność idostępność instlUk.jl, wŻolów wlpeln
dokumeńtów

5€h]!dńy

iań

ia

wY8ląd placowników

GodŻińy otwarcia UEędu

]akogólnie ocenia Pani/ Pan komfoń korzyŚtania z Uslug

użędu?

Dbałośćo pęyjęc]€

kompletnej / b€zblĘdnej dokumentacjj
od K ieńta
Rozpatlywańie splaw beŻ ,będń ej Żwłoki

Możliwośćotrzyma

n

ia

informacji o stanie swojej Śprawy

hformowan]e o t€rminie

roŻpatnenia sprawV

DovŻymyvanie pżez placowników zadeklarowanych
terminóW Żałatw]enia spraw.y
załatwian ie splaw w

fachow, z8odnyz

'posóbptepi5ami
obowiązUją.ymI

.]ak

ogólnie ocenia Pani / Pan stalanńość i żet€hość
rozpatrywanla spraw?
wiedŻa ŚpecjalistYczna placowńików dotycrąca
ŻałatwianYch pneze Panią/Pana 5praw

sposób komunikowania się / ro1mowy z Klientem

Upżejmośći życzliwośćplacowników
Udzielanie przeŻ pracown jków wy.zerp0jącej odpowiedŻi na
py,tanla

zaangażowanie, chęć udzie|€nia

pońocy pż€z pracownikóW

Utędu

]ako8ólrieoceńia Pani/Pan kompetencjeń.sŻych
pccownjków?
Bioląc pod uwa8ęw9ystłie PańilPana kontakty z ńas.ym
Unędeń - w jakim stopniU jen Pańl/Pan Żadowolońy ż
]'akości świadczonych ułu87

l

od powiedzi zad owa lające (4

i5)

trodpowiedzi neutralne

(3)

lodpowiedzi niezadowalając€
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(1i

2)

X. Wyniki pomiaru satysfakcji - średnieoceny ze względu na status (PAPl)
ocena satysfakacii wg statusu respondentów (średnie)

1,00

2,00

Wygląd, standard i czystość pomieszczeń, poczekalni, toalet

Moż iwość zalatwienia 5prawy wjednym rniejscu, bez koniecznoścl
poruszania się pomiędŻy budYnkami / pokojami
Dostępność wystarczającej licŻby miejsc pozwalającYch na Wygodne
oczekiwane na załatwienie sprawy, przYgotowanie dokumentacji etc'

Możliwość5zybkiego zalatwienia sprawY, bez konieczności
oczekiwania w kolejkach
cz}.te]ne oznakowan]e wewnętrŻne, pozwalające na odnaleŻienie

miejsca zaiatwlenia sprawy, unikanie blądzenja

czytelność i dostępnośćinstrukcj], wzorów wypełniania dokumentów
schludny wygląd pracowników

Godziny otwarcia l'lrzędu

Jak ogólnie ocenia Pani / Pan komfort korzystania

Dbałośćo prŻYjęcie kompletnej / bezbłędn€j

Ż

usług Urzędu?

dokumentacji od Klienta

RoŻpatrywanie spraw bez zbędnej Żwłoki

Możljwośćotrzymania ]nformacji o stanie swojej sprawy
lnformowanie o terminle rozpatrŻenia sprawy
Dotrzymywanie przez pracowników zadeklarowanych terminów
Żałatwienia spraWy

Załatwiani€ 5praw w 5posóbfachowy, ŻgodnY z obÓwiązującymi
przepisanri
Jak ogólnie ocenia Pani / Pan starannośći rzetelnośćrozpatrywania

spraw?

Wiedza specjalistyczna pracoWników dotycząca załatwianYch przeze
Panią/Pana spraw
sposób komunikowanja 5ię / rozmowY z Klientem
UprŻejmość i życzliwośćpracowników

lJdzielanie przez

pra cown ików

zaangażowan]e, chęć udzi€lenia

wycze.pującej odpowiedzina pytania
pomocy przez pracowników t]rzędu

Jak o8ó]nie ocenia Pani/ Pan kompetencje naszych pracowników?

l

prŻedsięb orca

a osoba pracująca

osoba uczące się
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t

pozostale

brak danvch

Xl. Wyniki pomiaru satysfakcji - średnieoceny ze względu na wiek (PAPl)
ocena satysfakacji wg wieku respondentów (średnie)
1,00
Wyg ąd, stŹndard ] cŻYstośćpom]eszczeń, poczeka ni, toa et

Moż iwośćŻa|atw enia sprawy W jednyrn miejscu, beŻ kon]eczności
porusŻania się pomiędzy budYnkami/ pokojami
Dostępność wystarcŻa]ącej llczby m ejsc pozwalających na wYgodne

oczekiwane na Żałatwlenle sprawY, przygotowanle dokUraentacji etc.
MożliwośćsŻybkiego załatwienia sprawy, bez koniecznoścl
oczek;wania w kolejkach

czytelne oŻnakowanie wewnętrzne, pozwalające na odnalez en e
miejsc6 ŻałEtWienla spraWy, unikanie błądŻenia

czytelnośćl do5tępność instrUkcji, wzolów wypelniania dokumentów

sch Udny Wrygląd pracown]kóW

Godziny otwarcia Urzędu

].k ogólnie ocenia Pani / Pan komfort korzysian

a z usług Urzędu?

Dbałośćo przyjęcie kompletnej / bezbiędnej dokumentacji od Klienta

Rozpatrywan]e spraw bez zbędnej zwłoki

Moż ]Wośćotrzymania ]nfolmacji o stanie swo]ej spraWy
nformowanie o terrń n]e rozpatrzen a sprawy
DotrŻymywanie przez pracownikóW zadek]arowanYch terrainów
załatw]enia spraWY

Żałatwianie spraw

fachowy, zgodny
przepisami

W sposób

z obow]ązującymi

]ak ogóln]e ocenia Pan]/ Pan starannośći rzeteLnośćroŻpatrywan]a

spraw?
Wiedza specjali5tyczna pracowników dotycząca zalatwianych przeze
PaniąlPana spraw
spo5ób komunikowania się/ rozmowyŻ Klientem
UprŻejnrość i źyczliwośćpracown jków

Udzie anie prŻez pracownikóW

wyczerpUjącej odpowiedzi na pyt.nia

Zaangażowanie, chęć ud2ie]en]a pomocy przeŻ pracown ków UrŻędu

]ak ogóln]e ocenia Pani / Pan kompetencje naszych pracowników?

a

daŻ4

l25

34 lat

35 44lat

ponad55
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Xll. "Rankingi'' zadowolenia klientów wg spraw (klienci indywidualni)
''Ranking" zadwolenia z załatwianych spraw (ogólna ocena)
oceny satYsfakcji Wg spraw - klienci indywidualni (PAPl)

''Ranking" ogóln€j

Sprawy zalatwian e w USC

brak danych

złożeńie wniosku /odbiór dowodu osobisteRo

lnny

Wyrejestrowanie pojazdu

zameldowanie / wyrneldowa nie

Rejestracja pojazdu

Rej€stmcja

/ wykreślenie dŻiaialnościgospodarczej

Wydan ie zaświadczenia o wpisie do €Wjdencii

Ż

€widencji

dŻialalńościtospoda rcŻei

wydanle / wymiana prawa jazdy

l

od powiedŻi Żadowa lające (4

i5)

!

trOdpowledzl neutralne (3)

''Ranking'' zadwolenia z załatwianYch spraw (ocena w wvmiarze
''Ranking'' ogólnei satYsfakcii z wymiaru

I

I

-

odpowiedzi niezadowalające (2 i 1)

komfort korzystania)

(komfort) wg spraw - klienci indywidualni

sprawy załatwiane W Usc

zlożenie wniosku / od biól dowodu osobistego

Wydan je Żaświaddenia o wpis]e do ewidenc]'i dział.lności gospodarcŻej

za

meldowanie / wymeldowa nie

Wyrejestrowanie pojazdu

Rej€stracja

/ wykl€ślen ie dzi3łalnościgospodarcŻej z ewidencji

Rej€stlacja

pojazdu

Wyda.ie / wyńjana prawa

l

od powiedzi zadowa lające (4

i5)

]'aŻdV

trodpowiedzi neutralne

(3)
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lodpowiedzi njezadowalające

(2 i 1)

''Ranking'' zadwolenia z załatwianych spraw (ocena w wymiarze ll - staranność)
''Ranking'' ogólnej satysfakcii z wymiaru ll (staranność) wg spraw - klienci indywidualni
sprawy Ża|atwiane w Usc

z|oźeni€ wniosku /odbiór dowodu osobist€8o

b6k danVch

Wyrejestrcwanle pojazdu

Rejestlacja potazdu

Ża m

eldowań ie / wVmeldowa nie

RejestGcja / wykreś lenie dŻi:lalnoki gospodarczej z ewideń.ji

Wydanie / wyrniana prawa jaŻdy

Wydanie ŻaświadcŻenia o wpisie do ewidenc]'i dzia|alności Bospodarczej

l

od powiedzi zadowa lają ce 14

i5)

trOdpowledzi neutralne (3)

lodpowiedzi niezadowalające

(2 i 1)

''Ranking" zadwolenia z załatwianych spraw (ocena w wymiarze lll - kompetencie)
''Ranking'' ogólnei satvsfakcji

z

splawy zaiatw]an€

wymiaru lll (kompetencie) wg spraw

-

klienci indywidualni

w Usc

Wyrejefiowanie pojaŻdU

zlożen ie wnios ku / odbiól dowodu 05obi't€go

Rejestracja / wykr€ślenie działalńości805podarcz€j

l ewidencji

wydan ie zaświadcrenia o wpiśie do ewideńc]'i drialalń ości 805poda rcrej

Rejestncja pojazdu

za

m

eldowan ie / wymeldowanie

wyda.ie/wymiana

l

odpowi€dzi

zadowaIające (4 j 5}

pmwa jazdV

trodpowiedŻi neutra]ne

(3)
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l

od powied zi niezad owa lające (2 i 1)

Xlll. "Rankingi" zadowolenia klientów Wg poszczególnych odpowiedzi
"Rankin8'' zadwolenia w poszczególnych pytaniach - klienci indywidualni (PAPI)

"Ranking" zadwolenia w poszczególnych pytaniach

_

klienci indywidualni

schludny wygląd pracowników

/dłltwi.nle !ptaw

w

spoŚobfa(l-owy'

ż8od.y ż obowią7Ują(yml

pdepBżfi

obalośćo pnyję.ie kompletnej / beŻblędnej dokumentacjiod

wYE'ąd, nandard

i

czYłośćpomies.cŻeń, po€Żekalni,

Klienta

toalet

sposób końUnikowania śię/rozmowyŻ Klientem

UdŻielanie pnez pra.owników wycrerp!jącej odpowiedŻi na pytania

Upżejmośći żVdliwość pracowników

nforńowanie

o

terminie rozpatrŻenia Śprawy

Dotrzymwanie pneu pracowników Żadeklarowanych terminów zalatwienia
sprawv

Wiedza specjalistyczna pracowników dotycząca zalatwianych przeze Panią/Pańa
spraw

czytelność i dostępność instrukcji, wŻorów wypełniania dokumentów

cŻr.telne oznakowanie wewnętEn e' pozw3l.jąc€

n

a

odna lezieni€

mi€j5ca

ŻaIatweńia sptawy' Lń'kańie blądŹenia

zaangażowanie,.hęć Udzielenia pomocy prŻez pracowników Urzędu

Możliwośćotrzymania informacji o

'tani€

swoj€j

sprawy

Rorpatrywan ie sP6w beŻ ŻbędnejŻMoki

MożliwośćŻalatwjenia sprawY w jednym mieFcu, bez konie.Żności polus.anja
pańiędzv budyn lańi / pokoj. ńi

''ę

Godzińyotwarcia Uęędu

oostępność wYstóraającej liczbymiejsc pozwalającYch na wygod.e oczełiwa n€
na zahtwienie splawy' pnYgotowani€
dokumentacji €t€.

Możliwośćszvbłiego zalatwienia sp.aw, bez koniec.noścj ocŻ€kiwania w
kolejkach

l

od powiedzi zadowa lające {4

i5)

trOdpowiedzi neutralne

(3)
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niezadowalające

''Ranking'' zadwolenia w poszczególnych pytaniach - klienci indywidualni (cAWl)
''Ranking'' zadwolenia w poszczególnych pytaniach

^

klienci indywidualni (cAWl)

schl0dny Wygląd pracowników

Dba]ośćo pźVjecie kompletńej / beŻblędńej dokumeńtacjiod

Kl]enta

Wiedza spec]'aljstyczna pracowników dotyc.ąca za|atWianych pneŻe Panią/Pana
spraw

zalatwiań ie spraw w sposób fachowy, Żgodńy z obowiąŻującYmi prŻepisami

Wyglad, standard iczystość pońiesŻczeń, pocŻeka

sposób komuńikowania Śię / rozmowy

Udzielanie przeŻ pracowników wYcrerpUjącej od powiedż]

n],

Ż

toaLet

Klienteń

ń

a

p!'tania

cŻyte nośćidostępność instlukcji, Worów wype]niania dokumentów

lnforńowań e

o term]n]e roŻpatrŻeń]a spraWy

ootruymvwarie plŻeŻ p12cowników Żadeklarowańycht€rm]nów
śprawy

załatwienla

zaangażowanie, chęć UdzieLenia pomocy pżez pncowników UżędU

c.ytelńe

oŻ

ńakowa nie wewnęt/Żne, poŻwalające na odńaleŻ]eńie

ńieFca

zalatwieni. 5praWy, unikanie blądzeńi.

Upźejmośći źVczliwośćplacowników

Możliwośćotruvmań]a ińfolńacjio stan]e swojej spraWY

Mo'liwośćzałatwienk spEwywjednym miejscu, bez końiecznościporuszani!
się pońięd7y oudyn.aml/ poLolaml

GodzinY otwarcia Urzędu

RozpatrvwaniesprawbeŻŻbędńejŻwloki

Moźliwość9ybkie8o Ża|atwieni6 5prawy, b€z koni€cznościocu ekiwańia w
kolejkach

Dośtępność
wystalczającej li.Żby mieFc poŻwalający.h na wvgod n€ oczekiwańe
nazałatwienieŚprawy, pPy8otowani€dokUmentacjietc.

todpowiedzi zadowala]ące

(4

i5)

trodpowiedŻi ńeutralne

(3)
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niezadowalajace

i1)

''Ranking'' zadwolenia W poszczególnych pytaniach - klienci instytucjonalni
"Ranking" zadwolenia w poszcze8ólnych pytaniach - klienci instytucionalni

schludny wygląd placowników

Wy8ląd,standard iczystość pońieszczeń,pocżekalni,toa]et

Dba|ość o pżyjęc]e końpletnej/ beŻb]ędnej dokUmentacjiod

WiedŻa specjali5tyczna pracowników dotycŻąca zalatw]anVch pneze

Klienta

Pani'Pana

spraw

Upnejmość i źYcd]wość pracownlków

cŻytelne

oŻ na

kowanie wewnęt.zn e, pouwalając€ na odnal€zieńie
załatwieńia sprawy, uńikanie błądŻeńia

7alarwia1'c spraw

ńiejsca

s śpośob'a.howY'Ż8odnyŻ obow'ąŻU]ą.}n plŻepFdT
te.mińów z.łatwienia

Dotrzymywanie przeŻ pracowników.adeklarowanych
sprawv

Godziny otwarcia Urzędu

sposób komunjkowania się / rozmowy z Kli€ńtem

nfo.mowan ie o term

in

ie roŻpaiIzen]a sprawry

UdŻ]elanie przeŻ pracowników wvcze.pującej od powiedri na pytania

Rozpatrywanie spGw bez Żbędnej zw]oki

czvt€lność]dostępnośćinstrUkcji, wŻo.ów wvpeln

ian ia

dokumentów

Moźliwośćot.zymania informacjio stanje swojej sprawy

zaangaźowanie, chęć udzielenia pomocv pneŻ pracowników Urzędu

DostępnośćwYstarczając€j liczby mi€jsc po?w.lają.ycn na w}€odne oc?ekiwa ne
n a Żahtwieńie 5plawy, pnY8otow.ńie dokUmentacji etc.

MożliwośćsŻybkiego Żalatwienia sprawy, bez koni€czności oc.€kiwania

w

ko e]kŹch

Możl]wośću atatwi€nia

l

splawy wjedńyń ńiejsc!, beŻ końiecznośc! poru5zaniŻ
5ię pońiędzy budyńkańi / pokojami

odpow]edzi zadowalające

(4 i 5)

EjodpowiedŻi neUtralne (3)
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niezadowalaiące
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