
 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 

BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. 

z dnia 28 marca 2013r. 

 

w sprawie przeprowadzenia badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego  

w Książu Wlkp. 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W ramach realizacji Projektu pn. Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez 

wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadza się badanie 

satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., którego celem jest analiza stopnia 

spełnienia oczekiwań klientów w zakresie jakości usług świadczonych przez Urząd  

Miejski w Książu Wlkp.  

§ 2. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., zwanego dalej 

Urzędem odbywa się poprzez zbieranie i analizę anonimowych ankiet badania satysfakcji 

klientów. Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Organizacja badania satysfakcji klientów Urzędu: 

1) badanie satysfakcji klientów przeprowadza się w miesiącach: maju i listopadzie,  

w okresie od 02 do 31 maja oraz od 02 do 30 listopada danego roku, 

2) w czasie prowadzenia badania ankiety dostępne są w Urzędzie, w miejscu 

ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu, 

3) pracownicy Urzędu informują klientów o prowadzonym badaniu satysfakcji, o jego celu 

oraz miejscu, w którym dostępne są ankiety;  pracownicy Urzędu nie mogą wypełniać 

ankiet w imieniu klienta oraz przyjmować wypełnionych już ankiet, 

4) wypełnione ankiety zbierane są do urny zabezpieczonej przed nieautoryzowanym 

otwarciem i usytuowanej na piętrze Urzędu,   

5) po zakończeniu okresu badania, ankiety z urny wyjmuje osobiście Sekretarz Gminy. 

§ 4. Analiza badania satysfakcji klientów: 

1) analizy wyników ankiet dokonuje Sekretarz Gminy lub osoba przez niego wyznaczona, 

nie później niż do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu zbierania ankiet, 

2) pisemny raport z badania satysfakcji klientów Sekretarz Gminy przedstawia w pierwszej 

kolejności Burmistrzowi, a następnie, nie później niż do końca miesiąca następującego  

po miesiącu zbierania ankiet, wszystkim pracownikom Urzędu. 

§ 5. Wyniki ankiet są podstawą do planowania w ramach Kontroli Zarządczej, 

ewentualnych działań naprawczych lub doskonalących na kolejny rok. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

       § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

      Załącznik do zarządzenia nr 27/2013 

Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 marca 2013r. 

ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW  

URZĘDU MIEJSKIEGO W KSIĄŻU WLKP. 

 

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pomogą one w poprawie 

jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Książu Wlkp. Ankieta jest anonimowa.  

Po wypełnieniu ankiety prosimy wrzucić ją do urny na piętrze Urzędu. 

 

1. W jakiej komórce organizacyjnej Urzędu załatwiał/a Pan/ Pani sprawę? 

       □ Referat Finansowy 

       □ Referat Gospodarczy 

       □ Referat Obywatelsko – Organizacyjny 

       □ Urząd Stanu Cywilnego 

       □ Samodzielne Stanowisko  

2. Sprawa, z którą zwrócił/a się Pan/Pani dotyczyła: 

 wydania decyzji lub zezwolenia 

 wydania zaświadczenia 

 wydania innego dokumentu (proszę podać jakiego?) ………………..………………..……… 

 zasięgnięcia informacji 

 innej sprawy (proszę podać jakiej?) …………………………………………………………….. 

3. Czy bez problemu trafił/a Pan/Pani do odpowiedniego pracownika? 

 tak 

 nie 

 nie mam zdania 

4. Czy udzielane przez pracownika informacje dotyczące załatwianej sprawy były wyczerpujące  

i zrozumiałe? 

 tak 

 nie 

 nie mam zdania 

5. Czy Pana/ Pani zdaniem pracownicy Urzędu kierują się zasadami Kodeksu Etyki 

pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., który dostępny jest w Biuletynie Informacji 

Publicznej? 

 tak 

 nie  

 nie ma zdania 

6. Czy materiały informacyjne udostępnione w Urzędzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

 w zakładce Poradnik Klienta są czytelne i pomocne przy załatwianiu sprawy? 

 tak 

 nie 

 nie mam zdania 

7. Który z poniższych elementów ma dla Pana/Pani największe znaczenie? (możliwa jest więcej niż 

jedna odpowiedź) 

 sprawność i szybkość obsługi 

 terminowość załatwiania spraw 

 dostępność informacji 

 fachowość i kompetencja urzędników 

 kultura osobista urzędników 

8.  Jakie są Pana/Pani oczekiwania dotyczące poprawy jakości usług świadczonych przez Urząd? 

………………………………………………………………………………………………….………

………………….……………………………………………………………………………………… 

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety 


