
Raport z Badania Ankietowego

wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów w ramach procedury 
systemu zarządzania jakości PW-11.3

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM w odbyło się
w dniach od 01.11-30.11.2007 roku

Nowy Targ, grudzień 2007 r.



Urząd Miasta Nowy Targ po raz pierwszy przeprowadził Badanie Satysfakcji Klienta 

Zewnętrznego.  Celem  przeprowadzania  badań  jest  poprawa  jakości  obsługi  klientów. 

Badanie  wynika  z  polityki  nieustającej  identyfikacji  i  pomiaru  jakości  usług  urzędu 

wynikającej z wdrożonej procedury ISO 9001, PW-11.3.

Celem  głównym  przeprowadzenia  badania  ankietowego  było  zbadanie  poziomu 

ogólnej  satysfakcji  naszych  Klientów  z  jakości  usług  świadczonych  przez  Urząd  Miasta, 

a także uzyskanie opinii respondentów w wybranych obszarach.

Jako że badanie przeprowadzane było po raz pierwszy, ustalono następujące ogólne 

% wskaźniki satysfakcji Klientów, które będą w sposób ogólny obrazować wynik satysfakcji 

ze świadczonych usług przez Urząd Miasta Nowy Targ.

90%---  Satysfakcja  klientów  osiągnęła  poziom  zadowalający.  Świadczone  przez  Urząd 

Miasta usługi oceniane są na bardzo wysokim poziomie.

80%---  Satysfakcja  klientów  osiągnęła  poziom  zadawalający.  Świadczone  przez  Urząd 

Miasta usługi oceniane są na wysokim poziomie.

70%---  Satysfakcja  klientów  osiągnęła  poziom  zadawalający.  Świadczone  przez  Urząd 

Miasta usługi oceniane są na poziomie dostateczny.

60%---  Satysfakcja  klientów  osiągnęła  poziom  niezadawalający,  niewystarczający. 

Świadczone  przez  Urząd  Miasta  usługi  oceniane  są  na  poziomie  niedostatecznym 

i wymagają wprowadzenia znaczących zmian.

W  zależności  od  %  ogólnego  wskaźnika  satysfakcji  wprowadzone  zostaną 

odpowiednie działania naprawcze i zapobiegawcze.
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40%

23%

23%

7% 7% Zasięgniecie informacji,
uzyskanie wyjaśnień
Odebranie decyzji lub
dokumentu
Złożenie podania,
wniosku
Złożenie skargi

Inne

Poniżej zaprezentowano szczegółowe wyniki badań

Pytanie  Nr  1  „Proszę  określić,  jaki  cel  miała  Pana(i)  wizyta  w  Urzędzie  Miasta” 
osiągnięto następujące wyniki:

Pytanie  Nr  2  „Czy  został  Pan(i)  szczegółowo  poinformowany(a)  o  procedurach 
załatwienia swojej sprawy (wymagane dokumenty, opłata skarbowa)”.

70%

5%
25%

Tak Nie Nie było takiej
potrzeby

Wniosek: Pytanie to pokazało, iż 70% ankietowanych klientów zostało odpowiednio 

poinformowanych o procedurach załatwienia swoich spraw. W rzeczywistości jednak ponad 

93% osób, które chciały takie informacje uzyskać, zostało poinformowanych w sposób ich 

satysfakcjonujący. 

Pytanie  Nr  3  „Czy  urzędnik,  który  zajmował  się  Pani/a  sprawą,  wykazywał  się 
niezbędną wiedzą?” 
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77%

17%

7%

Tak

Trudno
powiedzieć

Nie

Wniosek: Ponad 77% ankietowanych klientów stwierdziło jednoznacznie, że urzędnik 

obsługujący go wykazał się w pełni profesjonalną wiedzą z zakresu jego sprawy. Tylko 7% 

klientów było niezadowolonych z wiedzy, jaką posiadał obsługujący ich urzędnik. Analizując 

odpowiedzi klientów zdecydowanie zadowolonych i zdecydowanie niezadowolonych można 

zauważyć,  iż  92%  klientów  było  zdecydowanie  zadowolonych  z  wiedzy,  jaką  posiadał 

urzędnik,  a  tylko  8% zdecydowanie  stwierdziło,  iż  urzędnik  nie  dysponował  odpowiednią 

wiedzą. W analizie tej nie brano pod uwagę osób niezdecydowanych.

Pytanie Nr 4 „Czy udzielana przez urzędnika informacja była:”

82%

10% 8%

Zrozumiała i przystępna

Niezrozumiała

Urzędnik "zbył" mnie

Wniosek: Z analizy tego pytania  wynika,  iż  82% osób było  usatysfakcjonowanych 

udzieloną im informacją, 10% nie zrozumiało informacji, jaka została im przekazana, a 8% 

klientów poczuło się „zbytymi” odpowiedzią urzędnika.

Pytanie  Nr  5  „Jak  Pan(i)  ocenia  kulturę  osobistą  pracowników  i  ich  stosunek  do 
klienta”.
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Wysoka 
Zadawalająca 

Niska 

57%
32%

12%

Wniosek:  Klienci oceniają wysoko kulturę osobistą pracowników, ponieważ aż 57% 

uznaje  ją  za  wysoką,  32%  za  zadawalającą  -  co  w  sumie  oznacza,  że  89%  klientów 

pozytywnie ocenia kulturę osobistą pracowników. 12% klientów ocenia kulturę pracowników 

za niewystarczającą.

Pytanie Nr 6 „Czy utworzone Biuro Obsługi Mieszkańców ułatwiło Panu(i) załatwianie 
spraw w Urzędzie”.

17%

17%

66%

Nie mam zdania

Nie

Tak

Wniosek: Biorąc  pod  uwagę  tylko  jednoznaczne  odpowiedzi  (TAK/NIE),  można 

stwierdzić, że aż 80% klientów jest zadowolonych z powstania Biura Obsługi Mieszkańców.

Pytanie Nr 7 „Czy stosowane w Biurze Obsługi Mieszkańców i na stronie internetowej 
Miasta Karty Usług dają pełną informację o sposobie załatwienia sprawy”.
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17%

36%

47%

Nie

Nie mam zdania

Tak

Wniosek: Biorąc  pod  uwagę  tylko  jednoznaczne  odpowiedzi  na  pytanie  „Czy 

stosowane w Biurze Obsługi Mieszkańców i na stronie internetowej Miasta, Karty Usług dają 

pełną informację o sposobie załatwienia sprawy”, można powiedzieć, iż 73% klientów uważa 

Karty usług za bardzo dobre źródło informacji nt. sposobu załatwienia sprawy, jedynie 27% 

klientów informacje te nie wystarczyły do załatwienia sprawy.

Pytanie Nr 8 „Jaki jest Pana(i) zdaniem dostęp do Kart Usług”.

Dobry 
Średni

Zły

50%
35%

15%

Wniosek: Jak wynika z przeprowadzonego badania, 50% osób uważa, że dostęp do 

kart usług jest dobry, a 35% średni. Jedynie 15% klientów uważa, że dostęp do kart usług 

jest ograniczony.

Pytanie Nr 9 „Czy uważa Pan(i) że pracownicy Urzędu Miasta przestrzegają Kodeks 
Etyczny”.
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62%

7%

31%

Tak Nie Trudno powiedzieć

Wniosek: Biorąc  pod uwagę  tylko  jednoznaczne  odpowiedzi,  można stwierdzić,  iż 

90% klientów uważa że Urzędnicy przestrzegają zapisów przyjętego Kodeksu Etycznego. 

Tylko 10 % uważa, że Kodeks Etyczny nie jest przestrzegany.

Pytanie Nr 10 „Czy według Pana(i)  informacje dot.  miasta oraz działalności  urzędu 
zamieszczone na stronie internetowej www.nowytarg.pl są:”. 

32%

32%

18%

19%

Bardzo dobre 

Zadawalające 

Niewystarczające

Nie korzystam z internetu

Wniosek:  Biorąc  pod uwagę tylko  odpowiedzi  klientów korzystających  z Internetu, 

można  powiedzieć,  iż  78%  osób  ocenia  pozytywnie  informacje  umieszczane  na  stronie 

Urzędu  Miasta.  Tylko  22% osób  nie  jest  zadowolonych  z  informacji  zamieszczanych  na 

stronie Urzędu.

Pytanie Nr 11 „Jak Pan/i ocenia poziom świadczonych przez Urząd Miasta usług”.
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0%

17%

42%

41%

Niedostateczny

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry 

Wniosek: Około  83%  ankietowanych  dobrze  ocenia  poziom  świadczonych  przez 

Urząd  Miasta  usług.  Jedynie  17% badanych  było  niezadowolonych  ze  świadczonych  im 

usług.

Pytanie Nr 12 „Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy z nami”. 

84%

16%

Tak

Nie

Wniosek: Jak  wynika  z  odpowiedzi,  84%  ankietowanych  jest  zadowolonych  ze 

współpracy z Urzędem Miasta.
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Z  przeprowadzonej  analizy  badania  ankietowego  wynika,  iż  poziom  ogólnej 

satysfakcji  Klientów Urzędu z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta jest wysoki 

i wynosi 85%.

Ogólny % poziom sadysfakcji Klientów Urzędu 
Miasta Nowy Targ

85%

15%

Pozytywny
Negatywny
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