
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 listopadzie 2009 r. 

Opracowała: 
Agnieszka śółtek - Inspektor 
w Wydziale Organizacyjnym



Badanie  satysfakcji  klientów  Urzędu  Miasta  Nowy  Targ  przeprowadzono  po  raz
trzeci. Wzięło w nim udział 211 respondentów (liczba wydanych ankiet – 250, zwrot 84%),
w tym  tylko  5 formularzy  wypełniono  w  formie  elektronicznej  (na  stronie  internetowej
www.nowytarg.pl).  Pod  względem  frekwencji  badanie  to  wyróŜnia  się  na  tle  dwóch
wcześniejszych,  przeprowadzonych  w  2007  i  na  przełomie  2008  i 2009  r.  –  liczba
wypełnionych  ankiet  wzrosła  bowiem  trzykrotnie.  Ankiety  dostępne  były  codziennie
w Biurze  Obsługi  Mieszkańców.  Nową  metodą  zbierania  opinii,  jak  się  okazało  bardzo
skuteczną, było zaproszenie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku do pełnienia funkcji
ankieterów. Oni teŜ w kaŜdy poniedziałek i piątek pełnili dyŜury w pobliŜu głównych wejść
Urzędu i zapraszali wychodzących z Urzędu klientów do wypełnienia ankiety. Członkowie
Uniwersytetu, jako osoby budzące duŜe zaufanie i szacunek, w duŜej mierze przyczynili się
do zwiększenia liczby złoŜonych formularzy ankiet.

W tegorocznym badaniu zmieniono formę  ankiety.  Przede wszystkim ujednolicono
skalę oceny dla kaŜdego z pytań, dając moŜliwość wyraŜenia opinii w 5-punktowej skali, tj.:
1 - bardzo  niezadowolony;  2  –  niezadowolony  3  -  trudno  powiedzieć,  4  –  zadowolony,
5 - bardzo zadowolony. Taki system oceny umoŜliwia przede wszystkim analizę odpowiedzi
i porównanie z przyszłymi edycjami. Pytania zostały lekko zmodyfikowane, jednak niektóre
z nich  odpowiadają  tym  stawianym  w  poprzednich  wydaniach  ankiety.  PoniŜsza  tabela
przedstawia postawione klientom pytania o zadowolenie z poszczególnych aspektów pracy
urzędu oraz procentowy i ilościowy udział pozytywnych odpowiedzi respondentów:

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a
z następujących aspektów pracy Urzędu:

ilość
odpowiedzi

„zadowolony
” i „bardzo

zadowolony”

całkowita
ilość ankiet/
odpowiedzi

% odpowiedzi
„zadowolony”

i „bardzo
zadowolony”

w całości

1.
Warunki lokalowe i komfort obsługi
klientów

195 208 94%

2. Zapewnienie i dostępność informacji 171 195 88%

2.1 Informacje uzyskane od urzędnika 174 206 84%

2.2 Informacje zawarte w kartach usług 125 186 67%

2.3
Informacje dostępne na stronie
internetowej www.nowytarg.pl 

93 165 56%

3. Kompetencje pracowników Urzędu 162 199 81%

4.
Uprzejmość i chęć pomocy ze strony
pracowników Urzędu

178 202 88%

5. Terminowość wykonania usługi 147 201 73%

6. Uzyskany wynik załatwianej sprawy 165 204 81%

7. 
Jak ocenia Pan/i ogólnie funkcjonowanie
Urzędu Miasta?

166 203 82%

Które obszary działalności Urzędu są wg klientów na wysokim poziomie, a które wymagają
zwiększenia starań, bardziej obrazowo przedstawia zaś poniŜszy wykres:



Jak  widać  powyŜej,  klienci  najniŜej  ocenili  zawartość  informacji  na  stronie
internetowej  Urzędu  Miasta  oraz  informacje  przekazywane  za pośrednictwem kart  usług.
Szczegółowo aspekty te zostaną  przeanalizowane w dalszej kolejności, jednak wspomnieć
naleŜy, Ŝe spory odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” w pytaniu o informacje zawarte na
stronie  internetowej,  moŜe  sugerować,  Ŝe  respondenci  nie  korzystali  ze  strony
www.nowytarg.pl. Z podobną sytuacją  moŜemy mieć do czynienia w przypadku pytania o
karty usług. Tutaj jednakŜe błędem mogło być samo zastosowanie w ankiecie pojęcia „karty
usług”, podczas gdy na stronie internetowej karty publikuje się je w zakładce „Jak załatwić
sprawę”. RównieŜ w wydziałach i Biurze Obsługi Mieszkańców, gdzie karty są wydawane,
moŜe funkcjonować nazwa np. „karty informacyjne”. 

NajwyŜej  klienci  ocenili  warunki  lokalowe i komfort  obsługi,  a takŜe  zapewnienie
i dostępność informacji oraz uprzejmość i chęć pomocy ze strony pracowników Urzędu.

Zanim nastąpi analiza pytań szczegółowych naleŜałoby przedstawić wyniki zebranych
opinii  nt.  ogólnego  wraŜenia  klientów  co  do  funkcjonowania  Urzędu.  Tutaj  aŜ  82 %
respondentów wyraziło się pozytywnie o działaniu Urzędu Miasta Nowy Targ. 
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W tym roku  klienci  o  kilka  punktów lepiej  ocenili  funkcjonowanie  Urzędu  niŜ  w  roku
ubiegłym.

Zadowolenie klientów z funkcjonowania Urz ędu Miasta Nowy 
Targ w latach 2007-2009
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1. Warunki lokalowe i komfort obsługi klientów.
W latach ubiegłych klienci zwracali  uwagę  na nieestetyczny wygląd budynku oraz

niski komfort obsługi – były to celne uwagi, gdyŜ w budynku prowadzono prace remontowe,
które dopiero teraz umoŜliwiły takie rozmieszczenie wydziałów i pracowników, aby klienci
mieli  jak  najmniej  problemów z odnalezieniem właściwej  osoby.  Wydziały,  które klienci
odwiedzają najczęściej, umiejscowiono na parterze budynku, w pobliŜu kasy (Urząd Stanu
Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich – dowody osobiste, ewidencja ludności, Wydział
Finansowy – podatki). RównieŜ, dzięki uzyskaniu większej liczby pomieszczeń biurowych,
udało się tak rozlokować pracowników, aby i przyjmowani klienci mieli większą swobodę,
komfort w czasie załatwiania sprawy. Jak widać, klienci docenili te zabiegi i w zdecydowanej
większości pozytywnie ocenili ten aspekt. 

Jak ocenia Pan/i ogólnie funkcjonowanie Urz ędu Miasta?
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Warunki lokalowe i komfort obsługi klientów
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2. Zapewnienie i dostępność informacji.
W tym pytaniu zaleŜało nam na uzyskaniu opinii nt. jakości informacji kierowanych do

mieszkańców Miasta, klientów Urzędu za pośrednictwem strony internetowej, kart usług oraz
wiadomości  przekazywanych  przez pracowników.  Wynik  wskazuje,  Ŝe klienci  najbardziej
cenią  informacje,  które  uzyskują  od urzędników.  Jedynie  5 % respondentów wyraziło  tu
swoje  niezadowolenie,  niezdecydowanych  na  wyraŜenie  konkretnej  noty  było  10%
odpowiadających.  RóŜne  mogą  być  powody  zaznaczania  takiej  opcji  –  moŜe  to  być
niezdecydowanie w ocenie, ale równieŜ brak moŜliwości zweryfikowania tego aspektu (np.
klient  nie  potrzebował  uzyskać  Ŝadnej  informacji).  Bezsprzecznie  jednak  pozytywnie
wypowiedziało  się  o  i  informacjach  przekazywanych  przez  urzędników  aŜ  85%
respondentów. 

W  porównaniu  do  roku  ubiegłego  obecny  wynik  jest  zdecydowanie  lepszy  -o  13 %
respondentów lepiej  oceniło  informacje przekazywane przez pracowników Urzędu Miasta
Nowy Targ.

Na wysokim poziomie, choć nieco gorzej niŜ informacje zyskane od urzędnika, klienci

Zapewnienie i dost ępno ść informacji: informacje uzyskane od 
urzędnika
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oceniają  informacje  zamieszczone  w  kartach  usług.  Spory  odsetek  odpowiedzi  nie
wyraŜających  konkretnej  oceny  świadczyć  moŜe,  Ŝe  respondenci  nie  mieli  styczności  z
kartami usług - świadczą równieŜ o tym uwagi przekazywane przez ankieterów (członków
Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

Nieco  gorzej  niŜ  w  roku  ubiegłym  oceniono  informacje  przekazywane  za
pośrednictwem strony internetowej. Zadowolonych w tym aspekcie w roku 2009 było 67%
odpowiadających, podczas gdy rok wcześniej było to aŜ 82 %. MoŜliwym powodem moŜe tu
być  fakt,  Ŝe wzrósł  odsetek  odpowiedzi  „trudno powiedzieć”,  które  świadczyć  mogą,  Ŝe
osoby wypełniające ankietę nie korzystały z internetu, nie odwiedzały strony internetowej i
nie mogły udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Pozytywnie jednak świadczy równieŜ fakt, Ŝe
łącznie  odpowiedzi  jednoznacznie  świadczących  o  niezadowoleniu  respondentów  w  tym
zakresie  jest  6%,  podczas  gdy  w  poprzednim badaniu  aŜ  prawie  18  % wyraziło  swoją
negatywna opinię.

Dla  porównania  poniŜej  przedstawiono  wynik  podobnego  pytania,  postawionego
w poprzednim wydaniu badania ankietowego: „Czy według Pana(i) informacje dot. miasta
oraz działalności urzędu zamieszczone na stronie internetowej www.nowytarg.pl są?”

Zapewnienie i dost ępność informacji: informacje zawarte w 
kartach usług
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Ilość osób %

Bardzo dobre 24 38,71%

Zadowalające 27 43,55%

Niewystarczające 11 17,74%

Nie korzystam z Internetu 5

3. Kompetencje pracowników urzędu.
W poprzednim badaniu 18 % klientów stwierdziło, Ŝe urzędnik, który załatwiał jego

sprawę,  nie posiadał niezbędnej wiedzy. Tym razem z kompetencji niezadowolonych było
jedynie  8%.  Dosyć  duŜą  grupę,  stanowią  osoby,  które  nie  mają  zdania  na  ten  temat.
Negatywne  noty  znalazły  równieŜ  odzwierciedlenie  w  pytaniu  otwartym  o  moŜliwość
wprowadzania usprawnień – pojawiło się kilka uwag dotyczących kompetencji, urzędników,
ich podejścia do klientów oraz umiejętności przekazywania informacji.

Powodem zastrzeŜeń co do kwalifikacji urzędników moŜe być  nie do końca pewna
znajomość aktualnych przepisów z powodu zbyt licznych i zbyt częstych zmian przepisów
prawnych  o  krótkim  vacatio  legis  -  pracownicy  nie  mają  wtedy  moŜliwości  dogłębnego

zapoznania się z nowymi przepisami, zanim one wejdą w Ŝycie. Powiązanym problemem jest
równieŜ  skomplikowanie  i  niejasność  nowych  przepisów  i  brak  wykładni  prawnych,
interpretacji  przepisów.  PoniewaŜ  nie  ma moŜliwości  wpływu  na  ten  problem,  jedynym
rozwiązaniem jest jedynie konieczność zapewnienia szkoleń w tematach, w których następują
zmiany.  WaŜne jest równieŜ  ukształtowanie w pracownikach postawy bieŜącego śledzenia
zmian przepisów oraz wyszukiwania interpretacji i opinii.

4. Uprzejmość i chęć niesienia pomocy ze strony pracowników Urzędu.
Jak wynika z wykresu przedstawionego poniŜej, równieŜ dobrze oceniono zachowanie

pracowników i ich podejście do klientów. AŜ 88% uwaŜa, Ŝe urzędnicy są uprzejmi, jednak
niestety kilka procent nadal ma zastrzeŜenia w tym zakresie, dlatego nadal naleŜy kłaść nacisk

Kompetencje pracowników Urz ędu
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na kształtowanie właściwych postaw wśród pracowników Urzędu.

5. Terminowość wykonania usługi.
Kolejnym aspektem działalności Urzędu, jaki poddany był badaniu, jest terminowość

załatwiania  spraw.  10% ankietowanych  uwaŜa,  Ŝe sprawy załatwiane  są  zbyt  długo.  Jak
wynika  z  danych  zbieranych  co  roku  do  tzw.  przeglądu  kierownictwa,  nieterminowo
załatwiane są  sprawy,  które są  skomplikowane,  lub wymagają  dodatkowych  uzgodnień  –
jednak  proces  taki  odbywa  się  zgodnie  z  przepisami.  Dlatego  moŜna  domniemywać,  Ŝe
osoby,  które  wyraziły  niezadowolenie,  mogły  znaleźć  się  w  takiej  właśnie  sytuacji.
Przeciągające się procedury mogą stwarzać odczucie, Ŝe sprawa toczy się zbyt długo – tym
bardziej w klientach, którzy nie do końca mają świadomość, na podstawie jakich przepisów
toczy  się  postępowanie.  Bezsprzecznie  jednak  naleŜy  nadal  prowadzić  monitoring
terminowości  załatwiania  spraw,  a być  moŜe  w  przyszłości  odpowiedzi  na  to  pytanie
przyniosą  korzystniejszy  wynik  (choć,  jak  widać  na  poniŜszym  diagramie,  74% wyraŜa
zdecydowanie swoje zadowolenie).

6. Uzyskany wynik załatwionej sprawy.
Na pytanie o zadowolenie z wyniku załatwionej sprawy równieŜ klienci w większości

zaznaczyli  odpowiedzi  „zadowolony”  i  „bardzo zadowolony”.  Jedynie 6% stwierdziło,  Ŝe
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wynik ich nie satysfakcjonuje,  a 12% nie wskazało odpowiedzi  jednoznacznej.  Powodem
udzielania  odpowiedzi  negatywnych  moŜe  być  niezgodne  z  oczekiwaniami  klienta
załatwienie sprawy – co nie znaczy, Ŝe wynik ten nie był prawidłowy, poniewaŜ nie wszystkie
prośby, wnioski moŜna  załatwiać pozytywnie dla klienta i zgodnie z jego wolą. 

Uzyskany wynik załatwianej sprawy
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Jak  widać  powyŜej,  Urząd  uzyskał  dobre  wyniki  w  kaŜdym  z  postawionych  w
ankiecie  pytań.  Nie znaczy to  jednak, Ŝe nie powinno się  nadal  kłaść  nacisku na proces
doskonalenia usług, załatwiania spraw urzędowych. Pomocą będzie tu być moŜe opracowanie
standardów obsługi klienta. 

Odpowiedzi  na  pytanie  otwarte  stanowią  odzwierciedlenie  i  uzupełnienie  pytań
szczegółowych ankiety. Pojawiły się tu uwagi zarówno nacechowane negatywnie, jak i wiele
odpowiedzi, które bardzo dobrze świadczą o Urzędzie i jego pracownikach. 

Wśród  propozycji  usprawnień  klienci  zgłaszali  równieŜ  problemy,  które  dotyczą
całego  miasta,  a  które  są  równieŜ  waŜne  dla  władz  miasta  i  pracowników  Urzędu.
Wymieniano tu przede wszystkim walkę z problemami ochrony środowiska, jak np. sprawy
związane ze zbyt wielkim zadymieniem miasta, ilością nielegalnych wysypisk śmieci, itp. 

Klienci mieli równieŜ moŜliwość przedstawienia swoich propozycji usprawnień oraz
wyraŜenia uwag do procesu obsługi. Część osób skorzystało z tej moŜliwości. Najczęściej
pojawiającym się zastrzeŜeniem (kilka wpisów) był czas oczekiwania na załatwienie sprawy –
klienci uskarŜali się na długie czekanie w kolejce i zbyt wolną obsługę. MoŜliwym powodem
takich  opinii  moŜe  być  nieświadomość  klientów,  co  do  czasochłonności  wykonywania
niektórych czynności, powodem moŜe być równieŜ fakt, iŜ pracownik, chcąc pomóc jednej
osobie wypełnić wniosek, zmusza tym samym pozostałych do czekania w kolejce – faktem
jest  bowiem,  Ŝe niektóre  osoby potrzebują  większej  pomocy przy załatwianiu niektórych
spraw.  Być  moŜe zwiększenie obsady kadrowej  w komórkach,  które przyjmują  najwięcej
klientów, byłoby rozwiązaniem tego problemu. 

Miłym aspektem okazał się fakt, Ŝe sporo klientów w odpowiedzi na pytanie opisowe,
wyraziło  zadowolenie  z  poziomu  świadczonych  usług  i  uznanie  dla  pracowników  –  za
uprzejmość, kompetencje, profesjonalizm, wysoką kulturę osobistą. Pozostaje więc nam mieć
nadzieję,  Ŝe  w  przyszłości  ilość  negatywnych  opinii  będzie  spadać  –  sami  dołoŜymy
wszelkich starań, by nie dawać powodów do niezadowolenia.

BADANIE SATYSFAKCJI PRZEDSI ĘBIORCÓW



W  ramach  badania  satysfakcji  klientów  po  raz  pierwszy  poproszono  równieŜ
o wyraŜenie  swojego  zdania  przedsiębiorców -  klientów  Urzędu  Miasta  Nowy  Targ
przeprowadzono  po  raz  pierwszy.  Ankiety  dostępne  były  w  Wydziałach,  w  których
przedsiębiorcy  mogą  załatwiać  swoje  sprawy,  tj.  w:  Wydziale  Infrastruktury  Społecznej
i Promocji  (ewidencja  działalności  gospodarczej,  pozwolenia  na  sprzedaŜ  alkoholu),
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (umowy dzierŜawy,
planowanie  przestrzenne), Wydziale Finansowym (podatki). Zebrano jedynie 18 ankiet (na
przygotowanych  ok.  120  formularzy,  wydano  jedynie  25,  poniewaŜ  w  tym  okresie
przedsiębiorcy  nie  załatwiali  spraw  w  urzędzie)  –  3  od  przedsiębiorców  załatwiających
sprawy w WGNiPP oraz 15 od przedsiębiorców załatwiających sprawy w WISiP. Powodem
tak małej ilości zebranych formularzy moŜe być zbyt krótki czas badania oraz nieodpowiedni
moment  (sprawy  podatkowe  i  związane  z przedłuŜaniem  umów  dzierŜawy  występują
cyklicznie – przełom, początek roku). W przyszłości naleŜy wziąć ten aspekt pod uwagę.

Podobnie jak w badaniu satysfakcji klientów kaŜde z pytań oceniano w 5-punktowej
skali: 1 - bardzo niezadowolony; 2 – niezadowolony 3 - trudno powiedzieć, 4 – zadowolony,
5 - bardzo  zadowolony.  PoniŜsza  tabela  przedstawia  postawione  klientom  pytania
o zadowolenie z poszczególnych aspektów pracy urzędu oraz procentowy i ilościowy udział
pozytywnych odpowiedzi respondentów:

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a
z następujących aspektów pracy Urzędu:

ilość
odpowiedzi

„zadowolony
” i „bardzo

zadowolony”

całkowita
ilość ankiet/
odpowiedzi

% odpowiedzi
„zadowolony”

i „bardzo
zadowolony”

w całości

1.
Warunki lokalowe i komfort obsługi
klientów

17 18 94%

2. Zapewnienie i dostępność informacji 17 18 94%

2.1 Informacje uzyskane od urzędnika 17 17 100%

2.2 Informacje zawarte w kartach usług 12 14 86%

2.3
Informacje dostępne na stronie
internetowej www.nowytarg.pl 

11 13 85%

3. Kompetencje pracowników Urzędu 18 18 100%

4.
Uprzejmość i chęć pomocy ze strony
pracowników Urzędu

18 18 100%

5. Terminowość wykonania usługi 18 18 100%

6. Uzyskany wynik załatwianej sprawy 17 17 100%

7. 
Jak ocenia Pan/i ogólnie funkcjonowanie
Urzędu Miasta?

16 18 89%

Jak widać  powyŜej,  przedsiębiorcy,  którzy wypełnili  ankietę, bardzo dobrze ocenili  Urząd
Miasta  Nowy  Targ.  Najwięcej  wątpliwości  i  najniŜsze  noty  wystawili  oni  informacjom
zawartym  w kartach  usług i  na  stronie  internetowej. Podobnie jak w przypadku  badania
satysfakcji klientów przyczyną prawdopodobnie moŜe być tu nie korzystanie z internetu i kart



usług – świadczy o tym fakt,  Ŝe w tych  dwóch pytaniach  respondenci  udzielili  najmniej
odpowiedzi. A bardziej obrazowo wyniki przedstawia poniŜszy wykres:

Jak  juŜ  wspomniałam  powyŜej  klienci,  przedsiębiorcy  bardzo  dobrze  ocenili
funkcjonowanie Urzędu – aŜ  w 5 pytaniach:  informacje uzyskane od urzędnika, uzyskany
wynik  załatwianej  sprawy,  terminowość  wykonania usługi,  uprzejmość  i  chęć  pomocy ze
strony  pracowników  Urzędu,  kompetencje  pracowników  Urzędu,  uzyskano  wynik  100%
zadowolonych.
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100%
100%

100%

100%
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100%
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