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WYNIKI OGÓLNE
Badanie satysfakcji klientów – wszystkie ankiety
Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzono po raz siódmy. Wzięło w nim udział 114 respondentów (liczba
wydanych ankiet – 200, zwrot 57 %). Ankiety dostępne były codziennie w Biurze Obsługi Mieszkańców. Dodatkowo, jako ankieterzy, dyżur
pełnili praktykanci Technikum Ekonomicznego w Nowym Targu.
Wyniki ogólnego zadowolenia klientów na przestrzeni 7 lat (7 badań satysfakcji klientów) kształtują się następująco:

Po początkowym gwałtownym spadku zadowolenia w drugim roku badania, obecnie kształtuje się ono na podobnym poziomie – 80-83%.
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Średnią ocen poszczególnych pytań w porównaniu roku ubiegłego i bieżącego przedstawia wykres radarowy, zamieszczony poniżej. Do
tej pory najwyższą średnią ocen otrzymywały warunki lokalowe i komfort obsługi – teraz najwyższą średnią uzyskała uprzejmość i chęć pomocy
ze strony pracowników Urzędu (4,2) oraz zapewnienie i dostępność informacji (4,2). W obecnym badaniu średnia ocen żadnego z pytań nie
spadła niżej niż 4,0.
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Od pięciu lat prowadzi się badanie ankietowe w prawie niezmiennej formie. Porównanie wyników przedstawiono poniżej. W zasadzie za
wyjątkiem uczciwego i etycznego postępowania i warunków lokalowych wszystkie aspekty zostały ocenione lepiej niż w ubiegłym roku.
Co ważne, uzyskany wynik załatwionej sprawy został nie tylko oceniony wyżej niż dotychczas, ale też odnotował najwyższy wzrost w stosunku
do ubiegłego roku (8%), zaraz po dużym wzroście oceny zapewnienia i dostępności informacji (o 6%).
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Badanie satysfakcji klientów – osoby fizyczne i przedsiębiorcy
Badanie satysfakcji z podziałem na osoby fizyczne i przedsiębiorców prowadzone jest już od czterech lat. Tym razem niestety tylko
12 ankiet wypełnili przedsiębiorcy. Ich oceny nie odbiegają od opinii pozostałych ankietowanych, tym razem więc postanowiono nie wydzielać
ich wyników – próba bowiem nie jest zbyt miarodajna.
Poniższy wykres przedstawia procentowo zadowolenie klientów w zakresie poszczególnych tematów. Jak widać, wykres jest dość regularny,
a wyniki są stosunkowo wysokie. Niestety odstępstwo stanowi pytanie o uczciwe i etyczne postępowanie – tutaj wynik spadł nie tyle poniżej
80 % zadowolonych, co nawet poniżej 70 %. Trzeba by zatem przyjrzeć się temu aspektowi pracy Urzędu i urzędników. Poniżej progu 80%
znalazły się także pytania o terminowość wykonania usługi (75%) oraz kompetencje pracowników Urzędu (78%) – zaznaczyć jednak trzeba, że
zostały one ocenione lepiej niż w poprzednim badaniu ankietowym.
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SZCZEGÓŁOWE WYNIKI – w zestawieniu obu grup badanych (przedsiębiorców i osób fizycznych).
Poniższa tabela zawiera wykresy pokazujące ilość wszystkich odpowiedzi, na każde z pytań - od zdecydowanie niezadowolonych po
zdecydowanie zadowolonych klientów. Jak widać poniżej nadal zdecydowaną przewagę stanowią oceny pozytywne. Oceny negatywne tylko
w dwóch przypadkach wynoszą więcej niż 10%, a zamykają się w przedziale od 6% do 14 %. Sporą grupę też stanowią osoby, które nie mają
zdania i to w głównej mierze przyczynia się do konkretnego poziomu zadowolenia w każdym z pytań. Podejrzewać można, że osoby te miały
zbyt krótki kontakt z Urzędem, aby wyrobić sobie opinię.

WARUNKI LOKALOWE
I KOMFORT OBSŁUGI KLIENTÓW

ZAPEWNIENIE I DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI
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KOMPETENCJE
PRACOWNIKÓW URZĘDU

UPRZEJMOŚĆ I CHĘĆ POMOCY
ZE STRONY PRACOWNIKÓW URZĘDU

UCZCIWE I ETYCZNE POSTĘPOWANIE

TERMINOWOŚĆ WYKONANIA USŁUGI
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UZYSKANY WYNIK ZAŁATWIONEJ SPRAWY

JAK OCENIA PAN/I OGÓLNIE FUNKCJONOWANIE URZĘDU

1. Warunki lokalowe i komfort obsługi klientów.
Od czasu remontu budynku i przeniesienia Urzędu Skarbowego, po początkowym bardzo dobrym wyniku 94% zadowolonych, obecnie
obserwujemy stopniowy spadek i w tym roku tendencja ta się utrzymuje (od 2009 r. liczba zadowolonych spadła o 12 %). W 2009 r.
niezadowolenie wyraził tylko 1% ankietowanych, a znania nie miało 5%. Teraz niezadowolenie wzrosło do 6%, a nie posiadających zdania jest
już 13%. Uwagi respondentów, mimo że nieliczne, nieco mogą naświetlić ten wynik. Pojawiają się tu uwagi o osobne stanowisko do
rejestrowania zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego, kolejki w kasie Urzędu, podjazd dla wózków czy też parking dla klientów. Winda dla osób
niepełnosprawnych jest zamontowana (i stosowne tabliczki informacyjne są umieszczone na budynku) – widocznie więc klient nie zauważył tych
informacji. Jeżeli chodzi o kolejki do kasy, wspomnieć można, że sprawa była poruszana już wcześniej i obecnie w dniach, kiedy faktycznie
wpłat dokonuje wielu klientów, otwierane jest drugie stanowisko kasowe. Kolejne uwagi, dotyczące odrębnego stanowiska dla rejestracji zgonów
została skonsultowana z Grażyną Wielkiewicz Kierownik USC – jak wyjaśniła, takie rozwiązanie może pogorszyć sytuację, ponieważ obecnie
wszyscy pracownicy zajmują się każdym rodzajem spraw – w chwili, kiedy nastąpi podział, może się zdarzyć, że tylko przy rejestracji zgonów
utworzą się kolejki (a zdarza się, że wszyscy pracownicy w jednej chwili rejestrują jeden rodzaj spraw). Jeżeli zaś chodzi o zakłady pogrzebowe,
które dokonują rejestracji, współpraca z nimi układa się raczej dobrze i nie zauważono, by brak wydzielenia osobnego stanowiska powodował
długi czas oczekiwania na rejestrację. Sprawa miejsc parkingowych rozwiązana zostanie prawdopodobnie wraz z panowanym wprowadzeniem
strefy płatnego parkowania.
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2. Zapewnienie i dostępność informacji.
Ten aspekt (obok uprzejmości pracowników) został oceniony najwyżej przez respondentów. W tym przypadku nawet ilość osób
niezadowolonych i niezdecydowanych jest niewielka. Można zatem przypuszczać, że nacisk kładziony na aktualizację kart usług, publikowanie
informacji na stronie internetowej czy też wywieszanie ich na miejskich tablicach informacyjnych spełnia swoją rolę i należy działania te
kontynuować.
3. Kompetencje pracowników urzędu.
W bieżącym roku kompetencje pracowników Urzędu znów oceniono w badaniu ogólnym na poziomie poniżej 80%, jednak wyżej o 2%
niż w roku ubiegłym. Jak widać większy odsetek stanowią też w tym przypadku osoby niezdecydowanie niż całkowicie niezadowolone, których
jest ok. 10%.
Należy zatem powtórzyć za wcześniejszymi latami, że aby podnosić kompetencje pracowników, co roku (również i w 2014 r.) planowane są
szkolenia wewnętrzne (przeznaczone dla grupy pracowników Urzędu), a ich tematy zgłaszają kierownicy komórek organizacyjnych zgodnie ze
swoimi potrzebami. Spora kwota przeznaczana jest również na szkolenia zewnętrzne, organizowane przez firmy szkoleniowe – na te szkolenia
zgłaszani są poszczególni zainteresowani danym tematem pracownicy. Nadal wykupywany jest również dostęp do serwisów prawnych:
Lexpolonica, Lex dla samorządu terytorialnego – aby zapewnić odpowiedni dostęp do przepisów prawnych dla wszystkich pracowników.
4.

Uprzejmość i chęć niesienia pomocy ze strony pracowników Urzędu.

W przypadku tego pytania tylko drugie badanie odbiegało zasadniczo od normy i było nisko ocenione. W pozostałych badaniach, jak również
i w ostatnim, zadowolenie jest wysokie – aż 87%, a całkowicie niezadowolonych jest 8%. Można więc powiedzieć, że nie ma tu wielkich
powodów do niepokoju, choć jednak nie można przyjąć, że jest idealnie i nadal należy kłaść nacisk na uprzejmość wobec klientów.
5.

Uczciwe i etyczne postępowanie.

Tak jak i we wcześniejszych pytaniach, główną różnicę w ocenie stanowi grupa osób, która stwierdziła, że trudno jej ocenić uczciwe
i etyczne postępowanie pracowników (bo jest to aż 21% respondentów), czego nie można jednoznacznie odczytać, ale można zakładać, że zbyt
krótki kontakt z pracownikami Urzędu (np. odbiór przesyłki w Biurze Obsługi Mieszkańców) nie pozwala klientom na postawienie oceny w tym
trudnym pytaniu. Urząd pomimo wszystko stara się jednak już od kilku lat okresowo organizować szkolenia wewnętrzne z zakresu etyki
pracownika samorządowego – takie szkolenie ostatnio zostało przeprowadzone w dwóch grupach w dniach 12-13 marca 2014 r.
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6.

Terminowość wykonania usługi.

Jak już obserwuje się od kilku lat, terminowość jest oceniana znacznie niżej niż pozostałe aspekty, o które pyta się w ankiecie, jednak
w tym roku została oceniona lepiej niż rok temu. Pozostaje powtórzyć, że taki stan rzeczy wielokrotnie badano, analizowano i nie wykryto w tym
aspekcie tak wielkich uchybień. 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 prawa. Dlatego można
domniemywać, że osoby, które wyraziły niezadowolenie, mogły znaleźć się w takiej właśnie sytuacji. Przeciągające się procedury mogą stwarzać
odczucie, że sprawa toczy się zbyt długo – tym bardziej w klientach, którzy nie do końca mają świadomość, na podstawie jakich przepisów toczy
się postępowanie. Możliwe, że duża część osób, które wyraziły niezadowolenie zetknęła się z przypadkiem tak długiego postępowania
administracyjnego i właśnie z tego powodu odczuwa niezadowolenie. Można również domniemywać, że osoby, które zaznaczyły odpowiedź
„trudno powiedzieć” (11%) mogły załatwiać sprawy „od ręki” i nie mają zdania co do dłużej trwających spraw. Należy jednak nadal prowadzić
monitoring w tym zakresie.
7.

Uzyskany wynik załatwionej sprawy.

W tym roku do pytania tego pozytywnie odniosło się zdecydowanie najwięcej osób (w porównaniu do lat ubiegłych), a 85 % zadowolonych jest wynikiem dobrym samym w sobie. Całkowicie niezadowolonych jest 11% pytanych – nie da się jednak tego uniknąć, bowiem powodem udzielania odpowiedzi negatywnych może być niezgodne z oczekiwaniami klienta załatwienie sprawy – co nie znaczy, że wynik ten nie był
prawidłowy (ponieważ nie wszystkie prośby, wnioski można załatwiać pozytywnie dla klienta i zgodnie z jego wolą). Najlepszym jednak podsumowaniem pytania jest przytoczenie uwagi, jaką zapisała w ankiecie jedna z klientek, która pomimo nie załatwienia sprawy wyraża się pochleb nie o jednej z pracownic: „Sprawy nie załatwiłam, tak jak bym chciała, ale jestem zadowolona, że Pani, która siedzi przy biurku naprzeciw drzwi
wytłumaczyła mi, co mam zrobić, aby zameldować osobę w mieszkaniu.”
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PODSUMOWANIE
Jak widać powyżej, Urząd uzyskał dobre wyniki w większości postawionych w ankiecie pytań – tylko w jednym przypadku zadowolenie
spadło poniżej 70%, jednak tutaj przeważyła liczba osób, które nie miały zdania w temacie uczciwego i etycznego postępowania pracowników.
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.
W sumie zgłoszono jednak tylko 14 uwag. Gdyby spróbować je pogrupować, można by określić je jako pozytywne oraz negatywne
dotyczące podejścia pracowników do klientów, organizacji pracy i dostępu do Urzędu.
Ważne jest, że w uwagach klienci doceniają też zwłaszcza podejście pracowników do klientów, choć nie brakuje też uwag o negatywnym
zabarwieniu. Aby jednak mieć pełny obraz, wszystkie uwagi zamieszczone w ankietach, zacytowano poniżej:
1. Są utrudnienia.
2. Ze strony urzędu finansowego i podatkowego mniej bezczelności.
3. Brak uwag.
4. Uwag nie mam, mam natomiast możliwość pochwalenia pracowników tego pokoju (WSO) za bardzo miłą i serdeczną chęć pomocy petentowi. Sprawy nie załatwiłam, tak jak bym chciała, ale jestem zadowolona, że Pani, która siedzi przy biurku naprzeciw drzwi wytłuma czyła mi, co mam zrobić, aby zameldować osobę w mieszkaniu.
5. Więcej uprzejmości ze strony urzędników.
6. Brak parkingu.
7. Praca Urzędu ulega poprawie, indywidualna obsługa petenta powinna zawierać w całym wachlarzu informacji dotyczących załatwiania
spraw, więcej „serca’ dla ludzi.
8. Aby dalej była taka miła obsługa.
9. Długie czekanie na obsługę usługi (sprawy podatkowe).
10. Winda. Podjazd dla wózków.
11. Brak pomocy dla klientów w sprawie załatwienia sprawy i jeśli posiadają dokumenty trudno dostać wszystkich odpisów zwłaszcza przy
sprawach geodezyjnych, niektóre tylko są dostępne dla geodetów.
12. Osobne stanowisko do rejestracji zgonów, brak parkingów.
13. Zbyt duże kolejki do kasy.
14. Osobne stanowisko do wydawania zgonów, parking dla klientów a nie urzędników.
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DZIAŁANIA USPRAWNIAJĄCE
Najniżej ocenionymi aspektami działalności Urzędu są (podobnie jak w roku ubiegłym) kompetencje pracowników Urzędu (78%),
terminowość wykonania usługi (75%) oraz uczciwe i etyczne postępowanie (69%). Odnosząc się do kompetencji pracowników należy
zaznaczyć, że pracownicy mają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach merytorycznych, na które co roku planuje się pewną
sumę pieniędzy (w ubiegłym roku koszt szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika wyniósł ok. 379 zł, czyli nawet więcej niż w roku 2012).
Urząd dokłada więc starań, by mieć wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Należy również dodać, że bardzo ważna jest możliwość dostępu do
przepisów prawnych poprzez portale prawne – a taki dostęp mają wszyscy pracownicy Urzędu. Jak już wspominano we wcześniejszej analizie
poszczególnych zagadnień, trudno mówić o pojęciu „terminowości” w załatwianiu spraw. Jak też wspominano już wcześniej, co roku
terminowość jest sprawdzana, a przyczyny ewentualnych niezgodności są analizowane. Również poziom skomplikowania może powodować
opóźnienia, z których, co zrozumiałe i oczywiste, nie są zadowoleni klienci. Nie da się jednak wyeliminować z pracy Urzędu wymagań
dotyczących terminów załatwiania spraw, które reguluje kodeks postępowania administracyjnego. Na pewno jednak podniesienie poziomu
zadowolenia w tym zakresie jest dla Urzędu ważne, będzie więc to w dalszym ciągu monitorowane. Jeżeli chodzi o uczciwe i etyczne
postępowanie, którego jednak 21% osób nie potrafiło ocenić, to oczywiście idea okresowych szkoleń z zakresu etyki pracownika
samorządowego będzie kontynuowana
Aby rozstrzygnąć, czy powody niezadowolenia respondentów z terminowości i uzyskanego wyniku sprawy mają faktyczne uzasadnienie,
możliwe, że w kolejnych edycjach badania pytanie trzeba będzie przeformułować na bardziej jednoznaczne. Dodatkowo warto także regularnie
zwracać uwagę kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu na konieczność nadzoru nad pracownikami, szczególnie w zakresie
terminowości załatwiania spraw, ale też wszystkich tych aspektów, w których klienci wyrażają swoje zdecydowane niezadowolenie.
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