
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0152-27/06  
Burmistrza Miasta Nowy Targ 
z dnia 16 czerwca 2006 roku  
w sprawie wprowadzenia  
systemu ocen funkcjonowania 
„Katalogu Usług” w Urzędzie 
Miasta Nowy Targ. 

 
System ocen funkcjonowania  katalogu  usług  
I. Informacje Ogólne  

1. Celem przedmiotowej procedury jest określenie zasad  przeprowadzania badań w 
zakresie funkcjonowania „Katalogu Usług” oraz zapewnienie ciągłego doskonalenia 
Katalogu Usług pod kątem potrzeb i oczekiwań klientów urzędu. 

2. Procedura  odnosi się do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta .  
3. Klienci urzędu mają  możliwość wyrażenia swojej opinii  na temat funkcjonalności 

i przydatności kart usług poprzez  składanie uwag, wniosków i propozycji. 
 
II. Zakres przedmiotowy badania  
Badaniom podlegać będzie : 

1. przydatność kart usług  w załatwianiu spraw, 
2. czytelność i zrozumiałość zawartych informacji 
3. dostępność  

 
III Formy i terminy  prowadzenia badań 
Ocena przeprowadzana będzie w  takich formach jak: 

1. Anonimowy wywiad ankietowy z klientem urzędu prowadzony przez stażystów lub 
wolontariuszy dwa razy do roku (czerwiec, grudzień)  przez pięć dni roboczych. 

2. Ankietyzacja - badanie opinii klientów. Każdy klient  po skorzystaniu z kart usług 
otrzymuje ankietę (w formie papierowej) stanowiącą (załącznik nr 1)  do niniejszej 
procedury,  którą wypełnia anonimowo. (systematyczne badanie) 

3. Prowadzenie badań satysfakcji klienta z usług świadczonych przez Urząd Miasta -  raz 
w roku przez okres 1 miesiąca.(forma ankiet) rok 2006 – (załącznik nr 2) 

4. Zbieranie pisemnych opinii pracowników o zgłaszanych przez klientów uwagach do 
kart usług – raz w roku w formie ankietowej (załącznik nr 3) 

 
IV. Podejmowanie działań korygujących: 

1. Na podstawie zebranych informacji , uzyskanych opinii dokonuje się   analizy  oraz 
opracowania wyników  ocen   funkcjonowania i przydatności  kart usług. 

2. Zebrane wyniki i wnioski  badań  służyć będą  wprowadzaniu działań korygujących 
w istniejących kartach oraz wprowadzaniu nowych kart usług.  

  
V. Odpowiedzialność  

1. Za opracowanie kart usług odpowiedzialni są pracownicy merytoryczni w 
poszczególnych Wydziałach.  

2. W przypadku wprowadzenia nowych kart usług, pracownicy odpowiedzialni za ich 
opracowanie  przedstawiają wzór karty usługi do zatwierdzenia  Naczelnikowi  
Wydziału . 

3. Po sprawdzeniu karty przez Naczelnika Wydziału i zatwierdzeniu przez Sekretarza 
wprowadza się  ją niezwłocznie do „Katalogu Usług”. 

http://www.nowytarg.pl/dok/zarz_bur/zarz_bur_2006_0152_027_z01_z01.pdf
http://www.nowytarg.pl/dok/zarz_bur/zarz_bur_2006_0152_027_z01_z02.pdf
http://www.nowytarg.pl/dok/zarz_bur/zarz_bur_2006_0152_027_z01_z03.pdf


4. Za prowadzenie i aktualizowanie „Katalogu Usług” oraz rejestru kart usług – 
odpowiada pracownik BOM. 

5. W przypadku konieczności naniesienia zmian w kartach usług i dokonania korekt 
czynności te wykonuje niezwłocznie pracownik merytoryczny, po czym przekazuje do 
zatwierdzenia Naczelnikowi Wydziału i Sekretarzowi Miasta. 

6. Za organizację,  prowadzenie badań ankietowych oraz  zebranie i opracowanie 
wyników badań  odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
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