
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 0152 - 34/06 
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 3 sierpnia 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  zawiera  zasady  działań  zapewniających  cykliczne  badanie  funkcjonowania 
katalogu usług oraz zasady realizacji wniosków wynikających z tych badań.
3. Procedura odnosi się do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
4. Klienci Urzędu Miasta 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 w kartach informacji,
3. dostępność kart,
4. aktualność kart.

III Formy i terminy  prowadzenia badań
1. Badanie ankietowe wśród klientów, w celu zebrania opinii na temat funkcjonujących kart 
usług przeprowadza się raz w roku w miesiącu wrześniu począwszy od 2007 r. przy czym 
pierwsze pilotażowe badanie przeprowadzone zostanie w miesiącach od czerwca do sierpnia 
2006 roku.

1) Ankiety dla klientów, których wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury wypełniane 
są:
a) na druku formularza, a następnie odsyłane drogą pocztową,
b)  na  druku formularza,  a  następnie  złożone  przez  klientów w dowolnej  komórce 
organizacyjnej  lub  wrzucone  do  skrzynki  na  ankiety  zlokalizowanej  w  Urzędzie 
Miasta.
2)  Ankiety  są  dostępne  przez  cały  rok  w  Biurze  Obsługi  Mieszkańców  oraz 
w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację usług.
3) Wypełnione ankiety przekazywane są do Wydziału Organizacyjnego. 

2. Wśród pracowników Urzędu w celu zebrania informacji na temat uwag dotyczących kart 
usług zgłaszanych przez klientów załatwiających sprawy w Urzędzie przeprowadza się:

1) Badanie na formularzu ankiety,  który stanowi  załącznik nr  2 do procedury raz 
w roku w miesiącu wrześniu począwszy od 2007 r, przy czym pierwsze pilotażowe 
badanie odbędzie się w miesiącach od czerwca do sierpnia 2006 r,

2) Zbieranie  opinii  klientów  w  formie  pisemnej  przez  cały  rok  lub  możliwość 
wniesienia uwag do protokołu.

3)  Wypełnione  formularze  ankiet  i  opinie  klientów  dostarcza  się  do  Wydziału 
Organizacyjnego.
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3. Formularze ankiet przygotowuje i dostarcza Wydział Organizacyjny.
4. Analizy badania ankietowego dokonuje raz w roku nie później niż do 30 listopada Zespół 
pod nadzorem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

IV. Podejmowanie działań korygujących
1. Na podstawie zebranych informacji, uzyskanych opinii powołany Zespół dokonuje analizy 
oraz opracowania wyników ocen funkcjonowania i przydatności kart usług.
2.  Zebrane  wyniki  i  wnioski  przekazywane  są  do  Naczelników poszczególnych komórek 
organizacyjnych w celu podjęcia działań korygujących.
3.  Naczelnicy  komórek  organizacyjnych  podejmują  działania  korygujące  w  celu 
zaktualizowania kat usług w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

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”.
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.


