
ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 
BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE 

 
z dnia 7 czerwca 2011 roku 

 
w sprawie wprowadzenia procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów  
Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, wypracowanej w ramach projektu „NOWA JAKOŚĆ 
Program szkoleniowo – doradczy dla pracowników administracji samorządowej”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, 
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.             
Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r.  
Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 
poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28  
poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 40 poz. 230) zarządza się, co następuje: 
 

§1. Wprowadza się obowiązek stosowania procedury badania poziomu satysfakcji  
i oczekiwań klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 

§2. Procedura  badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów zewnętrznych  
Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu została opisana w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§3. Powołuje się zespół roboczy do przeprowadzenia procedury określonej  
w § 1 w składzie: 

1) Piotr Kozłowski 
2) Jolanta śendel 
3) Karolina DroŜdŜowska 
4) Wiesława Wiśniewska 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2012r. 

 

 
 
 
 

 



Załącznik do Zarządzenia 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

nr 30/2011 
z dnia 07.06.2011 r. 

 
 

PROCEDURA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI I OCZEKIWA Ń 
KLIENTÓW  URZĘDU GMINY I MIASTA W JASTROWIU 

 
Procedura opracowana w ramach projektu „NOWA JAKOŚĆ Program szkoleniowo – 
doradczy dla pracowników administracji samorządowej”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
1. Przedmiot 
Przedmiotem procedury jest badanie poziomu satysfakcji i oczekiwań Klientów  
Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
 
2. Zastosowanie 
Procedurę stosuje się w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu w określonych odstępach czasu 
w celu zapewnienia Klientom odwiedzającym Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu realizację 
usług na najwyŜszym poziomie jakości, zgodnych z ich oczekiwaniami. 
 
3. Definicje 
Urząd - Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
Klient - osoby fizyczne, osoby prawne i inne pozostałe jednostki organizacyjne 
zamieszkujące lub mające siedzibę na terenie Gminy i Miasta w Jastrowiu i w związku z tym 
będące klientami urzędu oraz inne podmioty nie będące mieszkańcami Gminy i Miasta  
w Jastrowiu ani nie mające swojej siedziby na terenie gminy a będące klientami urzędu  
z uwagi na zaistniałą sytuację prawną bądź faktyczną. 
Badanie - proces zmierzający do poznania preferencji Klienta w stosunku do usług 
świadczonych przez Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
Satysfakcja/zadowolenie - odczucie klienta w jakim stopniu jego potrzeby zostały spełnione. 
 
4. Odpowiedzialność. 
Za aktualizację i realizację niniejszej procedury badań w zakresie przygotowania formularzy 
ankiet, dystrybucję ankiet, zebranie wypełnionych formularzy, analizę ankiet, sporządzenie 
sprawozdań zbiorczych i archiwizację dokumentacji odpowiedzialny jest zespół roboczy 
powołany przez Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
Sekretarz Gminy i Miasta Jastrowie odpowiedzialny jest za nadzór nad realizacją procedury,  
w tym w szczególności nadzór nad opracowaniem treści ankiet i sporządzenie raportu 
końcowego. 
 
6. Tryb postępowania 
Proces badania oczekiwań i satysfakcji Klientów Urzędu przeprowadzany jest w okresach 
cyklicznych - rocznych. Celem ankiet jest dostosowanie funkcjonowania Urzędu  



do oczekiwań odwiedzających go Klientów oraz zapewnienie usług świadczonych  
na najwyŜszym poziomie jakości. 

Zadaniem zespołu powołanego do przeprowadzenia procedury jest opracowanie ankiet 
badających oczekiwania i satysfakcję Klientów. Treść ankiet po kaŜdorazowym zakończeniu 
procesu moŜe być zmieniana w całości lub w części. Pierwsza ankieta, zastosowana  
w Urzędzie w celu zbadania poziomu zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez 
Urząd stanowi załącznik do Procedury badania poziomu satysfakcji i oczekiwań klientów 
Urzędu. 
Informacja o prowadzonym badaniu podawana jest do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz tablicy ogłoszeń Urzędu na 7 dni przed 
rozpoczęciem badania. 
Przygotowane ankiety dostarczane są na stanowiska pracy na okres jednego miesiąca. 
Oznaczone urny do oddania wypełnionych ankiet umieszczane są w wyznaczonych przez 
Zespół miejscach. Pracownicy, którym dostarczono ankiety proszą Klientów Urzędu o ich 
wypełnienie i wrzucanie do urn. 

Po zakończeniu procesu badania satysfakcji i oczekiwań Klientów powołany zespół 
dokonuje zbiorczego opracowania wyników ankiet w formie raportu w terminie do jednego 
miesiąca od zakończenia zbierania ankiet. Wnioski zawarte w raporcie zostaną wykorzystane  
do podjęcia działań naprawczych. 
Końcowy raport zostaje przekazany Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie celem 
przedstawienia pracownikom urzędu. 

Wyniki i analiza ankiet w celu przekazania jej do publicznej widomości umieszczona 
zostanie na stronie internetowej Urzędu oraz udostępniona do wglądu w sekretariacie Urzędu. 

Burmistrz moŜe podjąć decyzję co do konieczności podjęcia odpowiednich działań 
korygujących lub zapobiegawczych w związku z uwagami zgłaszanymi przez Klientów 
Urzędu jednocześnie uruchamiając procedurę podejmowania działań doskonalących.  
W przypadku podjęcia działań naprawczych, przy opracowywaniu przez zespół kolejnej 
ankiety naleŜy powtórzyć te pytania, które pozwolą sprawdzić czy wdroŜone działania 
osiągnęły pozytywny skutek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Procedury badania poziomu satysfakcji  
i oczekiwań Klientów Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu 

 
Szanowni Państwo, 
 
W trosce o zapewnienie Państwu jak najwyŜszego komfortu obsługi, zwracamy się z uprzejmą prośbą  
o udzielenie odpowiedzi na poniŜsze pytania. Ufamy, iŜ Państwa sugestie przyczynią się do podwyŜszenia 
standardu usług świadczonych przez nasz Urząd. 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
 
 

1. Jak często załatwia Pan/Pani sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu? Proszę zaznaczyć 

odpowiednie pole 
� kilka razy w miesiącu 
� raz w miesiącu 
� kilka razy w roku 
� raz w roku 
� raz na kilka lat 
� jestem pierwszy raz w tym Urzędzie 

 
2. Sprawa, z którą Pan/Pani zwrócił/a się ostatnio do Urzędu dotyczyła: Proszę zaznaczyć odpowiednie pole 

� wydania decyzji administracyjnej 
� wydania zaświadczenia 
� wydania dowodu osobistego 
� dokonania płatności 
� poświadczenia dokumentów 
� uzyskania informacji 

 
3. Wniesiona sprawa została załatwiona? Proszę zaznaczyć odpowiednie pole 

� niezwłocznie 
� w ustawowym terminie 
� z przekroczeniem ustawowego terminu 
� nie wiem 
� sprawa jest w toku 

 
4. Jak długo oczekiwał Pan/Pani na przyjęcie przez pracownika? Proszę zaznaczyć odpowiednie pole 

� krócej niŜ 5 min. 
� od 5 do 10 min. 
� od 15 do 30 min. 
� dłuŜej niŜ 30 min 

 
5. Czy został Pan/Pani poinformowany/a przez pracownika Urzędu o sposobie załatwienia sprawy? 

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole 
� tak 
� nie 

 
6. Skąd z reguły dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwiać sprawy w Urzędzie? Proszę zaznaczyć 

odpowiednie pola 
� dzwonię do urzędu 
� wykorzystuję stronę internetową Urzędu 
� czytam Biuletyn Informacji Publicznej 
� korzystam z tablicy informacyjnej znajdującej się w korytarzu Urzędu 
� wykorzystuję tabliczki informacyjne znajdujące się przy drzwiach pokojów 
� wchodzę do jakiegokolwiek pokoju i pytam pracowników 
� pytam znajomych 
� inne 



 
 

7. Jak ocenia Pan/Pani dostępność miejsc parkingowych przed budynkiem Urzędu? Proszę zaznaczyć 

odpowiednie pole 
� wystarczająca 
� niewystarczająca 
� trudno powiedzieć 

 
8. Czy formularze przekazywane przez pracowników Urzędu w związku z załatwianą sprawą bądź 

dostępne 
na stronie internetowej Urzędu są Pana/Pani zdaniem zrozumiałe i łatwe w wypełnieniu? Proszę 

zaznaczyć odpowiednie pole 
� tak 
� nie 
    W jakiej sprawie? 
…………………………………………………………………………………………………………. 
� nie korzystam z formularzy 

 
9. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne aspekty funkcjonowania Urzędu: Proszę zaznaczyć odpowiednie pola 

 

                                                                                       (1)bardzo    (2)raczej (3)trudno                    (4)raczej  (5)bardzo 
                                                                                            źle              źle                         powiedzieć                  dobrze       dobrze 

 
łatwość trafienia do odpowiedniego pokoju     � � � �       � 

estetyka miejsca     � � � �       � 

szybka i sprawna obsługa     � � � �       � 

zaangaŜowanie i kultura osobista urzędnika     � � � �       � 

kompetencja i fachowość urzędnika     � � � �       � 

 

10. Jaka jest Pana/Pani ogólna ocena pracy naszego Urzędu? Proszę zaznaczyć odpowiednie pole 

� bardzo dobra 

� dobra 

� dostateczna 

� zła 

 

 

ANKIETOWANY 

Płeć                      � kobieta � męŜczyzna 

Wiek                     � 18-25 � 26-45  � 46-65          � pow.65 

Wykształcenie    � podstawowe � zawodowe  � średnie          � wyŜsze 

Mieszkaniec       � gminy Jastrowie  � miasta Jastrowie  � spoza terenu gminy i miasta Jastrowie 

Status osoby      � ucząca się     � pracująca   � bezrobotna          � emeryt-rencista 

 
 

 
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

 


