Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 21/2020
z dnia 28 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia
w Urzędzie Miasta Braniewa „Ankiety satysfakcji Klienta”

ANKIETA
SATYSFAKCJI KLIENTA URZĘDU MIASTA BRANIEWA

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie czasu na wypełnienie anonimowej ankiety poprzez
zaznaczenie

odpowiedzi

we

właściwym

polu,

lub

poprzez

uzupełnienie

pustego

pola.

Wyniki ankiety posłużą nam do opracowania sposobów podwyższenia jakości usług świadczonych
przez nasz Urząd i w konsekwencji zwiększenie zadowolenia wszystkich, którzy z nich korzystają.

1.Jak często załatwia Pan/Pani sprawy w Urzędzie Miasta Braniewa?








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 zwrócił/a się Pan/Pani do Urzędu dotyczyła?






wydawania decyzji lub innego dokumentu
wydania zaświadczenia
zasięgnięcia informacji
innej sprawy

jakiej
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Wydział/komórka załatwiający/a sprawę Pani/Pana:










Wydział Organizacyjny (w tym sekretariat)
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Ochrony Środowiska
Wydział Inwestycji
Urząd Stanu Cywilnego
Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty
Wieloosobowe stanowisko ds. społecznych i obronnych
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
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4. Wniesiona sprawa została załatwiona?







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

5. Czy napotkał(a) Pan(i) na trudności podczas załatwiania sprawy?









nie spotkałem/am się z trudnościami
poproszono mnie o kontakt w innym terminie
nie uzyskałem/am żadnych informacji
otrzymałem/am błędne informacje
zostałem/am skierowany/a do niewłaściwej osoby
nie zastałem/am pracownika we wskazanym pomieszczeniu
inne ....................................................................................................................

6. Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i kulturę osobistą pracowników świadczących usługi
w Urzędzie?







powyżej oczekiwań
zgodnie z oczekiwaniami
do przyjęcia
poniżej oczekiwań
trudno powiedzieć

7. Jak ocenia Pan/Pani sprawność i szybkość obsługi pracowników świadczących usługi
w Urzędzie?







powyżej oczekiwań
zgodnie z oczekiwaniami
do przyjęcia
poniżej oczekiwań
trudno powiedzieć
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8. Jak ocenia Pan/Pani kompetencje i fachowość pracowników świadczących usługi w
Urzędzie







powyżej oczekiwań
zgodnie z oczekiwaniami
do przyjęcia
poniżej oczekiwań
trudno powiedzieć

9. Jak ocenia Pan/Pani znajomość przepisów prawnych pracowników świadczących
usługi w Urzędzie ?



powyżej oczekiwań



zgodnie z oczekiwaniami



do przyjęcia



poniżej oczekiwań



trudno powiedzieć

10. Jak ocenia Pan/Pani zrozumiałość informacji przekazywanej przez pracowników
świadczących usługi w Urzędzie?







powyżej oczekiwań
zgodnie z oczekiwaniami
do przyjęcia
poniżej oczekiwań
trudno powiedzieć

11. Jak ocenia Pan/Pani oznakowanie pomieszczeń Urzędu?







powyżej oczekiwań,
zgodnie z oczekiwaniami,
do przyjęcia,
poniżej oczekiwań,
trudno powiedzieć

12. Czy korzysta Pan(i) w celu uzyskania informacji ze strony internetowej Urzędu?




tak
nie

Ewentualne uwagi do strony internetowej:
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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13. Co by Pan/Pani doradził/doradziła, aby klient był lepiej obsłużony przez pracownika
tutejszego Urzędu?
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Bardzo dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety
Wypełnioną ankietę proszę wrzucić do oznaczonej skrzynki znajdującej się przy drzwiach
do sekretariatu Urzędu Miasta Braniewa, pok. 16, ul. Kościuszki 111, 14- 500 Braniewo.
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