Zał cznik nr 2
do systemu funkcjonowania
katalogu usług
Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

ANKIETA
Badanie funkcjonowania katalogu usług wiadczonych
przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Szanowni Pa stwo,
w ramach kontynuacji akcji "Przejrzysta Polska", której uczestnikiem jest Starostwo
Powiatowe w Pabianicach, w celu zapewnienia doskonalenia katalogu usług wiadczonych
przez Starostwo Pabianickie pod k tem potrzeb i oczekiwa petentów obsługiwanych przez
nasz Urz d, zwracam si do Pa stwa z uprzejm pro b o wypełnienie niniejszej ankiety.
Dzi kuj za wypełnienie ankiety.
Wypełnione ankiety nale y zło y w nieprzekraczalnym terminie do .................................. r.
Prosz wypełniaj c ankiet zakre li wła ciw dla Pa stwa odpowied .
1. Jak ocenia Pani/Pan zawarto

kart usług w zakresie jej poszczególnych elementów ?

1.1 podstawa prawna pod wzgl dem zawarto ci jest wła ciwa i zawiera wszystkie
ródła
a) tak
b) nie
c) nale y j okresowo uaktualnia - / wybrane prosz podkre li /:
raz na pół roku, raz na rok, raz na cztery lata
1.2 podany wykaz dokumentów jest wyczerpuj cy
a) tak
b) nie
c) nale y j okresowo uaktualnia - / wybrane prosz podkre li /:
raz na pół roku, raz na rok, raz na cztery lata
1.3 czy miejsce i czas realizacji usługi s prawidłowo okre lone ?
a) tak
b) nie
1.4 czy tryb odwoławczy jest prawidłowo okre lony ?
a) tak
b) nie
2. Czy zdaniem Pani/Pana interesanci korzystaj z kart usług zawieraj cych opis
procedur załatwienia poszczególnych spraw w Starostwie Powiatowym w
Pabianicach.
a) tak
b) nie

3. Prosz o podanie najcz ciej zadawanych pyta telefonicznych przez interesantów
dotycz cych załatwianych poszczególnych spraw w Starostwie Powiatowym w
Pabianicach
a) .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b) .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
c) .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Gdzie zdaniem Pani/Pana interesanci popełniaj najwi cej bł dów i braków przy
składaniu dokumentów ?
a) ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b) ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c) ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5. Czy zdaniem Pani/Pana nale y wprowadzi do karty usług dodatkowe opisy ?
a) tak
b) nie
Je eli tak, to prosz poda jakie - ..................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. Inne uwagi Pani / Pana dotycz ce kart usług: ...............................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

