Burmistrz Miasta Kola
62-600 Kolo, ul. Stary Rynek

I

tel.:632720810; 6327223 I l; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail : burmistrz@kolo.pl

Zarzqdzenie Nr OA.0050. 1 6 1.20 I 9
Burmistrza Miasta Kola
z dnia 30 wrzeSnia2019 r.

w sprawie wdroZenia narzgdzizarzqdczych dla potrzeb zarz4dzania satysfakcj4 klienta
w Urzgdzie Miejskim w Kole

Napodstawie art.33 ust.3 ustawy zdma 8 rnarca 1990 r. o sarnorz4dzie gminnytl
(t.1. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zatzqdzam eo nastqpuje:

$1

Wprowadza sig narzgdz.ie z.at'zqdcze do monitorowania satysfakc.ii klienta Urzgdr-r wdrozone

w ramach pro.jektu: ,,Liderzy e-ustug

wSr(rd nriast Srednich wo.jewoclztwa wielkopolskiego i

ltrbuskiego" wsp6tfinarlsowanego ptzez Unig Europejsk4 w raurach BLrropejskiego Funduszu
Spolecznego.

R.)
\'4

Narzgdzie zarzqdcze do monitorowania satysfakcji klienta Urzgdu sklada siq

z

systemu

informatyczllego zairnplementowauego pod adresen-r: l-rttp:/kolo.sat)zsfakcjaklienta.online z

kt6rego dostgpna jest wersja elektroniczna Ankiety baduniu satysfukcji Klienlu dla
nrieszkaric6w

oraz panel

administratora systemu znajclLrjqcy

littp:/kolo.sat),sf'akcjaklicnta.online/admin
Pohierz ankietg

i6

z

sig pod adresem:

mozliwoSciE: Wprov,udz unkielg (papierou,c),

ytyclrukotvuniu (pdf) oraz Generuj ruporl (z wynik6w pon-riaru).

$3
Narzqdzie zarzqdcze do rnonitorowania satysfakcji klienta Urzgdu r"rrnozliwia badanie oceny

satysfakcji klient6w

z uslug Swiadczonych przez Urzqd za pomoc4

ar-rkiety elektroniczne.i

(dostgpriej ze strony internetowe.i r-rrzqdu) poprz.ez. kliknigcie na Baner przekierowqj4cy: Oceri

Urz4d urnieszczorry na stronie glowne.j

Urzgdr-r oraz opcjonalnie ankiet papierowych

(wykladanych na stanowiskach obslugi Klienta), kt6re zostaj4 wprowadzone do systemu
inlbrrnatyczrlego przez, administratora.

$4

Narzgdzie zarzqdcze do monitorowania satysfakcji klienta Urzgclr"r pozwala na generowanie
okresowych raport6w z wynik6w porriam po zalogowaniu do systemu ptzez uprawnionego

pracownika Urzgdu. Generowanie raport6w powinno odbywai siq r-rie rzadzie.i ni2 raz do

roku, a wyniki raportu mog4 stanowic podstawq do pode.lmowania

w

Urzgdzie dzialan

naprawczych lub doskonalqcych w zakresie obslugi Klienta.

$s

do

monitorowania

klienta Urzgdu ustanawiam pracownikow Wydzialu

Organizacyjno-

Osobarni odpowiedzialnymi

satysfakc.ii

za

stosowanie narzqdz,i zarz:4dczych

Administracyjnego.

$6
Nadz6r nad realizacjq zarzqdzema powierzam Naczelnikowi Wydzialu OrganizacyjnoAdministracyjnego Urzgdu Miejskiego w Kole.

s7
Zarzqdzanie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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