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Jakość obsługi klienta w urzędach administracji publicznej

Streszczenie

W artykule podjęto próbę zbadania jakości świadczonych usług w jednym 
z urzędów miast. Badanie przeprowadzono z zastosowaniem metody SERVQUAL.  
Po analizie wyników można wysunąć wniosek, iż klienci badanego urzędu 
są umiarkowanie zadowoleni z poziomu usług świadczonych na ich rzecz. Okre-
ślono też kilka elementów, które wymagają poprawy, aby satysfakcja była jeszcze 
większa.

Słowa kluczowe: jakość, urząd, klient, SERVQUAL.

Kody JEL: D22, D83, H49, H83, M14, M31

Wstęp

Głównym celem instytucji publicznych jest służenie społeczności lokalnej, a także 
świadczenie usług na wysokim poziomie. W literaturze już od dłuższego czasu interesowa-
no się koncepcją zarządzania jakością w urzędach oraz oceną poziomu usług świadczonych 
przez te instytucje. 

W Polsce panuje przekonanie, iż jakość usług świadczonych przez organy administracji 
publicznej nie stoi na wysokim poziomie. Zasadniczym celem badań był więc pomiar jako-
ści postrzeganej przez interesantów w urzędzie administracji publicznej. Badanie przepro-
wadzono w urzędzie miasta wojewódzkiego, liczącym ponad 150 tys. mieszkańców. 

Do zbierania danych źródłowych dotyczących postrzeganej jakości usług świadczonych 
interesantom przez pracowników urzędu miasta użyto kwestionariusza. W badaniu zastoso-
wano metodę SERVQUAL. Dzięki niej można zmierzyć lukę między oczekiwaniami klien-
tów a percepcją rzeczywiście otrzymanej usługi. Nosi ona nazwę luki jakości.

Jeśli przyjmiemy, że jakość to różnica między oczekiwaniami a doświadczeniem usłu-
gobiorcy względem określonej usługi, to według tego stwierdzenia można wyznaczyć trzy 
różne sytuacje, w których:
 - realizacja usługi zyskuje niską ocenę jakościową – klient jest nią zdegustowany i nieza-

dowolony, czyli jakość oczekiwana przewyższa jakość otrzymaną;
 - realizacja danej usługi jest akceptowana, czyli jakość oczekiwana równa się jakości 

otrzymanej;
 - realizacja usługi zyskuje wysoką ocenę jakościową – klient jest usatysfakcjonowany, 

czyli jakość oczekiwana jest niższa od jakości otrzymanej.
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Badanie prowadzono od stycznia do czerwca 2011 roku. Ankieta dostępna była w wersji 
papierowej w komórkach organizacyjnych urzędu miasta, w sali operacyjnej biura obsługi 
klienta oraz w wersji elektronicznej na prowadzonych przez urząd stronach internetowych. 
W ramach przeprowadzonego badania wpłynęły łącznie 102 ankiety, 96 w formie papiero-
wej oraz 6 w wersji elektronicznej.

Teoretyczne aspekty zarządzania jakością w administracji publicznej

Pierwszymi teoretykami, którzy ukształtowali klasykę teorii jakości byli Armand Vallin 
Feigenbaum, Joseph Moses Juran i William Edwards Deming. Ich poglądy głosiły, że po-
ziom jakości jest determinowany przez stopień zadowolenia klienta. A.V. Feigenbaum (1989, 
s.. 22) twierdził, że jakość jest efektem organizacji i zarządzania, czyli dobrze zorganizo-
wanego procesu. Deming uważał, że jakość to przewidywany stopień jednorodności i nie-
zawodności, przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku (Makarski 
2005, s. 117-118). Twórca koncepcji „zero defektów”, Philip Bayard Crosby, przedstawił 
jakość jako zgodność z wymaganiami oraz twierdził, że doskonalenie jakości jest perma-
nentnym procesem, a nie programem, który się kończy (Figlewicz 2011). Kojarzy się ona 
także z tworzoną i oferowaną konsumentowi wartością (Zymonik 2002, s. 61-64). 

Słowo „administracja” wywodzi się od łacińskiego administrare. Oznacza ono posłu-
gę, pomoc, kierowanie sprawami, sprawowanie czynności, służenie czemuś lub komuś 
(Wawak 2002, s. 105-110). Wynika z tego, że głównym zadaniem administracji jest służenie 
społeczeństwu i zaspokajanie jego potrzeb poprzez świadczenie usług właściwej jakości 
(Skrzypek 2002, s. 86-90). 

Marzena Baryluk i Magdalena Orłowska (2011, s. 37-47) opisują badania, które doty-
czyły jakości usług świadczonych przez instytucje sektora publicznego. Wskazują one jako 
przykład sytuację, w której pracownik urzędu nie chciał obsłużyć klienta, ponieważ zostało 
mu już tylko 15 minut do końca pracy. Nie docierały do niego argumenty, iż przyjęcie wnio-
sku zajmie tylko 5 minut.

Wszystkie cechy usług warunkujące zdolność do zaspokojenia stwierdzonych i poten-
cjalnych potrzeb społecznych są definiowane jako jakość. Jest ona determinowana przez 
prawidłowe działanie organizacji, a także realizowane przez nią zadania i świadczenia, 
które mogą potrzebować modyfikacji i wprowadzenia zmian (Kożuch, Markowski 2005,  
s. 91-96). 

Rozpatrując znaczenie obsługi klienta w administracji publicznej należy zwrócić uwagę 
na pracowników urzędu, którzy współtworzą ten proces, jak również na materialne warun-
ki świadczenia usług. Na ich świadczenie wpływają pewne elementy kapitału ludzkiego 
(komponenty zawodowe i osobiste), które leżą po stronie pracownika oraz kapitał struktu-
ralny (komponenty organizacyjne). Do komponentów zawodowych można zaliczyć wszyst-
ko to, co jest pracownikowi niezbędne, aby profesjonalnie załatwić sprawę, z którą przy-
chodzi klient. Są to na przykład przystępność, chęć pomocy czy uprzejmość pracowników. 
Komponenty osobiste to atmosfera, w jakiej przyszło klientowi załatwić sprawę. Wymienić 
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tutaj można komunikatywność, okazywanie troski i szacunku klientowi oraz zrozumienie 
jego potrzeb. Komponenty organizacyjne tworzą „ramy przeciętności”. Są nimi na przykład 
procedury, standardy, uregulowania prawne. Warto zaakcentować, że klient odbiera pracow-
nika całościowo. Nie różnicuje sytuacji, w których ma do czynienia z kompetencjami twar-
dymi czy miękkimi pracownika, ale łączy wszystkie trzy (zawodowe, osobiste, organizacyj-
ne) komponenty w jedną całość. Należy pamiętać, że klient widzi instytucję przez pryzmat 
jej przedstawiciela. Jeśli urzędnik i jego działania odbierane są pozytywnie, to cały urząd 
również tak będzie odbierany (Gajdzik 2003, s. 7-11). 

Bugdol (2008, s. 8-10) podkreśla, że odnosząc się do usługi największy wpływ na jakość 
ma zachowanie ludzkie, a dokładniej jego zmienność. Urzędnicy mogą odejść od realizacji 
procesów zgodnie z procedurami. Mogą zmieniać ich bieg lub wprowadzać swoje własne 
zasady. Piotr Sztompka (2007, s. 76-81) potwierdza, że ludzie mogą zwrotnie modyfikować 
sposób postępowania na podstawie osiągniętych wcześniej cząstkowych wyników. Mogą 
wprowadzać poprawki, powstrzymywać się od interakcji, rezygnować z nich i wycofywać 
się, „cechują się refleksyjnością”. Ta ich zmienność wynika z obawy przed złymi decyzjami. 

W administracji publicznej nie wykorzystuje się należycie umiejętności pracowników. 
W urzędach dość często decyzje podejmują inne osoby niż te, które obsługują klienta. Warto 
więc ograniczyć subiektywny charakter usług poprzez:
 - ograniczanie zależności – przydatne w tym są technologie informatyczne;
 - stworzenie zbiorowych baz danych, dzięki czemu realizacja usług będzie sprawniejsza; 
 - ograniczanie zmienności (poprzez tworzenie wewnętrznych procedur i standardów ja-

kości);
 - delegowanie władzy i uprawnień decyzyjnych, a także wprowadzanie elementów reengi-

neeringu (Belgrave 1995, s. 310-316).
Bugdol (2008, s. 158-161) zwraca uwagę administracji publicznej na kształtowanie kul-

tury zaufania. Brak zaufania prowadzi do dłuższego czasu podejmowania decyzji, do ich 
błędnego podejmowania lub do wykonywania zadań nikomu niepotrzebnych. Brak zaufania 
dotyczy praktycznie każdej relacji. Klient nie ufa urzędnikowi, urzędnik nie ufa klientom. 

Zarządzanie jakością w urzędzie jest dobrym sposobem poprawy jego wizerunku po-
przez polepszanie organizacji pracy, a to z kolei powinno spowodować wzrost zadowolenia 
lokalnej społeczności. Ma to więc znaczenie promocyjne, gdyż poprawia się wówczas wia-
rygodność urzędu i jego pracowników wobec klientów. 

Wyniki badań własnych

W badaniu wzięły udział łącznie 102 osoby, z czego 55% to kobiety, a pozostałą część 
(45%) stanowili mężczyźni. Badana populacja reprezentowana była przez osoby w różnym 
wieku. Najwięcej osób mieściło się w przedziale wiekowym od 26 do 45 lat (47%). Kolejne 
29% badanych stanowiły osoby w wieku między 46 a 65 lat. Poniżej 25. roku życia było 
14% badanych. Najmniej osób tworzyło grupę w wieku powyżej 65 lat (10%).  
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Na etapie projektowania kwestionariusza wybrano 23 elementy, które mogą wpływać na 
jakość świadczonej usługi. Dotyczyły one czterech podstawowych kryteriów pracy urzędu: 
personelu obsługującego interesanta, organizacji pracy urzędu, procedur (sposobów) zała-
twienia spraw oraz komunikacji urzędu z interesantami. Następnie poproszono responden-
tów, żeby ocenili w skali od 1 do 5 każdy czynnik. Ocena miała odzwierciedlać znacze-
nie wskazanych elementów w obsłudze. Wyniki przedstawiono na wykresie 2. Największe 
znaczenie w postrzeganiu jakości obsługi klientów mają: infomaty, Internet bezprzewo-
dowy czy dostępność punktu ksero (4,64), czytelne  oznakowanie poszczególnych miejsc 
w urzędzie (4,62), a także krótki czas załatwienia sprawy (4,60). Na kolejnych miejscach 
w rankingu ważności czynników kształtujących jakość znalazły się takie elementy, jak: do-
stępność punktu obsługi interesanta (punktu informacyjnego), dostępność informacji o pra-
wach interesanta, strona internetowa urzędu i jej czytelność oraz szybkość bieżącej obsługi. 

Respondenci przychodzili do urzędu w celu załatwienia różnych spraw. Najwięcej z nich, 
bo aż 42,9% chciało uzyskać informacje; 30,6% badanych przyszło do urzędu, aby złożyć 
podanie, wniosek bądź prośbę. Strukturę badanych interesantów w odniesieniu do celu ich 
wizyty zobrazowano na wykresie 1.

Wykres1 
Struktura badanych respondentów uwzględniająca cel wizyty w urzędzie

Źródło: opracowanie własne.
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Najmniejszą wagę klienci przywiązują do warunków lokalowych wraz z wyposażeniem 
biurowym (4,15).

Respondenci poproszeni zostali również o dokonanie rzeczywistej oceny usługi, z której 
korzystali w urzędzie. Dane przedstawione na wykresie 3 można w sposób umowny zasze-
regować w trzy grupy. Do pierwszej, najwyżej ocenionej w granicach punktów 4,21-4,45, 
można zaliczyć takie elementy jak: obecność punktu obsługi interesanta, schludny wygląd 
pracowników urzędu i kulturę osobistą urzędników. 

Respondenci nie narzekali na zbyt długi czas rozpatrywania czy załatwiania ich spraw. 
Wysoko oceniono oznaczenia urzędu oraz szybkość obsługi interesanta. Urząd jest raczej 
dobrze zorganizowany i petenci nie tracą dużo czasu w kolejkach. Dodatkowo na uznanie 
zasługuje odpowiedzialność urzędników i czytelny sposób przekazywania przez nich infor-
macji.

Wykres 2 
Znaczenie poszczególnych elementów w obsłudze interesanta

Źródło: jak w wykresie 1.

W drugiej grupie, którą określono poziomem ocen w przedziale punktowym 4,00-4,24 
znalazły się: ciekawa strona internetowa urzędu, godziny przyjmowania interesantów, elek-
troniczny punkt informacji, znajomość przepisów i procedur, profesjonalizm (kompetencje) 
urzędników, warunki lokalowe, wyposażenie biurowe, lokalizacja urzędu, udostępnianie 
informacji o prawach interesanta oraz załatwienie spraw w „jednym miejscu” (nie wszyst-



JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W URZĘDACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ100

W przypadku parkingów i przystosowania urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
badanie potwierdziło stan faktyczny. Wokół urzędu brakuje miejsc do zaparkowania sa-
mochodu. Podobnie jest z jego infrastrukturą, która niestety nie sprzyja osobom niepełno-
sprawnym. Dodatkowo po analizie ocen interesantów, można wysnuć wniosek, że urząd 
poddany badaniu nie do końca nadąża za postępem. Wskazuje na to niska ocena wynikająca 
z braku możliwości skorzystania z infomatów czy Internetu, a także z płatności przelewem. 
Natomiast punkt obsługi klienta dobrze wypełnia swoją rolę. Klienci chętnie z niego korzy-
stają. 

Konfrontując oczekiwania klientów z percepcją usług świadczonych przez badany urząd, 
otrzymano luki jakości, które przedstawiono na wykresie 4. Można zauważyć, że wszystkie 
luki jakości charakteryzują się ujemną wartością. Oznacza to, że żaden czynnik wykorzy-
stany do oceny pracy urzędu, nie zapewnia satysfakcji społeczności lokalnej. Każdy badany 
aspekt można poprawić i usprawnić.

kie wydziały urzędu miasta znajdują się w jednej lokalizacji). W grupie trzeciej, niżej oce-
nionych (3,28-3,90) czynników, można znaleźć: infomaty, Internet bezprzewodowy, ksero, 
zachowanie prywatności, płatności przelewem lub kartą, warunki socjalne, przystosowanie 
urzędu do osób niepełnosprawnych oraz parking dla interesantów.

Wykres 3 
Ocena rzeczywista usług

Źródło: jak w wykresie 1.



101ADAM RUDZEWICZ, JACEK MICHALAK

Wykres 4 
Luki jakości w konfrontacji oczekiwań i percepcji usług świadczących przez urząd

Źródło: jak w wykresie 1.

Najmniejszą luką jakości (-0,01) charakteryzują się takie czynniki, jak: kultura osobista 
pracowników, znajomość przez nich przepisów i procedur oraz schludny wygląd urzędni-
ków (-0,02). Badani klienci urzędu są zadowoleni z istniejącego punktu obsługi klienta. 
Funkcjonuje on bardzo dobrze w organizacji i przyczynia się do wzrostu ogólnego poziomu 
jakości jaki oferuje urząd. Luka jakości o wartości minus 0,07 jest do zaakceptowania. 

Większe niezadowolenie respondentów występuje przy czynnikach, przy których wyli-
czone wartości luk jakości przekroczyły poziom minus pół punktu. Można tutaj wymienić 
brak poczucia prywatności, utrudnione korzystanie z toalet, brak dostępności do Internetu, 
czy brak miejsc parkingowych.

Przyglądając się uważnie wartościom luk jakości, można dojść do wniosku, że mimo ich 
ujemnej skali, rzeczywista ocena pracy urzędu nie odbiega dalece od oczekiwań interesan-
tów. Są to ułamki, często poniżej czterech dziesiątych punktu. Oczywiście, że znacznie ko-
rzystniej byłoby, gdyby luki jakości wyraźnie charakteryzowały się skalą dodatnią i do tego 
z pewnością należy dążyć. Jednak trudno byłoby jednoznacznie stwierdzić, że jakość pracy 
urzędu jest niska. Jest raczej, delikatnie mówiąc, umiarkowana, ale na pewno nie odstrasza-
jąca i nie zniechęcająca. Czynniki dotyczące obsługi formalnej i merytorycznej interesanta 
nieznacznie odbiegają od oczekiwań respondentów. Stosunkowo większe niedostosowanie 
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funkcjonowania urzędu względem oczekiwań respondentów dotyczy obszaru związanego 
z wygodą i komfortem kontaktu interesanta z urzędem.

Interesanci oczekują większej ilości informacji na temat spraw, które chcą załatwić, 
a także brakuje im możliwości chociaż częściowego załatwienia spraw „poza murami urzę-
du” (elektronicznie). 

Jeśli urząd chce kształtować pozytywne relacje z mieszkańcami, powinien podjąć działa-
nia usprawniające obsługę spraw przez Internet. Możliwości takie daje doskonalenie progra-
mów informatycznych, które pomagają w załatwieniu spraw na odległość. Dzięki nim moż-
na będzie szybko i sprawnie pobrać wniosek z prawidłowo działającej strony internetowej 
urzędu, wypełnić go i równie bezproblemowo odesłać drogą elektroniczną. 

Elementem, który w znaczący sposób usprawniłby działanie organizacji jest zaprojekto-
wanie i implementacja zintegrowanego systemu informatycznego, który łączyłby niezależne 
systemy w urzędzie. Dzięki temu przepływ informacji i danych zdecydowanie poprawiłby 
pracę urzędników, którzy w sprawniejszy sposób mogliby udzielać informacji interesantom. 

Zdecydowanym ułatwieniem dla interesantów byłoby udostępnienie urzędowych infor-
macji poza urzędem, czyli na przykład w lokalnej prasie czy na stanowiskach informacyj-
nych w mieście. 

Kolejnym elementem, istotnie wpływającym na zadowolenie klientów, jest przekazywa-
na im informacja. Powinno przykładać się większą uwagę, aby udzielając informacji wy-
czerpać temat, zachować rzetelność, profesjonalizm i nikogo nie wprowadzić w błąd. 

Badanie jakości postrzeganej przez klientów urzędu miasta jest niezwykle trudne. 
Wynika to przede wszystkim ze złożoności pojęć „jakość” oraz „usługi realizowane przez 
organy administracji publicznej”. Badania i przemyślenia na temat jakości świadczonych 
usług przez organy administracji publicznej mają tym większy sens, im bardziej poprawiają 
zadowolenie klienta. 

Po analizie wyników można wysnuć wniosek, iż interesanci badanego urzędu są umiar-
kowanie zadowoleni, bądź, trzymając się dokładniej przyjętych aspektów metodycznych, 
minimalnie niezadowoleni  z usług świadczonych na ich rzecz. Określono też kilka ele-
mentów, które wymagają poprawy, aby satysfakcja była jeszcze większa. Przede wszystkim 
należy zwrócić uwagę na zorganizowanie parkingu dla interesantów oraz przystosowanie 
infrastruktury urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Kolejnym elementem poprawiającym obsługę klienta jest udoskonalenie procesów zwią-
zanych z załatwianiem spraw przez Internet i elektronicznym kontaktem z urzędem, przez 
wykorzystanie potencjału drzemiącego w nowych technologiach. 

Badania przeprowadzono w 2011 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele aspektów 
funkcjonowania urzędu zostało już usprawnionych. Na przykład na terenie urzędu i w jego 
pobliżu jest dostępny Internet bezprzewodowy. Ponadto został uruchomiony dodatkowy 
punkt obsługi interesanta na terenie jednego z hipermarketów. Wyniki badań zostały potrak-
towane przez decydentów miejskich z należytą uwagą. Mieszkańcy miasta i ich oceny  trak-
towane są w sposób poważny, a jakość obsługi interesanta w przedstawionym przykładzie 
nie jest mrzonką.
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Quality of Client Service in Public Administration Offices

Summary

In the article, there is made an attempt to survey the quality of services provided 
in one of urban offices. The survey was carried out with application of the SERVQUAL 
method. Based on the analysis of findings, one may draw a conclusion that clients 
of the office surveyed are moderately satisfied with the level of services provided 
for them. There are also defined a few elements deserving improvement in order to 
make satisfaction still greater.

Key words: quality, office, client, SERVQUAL.

JEL codes: D22, D83, H49, H83, M14, M31
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Качество обслуживания клиента в учреждениях государственного 
управления

Резюме

В статье предприняли попытку изучить качество оказываемых услуг  
в одном из городских управлений. Изучение провели с применением метода 
SERVQUAL. На основе анализа результатов можно сделать вывод, что кли-
енты обследуемого учреждения умеренно довольны уровнем услуг, оказыва-
емых им. Определили также несколько элементов, которые требуют улучше-
ния, чтобы удовлетворение было еще более высоким.

Ключевые слова: качество, управление, клиент, SERVQUAL.
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