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........................... ............................................ 

Pieczątka nagłówkowa komórki ankietującej 

 

Ankieta 
 

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. W ten sposób chcemy poznać Państwa 
opinię o pracy Urzędu oraz podjąć działania zmierzające do spełniania Państwa oczekiwań. 

 

1. Jak oceniają Państwo poziom zadowolenia z wykonanej usługi: 

bardzo dobry   dobry  zadowalający  niezadowalający  

.............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2. Jak oceniają Państwo poziom obsługi w  Punkcie Obsługi Interesanta: 

 bardzo dobry dobry  zadowalający niezadowalający 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

3. Jak oceniają Państwo czas realizacji (liczba dni) ............... zleconej usługi: 

 odpowiedni krótszy niż oczekiwano   za długi 

.............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4. Jak oceniają Państwo ceny świadczonych usług: 

 możliwe do zaakceptowania  za wysokie  nie mam zdania 

5. Czy korzystają Państwo z usług innego laboratorium wzorcującego: 

 nie  

 tak, w dziedzinie ........................................................................................................................
  

6. Z jakiego powodu zlecają Państwo przyrządy pomiarowe do wzorcowania: (można wybrać kilka odpowiedzi) 

 dbałość o zapewnienie odpowiedniej jakości oferowanych wyrobów/usług 

 zapewnienie spójności pomiarowej własnego wyposażenia pomiarowego  

 wymagania auditorów systemu jakości 

 wymagania odbiorców 

 inne ................................................................................................................................................ 
 

ciąg dalszy na stronie 2 

prosimy o wpisanie Państwa uwag 

prosimy o wpisanie Państwa uwag 

prosimy o wpisanie Państwa uwag 
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7. Uwagi dodatkowe, które chcielibyście Państwo przekazać w celu podniesienia poziomu świadczonych 

przez Urząd usług: ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

8. Jakie rodzaj przyrządów wzorcują Państwo poza OUM Szczecin lub przewidują konieczność 
wzorcowania w przyszłości (prosimy zaznaczyć lub wpisać właściwe): 

 nie wiem 

 oczekuję wzorcowania (prosimy o podanie liczby sztuk w kolumnie 3 oraz wstawienie znaku 
„X” w odpowiednich wierszach kolumn 4 lub 5) 
 

Lp Rodzaj Przyrządu Szt. 
Rodzaj oczekiwanej usługi 

akredytowana nieakredytowana 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

 

Informacja o kliencie: 

 osoba prywatna   mała firma (do 5 osób) 

  firma zatrudniająca do 50 osób   firma zatrudniająca powyżej 50 osób 
 

 

Data wypełnienia ankiety: ………………………………… 
 

Dane kontaktowe (nie są wymagane): 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy .............................................................................................................. 

Adres ....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Dziękujemy i zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług. 


	.......................................................................

