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Dokument przygotowano na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego — Departamentu 

Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego na podstawie 102 audytów telefonicznych zrealizowanych 

w wylosowanych gminach Województwa Małopolskiego.  

 

Ze strony Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego badaniami kierowali Agnieszka 

Górniak i Rafał Poniewski.  

 

Ze strony CEM w procesie badawczym uczestniczyli prof. Jan Jerschina (nadzór merytoryczny), 

Szymon Beźnic, Mariola Fulbiszewska, Dominika Lalik-Budzewska, ElŜbieta Lesińska, Dorota Micek, 

Łukasz Pytliński, Aneta Radłowska-Działo.   

 

Badania przeprowadzono w dniach 25.08.2009 — 02.09.2009 techniką ‘tajemniczego klienta’ (Mystery 

Client) na podstawie scenariusza audytu. Zawartość scenariusza została uzgodniona ze 

Zleceniodawcą. 
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1. Informacja o badaniu 

1.1 Metodologia badań 

 Technika badawcza: audyty telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) realizowane 

z Pracowni Badań Telefonicznych firmy CEM w Krakowie. 

 Termin szkolenia: audyty wykonywało 3 audytorów CEM przeszkolonych w realizacji badania 

w dniu 25 sierpnia 2009 r. 

 Termin badania: audyty realizowane były w dniach od 25 sierpnia do 2 września 2009 r. 

 Narzędzie badawcze: wywiad prowadzony był według standaryzowanego scenariusza audytu 

przetestowanego przed rozpoczęciem badań w trakcie 8 wywiadów pilotaŜowych. Scenariusz został 

przygotowany przez CEM w porozumieniu ze Zleceniodawcą. Przygotowanie scenariusza zostało 

poprzedzone analizą informacji na temat: najczęściej zadawanych przez przyszłych przedsiębiorców 

pytań, odpowiedzi urzędów, procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej 

i praktycznych problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców w trakcie zakładania działalności 

gospodarczej. 

 Przebieg audytu: audytorzy dzwonili do urzędów i przedstawiali się jako osoby, które planują w 

najbliŜszej przyszłości załoŜenie własnej działalności gospodarczej (w zaleŜności od płci audytora była 

to działalność związana z usługami budowlanymi – wykończenia wnętrz lub działalnością krawiecką). 

W związku z faktem, Ŝe, jak wskazał pilotaŜ, urzędnicy obsługujący przedsiębiorców cechowali się 

tendencją do wskazywania, Ŝe najwłaściwszą formą uzyskania informacji jest osobista wizyta w 

urzędzie, a nie rozmowa telefoniczna, audytorzy uprzedzali swoich rozmówców, Ŝe są dopiero na 

etapie podejmowania decyzji co do załoŜenia własnej działalności, a rozmowa telefoniczna przybliŜając 

procedury i dostarczając informacji o kosztach i czasochłonności podjętych zabiegów ma pomóc w 

podjęciu ostatecznej decyzji. Po tym wstępie audytor prosił o przedstawienie kolejnych kroków 

procedury, doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania i informacje na temat moŜliwości 

pozyskania środków pomocowych zarówno na rozpoczęcie działalności, jak i na inwestycje w trakcie 

jej prowadzenia. W zaleŜności od ilości informacji udzielanych przez urzędników poszczególne 

rozmowy trwały od 8 do 23 minut. 

 Próba badawcza: badania prowadzone były na losowej próbie urzędów gminnych i miejskich 

województwa małopolskiego. Operatem losowym była baza urzędów dostarczona przez 

Zleceniodawcę. 

 Wielkość i dobór próby: projekt badań zakładał realizację 100 audytów. Łącznie zrealizowano 

102 audyty w 100 urzędach (w dwóch urzędach zrealizowano po 2 audyty). Zastosowano dobór 

nieproporcjonalny losowy z załoŜeniem nadreprezentacji urzędów miejskich, aby umoŜliwić dokonanie 

porównania z urzędami gminnymi (31 audytów zrealizowano w urzędach miejskich, natomiast 

pozostałe w urzędach gminnych).  
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1.2 Sposób oceny audytowanych urzędów 

 Kryteria oceny: ostatecznym rezultatem badania jest ocena audytowanych urzędów dokonana 

na podstawie dwóch kryteriów: faktu udzielania przez audytowanych urzędników odpowiedzi na 

pytania audytorów w poszczególnych kwestiach poruszanych w trakcie wywiadów oraz subiektywna 

ocena dokonywana przez audytorów tzw. ‘miękkich’ cech audytowanych – komunikatywności, 

zaangaŜowania, uprzejmości, skłonności do udzielania pomocy w aspektach, które formalnie nie leŜą 

w zakresie kompetencji urzędników. Ten ostatni aspekt moŜe być traktowany jako element 

zaangaŜowania i niejako wykraczania poza pewne stereotypowe role.   

 Budowa skali ocen: biorąc pod uwagę fakt, Ŝe obecnie nie istnieją ściśle skodyfikowane 

procedury dotyczące obsługi informacyjnej osób rozpoczynających działalność gospodarczą, 

zbudowana skala ocen ma charakter arbitralny i opiera się na załoŜeniu, Ŝe urzędnik poproszony 

o przedstawienie procedury związanej z zakładaniem działalności gospodarczej powinien dostarczyć 

jak największą ilość informacji w sposób spontaniczny (bez pytań wspomagających, które 

w rzeczywistej sytuacji mogą się nie pojawić). Tak więc punktowana jest zarówno odpowiedź 

spontaniczna jak i wspomagana. Brak punktu wynika z braku wiedzy audytowanego na określony 

temat. Przyjęto, Ŝe oferta pomocy ze strony urzędu w zakresie wypełniania wniosku i wyszukania PKD 

punktowana będzie podwójnie.  

 Zakres skali ocen: maksymalna liczba punktów, którą mógł uzyskać kaŜdy z audytowanych 

wynosi 105, przy czym za dostarczone w trakcie rozmowy informacje i porady audytowany mógł 

otrzymać maksymalnie 55 punktów, a za ocenę subiektywną poszczególnych cech audytowanego 

i ogólnego wraŜenia z rozmowy 50 punktów (pięć elementów, z których kaŜdy był oceniany na skali 

10-punktowej). Maksymalna liczba punktów jest wiec sumą punktów uzyskanych w tych dwóch 

aspektach. Szczegółowa punktacja przedstawiona została w dalszej części materiału – w większości 

przypadków odpowiedź spontaniczna otrzymuje 2 punkty, wspomagana 1 punkt (niŜszą punktację 

przyjęto np. w przypadku informacji o załoŜeniu konta oraz wyrobieniu pieczątki, ze względu na niŜszą 

rangę tych informacji w całościowej procedurze zakładania działalności). 
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1.3 Skala ocen 

W badaniach zastosowano następującą skalę ocen: 

Tabela 1. Skala ocen 

Ia. Prezentacja procedury zakładania firmy - 
informacje  

Spontanic
znie 

Po 
dopytaniu Brak Max liczba 

pkt. 

Gdzie naleŜy się zgłosić? 2 1 0 2 

Jakie dokumenty naleŜy ze sobą przynieść? 2 1 0 2 

Czy przedstawiono kolejne kroki procedury? 2 1 0 2 

Czy wskazano – ZUS? 2 1 0 2 

Czy wskazano – Urząd Skarbowy? 2 1 0 2 

Czy wskazano – Urząd Statystyczny? 2 1 0 2 

Czy wskazano – bank? 1 0,5 0 1 

Czy wskazano – wyrobienie pieczątki? 1 0,5 0 1 

Czy poinformowano, jak długo będzie trwała cała 
procedura? 2 1 0 2 

Czy poinformowano o kosztach procedury? 2 1 0 2 

Czy poinformowano, gdzie moŜna znaleźć bardziej 
szczegółowe informacje na temat procedury i 
sposobu wypełniania wniosku? 

2 1 0 2 

Czy moŜna je znaleźć w Internecie? 2 1 0 2 

Czy poinformowano, gdzie moŜna znaleźć wniosek o 
zarejestrowanie działalności? 

2 1 0 2 

Czy moŜna go znaleźć w Internecie? 2 1 0 2 

Czy moŜna zawiesić wykonywanie działalności 
gospodarczej? - 1 0 1 

Na jak długo maksymalnie moŜna zawiesić 
wykonywanie działalności? 

- 1 0 1 

Co trzeba zrobić aby zawiesić wykonywanie 
działalności? 

- 1 0 1 

Ia. Ogółem    29 

 

Ib. Prezentacja procedury zakładania firmy – 
pomoc  

Spontanic
znie 

Po 
dopytaniu Nie Max liczba 

pkt. 

Czy w urzędzie moŜemy liczyć na pomoc w 
wypełnieniu wniosku? 4 2 0 4 

Czy w urzędzie moŜemy liczyć na pomoc przy 
wyborze PKD? 4 2 0 4 

Ib. Ogółem 
   

8 

 

II. Skłonność do udzielania porad  - Tak Nie Max liczba 
pkt. 

Forma opodatkowania – czy udzielono porady? - 1 0 1 

Rozliczanie VAT – czy udzielono porady? - 1 0 1 

II. Ogółem 
   

2 
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IIIa. Pozyskanie środków na rozpoczęcie 
działalności  

Podano 
szczegóło

wo 

Podano 
ogólnie 

/wskazano 
Brak Max liczba 

pkt. 

Gdzie moŜna pozyskać środki (czy podano konkretną 
instytucję)?  2 1 0 2 

Gdzie szukać informacji na ten temat (czy podano 
adres, telefon, stronę internetową)? 2 1 0 2 

Na jakie cele moŜna pozyskać środki?  2 1 0 2 

Jakie są warunki pozyskania środków?  - 1 0 1 

Czy moŜna liczyć na pomoc ze strony urzędu w 
zakresie pozyskania środków? 

- 1 0 1 

IIIa. Ogółem 
   

8 

 

IIIb. Pozyskanie środków w trakcie 
działalności  

Podano 
szczegóło

wo 

Podano 
ogólnie 

/wskazano 
Brak 

Max liczba 
pkt. 

Gdzie moŜna pozyskać środki (czy podano konkretną 
instytucję)?  2 1 0 2 

Gdzie szukać informacji na ten temat (czy podano 
adres, telefon, stronę internetową)? 

2 1 0 2 

Na jakie cele moŜna pozyskać środki?  2 1 0 2 

Jakie są warunki pozyskania środków?  - 1 0 1 

Czy moŜna liczyć na pomoc ze strony urzędu w 
zakresie pozyskania środków? - 1 0 1 

IIIb. Ogółem 
   

8 

 

IV. Ocena elementów kontaktu     
Max liczba 

pkt. 

Komunikatywność 
 

10 

Uprzejmość  10 

ZaangaŜowanie  10 

Skłonność do udzielania pomocy/informacji w 
aspektach, które formalnie nie podlegają 
kompetencjom urzędników  10 

Ogólna ocena kontaktu  10 

IV. Ogółem    50 

 

    
Max liczba 

pkt. 

Suma punktów 
 

105 
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2. Główne wyniki 

2.1 Prezentacja procedury zakładania firmy – informacje 

 W niemalŜe wszystkich urzędach (97%) wskazano spontanicznie, Ŝe w celu złoŜenia wniosku 

o załoŜenie działalności gospodarczej naleŜy zgłosić się bezpośrednio do urzędu. 61% audytowanych 

spontanicznie uprzedziło równieŜ o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów. Prawie 70% 

badanych przedstawiło spontanicznie kolejne kroki procedury, a 46% poinformowało o jej kosztach 

(jeden z urzędników nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie). Z jednym wyjątkiem, wszyscy 

audytowani poinformowali równieŜ o szacunkowym czasie trwania całej procedury (41% 

spontanicznie). 

 Ponad 70% audytowanych poinformowało spontanicznie, Ŝe naleŜy zgłosić się do Urzędu 

Skarbowego i ZUS-u. 68% wskazało na Urząd Statystyczny. Tylko w pojedynczych przypadkach 

urzędnicy nie byli w stanie wymienić tych instytucji nawet po dopytaniu.  

 Tylko 23% urzędników zachęciło spontanicznie do zapoznania się z bardziej dogłębnymi 

informacjami na temat procedury zakładania działalności gospodarczej oraz sposobu wypełniania 

wniosków. AŜ 8% badanych nie potrafiło wskazać źródła takich informacji. Nieco lepiej prezentują się 

analogiczne dane na temat dostępności wniosku o rozpoczęcie działalności – 38% badanych wskazuje 

spontanicznie źródło, w którym moŜna zapoznać się z wnioskiem, a 35% podaje adres strony w 

Internecie skąd wniosek moŜna pobrać.  

 śaden z urzędów nie uzyskał maksymalnej liczby 29 punktów w dziale ‘Prezentacja procedury 

zakładania firmy – informacje’, ale 5 urzędów uzyskało po 28 punktów. W sumie 13% urzędów 

otrzymało powyŜej 25 punktów. 

2.2 Prezentacja procedury zakładania firmy – skłonność do udzielania pomocy 

 W nieco ponad połowie audytowanych urzędów urzędnicy spontanicznie proponowali pomoc 

w wypełnieniu wniosku na miejscu w urzędzie. Pozostali zadeklarowali gotowość do udzielenia pomocy 

po dopytaniu. RównieŜ około połowy badanych wskazało spontanicznie na moŜliwość pomocy przy 

wyborze PKD. Zaledwie w 3 urzędach stwierdzono, Ŝe urząd nie świadczy takiego wsparcia. 

 AŜ 38% urzędów uzyskało maksymalną liczbę punktów ze względu na deklarowaną pomoc 

w zakresie wypełnienia wniosku. 

2.3 Skłonność do udzielania porad w zakresie wyboru formy opodatkowania 

 W trakcie audytu urzędnicy poproszeni zostali o udzielenie porady w zakresie najkorzystniejszej 

formy opodatkowania dla przedstawionej przez audytora planowanej działalności gospodarczej. 

Połowa badanych udzieliła porady w tym zakresie. Jako udzielenie porady zakwalifikowano nie tylko 

wskazanie konkretnej formy opodatkowania, która z punktu widzenia urzędnika moŜe być 

najkorzystniejsza w świetle specyfiki planowanej działalności gospodarczej, ale równieŜ obiektywne 
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scharakteryzowanie poszczególnych form opodatkowania lub zaoferowanie dostarczenia w urzędzie 

wyczerpujących informacji na ten temat w postaci broszur czy poradników Urzędu Skarbowego. Z 

kolei jako nieudzielenie porady potraktowano wszelkie bezpośrednie odmowy udzielenia informacji 

bądź odsyłanie do Urzędu Skarbowego lub biura księgowego. 

 W co czwartym urzędzie udzielono pełnej porady w zakresie form opodatkowania. W połowie 

audytowanych urzędów odmówiono udzielenia jakichkolwiek porad. 

2.4 Pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności 

 Zdecydowana większość badanych zapytana o moŜliwość pozyskania środków pomocowych 

w celu dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazała konkretną instytucję, która 

takiego wsparcia udziela.  

 Po dopytaniu o źródła informacji na temat pozyskiwania środków pomocowych 69% 

audytowanych urzędników było w stanie wymienić wyłącznie nazwę instytucji, w której takich 

informacji naleŜy szukać (najczęściej Urząd Pracy). Tylko co czwarty audytowany podał dane 

kontaktowe do konkretnej instytucji. 

 Zaledwie 37% badanych było w stanie udzielić informacji dotyczących celów, na które moŜna 

pozyskać środki, jednakŜe tylko jedna osoba udzieliła konkretnej odpowiedzi – odpowiedzi pozostałych 

urzędników były bardzo ogólne. 

 Co trzeci audytowany wskazał podstawowe warunki jakie musi spełnić aplikujący o pomoc. 

Pozostali nie mieli wiedzy na ten temat. 

 śaden z urzędów nie uzyskał maksymalnych 8 punktów w przypadku doradztwa z zakresu 

pozyskania środków na rozpoczęcie działalności. NajwyŜszy wynik, 7 punktów, uzyskał tylko jeden 

urząd. W sumie 28% urzędów uzyskało co najmniej 5 punktów, jednak prawie połowa (49%) 

otrzymała nie więcej niŜ 3 punkty. 

2.5 Pozyskanie środków w trakcie działalności 

 68% badanych zapytanych o moŜliwość pozyskania środków pomocowych w celu 

dofinansowania prowadzenia działalności gospodarczej (np. na zakup maszyn, czy szkolenia) wskazało 

konkretną instytucję, która takiego wsparcia udziela.  

 W 21% urzędów badani wiedzieli, Ŝe taka pomoc jest oferowana, jednak nie byli w stanie 

wskazać konkretnej instytucji, do której naleŜy się zgłosić. 

 Po dopytaniu o źródła informacji na temat pozyskiwania środków pomocowych w trakcie 

prowadzenia działalności, połowa audytowanych urzędników była w stanie wymienić wyłącznie nazwę 

instytucji, w której takich informacji naleŜy szukać (najczęściej Urząd Pracy Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego). 
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 28% urzędników podało dane kontaktowe do konkretnej instytucji, a 6% wskazało na źródła 

w Internecie, w których moŜna szukać informacji na ten temat.  

 Zaledwie 11% badanych było w stanie udzielić informacji dotyczących celów, na które moŜna 

pozyskać środki. 

 Tylko 5 audytowanych wskazało podstawowe warunki jakie musi spełnić aplikujący 

o dofinansowanie. Pozostali nie mieli wiedzy na ten temat. 

 śaden z urzędów nie uzyskał maksymalnych 8 punktów równieŜ w przypadku doradztwa 

z zakresu pozyskania środków w trakcie działalności. NajwyŜszy uzyskany wynik to 6 punktów. 

W sumie zaledwie 9 urzędów uzyskało co najmniej 5 punktów. 69% urzędów otrzymało nie więcej niŜ 

3 punkty, a co dziesiąty ma 0 punktów. 

2.6 Ocena elementów kontaktu 

 Ponad 60% audytowanych ocenionych zostało bardzo wysoko ze względu na komunikatywność. 

Średnia ocena na skali 0-10 wyniosła 8,6 punktu. 

 Prawie 70% audytowanych zostało zakwalifikowanych jako bardzo uprzejmi rozmówcy. Średnia 

ocena na skali 0-10 wyniosła 8,8 punktu. 

 W sumie prawie 90% badanych ocenionych zostało w miarę wysoko (co najmniej 7 punktów na 

skali 0-10) ze względu na zaangaŜowanie. Średnia ocena na skali 0-10 wyniosła 8,5 punktu. 

 Co naturalne, najniŜej kształtuje się ocena skłonności do udzielania informacji w aspektach, 

które formalnie wykraczają poza zakres kompetencji osoby udzielającej informacji. Średnia ocena na 

skali 0-10 wyniosła 7,7 punktu, a tylko 41% badanych ocenionych tu zostało na 9 lub 10 punktów. 

 Ogólna ocena kontaktu w przypadku 68% badanych kształtuje się na poziomie 9-10 punktów. 

Zaledwie 2 urzędy otrzymały po 4 punkty. Średnia ocena na skali 0-10 wyniosła 8,7 punktu. 

2.7 Sumaryczna ocena wszystkich aspektów  

 Sumaryczna ocena wszystkich aspektów wykazuje, Ŝe 13% urzędów uzyskało wyniki bardzo 

dobre: 90 punktów i więcej na 105 moŜliwych. W świetle faktu, Ŝe osiągnięcie maksymalnej liczby 

punktów wymagało znacznego wykroczenia poza zakres wymagań, wynik ten moŜna uznać za 

satysfakcjonujący. Największą liczbę punktów – 94, uzyskały dwa urzędy.  

 Niestety co piąty urząd uzyskał wartość poniŜej 70 punktów, które wskazują na niskie wyniki. 
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3. Wyniki badań 

3.1 Dostępność komórki odpowiedzialnej za obsługę 

 Audytorzy inicjowali kontakt dzwoniąc na główny numer urzędu. W ponad 90% przypadków 

zostali przełączeni do osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji przyszłym przedsiębiorcom. 

Tylko w 9% przypadków informacji udzielała osoba, która odebrała telefon jako pierwsza. 

 

Wykres 1. Czy przełączono do odpowiedniego działu, czy teŜ odpowiedzi udziela osoba, która pierwsza 
odbiera telefon? 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 RównieŜ w około 90% audytów dla zaspokojenia wszystkich potrzeb informacyjnych 

wystarczający był jeden kontakt telefoniczny. W co dziesiątym urzędzie konieczne było wykonanie 

dwóch kontaktów telefonicznych. Najczęściej celem drugiego kontaktu było pozyskanie informacji na 

temat środków pomocowych lub porada z zakresu rozliczeń finansowych. W tych przypadkach 

urzędnicy podawali numery telefonów kompetentnych ich zdaniem instytucji lub innych pracowników 

miejscowego urzędu. 

 Nie zaobserwowano w tym wypadku róŜnic w zaleŜności od typu urzędu (Urząd Gminy versus 

Urząd Miasta/Miasta i Gminy). 

 

Wykres 2. Czy udało się uzyskać informacje przy pierwszym kontakcie telefonicznym, czy teŜ 
wymagane były kolejne kontakty? 

 

 

  

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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3.2 Prezentacja procedury zakładania działalności gospodarczej 

 W niemalŜe wszystkich urzędach (97%) wskazano spontanicznie, Ŝe w celu złoŜenia wniosku 

o załoŜenie działalności gospodarczej naleŜy zgłosić się bezpośrednio do urzędu. 61% audytowanych 

spontanicznie uprzedziło równieŜ o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów. 

W pozostałych przypadkach audytorzy musieli dopytać o tę kwestię – w jednym z urzędów 

poinformowano, Ŝe nie trzeba przedstawiać Ŝadnych dokumentów, a w kolejnym zasłoniono się 

niewiedzą w tej kwestii. 

 Prawie 70% badanych przedstawiło spontanicznie kolejne kroki procedury, a 46% 

poinformowało o jej kosztach (jeden z urzędników nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie). 

Z jednym wyjątkiem, wszyscy audytowani poinformowali równieŜ o szacunkowym czasie trwania całej 

procedury (41% spontanicznie). 

 

Wykres 3. Czy poinformowano o następujących elementach…:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

3.3 Informacja na temat innych niŜ urząd instytucji, do których naleŜy się zgłosić 

 Ponad 70% audytowanych poinformowało spontanicznie, Ŝe naleŜy zgłosić się do Urzędu 

Skarbowego i ZUS-u. 68% wskazało na Urząd Statystyczny. Tylko w pojedynczych przypadkach 

urzędnicy nie byli w stanie wymienić tych instytucji nawet po dopytaniu. 

 Co dziesiąty audytowany prezentując procedurę wskazał na konieczność załoŜenia konta, a co 

dwudziesty na wyrobienie pieczątki. Po dopytaniu o te kwestie w przypadku banku odpowiedzieć nie 

potrafiło 3% badanych, a odnośnie wyrobienia pieczątki 4%. 
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Wykres 4. Czy poinformowano o następujących elementach…:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

3.4 Wskazanie źródeł informacji na temat procedury i wniosku 

 Tylko 23% urzędników zachęciło spontanicznie do zapoznania się z bardziej dogłębnymi 

informacjami na temat procedury zakładania działalności gospodarczej oraz sposobu wypełniania 

wniosków. AŜ 8% badanych nie potrafiło wskazać źródła takich informacji. Co piąty audytowany podał 

spontanicznie adres strony internetowej, gdzie takie informacje są dostępne. Co dziesiąty jednakŜe nie 

był w stanie udzielić wskazówki, gdzie w Internecie moŜna znaleźć tego typu informacje. 

 Nieco lepiej prezentują się analogiczne dane na temat dostępności samego wniosku 

o rozpoczęcie działalności – 38% badanych wskazuje spontanicznie źródło, w którym moŜna zapoznać 

się z wnioskiem, a 35% podaje adres strony w Internecie skąd wniosek moŜna pobrać. AŜ 9% 

urzędników nie wie jednak, gdzie moŜna szukać wniosku w Internecie. 

Wykres 5. Czy wskazano gdzie szukać informacji na temat…:  

 

 

 

 

 

 

 

73%

74%

68%

9%

5%

26%

25%

30%

88%

91% 4%

1%

3%

2%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ZUS

Urząd Skarbowy

Urząd Statystyczny

Bank - załoŜenie konta

Wyrobienie pieczątki

Wskazano spontanicznie

Wskazano po dopytaniu

Nie udzielono odpowiedzi nawet po dopytaniu

23%

21%

38%

35%

70%

69%

60%

56%

8%

9%

2%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Źródło informacji na temat procedury i

sposobu wypełniania wniosku

Źródło, gdzie moŜna znaleźć wniosek o

zarejestrowanie działalności

Udzielono informacji spontanicznie

Udzielono informacji po dopytaniu

Nie udzielono informacji nawet po dopytaniu

Źródło: Opracowanie własne CEM 
na podstawie wyników badań 
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3.5 Deklarowana pomoc w wypełnianiu wniosku  

 W nieco ponad połowie audytowanych urzędów urzędnicy spontanicznie proponowali pomoc 

w wypełnieniu wniosku na miejscu w urzędzie. Pozostali zadeklarowali gotowość do udzielenia pomocy 

po dopytaniu. 

 

Wykres 6. Czy w urzędzie moŜemy liczyć na pomoc w wypełnieniu wniosku? 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 RównieŜ około połowy badanych wskazało spontanicznie na moŜliwość pomocy przy wyborze 

PKD. Zaledwie w 3 urzędach stwierdzono, Ŝe urząd nie świadczy takiego wsparcia – w dwóch z nich 

stwierdzono, Ŝe ich kompetencje ograniczają się do dostarczenia ksiąŜki z kodami, a w jednym 

zaproponowano podanie numeru telefonu do instytucji w Krakowie, która takiej pomocy 

prawdopodobnie udzieli. 

 

Wykres 7. Czy w urzędzie moŜemy liczyć na pomoc przy wyborze PKD?  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

3.6 Informacja na temat zawieszenia działalności gospodarczej 

 Wszyscy badani byli w stanie udzielić informacji na temat moŜliwości zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej i kroków jakie trzeba podjąć w tym celu. 
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 3 urzędników nie było w stanie podać długości maksymalnego okresu na jaki moŜna zwiesić 

wykonywanie działalności. 

Wykres 8. Czy udzielono informacji na temat…: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

3.7 Skłonność do udzielania porad w zakresie najkorzystniejszych form opodatkowania 

 W trakcie audytu urzędnicy poproszeni zostali o udzielenie porady w zakresie najkorzystniejszej 

formy opodatkowania dla przedstawionej przez audytora planowanej działalności gospodarczej. 

Połowa badanych udzieliła porady w tym zakresie. Jako udzielenie porady zakwalifikowano nie tylko 

wskazanie konkretnej formy opodatkowania, która z punktu widzenia urzędnika moŜe być 

najkorzystniejsza w świetle specyfiki planowanej działalności gospodarczej, ale równieŜ obiektywne 

scharakteryzowanie poszczególnych form opodatkowania lub zaoferowanie dostarczenia w urzędzie 

wyczerpujących informacji na ten temat w postaci broszur czy poradników Urzędu Skarbowego. Z 

kolei jako nieudzielenie porady potraktowano wszelkie bezpośrednie odmowy udzielenia informacji 

bądź lub odsyłanie do Urzędu Skarbowego lub biura księgowego. 

Wykres 9. Która forma opodatkowania będzie dla mnie najkorzystniejsza?  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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 Po dopytaniu o opłacalność rozliczania się jako VAT-owiec porady udzielił juŜ tylko co czwarty 

badany. 

Wykres 10. Czy korzystne będzie dla mnie rozliczanie się jako VAT-owiec? 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

3.8 Skłonność do udzielania informacji na temat środków pomocowych dla osób rozpoczynających 
działalność 

 Zdecydowana większość badanych zapytana o moŜliwość pozyskania środków pomocowych 

w celu dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazała konkretną instytucję, która 

takiego wsparcia udziela.  

 W 14 urzędach badani wiedzieli, Ŝe taka pomoc jest oferowana, jednak nie byli w stanie 

wymienić konkretnej instytucji, do której naleŜy się zgłosić. 

 

Wykres 11. Gdzie moŜna pozyskać środki (czy podano konkretną instytucję)?  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 

 Po dopytaniu o źródła informacji na temat pozyskiwania środków pomocowych 

69% audytowanych urzędników było w stanie wymienić wyłącznie nazwę instytucji, w której takich 

informacji naleŜy szukać (najczęściej Urząd Pracy). 
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 Tylko co czwarty audytowany podał dane kontaktowe do konkretnej instytucji, a zaledwie 2% 

wskazało na źródła w Internecie, w których moŜna szukać informacji na ten temat. 

Wykres 12. Gdzie szukać informacji na ten temat (czy podano adres, telefon, stronę internetową)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 

 Zaledwie 37% badanych było w stanie udzielić informacji dotyczących celów, na które moŜna 

pozyskać środki, jednakŜe tylko jedna osoba udzieliła konkretnej odpowiedzi – odpowiedzi pozostałych 

urzędników były bardzo ogólne. 

 

Wykres 13. Na jakie cele moŜna pozyskać środki?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 

 Co trzeci audytowany wskazał podstawowe warunki jakie musi spełnić aplikujący o pomoc. 

Pozostali nie mieli wiedzy na ten temat. 
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 We wszystkich audytowanych urzędach odpowiedź na pytanie o moŜliwą pomoc ze strony 

urzędu w pozyskaniu środków na rozpoczęcie działalności brzmiała negatywnie.  

Wykres 14. Jakie są warunki pozyskania środków?  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 

3.9 Skłonność do udzielania informacji na temat środków pomocowych dla osób prowadzących 
działalność 

 68% badanych zapytanych o moŜliwość pozyskania środków pomocowych w celu 

dofinansowania prowadzenia działalności gospodarczej (np. na zakup maszyn, czy szkolenia) wskazało 

konkretną instytucję, która takiego wsparcia udziela.  

 W 21% urzędów badani wiedzieli, Ŝe taka pomoc jest oferowana, jednak nie byli w stanie 

wskazać konkretnej instytucji, do której naleŜy się zgłosić. 

 Co dziesiąty badany zasłonił się w tym przypadku niewiedzą. 

 

Wykres 15. Gdzie moŜna pozyskać środki (czy podano konkretną instytucję)?  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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 Po dopytaniu o źródła informacji na temat pozyskiwania środków pomocowych w trakcie 

prowadzenia działalności, połowa audytowanych urzędników była w stanie wymienić wyłącznie nazwę 

instytucji, w której takich informacji naleŜy szukać (najczęściej Urząd Pracy i Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego). 

 28% urzędników podało dane kontaktowe do konkretnej instytucji, a 6% wskazało na źródła 

w Internecie, w których moŜna szukać informacji na ten temat.  

 AŜ co siódmy badany nie był w stanie podać Ŝadnego źródła informacji. 

Wykres 16. Gdzie szukać informacji na ten temat (czy podano adres, telefon, stronę internetową)? 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 Zaledwie 11% badanych było w stanie udzielić informacji dotyczących celów, na które moŜna 

pozyskać środki. 

 

Wykres 17. Na jakie cele moŜna pozyskać środki?  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 

 Tylko 5 audytowanych wskazało podstawowe warunki jakie musi spełnić aplikujący 

o dofinansowanie. Pozostali nie mieli wiedzy na ten temat. 

 We wszystkich audytowanych urzędach odpowiedź na pytanie o moŜliwą pomoc ze strony 

urzędu w pozyskaniu środków juŜ w trakcie prowadzenia działalności brzmiała negatywnie. 
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Wykres 18. Jakie są warunki pozyskania środków?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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4. Ocena urzędów 

4.1 Ocena urzędów: Prezentacja procedury zakładania firmy – informacje 

 śaden z urzędów nie uzyskał maksymalnej liczby 29 punktów w dziale ‘Prezentacja procedury 

zakładania firmy – informacje’, ale 5 urzędów uzyskało po 28 punktów. W sumie 13% urzędów 

otrzymało powyŜej 25 punktów. Minimalny wynik to 15 punktów i uzyskał go tylko jeden urząd. Wynik 

poniŜej 20 punktów obrazuje obsługę w co piątym urzędzie i nieco częściej są to urzędy gminne.     

Tabela 2. Prezentacja procedury zakładania firmy – informacje: uzyskane wyniki 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania 

29 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 28 

Minimalna uzyskana liczba punktów 15 

Średnia liczba punktów 22,1 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Miast/ Miast i Gmin 23,0 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Gmin 21,6 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

Wykres 19. Prezentacja procedury zakładania firmy – informacje: odsetek urzędów w poszczególnych 

przedziałach uzyskanych punktów  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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Tabela 3. Prezentacja procedury zakładania firmy – informacje: wyniki w podziale na urzędy miejskie 
i gminne 

Ogółem Urząd Miasta 
/Miasta i Gminy Urząd Gminy 

PoniŜej 20 punktów 20% 7% 25% 

20-22 punktów 36% 39% 35% 

23-25 punktów 31% 36% 30% 

PowyŜej 25 punktów 13% 19% 10% 

Podstawa 102 31 71 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

4.2 Ocena urzędów: Prezentacja procedury zakładania firmy – pomoc ze strony urzędu 

 AŜ 38% urzędów uzyskało maksymalną liczbę punktów ze względu na deklarowaną pomoc 

w zakresie wypełnienia wniosku. Minimalny wynik to 2 punkty i uzyskały go 2 urzędy. Wynik ten 

oznacza, Ŝe w tych dwóch urzędach po dopytaniu o moŜliwość pomocy wyraŜono jedynie chęć pomocy 

przy wypełnieniu wniosku odmawiając równocześnie pomocy w zakresie wyboru PKD. Urzędy gminne 

są nieco bardziej przyjazne pod tym względem niŜ urzędy miejskie. 

 

Tabela 4. Prezentacja procedury zakładania firmy – pomoc ze strony urzędu: uzyskane wyniki 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania 

8 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 8 

Minimalna uzyskana liczba punktów 2 

Średnia liczba punktów 6,0 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Miast/ Miast i Gmin 5,7 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Gmin 6,1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

Wykres 20. Prezentacja procedury zakładania firmy – pomoc ze strony urzędu: odsetek urzędów 
w poszczególnych przedziałach uzyskanych punktów  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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Tabela 5. Prezentacja procedury zakładania firmy – pomoc ze strony urzędu: wyniki w podziale na 
urzędy miejskie i gminne 

Ogółem Urząd Miasta 
/Miasta i Gminy Urząd Gminy 

2 punkty 2% 3% 1% 

4 punkty 35% 42% 32% 

6 punktów 25% 23% 25% 

8 punktów 38% 32% 41% 

Podstawa 102 31 71 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

4.3 Ocena urzędów: Skłonność do udzielania porad w zakresie formy opodatkowania 

 W co czwartym urzędzie udzielono pełnej porady w zakresie form opodatkowania. W połowie 

audytowanych urzędów odmówiono udzielenia jakichkolwiek porad. Urzędnicy w urzędach gminnych 

są znacznie częściej skłonni udzielać takich porad niŜ urzędnicy z urzędów miejskich. 

 

Tabela 6. Skłonność do udzielania porad w zakresie formy opodatkowania: uzyskane wyniki 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania 

2 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 2 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0 

Średnia liczba punktów 0,8 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Miast/ Miast i Gmin 0,4 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Gmin 0,9 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 

Wykres 21. Skłonność do udzielania porad w zakresie formy opodatkowania: odsetek urzędów w 
poszczególnych przedziałach uzyskanych punktów  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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Tabela 7. Skłonność do udzielania porad w zakresie formy opodatkowania: wyniki w podziale na 
urzędy miejskie i gminne 

Ogółem 
Urząd Miasta 

/Miasta i Gminy Urząd Gminy 

0 punktów 49% 68% 41% 

1 punkt 26% 23% 27% 

2 punkty 26% 10% 32% 

Podstawa 102 31 71 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

4.4 Ocena urzędów: Pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności 

 śaden z urzędów nie uzyskał maksymalnych 8 punktów w przypadku doradztwa z zakresu 

pozyskania środków na rozpoczęcie działalności. NajwyŜszy wyniki, 7 punktów uzyskał tylko jeden 

urząd. W sumie 28% urzędów uzyskało co najmniej 5 punktów, jednak prawie połowa (49%) 

otrzymała nie więcej niŜ 3 punkty. 

  

Tabela 8. Pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności: uzyskane wyniki 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania 

8 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 7 

Minimalna uzyskana liczba punktów 1 

Średnia liczba punktów 3,8 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Miast/ Miast i Gmin 3,7 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Gmin 3,8 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 

Wykres 22. Pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności: odsetek urzędów w poszczególnych 
przedziałach uzyskanych punktów  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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Tabela 9. Pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności: wyniki w podziale na urzędy miejskie i 
gminne 

Ogółem Urząd Miasta 
/Miasta i Gminy Urząd Gminy 

1, 2 punkty 10% 7% 11% 

3 punkty 39% 45% 37% 

4 punkty 24% 29% 21% 

5 punktów 20% 13% 23% 

6, 7 punktów 8% 7% 9% 

Podstawa 102 31 71 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

4.5 Ocena urzędów: Pozyskanie środków w trakcie prowadzenia działalności 

 śaden z urzędów nie uzyskał maksymalnych 8 punktów równieŜ w przypadku doradztwa 

z zakresu pozyskania środków w trakcie działalności. NajwyŜszy uzyskany wynik to 6 punktów. 

W sumie zaledwie 9 urzędów uzyskało co najmniej 5 punktów. 69% urzędów otrzymało nie więcej niŜ 

3 punkty, a co dziesiąty ma 0 punktów. 

  

Tabela 10. Pozyskanie środków w trakcie prowadzenia działalności: uzyskane wyniki 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania 

8 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 6 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0 

Średnia liczba punktów 2,9 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Miast/ Miast i Gmin 3,5 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Gmin 2,6 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

Wykres 23. Pozyskanie środków w trakcie prowadzenia działalności: odsetek urzędów w 
poszczególnych przedziałach uzyskanych punktów  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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Tabela 11. Pozyskanie środków w trakcie prowadzenia działalności: wyniki w podziale na urzędy 

miejskie i gminne 

Ogółem 
Urząd Miasta 

/Miasta i Gminy Urząd Gminy 

0 punktów 11% 3% 14% 

2 punkty 21% 7% 27% 

3 punkty 37% 42% 35% 

4 punkty 23% 36% 17% 

5, 6 punktów 9% 13% 7% 
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Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 

4.6 Ocena urzędów: Komunikatywność osoby udzielającej informacji 

 Ponad 60% audytowanych ocenionych zostało bardzo wysoko ze względu na komunikatywność. 

Średnia ocena na skali 0-10 wyniosła 8,6 punktu. 

  

Tabela 12. Komunikatywność osoby udzielającej informacji: uzyskane wyniki 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania 

10 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 10 

Minimalna uzyskana liczba punktów 4 

Średnia liczba punktów 8,6 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Miast/ Miast i Gmin 8,3 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Gmin 8,8 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

Wykres 24. Komunikatywność osoby udzielającej informacji: odsetek urzędów w poszczególnych 

przedziałach uzyskanych punktów  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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Tabela 13. Komunikatywność osoby udzielającej informacji: wyniki w podziale na urzędy miejskie i 

gminne 

Ogółem 
Urząd Miasta 

/Miasta i Gminy Urząd Gminy 

0-2 punkty 0% 0% 0% 

3-4 punkty 2% 3% 1% 

5-6 punktów 8% 13% 6% 

7-8 punktów 27% 32% 24% 

9-10 punktów 64% 52% 69% 

Podstawa 102 31 71 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

4.7 Ocena urzędów: Uprzejmość osoby udzielającej informacji 

 Prawie 70% audytowanych zostało zakwalifikowanych jako bardzo uprzejmi rozmówcy. Średnia 

ocena na skali 0-10 wyniosła 8,8 punktu. 

  

Tabela 14. Uprzejmość osoby udzielającej informacji: uzyskane wyniki 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania 

10 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 10 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0 

Średnia liczba punktów 8,8 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Miast/ Miast i Gmin 8,5 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Gmin 8,9 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 

Wykres 25. Uprzejmość osoby udzielającej informacji: odsetek urzędów w poszczególnych 
przedziałach uzyskanych punktów  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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Tabela 15. Uprzejmość osoby udzielającej informacji: wyniki w podziale na urzędy miejskie i gminne 

 

Ogółem 
Urząd Miasta 

/Miasta i Gminy Urząd Gminy 

0-2 punkty 1% 0% 1% 

3-4 punkty 1% 3% 0% 

5-6 punktów 6% 10% 4% 

7-8 punktów 24% 32% 20% 

9-10 punktów 69% 55% 75% 

Podstawa 102 31 71 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

4.8 Ocena urzędów: ZaangaŜowanie osoby udzielającej informacji 

 W sumie prawie 90% badanych ocenionych zostało w miarę wysoko (co najmniej 7 punktów na 

skali 0-10) ze względu na zaangaŜowanie. Średnia ocena na skali 0-10 wyniosła 8,5 punktu. 

  

Tabela 16. ZaangaŜowanie osoby udzielającej informacji: uzyskane wyniki 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania 

10 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 10 

Minimalna uzyskana liczba punktów 3 

Średnia liczba punktów 8,5 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Miast/ Miast i Gmin 8,1 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Gmin 8,7 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 

Wykres 26. ZaangaŜowanie osoby udzielającej informacji: odsetek urzędów w poszczególnych 
przedziałach uzyskanych punktów  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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Tabela 17. ZaangaŜowanie osoby udzielającej informacji: wyniki w podziale na urzędy miejskie i 
gminne 

Ogółem Urząd Miasta 
/Miasta i Gminy Urząd Gminy 

0-2 punkty 0% 0% 0% 

3-4 punkty 4% 7% 3% 

5-6 punktów 7% 10% 6% 

7-8 punktów 30% 36% 28% 

9-10 punktów 59% 48% 63% 

Podstawa 102 31 71 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

4.9 Ocena urzędów: Skłonność do udzielania pomocy/informacji w aspektach, które formalnie 
wykraczają poza zakres kompetencji osoby udzielającej informacji 

 Co naturalne najniŜej kształtuje się ocena skłonności do udzielania informacji w aspektach, 

które formalnie wykraczają poza zakres kompetencji osoby udzielającej informacji. Średnia ocena na 

skali 0-10 wyniosła 7,7 punktu, a tylko 41% badanych ocenionych tu zostało na 9 lub 10. 

Tabela 18. Skłonność do udzielania pomocy/informacji w aspektach, które formalnie wykraczają poza 
zakres kompetencji osoby udzielającej informacji: uzyskane wyniki 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania 

10 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 10 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0 

Średnia liczba punktów 7,7 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Miast/ Miast i Gmin 7,3 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Gmin 7,9 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

Wykres 27. Skłonność do udzielania pomocy/informacji w aspektach, które formalnie wykraczają poza 
zakres kompetencji osoby udzielającej informacji: odsetek urzędów w poszczególnych przedziałach 
uzyskanych punktów  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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Tabela 19. Skłonność do udzielania pomocy/informacji w aspektach, które formalnie wykraczają poza 

zakres kompetencji osoby udzielającej informacji: wyniki w podziale na urzędy miejskie i gminne 

Ogółem 
Urząd Miasta 

/Miasta i Gminy Urząd Gminy 

0-2 punkty 1% 0% 1% 

3-4 punkty 9% 13% 7% 

5-6 punktów 14% 23% 10% 

7-8 punktów 35% 32% 37% 

9-10 punktów 41% 32% 45% 

Podstawa 102 31 71 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

4.10 Ocena urzędów: Ogólna ocena kontaktu 

 Ogólna ocena kontaktu w przypadku 68% badanych kształtuje się na poziomie 9-10 punktów. 

Zaledwie 2 urzędy otrzymały po 4 punkty. Średnia ocena na skali 0-10 wyniosła 8,7 punktu. 

  

Tabela 20. Ogólna ocena kontaktu: uzyskane wyniki 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania 

10 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 10 

Minimalna uzyskana liczba punktów 4 

Średnia liczba punktów 8,7 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Miast/ Miast i Gmin 8,2 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Gmin 8,9 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

 

Wykres 28. Ogólna ocena kontaktu: odsetek urzędów w poszczególnych przedziałach uzyskanych 
punktów  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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Tabela 21. Ogólna ocena kontaktu: wyniki w podziale na urzędy miejskie i gminne 

Ogółem Urząd Miasta 
/Miasta i Gminy Urząd Gminy 

0-2 punkty 2% 3% 1% 

3-4 punkty 8% 13% 6% 

5-6 punktów 23% 36% 17% 

7-8 punktów 68% 48% 76% 

9-10 punktów 2% 3% 1% 

Podstawa 102 31 71 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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5. Sumaryczna ocena wszystkich aspektów 

 Sumaryczna ocena wszystkich aspektów wykazuje, Ŝe 13% urzędów uzyskało wyniki bardzo 

dobre: 90 punktów i więcej na 105 moŜliwych. W świetle faktu, Ŝe osiągnięcie maksymalnej liczby 

punktów wymagało znaczne wykroczenie poza zakres wymagań, wynik ten moŜna uznać za 

satysfakcjonujący. Największą liczbę punktów – 94, uzyskały dwa urzędy.  

 Niestety co piąty urząd uzyskał wartość poniŜej 70 punktów, które wskazują na niskie wyniki. 

Tabela 22. Sumaryczna ocena wszystkich aspektów: uzyskane wyniki 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do 
uzyskania 

105 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 94 

Minimalna uzyskana liczba punktów 44,5 

Średnia liczba punktów 78 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Miast/ Miast i Gmin 77 

Średnia liczba punktów dla Urzędów Gmin 78 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

Wykres 29. Sumaryczna ocena wszystkich aspektów: odsetek urzędów w poszczególnych przedziałach 
uzyskanych punktów  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 

Tabela 23. Sumaryczna ocena wszystkich aspektów: wyniki w podziale na urzędy miejskie i gminne 

Ogółem Urząd Miasta 
/Miasta i Gminy Urząd Gminy 

0-2 punkty 9% 16% 6% 

3-4 punkty 10% 7% 11% 

5-6 punktów 33% 29% 35% 

7-8 punktów 35% 39% 34% 

9-10 punktów 13% 10% 14% 
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Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie wyników badań 
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6. Wnioski 

 Przeprowadzone badania wskazują na wysoki poziom obsługi przyszłych przedsiębiorców 

w urzędach miejskich i gminnych w zakresie usług, które stanowią meritum ich kompetencji. Nie 

moŜna mieć większych zastrzeŜeń zarówno do jakości informacji udzielanych w urzędach w zakresie 

procedur zakładania działalności gospodarczej, jak i sposobu udzielania tych informacji. 

 NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe ocena jakości pracy urzędników, ze względu na brak 

procedur, których realizację moŜna by krok po kroku poddać kontroli, jest jedynie oceną arbitralną. I 

brak procedur jest w tym wypadku mankamentem, który powoduje, Ŝe zakres i sposób udzielania 

informacji w kaŜdym urzędzie róŜni się od siebie.  

 Niewątpliwie jednym z błędów przewaŜnie popełnianych przez audytowanych urzędników jest 

nieuzasadnione zakładanie, Ŝe rozmówca posiada znacznie większy poziom wiedzy niŜ moŜe to mieć 

miejsce w rzeczywistości. Powoduje to, Ŝe znaczna część informacji, np. na temat konieczności udania 

się do Urzędu Skarbowego czy ZUS-u, nie zostaje w wielu przypadkach przekazana zainteresowanemu 

w sposób spontaniczny. Ponadto urzędnicy mają tendencję postrzegania procedury zakładania 

działalności, a w konsekwencji przekazywania wiedzy na jej temat, wyłącznie w zakresie czynności 

realizowanych w samym urzędzie, stąd najczęstszą reakcją na pytanie o działania które naleŜy podjąć, 

aby zarejestrować działalność gospodarczą jest jedynie informacja o konieczności wypełnienia wniosku 

w urzędzie ze wskazaniem, Ŝe to działanie kończy całą procedurę. Najczęściej dopiero dalsze pytania 

umoŜliwiają zainteresowanemu odtworzenie kolejnych kroków procedury. 

 Istotny jest fakt, Ŝe badanie to przełamuje pewne stereotypy na temat relacji urzędnik-petent, 

które nadal pokutują w społeczeństwie. Zwraca uwagę, Ŝe element obsługi, który najlepiej oceniony 

został przez audytorów to uprzejmość (średnia 8,8 na skali 0-10). RównieŜ wysoko oceniono 

komunikatywność i zaangaŜowanie. Zaledwie w kilku przypadkach mieliśmy do czynienia z kontaktami, 

które moŜna uznać za niezbyt przyjemne, w których audytor traktowany był jak natręt. Z większości 

kontaktów przebijała cierpliwość w tłumaczeniu kolejnych kwestii podejmowanych przez audytora i 

autentyczna chęć pomocy. Najlepiej świadczy o tym fakt, Ŝe w połowie urzędów spontanicznie 

zaoferowano pomoc w wypełnieniu wniosków i wyszukaniu kodów PKD (tylko w 3 urzędach 

odpowiadając na prośbę audytora odmówiono pomocy w wyszukaniu kodów). Co więcej aŜ w połowie 

urzędów audytowani poproszeni o poradę w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania 

nie odmówili pomocy, choć formalnie wykracza to poza zakres ich kompetencji. 

 Audytowani urzędnicy dysponują niestety niewielką wiedzą na temat moŜliwość pozyskania 

środków pomocowych. Najczęstszą reakcją na pytanie dotyczące tych środków jest wskazanie, Ŝe 

kwestia ta leŜy poza kompetencjami urzędu. Pomoc urzędników w tym zakresie najczęściej ogranicza 

się do wymienienia nazwy instytucji, w której moŜna szukać informacji, rzadziej do podania 

konkretnych danych kontaktowych (adresu/ telefonu/ strony internetowej). 



 

35 | S t r o n a  
 

 Nie zaobserwowano większych róŜnic w obsłudze potencjalnych przedsiębiorców pomiędzy 

urzędami gminnymi i miejskimi, jednakŜe naleŜy wskazać na dwa elementy, które jednak takie róŜnice 

ujawniają. Pierwszy z nich to skłonność do udzielania porad – w urzędach gminnych jest ona wyraźnie 

większa niŜ w miejskich. Drugi to wiedza na temat moŜliwości pozyskania środków pomocowych juŜ w 

trakcie prowadzenia działalności – w tym wypadku istotnie większa w urzędach miejskich. 

 Analizując wyniki dla poszczególnych urzędów naleŜy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe audyty 

w urzędach miały charakter jednorazowy stąd nie stanowią podstawy do wyciągania wniosków na 

temat całościowego charakteru i jakości obsługi przedsiębiorców w danym urzędzie. 
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