ZARZ^DZENIE NR 1/2014
STAROSTY POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
z dnia 2 stycznia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia do stosowania przez pracownikow Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim ..Kodeksu Etyki pracownikow Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskiego" i ,,Standardow zachowania si£ pracownikow Starostwa
Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim"

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorza_dzie powiatowym (t.j. z 2013 r. poz. 595, 645 ),

zarzqdzam, co nastqpuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania przez pracownikow Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim ,,Kodeks Etyki pracownikow Starostwa Powiatowego w Piotrkowie
Trybunalskim" w brzmieniu, jak w zala_czniku nr 1 do niniejszego Zarza^dzenia.

§ 2. Wprowadzam do stosowania przez pracownikow Starostwa

Powiatowego

w Piotrkowie Trybunalskim ,,Standardy zachowania sie^ pracownikow Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim" w brzmieniu, jak w zala^czniku nr 2 do niniejszego Zarzajdzenia.

§ 3. Traci moc Zarza^dzenie Nr 23/2009 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 13 maja
2009 r. w sprawie wprowadzania Kodeksu Etycznego Pracownikow Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Wykonanie Zarzajdzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Piotrkowskiego.

§ 5. Zarza_dzenie wchodzi w zycie z dniem 2 stycznia 2014 r.

ST^RQSTA
PIOTftKOWSKiEGQ
'

Zatqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 1/2014
Starosty Powiatu Piotrkowskiego
i dnia 02.01.2014 r.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKOW
STAROSTWA POWIATOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
PREAMBUtA
My, nizej podpisani, pracownicy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim,
swiadomi misji i celow Powiatu

oraz roll jaka. petnimy w ich realizacji, uznajemy

za niezbe.dne budowanie autorytetu pracownikow samorzqdowych, tworzenie klimatu
zaufania oraz wiarygodnosci wobec naszych dziatari.
Jestesmy w pefni przekonani o celowosci stawiania sobie wymagah etycznych
oraz praktycznego stosowania tych zasad w codziennej pracy z Klientami Starostwa
Powiatowego.
ZASADY ETYCZNE

1. Nasza praca jest

stuzba. publiczna, i wykonujemy jq tak, by pogt^biac zaufanie

mieszkaricow Powiatu Piotrkowskiego do Starostwa, przestrzegajqc porza_dku prawnego
i dobrych obyczajow.
2. Dbamy o wykonywanie zadari publicznych oraz wykorzystywanie srodkow publicznych,
z uwzgle_dnieniem interesu wspolnoty samorza.dowej oraz indywidualnych potrzeb
mieszkaricow Powiatu.
3. Naszym zdaniem sfuzba publiczna opiera siq na zaufaniu publicznym, w swej pracy
stosujemy sie. do bezwzgle_dnego przestrzegania przepisow prawa, zgodnie z zasada.
praworzqdnosci.
4. Powierzone nam zadania wykonujemy bezstronnie, wyta.cznie w oparciu o obiektywna.
ocenq stanu faktycznego oraz obowia.zuja.ce przepisy, stawiaja.c interes publiczny ponad
interes osobisty.
5. W kontaktach z Klientami Starostwa zachowujemy si^ uprzejmie i z zyczliwoscia,, zawsze
stuz^c swq pomoca. w kazdej sprawie.
6. Przyjmujemy petn^ odpowiedzialnosc za swoje decyzje i dziatania, a zarza.dzaja.c
powierzonym majqtkiem i srodkami publicznymi, wykazujemy nalezytq starannosc
i gospodarnosc.
7. W swej pracy kierujemy sie. zasada. jawnosci polegajqca. na
zainteresowanym oczekiwanych przez

nich

informacji,

udost^pnianiu osobom

zgodnie z mozliwosciami

okreslonymi w przepisach prawa.
8. Swoim post^powaniem w miejscu pracy oraz poza nim godnie reprezentujemy powag^
Starostwa jako urze_du oraz ksztattujemy pozytywny jego wizerunek.
9. Jestesmy lojalni wobec podwtadnych i przetozonych, dbajqc przy tym o dobre stosunki
pomie,dzy wspotpracownikami.
Przyjmujemy do stosowania powyzej okreslone zasady etyczne

Niniejsz\- doktiment jest wlasnosciq Starostn-a I'oviaiowego w Piotrkowie Trybunalskim. Kopiowanie wiqcznie za zgodq Starosty Piolrkowskiego

Zaiqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 1/2014
Starosty Powiatu Piotrkowskiego
i dnia 02.01.2014 r.

STANDARDY ZACHOWANIA Sl£ PRACOWNIKA
STAROSTWA POWIATOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Standardy zachowania sie. pracownika Starostwa Powiatowego w Piotrkowie
Trybunalskim wprowadzam do stosowania w celu zagwarantowania Klientom mozliwie
najwyzszej jakosci ustug. Mozna to osiajjnqc jedynie poprzez wtasciwe podejscie
do wykonywania zadah sfuzbowych oraz takie zachowania, ktore b^dq wskazywaty
na szacunek do osob, z ktorymi pracownicy majq do czynienia w swojej pracy. Tym samym
dotyczy to zarowno Klientow zewn^trznych, jak i wspotpracownikow oraz przetozonych
na wszystkich szczeblach.
Oczekuje., ze skutkiem zrealizowania w praktyce ponizszych Standardow be^dzie
systematyczny wzrost zaufania mieszkaricow Powiatu Piotrkowskiego do Starostwa.
Licze., ze w wyniku tego, pracownicy Starostwa b^da. postrzegani jako profesjonalisci, stuzqcy
pomoc^ w zatatwianiu spraw w warunkach przyjaznej obstugi.
Wspotczesny Klient wymaga nowej jakosci ustug w postaci, m.in.: uczciwosci,
rzetelnosci, wysokiej kultury obslugi, wiedzy czy tez fachowosci. W konsekwencji ponizsze
standardy zachowania pracownika Starostwa majq dwa aspekty:
1. Etvczny. ktory wywodzi si^ bezposrednio z Kodeksu Etycznego. Standardy
zachowania etycznego stanowiq pierwszq CZQSC niniejszego dokumentu.
2. Psvchologiczny. ktory dotyczy bezposrednich zachowari, majqcych
znaczenie w relacjach mi^dzyludzkich. Opisane zostaty w drugiej cz^sci.

istotne

To wiedza i doswiadczenie kazdego z pracownikow Starostwa umozliwity
opracowanie Kodeksu Etyki i ponizszych Standardow zachowania sie,, ktorych praktyczne
znaczenie trudno przecenic. Stanowiq one wyraz szacunku pracownikow Starostwa
do Klientow. Oczekuje. od wszystkich pracownikow Starostwa stosowania si^ do zawartych
w nich postanowieh. Wszelkie odstQpstwa, od przyjqtych Standardow zachowania sie^
sa.niedopuszczalne.
anistaw Cubata

Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Niniejszy dokument jest wiasnosciq Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. Kopiowanie wylqcznie za zgodq Starosty Piotrkowskiego

Czescl. ETYCZNESTANDARDY ZACHOWANIA
STANDARD ETYCZNY NR1
Nazwa standardu
Uzasadnienie

PRAWORZ^DNOSC

Przy

zatatwianiu

powierzonych

spraw,

pracownik

Starostwa

ma obowiqzek dziatac na podstawie i w granicach obowiqzujqcego
prawa, majqc na wzgle_dzie interes publiczny i stuszny interes
Klienta.
Opis pozqdanych
zachowah

1. Pracownik Starostwa, wykorzystujqc doste.pne w Starostwie
zrodta informacji oraz mozliwosci samodoskonalenia swych
umieje_tnosci, zdobywa gruntownq znajomosc stosowanych
na stanowisku przepisow prawa oraz systematycznie aktualizuje
swq wiedze..
2. Przy
na

zatatwianiu
podstawie

powierzonych
i

w

spraw,

granicach

pracownik

obowia_zuja_cego

dziata
prawa,

majqc na wzgle_dzie interes publiczny i stuszny interes Klienta.
3. Pracownik

udziela

informacji,

na

Klientowi

temat

rzeczowych,

obowiqzujqcych

wyczerpuj^cych

przepisow

prawa,

ich ustawowej wyktadni oraz wskazuje mozliwosci, zgodnego
z prawem, zatatwienia sprawy.
4. Pracownik

nie podejmuje arbitralnych decyzji,

ktore bez

wyraznego oparcia w przepisach prawa, mog$ miec wptyw
na prowadzonq sprawy Klienta.
5. Pracownik

ujawnia

proby np. marnotrawstwa,

defraudacji

srodkow publicznych, korupcji lub innych zachowan z kre.gu
patologii spotecznej.
STANDARD ETYCZNY NR 2

Nazwa standardu

BEZSTRONNOSC 1 BEZINTERESOWNO^C

Uzasadnienie

Przy zatatwianiu spraw pracownik Starostwa kieruje si^ wytqcznie
obiektywng ocenq stanu faktycznego i prawnego, unikajqc wptywu
emocji

na

przebieg

poste,powania

oraz

podejmowane

rozstrzygni^cia.
Opis pozqdanych
zachowah

1. Pracownik Starostwa wszechstronnie wyjasnia Stan faktyczny
i prawny poszczegolnych spraw, wykorzystujqc wszelkie
dost^pne dowody i informacje.
2. Pracownik w trakcie wykonywania czynnosci stuzbowych unika
jakichkolwiek uprzedzeh ze wzgl^du na kolor skory, ptec,
stan cywilny, pochodzenie etniczne, kulture,, j^zyk, religi^,
orientacje, seksualnq, poglqdy polttyczne, reputacj^ lub pozycj^
spotecznq.
3. Pracownik nie czerpie bezprawnych korzysci materialnych,
ani osobistych, z tytutu petnionej funkcji lub zajmowanego
stanowiska.
4. Pracownik nie przyjmuje od Klientow wyrazow wdzi^cznosci,
podarunkow lub innych korzysci, niezaleznie od formy
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(np. zaproszenia, pozyczki, ustugi, itp.)5. Pracownik nie uczestniczy w poste_powaniu rekrutacyjnym
w sytuacji, gdy mie_dzy nim a kandydatem, na oferowane
stanowisko w Starostwie, istniejq powiqzania rodzinne
(pokrewiehstwo lub powinowactwo).
6. Pracownik nie uczestniczy w poste_powaniu zwiqzanym
z ukaraniem, zmianq stanowiska b$dz nagrodzeniem innego
pracownika, z ktorym t$cz$ go wie.zy pokrewieristwa
lub powinowactwa.
7. Pracownik nie angazuje SJQ w dziatania, ktore zagrazaja.
prawidtowemu
wypetnianiu
obowiqzkow
stuzbowych
lub obiektywizmowi w podejmowaniu decyzji.
8. Pracownik nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystywanie
powierzonych mu zasobow i mienia publicznego w celach
prywatnych.
9. Pracownik powstrzymuje sie. od wszelkich form faworyzowania
Klientow.
STANDARD ETYCZNY NR 3
Nazwa standardu

ODPOWIEDZIALNOSC

Uzasadnienie

Pracownik Starostwa doktada wszelkich staran, by powierzone mu
zadania

wykonywac

w

sposob

odpowiadaj^cy

ustaleniom

poczynionym z przetozonym. W przypadku braku dostatecznej
wiedzy,
lub

niewystarczajqcej

z

uwagi

na

ilosci

czasu

na wykonanie

wyst^powanie

innych

zadania

okolicznosci

uniemozliwiajqcych wywiqzanie si^ z obowiqzkow -

pracownik

informuje o tym przetozonego z wyprzedzeniem, umozliwiaj^cym
zastosowanie srodkow zaradczych.
Opis pozqdanych

1. Pracownik

zachowan

Starostwa

dba

o

rozwoj

swych

zawodowych tak, by swym profesjonalizmem
wysok$

jakosc

swiadczonych

ustug

oraz

kwalifikacji

gwarantowac

przyczyniac

si^

do zadowolenia Klientow.
2.

Pracownik korzysta z przystugujqcych mu uprawnieh wyta.cznie
dla osiqgni^cia celow, dla ktorych uprawnienia te zostaty mu
powierzone, mocq stosownych przepisow.

3. Pracownik, otrzymujqc spraw^, bez szczegolnego uzasadnienia,
nie stara si^ przekazac jej innemu pracownikowi lub innej
komorce organizacyjnej do prowadzenia. W razie niemoznosci
jej

prowadzenia,

ustala

z

przetozonym

dalszy

sposob

poste.powania.
4. Pracownik udziela zwierzchnikom obiektywnych,

zgodnych

z najlepszq wol^ i wiedza. informacji oraz opinii, wtqcznie
z ocena. legalnosci i celowosci dziatari zwierzchnikow.
STANDARD ETYCZNY NR 4
Nazwa standardu

JAWNO&

Nmiejszy Jokumem jest viamoiclq Slaroxtwa I'liwaltiwegu » PlotHufWte Tiybunalskim Kitpntwanif w
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Uzasadnienie

Pracownik Starostwa nie podejmuje dziatari majqcych na celu
zatajenie

bqdz

nieprawdziwe

przedstawienie

okolicznosci

zwiqzanych z wykonywaniem czynnosci stuzbowych. Dotyczy to
w szczegolnosci sytuacji, w ktorych Klienci maj$ prawo bye obecni
przy czynnosciach wykonywanych przez pracownikow.
Opis pozqdanych
zachowah

1. Pracownik Starostwa zawsze nosi identyfikator w sposdb
utatwiajqcy

rozmowcy

odczytanie

nazwiska,

stanowiska

oraz komorki organizacyjnej, w ktorej pracuje.
2. Na zqdanie Klienta, w zwiqzku z zatatwianiem jego sprawy,
pracownik zawsze podaje swoje imie., nazwisko i stanowisko,
oraz

-

na zqdanie

Klienta -

analogiczne dane

innych

pracownikow zaangazowanych w sprawie.
3. Pracownik, na kazdym etapie poste_powania, na za.danie Klienta,
wskazuje podstawy prawne oraz poczynione ustalenia faktyczne
odnosnie podj^tych rozstrzygni^c.
4. Pracownik, na kazdym etapie poste_powania, informuje Klienta
o przystuguj$cych mu prawach, w

szczegolnosci o

tych

aspektach poste,powania, ktore nie wynikajq z dore_czonych
Klientowi

dokumentow (decyzji, umow, zaswiadczeri, itp.),

a ktore maj^ wptyw na jego sytuacjQ.
STANDARD ETYCZNY NR 5

Nazwa standardu

LOJALNO^

Uzasadnienie

Pracownik Starostwa w kontaktach zewn^trznych, wypowiadajqc sie.
w sprawach dotyczqcych urz^du, w ktorym jest zatrudniony bez wzgle.du na to, czy czyni to, jako osoba uprawniona do tych
kontaktow, czy tez prywatna - dba o dobre imi$ urz^du. Dementuje
informacje nieprawdziwe, wykorzystuje argumenty, ktore byty
podstawy
w

przyj^cia okreslonych rozwia_zah

innych

kwestiach decyzji, nie

i

podejmowanych

rozpowszechnia

informacji

niesprawdzonych, szkodzqcych opinii o Starostwie.
Opis pozqdanych
zachowah

1. Pracownik Starostwa nie wyraza, wobec osob postronnych
i

podwtadnych,

ocen

krytycznych,

dotyczqcych

decyzji

podejmowanych przez przetozonego. Ewentualne zastrzezenia
i

opinie

przekazuje osobom

zainteresowanym,

w

trybie

wynikajqcym z obowiqzujqcych regulacji stuzbowych.
2. Pracownik swojq pracq i postawa. wspiera przelozonych poprzez
kompetentnq,

terminowg

realizacj^

otrzymanych

poleceri

oraz udziela pomocy wspotpracownikom, ktorzy takiej pomocy
wymagaja. lub o t^ pomoc sie. zwracaja.. Ewentualna odmowa
udzielenia pomocy musi wynikac z czynnikow obiektywnych
(np.

brak

stosownej

wiedzy,

doswiadczenia,

srodkow

technicznych, itp.) i nie moze st^ opierac na braku zobowiqzania
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do wykonania danej czynnosci, w ramach zakresu obowia_zkow
stuzbowych, okreslonych w stosownych dokumentach.
3. Pracownik,

ktory

powziqt

wiedze,

odnosnie,

niezgodnego

z prawem b$dz nieetycznego, zachowania innego pracownika,
nie moze podejmowac dziatari, majqcych na celu utrudnienie
ujawnienia naruszenia lub ustalenia winnego.
STANDARD ETYCZNY NR 6

Nazwa standardu

UPRZEJMO$C I ZYCZLIWOSC

Uzasadnienie

Pracownik Starostwa prowadzi sprawy z nalezytq wrazliwosciq,
majqc na wzgl^dzie wiek, status spoteczny, zdolnosc rozumienia
przepisow

oraz

mozliwosc

realizacji

z$dari

stawianych

przed Klientem (dostarczenie dodatkowych dokumentow, stawienie
sie. w innym miejscu , itp.).
Opis poz^danych
zachowah

1. Pracownik

Starostwa

doktada

szczegolnej

starannosci,

by w trakcie wykonywania czynnosci stuzbowych, nie naruszac
prywatnosci Klientow oraz traktowac, jako poufne, wszystkie
informacje dotyczqce Klienta, a nie zwiqzane z prowadzonym
post^powaniem w sprawie.
2. Pracownik, w kontaktach z Klientami, unika stwarzania sytuacji,
w ktorej Klient mogtby czuc si^ zastraszony, zdominowany,
czy w jakikolwiek rnny sposob, wywotywania u Klienta poczucia
nizszosci lub dyskomfortu.
STANDARD ETYCZNY NR 7

Nazwa standardu

GODNE REPREZENTOWANIE

Uzasadnienie

Pracownik Starostwa reprezentuje instytucj^, w ktorej pracuje
rowniez w sytuacjach publicznych.

Opis pozqdanych
zachowah

1. Pracownik

Starostwa

zawsze

przyjmuje

odpowiedzialnosc

za urz^d i wspbtpracownikow przed Klientem.
2. Pracownik, w swym zachowaniu, ma na uwadze Klientow,
ktorzy zatatwiaja. swoje sprawy rowniez w innych komorkach
organizacyjnych Starostwa.
3. Pracownik zawsze
rozpoznany,

jako

pamieta, ze
pracownik

poza

urze_dem

Starostwa

moze bye

Powiatowego

w Piotrkowie Trybunalskim.
4. W roznych sytuacjach publicznych, w ktorych bierze udziat
pracownik urz^du, jest zawsze przygotowany do udzielenia
podstawowych informacji o powiecie oraz Starostwie.
5. Pracownik zawsze pamieta o podstawowych normach dobrego
zachowania.
6. Pracownik, swoja_
w

opiniQ w sprawach stuzbowych, wyraza

sposob powscia.gliwy

i rozwazny,

unikajqc

stwierdzeri

Nmiejszy Jokumenl jest wlasnosciq Siarnniwa I'tnuatinregti w I'lotrfuwe Tryhunat<,kim Kupiowame vrvtqt^nte za zgtKJq Starosty Ptotrtawalaego

wulgarnych, aroganckich bqdz w inny sposob naruszaja_cych
powszechnie akceptowane zasady dobrego zachowania.
STANDARD ETYCZNY NR 8
Nazwa standardu

PROFESJONALIZM

Uzasadnienie

Pracownik Starostwa stale poszerza swoja. wiedze^ o obowiqzuja.cych
przepisach i procedurach oraz doskonali umiejejnosci.

Opis poza,danych
zachowah

1. Pracownik Starostwa systematycznie poszerza swoja. wiedze^
o obowiqzuja.ee przepisy i procedury. W szczegolnosci zajmuje
sis tymi, ktore ma w zakresie obowigzkbw.
2. Wykorzystuja_c wszelkie dost^pne zrodta (telewizja, prasa,
materiaty wewne^rzne Starostwa),
pracownik
gromadzi
informacje o wszystkich zmianach, ktore dotycza, Klientow.
3. Pracownik jest otwarty na proponowane, przez pracodawcs
i przetozonych, formy szkoleh.
4. Klient, zadajqc pytanie w przedmiocie swojej sprawy,
nie powinien ustyszec od pracownika odpowiedzi typu:
,,nie wiem". Jesli faktycznie wystqpity okolicznosci, w ktorych
powinien pogle.bic swoja. wiedze., merytorycznq informacjs
przekazuje Klientowi niezwtocznie.

Czesc II. PSYCHOLOGICZNE STANDARDY ZACHOWANIA
1. Proces obstugi bezposredniei
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 1
Nazwa standardu
Uzasadnienie

WYKAZUJ ZAINTERESOWANIE KLIENTEM
Wchodzqc

do

Starostwa,

Klient

powinien

odczuc

zyczliwosc

i zainteresowanie ze strony pracownikow. Od chwili wejscia, Klient
powinien poczuc sie, zauwazony. Powinien, od razu, przekonac sie,,
ze pracownicy Starostwa szybko i ch^tnie zajmq sie. jego sprawq.
Opis pozqdanych

1. Zwracaj uwage^

zachowah

na wchodzqcych

do Starostwa

Klientow,

akcentuja.c to skinieniem gtowy, przyjaznym usmiechem.
2.

Gdy po zachowaniu Klienta widzisz, ze zachowuje si^ on
niepewnie w Starostwie, pomoz mu kierujqc go do punktu
informacyjnego - Biura Obslugi Interesanta (BOI).

3.

Gdy Klient podejdzie do Twojego stanowiska, jak najszybciej
rozpocznij obslug^.

4.

Jesli musisz dokohczyc czynnosci i nie mozesz natychmiast zajqc
si^ Klientem, przywitaj go, krotko wyjasnij przyczyn^, przepros
za zwtok$ i popros o chwile. cierpliwosci.

5.

Jesli

pami^tasz

Klienta

staraj

si$

zaakcentowac,

ze go

rozpoznajesz (usmiechem, skinieniem gtowy, gestem, krotkim
komentarzem nawiqzujqcym do poprzedniej wizyty).
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 2
Nazwa standardu

UPRZEJMIE WITAJ KLIENT6W I OFERUJ IM SWOJA POMOC

miejan dokumenljest n7u.vno.sViu Starostwa PowUHOwtgo »• Piutrkirwie Tryhunalakim. Kopiowame wyiqcsnie za zgoiiq Slartisn' Piotrtmrstiego

Uzasadnienie

MHy

usmiech

i

zaoferowanie

pomocy

upewniq

Klienta

w przekonaniu, iz jest mitym gosciem. Zyczliwe powitanie jest
dobrym

poczqtkiem

rozmowy.

Klient

jest

zadowolony,

ze obstuguj^ca go osoba chce pomoc.
Opis pozgdanych
zachowah

1. Skup uwage. wyt^cznie na Kliencie, do ktorego sie^ zwracasz.
2. Jesli pozwalaja. na to warunki, wstari podczas powitania.
3.

Podczas powitania
z Klientem.

4.

Witajqc

Klienta

zawsze
zawsze

utrzymuj

uzyj

zwrotu

kontakt

wzrokowy

grzecznosciowego

,,Dzieri dobry".
5.

Pami^taj o tym, zeby stac/siedziec przodem do Klienta, z ktorym
rozmawiasz.

6.

Mow do Klienta spokojnie i wyraznie. Uzywaj poprawnej
polszczyzny.

7. Staraj

sie. dokladnie zrozumiec powod wizyty Klienta
w Starostwie, zadaj^c mu, jesli taka be_dzie potrzeba, dodatkowe
pytania.

8. Skieruj Klienta do wtasciwej osoby jesli sprawa nie obejmuje

Twojego zakresu obowia_zkow stuzbowych, lub - jesli masz takie
kompetencje - zatatw sprawtj Klienta.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 3

Nazwa standardu

DBAJ O SW6J WYGLAD ZEWN^TRZNY

Uzasadnienie

Klient juz w pierwszych chwilach kontaktu z urze,dnikiem wyrabia
sobie opini^, zarowno o nim, jak i o urz^dzie. Im bardziej starannie
b^dziesz si^ reprezentowat/a w pracy, tym lepsze wrazenie zrobisz
na Klientach. Stosowny ubior i wyglqd cztowieka zadbanego
podnoszq, w oczach Klientow, naszq wiarygodnosc.

Opis poza,danych
zachowah

1. Zawsze pami^taj, ze reprezentujesz bardzo powaznq instytucj^,
jakq jest Starostwo Powiatowe. Twoj ubior i wygl^d zawsze
musz^ budzic zaufanie Klientow.
2. Dbaj o czystosc i higiene. osobistq.
3. Pamie,taj, aby ubrania dobierac odpowiednio do swojej osoby,
pory dnia i powagi Starostwa, ktore reprezentujesz.
4. Ubieraj sie_ w neutralne i stonowane kolory. Unikaj bardzo
widocznych wzorow.
5. Decyduj^c si^ na makijaz i ozdoby, pami^taj, aby byty dyskretne
i nie rzucajqce si^ w oczy.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 4

Nazwa standardu

DBAJ O SWOJE STANOWISKO PRACY

Uzasadnienie

Od tego, czy Twoje stanowisko pracy jest dobrze zorganizowane,
czy panuje na nim porzqdek, zalezy efektywnosc Twojej pracy

Niniejszy Jokumenlfe.il vtfamofctq Siarastwa Pitwuatnregp » Ptotllunsie Trybunalskim Kopiiiwanie M'V/(/c~nit' za 2f>iniq Slarosty Pii>lrkt)v;!ikie)>o

oraz

opinia,

jaka.

Uporza_dkowane

wyrabia

sobie

stanowisko

na

Twoj

wzbudza

temat

zaufanie

Klient.
Klientow

do Starostwa i do Ciebie.
Opis poza_danych
zachowan

1. Dbaj o porz^dek na swoim biurku, przechowuj na nim tylko
przedmioty zwiqzane z wykonywana, pracq.
2. Na

biurku

przechowuj

tylko

dokumenty

aktualnie

obstugiwanego Klienta/ zatatwianej sprawy. Inne dokumenty
na biezqco odktadaj na miejsce do tego przeznaczone.
3. Pamie_taj

o

umieszczeniu w

niewidoczny dla Klientow,

zasie_gu

wzroku,

w

sposob

spisu najwazniejszych numerow

telefonow oraz innych informacji niezb^dnych do sprawnej
obstugi.
4. Jako

pracownik

identyfikatora,
Twojego

Starostwa

masz

obowiqzek

noszenia

w sposob utatwiajqcy rozmowcy odczytanie

imienia

i

nazwiska,

stanowiska

oraz

komorki

organizacyjnej, w ktorej pracujesz.
5. Stosuj si$ do zasad okreslonych w dokumentach dotycza_cych
Systemu Bezpieczenstwa Informacji.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 5
Nazwa standardu

OBSUJGUJA.C KLIENTA B^DZ SKONCENTROWANY
NANIM IJEGOSPRAWIE

Uzasadnienie

Klient, kiedy czuje uwage. urze.dnika skoncentrowanq na jego
sprawie, utwierdza si^ w przekonaniu, ze Starostwo podchodzi
do niego powaznie, a jego sprawa jest zatatwiona w sposob
staranny i rzetelny.

Opis pozgdanych
zachowan

1. Odpowiadaj wyczerpujqco na pytania i wqtpliwosci Klienta.
2. Odbieraja.c telefon w trakcie obstugi staraj sie., aby Klient
nie czekat dtugo na kontynuowanie obstugi.
3. Odchodza^c ze stanowiska, wyjasnij Klientowi dlaczego to robisz
i okresl w przyblizeniu czas jak dtugo Ciebie nie b^dzie.
4. Podczas obstugi nie zajmuj sie, czynnosciami, ktbre nie sa.
zwiqzane z zatatwianiem sprawy bezposredniego Klienta.
5. Nie spozywaj positkow w obecnosci Klienta.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 6

Nazwa standardu

ROZPOCZNIJ OBSUJGE. OD WYJASNIENIA KLIENTOWI W JASNY
I ZROZUMIAtY SPOS6B, JAK ZAtATWIC SPRAW^.

Uzasadnienie

Klient, przychodzqc do Starostwa, nie zawsze wie jak zatatwic dana.
sprawQ. Interesuje go, w jaki sposob powinien to zrobic, jakie
dokumenty wypetnic, kto moze mu w tym pomoc i ile czasu b^dzie
to trwato. Klient chciatby zatatwic sprawe. szybko i od razu dobrze.
Dlatego tak istotne jest, aby wszystkie niezbe.dne informacje

Nimejszy tiakumentjest wlasnosviq Sianixnra l'i><n-iaii>wegii w Piatrkowie Tryhunalskim. Kopnm-anie wylqante za zg<nki Starosty Piotrkm

przekazac mu na poczqtku. Dzie_ki temu Klient jest swiadomy
przebiegu sprawy i wie, czego moze sie. spodziewac.
OpJs pozqdanych

1. Poste^puj tak, aby Klient odczut, ze jestes po to, zeby pomoc

zachowah

mu w zatatwieniu jego sprawy.
2. Zorientuj sie,, czy Klient zatatwia te_ sprawe, po raz pierwszy.

Taka sytuacja moze wymagac od Ciebie szczegolnej pomocy
Klientowi.
3. Wyjasnij, w sposob uporzqdkowany, co Klient powinien zrobic,

aby zatatwic sprawe., z ktorq przyszedt do Starostwa.
4. Zadawaj pytania pomocnicze, aby doktadnie zrozumiec sprawy,

z jakg przyszedt Klient.
5.

Przekaz Klientowi informacje rzeczowo i w mozliwie najkrotszym
czasie oraz w sposob dla niego zrozumiaty.

6. Upewnij si^, ze Twoje wyjasnienia zostaty dobrze zrozumiane

przez Klienta.
7. W przypadku ztozonych procedur zapytaj, czy zapisac Klientowi

na

kartce liste, wszystkich czynnosci

(lub

dokumentow),

ktore powinien wykonac {posiadac}.
8. W typowych sprawach przekaz Klientowi wtasciwa. karte. ustugi.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 7

Nazwa standardu

PRZEKAZUJAC KLIENTOWI WYMAGANE PRZEZ PROCEDURE
FORMULARZE, WYJASNIJ CEL ORAZ SPOSOB ICH WYPEtNIENIA.

Uzasadnienie

Klient za kazdym razem powinien otrzymac wszystkie formularze,
ktore sa_ wymagane w przypadku zatatwiania danej sprawy.
To po stronie pracownika Starostwa lezy doktadne wyjasnienie
Klientowi oczekiwan formalnych, niezb^dnych dla zatatwienia
sprawy.

Opis pozqdanych
zachowah

1. Miej zawsze f/ pod r^kg_" przygotowane zestawy formularzy.
2. Wykorzystuj wzory wypetnionych formularzy do wyttumaczenia
Klientowi jak wypetnic dany formularz.
3. Wyjasnij sposob wypetniania formularzy.
4. Poinformuj Klienta do kogo ztozyc wypetnione formularze.
5. Przekaz

Klientowi

lists

dokumentow

dodatkowych,

ktore powinien dostarczyc do Starostwa (w typowych sprawach
- karte. informacyjnaj.
6. Jesli Klient nie wie, wyjasnij mu, jak w prosty sposob moze
uzyskac potrzebne do wypetnienia dane.
7. Poinformuj Klienta o wszystkich optatach, ktore powinien uiscic.
Wskaz mozliwe miejsca {bank, poczta, kasa urze_du), wraz
z informacj^ o braku prowizji przy wptatach w kasie Starostwa.
8. Upewnij sie_, ze wszystko, co powiedziates jest zrozumiate
dla Klienta.
Nmiejszy dokumentjesi wlaatotdif Starostwa I'owiattm'egu w I'lolrkowie Trybtmalxkim, Kitpiowame wylqcznie za zginlq Siafosty Pioi
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STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 8

Nazwa standardu

POMOZ KLIENTOWI NA MIEJSCU SPRAWNIE 1 PRAWIDtOWO
WYPEtNlC FORMULARZE 1 PRZYGOTOWAC WYMAGANE
DOKUMENTY.

Uzasadnienie

Klient nie ma obowiqzku znac fachowych okresleri, skrdtow,
stosowanych
Kazdy

na

Klient

co

ma

dzieri

przez

natomiast

pracownikow

prawo

Starostwa.

uzyskac

informacje

od pracownika w zrozumiatej formie po to, aby mogt wypetnic
formularz. Pamie_taj, ze wielu Klientow nie ma odwagi zapytac,
co oznacza nazwa lub okreslenie, ktore od Ciebie ustyszeli.
Opis pozqdanych

1. Upewnij sie., ze sposob wypetnienia formularza jest zrozumiaty

zachowah

dla Klienta. Jesli nie, zaproponuj Klientowi pomoc podczas
jego wypetnienia.
2. Wyjasnij

Klientowi, jak wypetnic

formularz

i co wptsac

w poszczegolne jego pola.
3. Wyjasnij

Klientowi

sk$d

moze

wziqc

odpowiednie dane

do formularza wStarostwie.
4. Wskaz

klientowi najdogodniejsze

miejsce do

wypetnienia

formularza w Starostwie.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 9

Nazwa standardu

POTWIERDZ PRAWIDtOWOSd
SKtADANYCH PRZEZ KLIENTA DOKUMENTOW

Uzasadnienie

Wazne jest, aby ztozone dokumenty nie wymagaty poprawiania
lub

uzupetniania w

przysztosci z powodow

proceduralnych.

Ktient powinien wyjsc ze Starostwa z przekonaniem, ze dzie.ki
profesjonalnej pomocy pracownika, ztozyt wszystkie wymagane
dokumenty w krotkim czasie, za pierwszym razem i prawidtowo
wypetnione. Cze.sto Klient oczekuje takze podania doktadnego
terminu zatatwienia jego sprawy.
Opis pozqdanych
zachowah

1. Jesli
lub

stwierdzites

bte_dy

dokumentach,

znajdz

w

sktadanych

sposob

formularzach

poprawienia

bte_du,

jak najmniej uciqzliwy dla Klienta.
2. Nie pouczaj Klienta wskazujqc mu popetnione przez niego bt^dy
w formularzach. Wyjasnij i pomoz je skorygowac poprzez
przekazanie uzytecznych informacji.
3. Potwierdz, ze klient prawidtowo wypetnit formularz.
4. Zapytany, podaj przewidywany termin zatatwienia jego sprawy.
5. Jesli Klient wyrazi zgode., popros

o numer telefonu w celu

skontaktowania sie. w razie potrzeby uzyskania dodatkowych
informacji i wyjasnieh.

Ntniejxzy tidkumeiilje.il wiasnoiciq Siarnstva I'<nriatn\n'gii w Piotrkowte Tryhunakktm. Kapttnvame wyiifi'znie za zgodq Sianisty Ptotitonnktego
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STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR10

Nazwa standardu

B^DZ DYSKRETNY 1 DBAJ O POUFNOSC SPRAW KLIENTA.

Uzasadnienie

Klient zawsze liczy na dyskrecje, w sprawach jego dotycza.cych.
Czuje si$ mato komfortowo, gdy informacje,
styszq

inni.

Dlatego

pracownik

Starostwa

jego dotyczqce,
powinien

dotozyc

wszelkich starah, aby w trakcie obstugi Klienta, eliminowac takie
sytuacje, w ktorych do osob trzecich docierajs informacje o Kliencie
i jego sytuacji (sprawie).
Opis pozc-jdanych

1. Dbaj o to, by w trakcie obstugi Klientow, przy Twoim stanowisku
pracy znajdowata si$ tylko osoba aktualnie obstugiwana.

zachowah

2. Osoby usituja.ce uzyskac informacje, w trakcie obstugi innego
Klienta, grzecznie popros o chwil$ cierpliwosci, az skohczysz
obstuge.. Popros takze o zachowanie odpowiedniej odlegtosci
od stanowiska.
3. Nigdy nie rozmawiaj przy Kliencie o sprawach innych Klientow.
4. Dokumenty Klientow przechowuj w taki sposob, aby inni Klienci
nie mieli mozliwosci ich odczytania.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 11

Nazwa standardu

KAZDEGO KLIENTA TRAKTUJ Z SZACUNKIEM

Uzasadnienie

Kazdy cztowiek chce bye traktowany z szacunkiem. Okazuj szacunek
kazdemu Klientowi bez wzgl^du na ptec, wiek, wyglqd czy tez status
spoteczny. Tylko w ten sposob mozesz zbudowac dobre relacje
z Klientami.

Opis pozqdanych

1. Traktuj

zachowah

wszystkich

Klientow

z jednakowym

szacunkiem,

bez wzgl^du na to jak wygl^daja,, jak mdwia., z jaka. sprawq
przychodza. do Starostwa.
2.

Nie komentuj opinii, decyzji, sytuacji zyciowej Klienta.

3.

Nie oceniaj sprawy Klienta jako mato waznej, nieistotnej.
Pamiejaj, ze dla Klienta jego sprawa jest najwazniejsza.

4.

Nie pouczaj Klienta, tylko zyczliwie informuj. Nie bqdz ironiczny,
nie wysmiewaj klienta ani jego zachowah. Ba.dz zyczliwy.

5.

Nie okazuj zniecierpliwienia, gdy Klient czegos nie rozumie.
Wyttumacz Klientowi jeszcze raz - to utatwi sprawne zatatwienie
sprawy.

STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 12

Nazwa standardu

W UPRZEJMY SPOS6B ZAKONCZ ROZMOW£ Z KLIENTEM

Uzasadnienie

Odpowiednie zakoriczenie obstugi pozostawia w pamie.ci klienta
pozytywne wrazenie. Przez to

podkresla si^ fakt, ze Klient

jest wazny w opinii Starostwa; pozytywnie nastawia do przysztych
kontaktbw ze Starostwem i z innymi urz^dami

administracji

publicznej.
Nimejszy dokumemjest vlaxnosciq Siaroxrwa PawkSOwfgo « I'totrkmvte Tn-htmalxkim. Knpiwranie wytifcztiK za zgodq Staroaiy fHHitav
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Opis pozgdanych
zachowah

1. Jesli jest taka potrzeba, poinformuj

Klienta o wszystkich

zatgcznikach, ktore powinien zatqczyc sktadaja_c dokumenty
(wre.cz karte. ustug z zakreslonymi punktami, dotyczqcymi tego
klienta).
2. Jesli jest taka potrzeba, poinformuj Klienta o wszystkich
optatach, ktore powinien uiscic. Wskaz mozliwe miejsca
(bank, poczta, kasa Starostwa}, wraz z informacja. o braku
prowizji przy wptatach w kasie urze^du.
3. Przekaz swoj numer telefonu kontaktowego, jesli taka potrzeba
wynikta z przeprowadzonej z Klientem rozmowy.
4. Zapytaj, w czym jeszcze mozesz pomoc Klientowi.
5. Pozegnaj Klienta uprzejmie.

2. Proces obstugi za posrednictwem srodkow technicznych ftelefon; mail)
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 13

Nazwa standardu

DZWONIA.C DO KLIENTA PRZEPROWADZ ROZMOWE.
W SPOS6B MltY 1 PROFESJONALNY

Uzasadnienie

Zachowanie pracownika w trakcie rozmowy telefonicznej, powinno
wptywac na budowanie pozytywnego wrazenia klienta na temat
Starostwa. Pracownik Starostwa, przedstawiajqc eel swojego
telefonu

do

Klienta,

porzqdkuje

w

ten

sposob

rozmowy.

Klient wtedy wie, czego dotyczy rozmowa i jakie tematy zostanq
poruszone.
Opis pozqdanych
zachowah

1. Zanim zadzwonisz do Klienta, przygotuj si$ do rozmowy
{przemysl i wynotuj, jakie informacje chcesz przekazac,
numery telefonow, itd.).
2. Powitaj Klienta i upewnij sie,, ze rozmawiasz z wtasciwq osobq.
3. Podaj

nazwe,

Starostwa

Powiatowego

w

Piotrkowie

Trybunalskim, swoje imi$ i nazwisko oraz wydziat.
4. Przedstaw jasno eel swojego telefonu do Klienta. Jesli to
mozliwe, powolaj sie. na jakis fakt (np. na wczesniejsza.
rozmowy}.
5. Zapytaj si^, czy Klient moze teraz z Tob^ rozmawiac przez
przewidywany (przez Ciebie) czas.
6. Koncza_c, podzi^kuj Klientowi za rozmowy i pozegnaj Go
uprzejmie.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 14

Nazwa standardu
Uzasadnienie

PRZESTRZEGAJ ZASAD ROZMOWY TELEFONICZNEJ

Uzywanie

narze.dzi

technicznych

utatwiaja.cych

komunikacj^

wymaga stosowania pewnych zasad. Zasady te dotyczy szczegolnie
rozmow stuzbowych. Rozmowy te powinny podkreslac szacunek
do rozmowcy, ch^c pomocy przy jednoczesnej oszcz^dnosci czasu
Ntmejszy dokumerujestiviasnoiciq Slarasnta Pawatmregn n PtMrkawie Trybunalskim. Kapimvame wylfjcznie zazgittlq Siarosty I'loi
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(i kosztow) obu stron. Zachowanie pracownika Starostwa w trakcie
rozpocze_cia

rozmowy

telefonicznej

powinno

wptywac

na budowanie pozytywnego wrazenia klienta na temat Starostwa.
Klient powinien odczuc, ze kazda jego sprawa jest rozpatrywana
indywidualnie.
Opis pozgdanych
zachowah

1. Odbieraj telefon nie pozniej niz po trzecim sygnale.
2.

Przedstaw sitj wyraznie, podajqc nazw^ urze.du, wydziatu, swoje
imi$ i nazwisko. Zapytaj, w czym mozesz pombc.

3.

Dzwonia_c do Klienta, upewnij si^ z kim rozmawiasz i czy jest to
dobry moment na rozmowe..

4.

Rozmawiaja.c, nie zajmuj sie. innymi sprawami (np. jedzeniem,
praca. przy komputerze).

5.

Informacje, dotyczqce danego Klienta, przekazuj zawsze tylko
i wytqcznie bezposrednio jemu.

6.

Uzywaj krotkich zdari na temat sprawy, o ktorej rozmawiasz
z Klientem - one sq bardziej zrozumiate.

7.

Dbaj o to, zeby Twoj gtos brzmiat zyczliwie.

8.

Dbaj o to, aby do Klienta nie docieraty gtosy osob trzecich
(np. wspotpracownikow). Szczegolnie zwroc na to uwag^,
gdy odktadasz stuchawk^ i odchodzisz od stanowiska.

9. Staraj si^ nie ttumaczyc, przez telefon, skomplikowanych spraw.

Zapros, o ile to mozliwe, Klienta do Starostwa.
10 . Jesli jest to konieczne, dopytaj o szczegoty sprawy, z jakg Klient

dzwoni do Starostwa.
11. Przekaz Klientowi mozliwie doktadne informacje,

do ktorych

masz doste.p. Gdy nie masz aktualnie niezbe_dnych informacji,
popros Klienta o numer telefonu wyjasniaja.c, ze oddzwonisz
w mozliwie najkrotszym czasie.
12. Jesli, w ustalonym terminie, nie masz dla Klienta obiecanych

informacji, zadzwoh do niego podaja_c nowy termin kontaktu.
13 . Zawsze kontaktuj si^ z Klientem w ustalonym terminie.
14 . Upewnij si^, ze Klient dobrze zrozumiat przekazan^ wiadomosc.

Powtorz uzgodnienia.
15 . Po zakohczeniu rozmowy nie odktadaj stuchawki zanim nie zrobi

tegoTwoj rozmowca.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 15

Nazwa standardu

ROZMOW^ TELEFONICZNA PRZEKIERUJ
DO WtA^CIWEJ OSOBY ZA PIERWSZYM RAZEM

Uzasadnienie

Klient powinien miec odczucie, ze kazda sprawa, z ktora_ zwraca si^
do Starostwa, jest zatatwiana sprawnie i z nalezytq uwag$.
Wtasciwie przetqczenie rozmowy sprawi, ze Klient nie b^dzie czut
sie. odsytany

od

pracownika

do

pracownika.

Powinien

Nimejszy dokumentjest wiasnusciq Stam.trH'a l'iM'iat<iv,-egi> w 1'ioirkowie Trybunatskim. Kopiawame ttyiqczme za zgotk/ Starmt\
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przekonany, ze osoba, z ktorq rozmawia przez telefon, doktadnie
wie, kto najlepiej zajmie sie. jego sprawq. Klient zrozumie takze,
ze dzi^ki dobrej organizacji pracy w Starostwie, zatatwienie jego
sprawyjest mozliweza pierwszym razem.
Opis pozqdanych
zachowari

1. Miej zawsze pod re_kq aktualny spis z numerami wewnejrznymi
pracownikow Starostwa.
2. Poinformuj

Klienta

do

kogo

go

przeta,czasz (przekierujesz

rozmowej. Przedstaw pracownika z imienia i nazwiska, podaj
komorks organizacyjna,, w

ktorej

pracuje. Jesli nie

masz

mozliwosci przetqczenia telefonicznego - podaj numer telefonu,
pod ktory Klient powinien zadzwonic.
3. Upewnij sie., ze osoba, z ktora, pota,czysz/przekierujesz Klienta,

jest najbardziej odpowiednia, aby zajgc sie. sprawa,.
4. Gdy

potqczysz/przekierujesz

si^

z osoba.,

ktorej

b^dziesz

przekazywac rozmow^, powiedz w kilku stowach, w jakiej
sprawie dzwoni Klient.
5. Jesli przetqczenie trwa dtuzej niz kilkadziesi^t sekund, lub jesli

z

innych

powodow

potqczenie

Klienta z wtasciwa. osobq

jest w danej chwili niemozliwe, wroc do rozmowy z Klientem
i daj mu mozliwosc wyboru sposobu zatatwienia sprawy.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR16
Nazwa standardu

NIE PROWADZ WtASNYCH ROZM6WTELEFONICZNYCH
W OBECNOSd KLIENTA

Uzasadnienie

Klient powinien miec pewnosc, ze w godzinach pracy pracownik
Starostwa zajmuje si^ wyta,cznie sprawami Klientow i jest catkowicie
do ich dyspozycji.

Opis pozqdanych
zachowan

1. Prywatny

telefon

komorkowy

w

godzinach

pracy

ustaw

na wyciszenie.
2. W wyj^tkowych przypadkach, waznych sprawach prywatnych,
rozmowy telefoniczne prowadz tylko wtedy, gdy nie obstugujesz
Klientow. Rob to tak, aby inni Klienci nie styszeli prowadzonej
przez Ciebie rozmowy.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 17

Nazwa standardu

PISZA.C DO KLIENTA INFORMAO^ MAIL'OW^ ZADBAJ O JEJ
WtASCIWA. FORM^ I TRE$t

Uzasadnienie

Poczta

elektroniczna

jest

coraz

powszechniejszq

formq

komunikowania si^ z innymi osobami, rowniez Klientami Starostwa.
Taki sposob komunikowania ste. zache^ca jednak do skrotowosci
okresleh i lapidarnosci tresci, co cz^sto jest nawykiem wywodz^cym
si^ z naszego zycia prywatnego. Pracownik Starostwa,

w czasie

obstugi Klienta, powinien dotozyc wszelkich starah, aby informacja
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wystana, za posrednictwem poczty elektronicznej, miata wszelkie
poz^dane cechy dobrego komunikatu.
Opis pozqdanych

1. Przemysl i zaplanuj konstrukcje. i tresc wiadomosci wysytanej

zachowah

w drodze elektronicznej.
2. Upewnij sie, co do wtasciwego adresu maiTowego wtasciwej

osoby. W przypadku niepewnosci - lepiej informacje, wyslij
listem poleconym.
3. We wste.pie powitaj Klienta.
4.

Podaj

nazwe.

Starostwa

Powiatowego

w

Piotrkowie

Trybunalskim, swoje imie. i nazwisko oraz wydziat.
5.

Przedstaw jasno eel swojego maira do Klienta. Jesli to mozliwe
powotaj sie, na jakis fakt {np. na wczesniejszq rozmowe., pismo).

6. Tworza_c tresc maira - o ile jest to mozliwe - ujmij meritum

sprawy w punktach.
7.

Odnies sie. rzeczowo do tresci merytorycznej, ktora stanowi
powod Twojego

kontaktu z Klientem.

Unikaj polemiki

-

przedstaw fakty, a jesli jest to mozliwe, odwotaj sie_ do podstaw
prawnych uzasadniajgcych przedstawionestanowisko.
8.

Stosuj

zdania

niezbyt

zlozone.

Uzywaj

sformutowah

zrozumiatych, a jesli musisz zastosowari termin fachowy wyjasnij go.
9.

Kohczqc, pozegnaj Klienta uprzejmie.

3. Proces obstugi w svtuaciach trudnych
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR18
Nazwa standardu
Uzasadnienie

PRZEKAZUJKLIENTOWI DECYZJ^ ODMOWN/\ SPOS6B OKAZUJACY POS2
Odmowa jest zawsze trudna do przekazania Klientowi. Czasem
Klient nie spetnia warunkow niezbe_dnych do wydania pozytywnej
decyzji w jego sprawie. Dlatego tez trzeba dotozyc wszelkich starari,
aby

Klient

zrozumiat, ze odmowa

dotyczy aktualnej sytuacji

i decyzja moze sie. zmienic w przysztosci, jesli sytuacja Klienta
ulegnie zmianie.
Opis pozqdanych
zachowah

1. Rozpocznij

rozmowe.

w

sposob

adekwatny

do

sytuacji

(bez okazywania emocji). Skoncentruj sie, na sprawie, z jakq
Klient zgtosit si^ do Starostwa. Szybko przejdz do przekazania
trudnej informacji.
2. Przekaz decyzje odmownq w sposob jasny i zdecydowany.
Precyzyjnie okresl, czego ona dotyczy.
3. Przedstaw

Klientowi

dokladne

uzasadnienie

odmowy.

Nalezy powotac si^ jedynie na fakty.

4. Okaz zrozumienie dla emocji Klienta. Pozwol mu wyrazic swoje
emocje.
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5. Ewentualnie

zaproponuj

rozwia_zanie

alternatywne,

ktore

pomoze Klientowi rozwia_zac jego problem.
6. Pozegnaj Klienta. Doceh jego wysitki pozytywnego zatatwienia
swojej sprawy.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 19
Nazwa standardu

SKARGI OD KLIENTA PRZYJMUJ ZE ZROZUMIENIEM

Uzasadnienie

W sytuacji skargi ze strony Klienta, pracownik Starostwa powinien
umiec zatagodzic jego emocje, a takze zademonstrowac, ze zalezy
mu na sprawnym rozwiqzaniu problemu Klienta.
Warto wykorzystac kazda. skarge. jako wskazbwke, na jakim obszarze
nalezy poprawic dziatania Starostwa. W ten sposob mozliwy jest
ciqgty rozwoj swiadczonych ustug.

Opis pozqdanych

1. Nie przerywaj Klientowi; nie staraj sie. juz na samym poczqtku

zachowah

wyttumaczyc sytuacji. Wystuchaj Klienta.
2. Jesli jest taka mozliwosc, zaproponuj Klientowi spokojne miejsce,
w

ktorym

mozna

porozmawiac.

Okaz

Klientowi,

ze rozumiesz problem. Przedstaw wtasnymi siowami sprawy
relacjonowana.

przez

Klienta.

Upewnij

si^,

ze

dobrze

zrozumiates.
3. Nie pros Klienta, zeby si^ uspokoit - to tylko pogorszy sytuacje..
Skoncentruj sie. na Jego problemie. Ba_dz opanowany i mow
spokojnym gtosem.
4. Nigdy nie mow, ze Klient nie ma racji.
5. Ustal, co byto przyczynq skargi.
6. Nie

obwiniaj

innych

pracownikow

Starostwa,

przepisow,

procedur. Przyjmij informacje {skargej od Klienta i post^puj
zgodnie z obowia.zuja.cq w tym zakresie procedura..
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 20
Nazwa standardu

PRZEKAZUJ KLIENTOWI JAK NAJSZYBCIEJ INFORMACJE. O POMYtCE
WRAZ Z PROPOZYCJA. JEJ NAPRAWIENIA

Uzasadnienie

Kazdy pracownik Starostwa powinien dotozyc wszelkich starari,
aby pomytki
Klient

sie. nie zdarzaty. Jezeli jednak

powinien

bye

o

nim

niezwtocznie

popetniono btqd,
poinformowany.

Nalezy podj$c szybkie dziatania maj^ce na celu zminimalizowanie
niekorzystnych

naste_pstw

bte.dow.

Klienci

potrafia.

docenic

przyznanie si^ do bte_du, jezeli w slad za tym idzie informacja
jak bta_d zostanie naprawiony.
Opis pozqdanych
zachowah

1. Rozpocznij rozmowe. w uprzejmy sposob.
2. Poinformuj Klienta o pomytce/bte_dzie urze_du w sposob jasny
i otwarty.
3.

Przepros Klienta za zaistniatq sytuacje..

Niniejsz\' doktanerujem wiasmiiciq fitarostwa I'owiattnrego M1 Pmtrktmie Tryhunatskim. Ktipiowame wyitjcznie za zgaiiq Slarosn fiMrkoM

17

4. Przedstaw konsekwencje, jakie ta pomytka spowodowata.
Nie przerysowuj sytuacji; rzetelnie podaj fakty.
5. Wyjasnij wszelkie wa.tpliwosci Klienta.
6. Przedstaw Klientowi sposob, w jaki chcesz naprawic pomytke..
7. Upewnij sie,, ze ten sposob odpowiada Klientowi.
8. Ustal z nim jakie be_da_ naste_pne kroki.
9. Uprzejmie pozegnaj Klienta i zapewnij go, ze dotozysz wszelkich
starari, aby sytuacja sie, nie powtorzyta.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 21

Nazwa standardu

OBStUGUJAC KLIENTA AGRESYWNEGO

Uzasadnienie

W sytuacji agresywnego zachowania ze strony Klienta, pracownik
Starostwa powinien umtec zatagodzic jego

emocje, a takze

zademonstrowac, ze zalezy mu na jego sprawnym obstuzeniu.
Poprzez umieje_tny sposob reagowania pracownik ma mozliwosc
pokazania

Klientowi

swojego

profesjonalnego

podejscia

do problemow.
Opis pozqdanych
zachowah

1. Nie przerywaj Klientowi. Nie staraj sie, juz na samym poczqtku
wyttumaczyc sytuacji. Wystuchaj Klienta, bez wzgl^du na to,
czy mowi ,,na temat" czy tez nie.
2. Jesli jest taka mozliwosc zaproponuj Klientowi spokojne miejsce,
w ktorym mozna porozmawiac.
3. Sprawdz, czy rozumiesz powod negatywnych emocji Klienta.
Powtorz relacjonowany przez Klienta problem swoimi stowami.
Upewnij sie_, czy o to wtasnie chodzito Klientowi.
4. Ba.dz

opanowany,

ale

uwazaj,

aby

Twoj

spokojny

ton

nie kontrastowat zbytnio z tonem Klienta. Skoncentruj sie,
na problemie, a nie na emocjach Klienta.
5. Nigdy nie mow, ze Klient nie ma racji.
6. Zignoruj obrazliwe stowa, gdy pojawiajq si^ po raz pierwszy
w niezbyt napastliwej formie. Jesli jednak Klient jest wulgarny,
lub obraza Cie, po raz kolejny, stanowczo, choc spokojnie,
zaprotestuj

np.

w

formie

nastQpujqcej

wypowiedzi:

,,Chce. pomoc w zatatwieniu Pahskiej sprawy. Prosze. jednak
mnie nie obrazac."
7. Pokaz, ze chcesz rozwia.zac problem Klienta, ale w granicach
istniejqcych mozliwosci prawnych.
8. W zaleznosci od sytuacji powotaj si^ na wtasciwa. podstaw^
prawna. lub zarzqdzenie.
9. Nie

obwiniaj

innych

pracownikow

Starostwa,

przepisow

i procedur. Ba.dz rzeczowy.
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STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 22
Nazwa

OBSUJGUJA.C OSOBY STARSZE I NIEPEINOSPRAWNE

standardu

SPRAW, ABY JAK NAJMNIEJ DOSWIADCZAtY TRUDNOSd
WYNIKAJACYCH Z ICH WIEKU/NIEPEtNOSPRAWNOSCI

Uzasadnienie

Osoby starsze i niepetnosprawne cz^sto czuja, si^ bardziej zagubione
w Starostwie niz pozostali Klienci. Kiedy spotykaja, si$ z cierpliwym
i mitym podejsciem ze strony pracownikow Starostwa, czuja. si^
wazni i doceniani.

Efektem takiego podejscia jest rowniez szybsze

i sprawniejsze zatatwienie sprawy Klienta.
Opis pozqdanych

1. Jezeli

zachowah

jest

taka

mozliwosc,

niepetnosprawnosciq

obstuguj

ruchowq

w

osoby

z widoczna.

miejscu

do

tego

przeznaczonym oraz poza kolejnosciq.
2. Jesli musisz opuscic swoje stanowisko, aby obsluzyc osob^
starszq

lub

niepetnosprawna.,

popros

wspotpracownikow

o pomoc w obstudze pozostatych klientow.
3. Wykorzystaj wszelkie swoje umiej^tnosci, aby Klient poczut
w Starostwie dobrze.
STANDARD PSYCHOLOGICZNY NR 23
Nazwa standardu

UPRZEJMIE, ALE ZDECYDOWANIE
ODMAWIAJ PRZYJECIA PREZENTU OD KLIENTA

Uzasadnienie

Cz^sto

Klienci uj^ci

uprzejmosciq

i

fachowosciq

pracownika

Starostwa, chc^ wyrazic swojg wdzi^cznosc w postaci prezentu.
Zdarza

si$

rowniez,

ze

poprzez

prezent,

chcq

zobowiqzac

pracownika do potraktowania ich sprawy w sposob wyja.tkowy.
W

obydwu

sytuacjach

Klient

powinien

opuscic

Starostwo

z przekonaniem, ze kompetencja i mita obstuga jest tu obowiqzujqca,
normq (standardem).
Opis poza.danych

1. Uprzejmie,

zachowah

ale zdecydowanie

odmow

przyj^cia

prezentu

od Klienta; powiedz na przyktad: ,,To naprawd^ niepotrzebne",
,,Nie przyjm^ tego, ale zajm^ si^ Pariska. sprawy najlepiej jak
mozna".
2.

Wykaz rowniez swoje zadowolenie z zadowolenia

Klienta.

Powiedz na przyktad: ,,CieszQ sie,, ze jest Pan zadowolony.
Pahskie zadowolenie catkowicie mi wystarczy."
3.

Zaproponuj

inna.

form$

wyrazenia

swojej

wdzi^cznosci

i zadowolenia ( np. pochwata u przetozonego)
4.

Odmow przyjecia prezentu w taki sposob, aby Klientowi nie byto
przykro.
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