
 
 

ANKIETA 
WYNIKI 

 
Celem ankiety była ocena postrzeganych przez Państwo jakości usług świadczonych przez 

Spółdzielnię w zakresie zarządzania nieruchomością oraz utrzymania czystości na terenie zewnętrznym, a 
także ocena jakości usług zleconych firmie zewnętrznej (Wydział Księgowości oraz administracja 
nieruchomości – Biuro Rachunkowe REDICUS) i usług utrzymania porządku na klatkach schodowych  
(PHU DIAMENT Samanta Chojan). 

 
W okresie od 20 marca 2017 r. do 26 marca 2017 r. przeprowadzono za pośrednictwem kanałów 

dystrybucji: e-mail, strona internetowa Spółdzielni, system e-kartoteka oraz poprzez doręczenie do 
skrzynek pocztowych mieszkańcom budynku ankietę na wyżej wymieniony temat. 

Do biura Spółdzielni wpłynęło ogółem 17 ankiet. Część z ankiet nie była wypełniona całkowicie, w 
niektórych z nich część odpowiedzi pominięto. Mimo tego ankiety te zostały uwzględnione w badaniu 
jakości świadczonych przez Spółdzielnię usług oraz usług zleconych. 

 
Ponieważ ankieta była anonimowa, poproszono ankietowanych aby zaznaczyli ulicę z adresu 

swojego lokalu. 38% ankietowanych pochodzi z części budynku zlokalizowanej przy ulicy Strzeleckiej, 
natomiast 62% ankietowanych mieszka na ulicy Krakowskiej. 

 
 
 

 
 
 



Pytanie 1 dotyczyło formy kontaktu ze Spółdzielnią oraz Wydziałem Księgowości. Spośród zaznaczonych 
odpowiedzi najczęściej zakreślano formę kontaktu przez telefon. Taka forma kontaktu odpowiadała 
ankietowanym zarówno w kontakcie z Biurem Spółdzielni jak i z działem obsługującym sprawy księgowe 
mieszkańców. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Pytanie 2 dotyczyło częstotliwości z jaką Państwo się kontaktujecie z Biurem Spółdzielni oraz Wydziałem 
Księgowości. Tu najczęstszą odpowiedzią wśród ankietowanych było raz w roku lub rzadziej, zarówno w 
przypadku Biura Spółdzielni, jak i dla spraw księgowych. 
 

 
 

 
 
 
 
 



Pytanie 3 zadano ankietowanym aby otrzymać odpowiedzi na pytania związane z jakością świadczonych 
przez pracowników Spółdzielni i firmy REDICUS usług. Ponieważ biuro Spółdzielni obecnie zatrudnia 
jednego pracownika – ocenie podlegały kultura osobista, komunikatywność, dokładność i sumienność oraz 
ogólna jakość pracy Prezesa Zarządu. Tu ankietowani skłaniali się ku ocenom bardzo dobrym i dobrym dla 
wszystkich wymienionych czynników wpływających na jakość pracy Prezesa Zarządu. Kilka odpowiedzi 
zostało zaznaczonych w rubryce średnio i źle, natomiast jednej odpowiedzi dotyczącej ogólnej jakości pracy 
przypisano atrybut bardzo źle. 
 

 
 
Podobnie przy ocenie jakości pracy świadczonej przez firmę zewnętrzną zajmującą się sprawami 
księgowymi dla mieszkańców Spółdzielni zaznaczano odpowiedź bardzo dobrze i dobrze. Kilka odpowiedzi 
zakreślono jako średnio i bardzo źle. 
 
 

 
 



W pytaniu 4 uszczegółowiono ocenę jakości pracy do oceny poszczególnych jej elementów: wiedzy i 
kompetencji, poziomu obsługi klienta, czasu reakcji na zgłoszony problem, zaangażowania i pomocy w 
rozwiązaniu powstałych problemów oraz informacji dotyczącej usług, praw i obowiązków mieszkańca. Tu 
podobnie ocenie podlegał Prezes Zarządu jako jedyny pracownik Biura Spółdzielni oraz ogólnie Wydział 
Księgowości jako całość. Wśród ankietowanych najczęstszą odpowiedzią była ocena dobra. Pozostałe 
elementy składające się na jakość świadczonych usług oceniane były także jako bardzo dobre, a pojedyncze 
jako źle w przypadku Prezesa Zarządu i bardzo źle w przypadku Wydziału Księgowości. 

 
 

 
 
 



Pytanie 5 to ocena obowiązującej formy obsługi Biura Spółdzielni przez tzw. administratora, którym jest 
pracownik firmy REDICUS. To zlecone zadanie zostało ocenione przez ankietowanych jako dobrze 
wykonywane w zakresie wiedzy i kompetencji, poziomu obsługi klienta, czasu reakcji na zgłoszony 
problem, zaangażowaniu i pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz informacji o usługach, prawach i 
obowiązkach klienta. 
 

 
 
 
 
 
Kolejna część ankiety – to pytania 6 i 7, które dotyczyły oceny jakości wykonywanej pracy przez osoby 
utrzymujące czystość. Dla pytania 6 przyjęto tereny zielone, chodniki i jezdnie, kosze na śmieci, altanę 
śmietnikową i kładkę komunikacyjną jako podstawowe do uzyskania odpowiedzi, które obszary i jak są 
postrzegane przez ankietowanych. Najliczniej zaznaczono odpowiedź bardzo dobrze, następnie dobrze, a 
niektóre z elementów, jakie podlegają utrzymaniu czystości realizowanej przez pracownika Spółdzielni, 
oceniono na poziomie średnim i złym. 
 
Ocenie podlegały w pytaniu 7 też prace porządkowe nadzorowane przez firmę zewnętrzną (PHU 
DIAMENT), której zadaniem jest utrzymanie czystości na klatkach schodowych budynku (w wejściach, na 
stopniach i ścianach, na skrzynkach pocztowych) oraz polegające na utrzymaniu czystości drzwi 
wejściowych, okien na klatkach schodowych i utrzymaniu porządku w piwnicach. Z zebranych opinii w 
ankietach najczęściej zaznaczono odpowiedź średnio, następnie dobrze i bardzo dobrze. Jednak w kilku 
obszarach zleconych firmie zewnętrznej ankietowani uznali, że prace są wykonywane źle i bardzo źle. 
 



 
 
 

 
 

 
Podsumowanie i wnioski 

 
Serdecznie Państwu dziękujemy za wypełnienie i dostarczenie ankiet. Każda z odpowiedzi wymaga teraz 

szczegółowej analizy i wyciągnięcia wniosków. Wszystkie dostarczone przez ankietowanych uwagi i wnioski 
będą wnikliwie omawiane przez Zarząd Spółdzielni i Radę Nadzorczą, a także mogą być tematem do wolnych 
wniosków przedstawionych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni. 



Z łącznej oceny nadesłanych ankiet wyciągnąć można wniosek, że usługi zarządzania i usługi zlecone są 
postrzegane przez Państwa dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dziękujemy za wszystkie pozytywne odpowiedzi. 
Nie mniej tym negatywnym również szczegółowo będziemy się przyglądali – dążąc do poprawy jakości 
świadczonych dla Państwa usług oraz koncentrując się na poprawie jakości usług zleconych firmom 
zewnętrznym. 

 
Poniżej przedstawiamy kilka ważnych dla ankietowanych problemów, które były swobodną wypowiedzią w 

punktach 8 i 9: 
 
„ogólnie jestem zadowolona z pracy spółdzielni, aby tylko nie było gorzej” 
 
„powrót do poprzedniego układu biura: pracownika spółdzielni” 
„e-kartoteka powinna być częściej aktualizowana (…)” 
„wprowadzić większy obiektywizm w sprawach spornych między sąsiadami” 
„uprościć dostęp do rowerowi i wózkarni” 
„zmienić godziny otwarcia biura (…)” 
„Spółdzielnia powinna zadbać o teren zielony; na bieżąco sprzątać i użyźniać trawniki” 
„Altana śmietnikowa jest bardzo zaniedbana, stan samych śmietników pozostawia wiele do życzenia” 
„w okresie zimy na klatkach było bardzo brudno” 
„(…) można by wysyłać do mieszkańców przypomnienie, że po psach które nabrudzą na schodach należy 

dokładnie sprzątnąć” 
„prezesa nigdy nie ma” 
 
„(…) bardzo rzadko myte drzwi wejściowe (…) klatki myte niedokładnie i brudną wodą” 
„należałoby częściej myć okna i drzwi wejściowe (…)” 
„brak zapachu po sprzątaniu” 
„śmietnik –przykryć” 
„zagospodarować skwer po placu zabaw” 
„Wyegzekwowanie zasad kultury współżycia mieszkańców, szczególnie osób wynajmujących mieszkania i 

przez to nie czujących się odpowiedzialnymi za stan bloku jako całości oraz jego otoczenia. Uważam, że 
właściciele mieszkań wynajmowanych powinni być obciążeni dodatkowymi kosztami sprzątania i  konserwacji 
wynikającymi z niedbałości (czasem wręcz złośliwości) osób zamieszkujących w wynajmowanym mieszkaniu” 

 
„uregulowanie sprawy parkingu (…)” 
„zwiększenie miejsc parkingowych poprzez zmniejszenie powierzchni >>wysepki<<” 
„za mało miejsc parkingowych” 
„Miejsca parkingowe przed budynkiem Spółdzielni powinny być tylko dla mieszkańców Spółdzielni” 
„Uporządkować postój samochodów na podwórzu – ten bajzel irytuje chyba już wszystkich, którzy nie mogą 

wjechać lub wyjechać z garaży i nie tylko” 
 
 
 

Poznań, 10 kwietnia 2017 r. 


