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Dbanie o właściwe postawy względem klientów 

1.1.  Dbanie o właściwe postawy względem klientów 
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1.1.1.  Przewodnik po postawach profesjonalnego urzędnika
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Jak doskonalić  obsługę klientów w urzędzie?

 Używanie słowa „klient” zamiast „petent” lub „interesant”

-

-

-

-

-

 Orientacja na potrzeby klientów

-

-

-

-

-

-

-
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Usprawnianie fundamentów jakościowej obsługi

-

-

-

-

-

-

-

-

Schemat 5. Reguły sympatii w obsłudze

KLIENT 
obdarza Cię 

sympatią

TY 
jesteś przyjaźnie

nastawiony
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2.1. Nowatorskie myślenie o trudnościach w obsłudze

2.1. Nowatorskie myślenie o trudnościach w obsłudze

-

-

-

-

2.1.1. Odczuwanie trudności – siła oddziaływania

Schemat 6. Nowatorskie patrzenie na trudności w sytuacji obsługi klienta

Dlaczego odczuwasz
trudność?

Jakie motywy
kierują zachowaniem klienta?

Na ile próbowałeś go zrozumieć?

Jakie działania mogą być pomocne 
w fachowym wypełnieniu roli urzędnika, 

a jakie ryzykowne?

uwasz Ja

Jakie działania

p g

być pomocne
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Misja w obliczu trudnych sytuacji w obsłudze

ów -

-

-

-

-

-

-

-
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2.1. Nowatorskie myślenie o trudnościach w obsłudze

-

-

2.1.2.  Identy%kowanie i próba zrozumienia 
niekomfortowego zachowania klienta

-

-

-

-

-
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Misja w obliczu trudnych sytuacji w obsłudze

Tabela 2. Zachowanie klienta w kontekście czterech głównych potrzeb klientów 

Zachowanie klienta Przykładowa informacja 

Agresja

Potrzeba uznania – oczekiwanie od urzędnika zwrócenia 
większej uwagi na daną osobę, wyrażenia znacznie inten-
sywniejszego zrozumienia lub zainteresowania szczegóła-
mi sprawy, z którą klient przyszedł do urzędu.

Roszczenia
Potrzeba zysku – oczekiwanie otrzymania szerszej gamy 
dóbr lub zminimalizowania kosztów.

Brak zdecydowania
Potrzeba spokoju – pragnienie zyskania poczucia bezpie-
czeństwa, równowagi wewnętrznej, pewności, że klient 
dobrze wybiera.

Straszenie
Potrzeba komfortu – oczekiwanie, że klient dzięki perswazji 
łatwiej i szybciej osiągnie optymalne rozwiązanie dopaso-
wane do jego potrzeb.

-

-

-

-

5

5  
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2.3.3. Klient przyjmuje postawę nadmiernych roszczeń

 Humorystycznie na ziemię

-

-

 Zdarta płyta

-

-

 Jestem po to, aby panu pomóc

-

-

-

2.3.4. Klient straszy swoją pozycją społeczną/stanowiskiem

 Rozumiem, że… 

-

Przećwiczmy to w praktyce…
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Misja w obliczu trudnych sytuacji w obsłudze

 Fakty są takie…

-

 Groźba karalna

 Na mnie ten kaliber nie działa

-

-

-

2.3.5.  Klient krytykuje innych pracowników, szuka 
kompana do plotkowania

 Kawa na ławę

-

-

 Ty masz prawo, ja mam prawo

-

 

-
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3.1. Koncepcja kapsuły umiejętności komunikacyjnych urzędnika

3.1.1. Zadawanie pytań

-

-

-

-

-

-

-

 Jakie pytania warto zadawać, aby zbadać potrzeby klienta? 

-

-
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Komunikatywny ambasador urzędu

  Jakie pytania warto zadawać, aby dowiedzieć się o powodach 

krytycznych opinii klienta?

-

-

-

-

-

-

Schemat 9. Zamiast dlaczego, zapytaj co

Zamiast Lepiej zapytaj

Dlaczego nie może pan teraz tego 
wypełnić?

Co jest warunkiem wypełnienia przez 
pana tego wniosku w dniu dzisiejszym?

Dlaczego upiera się pan przy tym 
stanowisku?

Co może mieć wpływ na zmianę pana 
stanowiska?

Dlaczego nie przyszedł pan do nas 
w wyznaczonym terminie?

Co było powodem niestawienia się 
pana w wyznaczonym terminie?

Dlaczego pan tyle zwlekał?
Co może ułatwić panu w przyszło-
ści uniknięcie tak długiego terminu 

zwłoki?

Dlaczego chce pan złożyć odwołanie 
w tej sprawie?

Co jest głównym powodem tego, że 
chce pan złożyć odwołanie w tej spra-

wie? Co dokładnie ma pan na myśli, 
mówiąc…?
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4.2. W sekretariacie urzędu

4.2. W sekretariacie urzędu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

11  



168

Przychodzi klient do urzędu… – modele profesjonalnej obsługi

-

4.2.1.  Były radny naciska na spotkanie z zajętym 
burmistrzem

K: Pani Bożenko, ja muszę się spotkać z burmistrzem!

U: Rozumiem pana doskonale, panie Bogumile, jednak burmistrz naprawdę jest 

teraz zajęty. Wyraźnie to podkreślił i trzeba to uszanować, gdyż zajmuje się bardzo 

ważną sprawą, rzutującą na dobre imię urzędu. To, co mogę zrobić dla pana w tej 

sytuacji, to umówić pana na wtorek. Pozwoli to panu na spokojne przeprowadze-

nie rozmowy z burmistrzem. Zgodzi się pan, że to będzie bardziej komfortowe 

rozwiązanie dla pana i dla pana burmistrza niż rozmowa w pośpiechu i we wzbu-

rzeniu. Czy zatem wpisać pana do harmonogramu wizyt na najbliższy wtorek?

K: No dobrze, niech już będzie. Proszę zapisać. To na którą mam przyjść?

-

-

-

-

-

-
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Dodatek ćwiczeniowy

4.  Scenki obsługi klienta – instrukcje do odgrywania ról
Zawsze można uczyć się, integrując się z kolegami z pracy (z wydziału lub nie 

tylko). Podczas zrealizowanych wewnętrznie krótkich warsztatów można wy-

korzystać poniższe instrukcje do scenek spotkania urzędnika i klienta. Dorośli 

najefektywniej uczą się przez doświadczenie, więc warto odgrywać rolę w pa-

rach, a następnie omawiać zaistniałe sposoby obsługi (co można uznać za atut 

(+), za co należy zmieniać (–)). To doskonałe ćwiczenie i niesamowita zabawa. 

Uczenie się naprawdę może być przyjemne. Ta forma nauki umożliwia nie tyl-

ko poznawanie siebie, ale także (pośrednio) doskonalenie komunikatywności 

i współpracy. Każdy kierownik wydziału może zaktywizować swój zespół, two-

rząc podobne instrukcje dopasowane do potrzeb rozwojowych swoich współ-

pracowników. 

Instrukcje do scenki

Urzędnik: Pracujesz w wydziale budownictwa od kilku lat. Zwykle podczas ob-

sługi interesantów starasz się, aby klient sprecyzował swoje potrzeby/problem/

sytuację, tak aby łatwiej Ci było udzielić merytorycznej informacji i abyś mógł 

odpowiednio go pokierować. Nawet jeśli sprawa klienta wychodzi poza Twoje 

kompetencje, starasz się wykazać w rozmowie z klientem uprzejmością, uczyn-

nością, rzetelnością i innymi postawami proklienckimi.

Klient urzędu: Przychodzisz do urzędu, aby uzyskać ważną informację, niezbędną 

do rozpoczęcia budowy domu. W ogóle nie wiesz, o co dokładnie pytać w referacie 

budownictwa i do kogo się zwrócić ze swoją sprawą. Masz nadzieję, że przy swojej 

dezorientacji spotkasz się z pomocą, życzliwością i kompetencją urzędnika/ów.

5. Ćwiczenia wzmacniające pewność siebie i asertywność
Urzędnik pewny siebie

Wiara w siebie jest nie tylko istotna w życiu osobistym, ale także w życiu zawo-

dowym. Zadbaj o nią.

1. Pomyśl o swoich sukcesach zawodowych i doceń teraz siebie za swoje osiąg- 

nięcia, choćby te niewielkie, na pozór mało znaczące. Zapisz słowa uznania 

pod swoim adresem.


