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Pan

Artur Kijewski

Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie utworzenia infolinii miejskiej wyjaśniam co

następuje:

Urząd  Miasta  Kalisza  podejmuje  działania  w  celu  osiągnięcia  wysokiego  standardu

świadczonych usług publicznych. W ostatnich latach dokonały się zmiany w obsłudze interesantów

Urzędu, do najważniejszych można zaliczyć:

- od 30.07.2007 r. w Urzędzie Miasta Kalisza funkcjonuje Biuro Obsługi Interesanta. Skupia ono w

jednym miejscu komórki Urzędu bezpośrednio obsługujące petentów. Na sali obsługi mieszczą się

stanowiska  m.in.  z  Urzędu  Stanu  Cywilnego,  Wydziału  Spraw  Obywatelskich,  Wydziału

Finansowego, Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Biura Świadczeń Rodzinnych.

W punkcie Informacja można uzyskać podstawowe wiadomości o sposobie i miejscu załatwiania

spraw  w  Urzędzie,  jednostkach  organizacyjnych  Miasta  oraz  służbach,  inspekcjach  i  strażach.

Pracownicy stanowiska ds.  informacji  i  organizacji  funkcjonowania Biura Obsługi  Interesantów

zajmują  się  również:  wydawaniem  druków  i  formularzy  niezbędnych  do  załatwienia  spraw  

w Urzędzie,  pomocą  przy  ich  wypełnianiu  druków,  kierowaniem interesantów na  odpowiednie

stanowiska obsługi oraz pomocą przy biletowniku. W Biurze Obsługi Interesanta zainstalowany

został  system  informacyjny  i  zarządzania  ruchem  interesantów.  Istnieje  też  możliwość  przez



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Internet  rezerwacji  kolejki  w Biurze  Obsługi  Interesanta  oraz  sprawdzenie  czy  jest  gotowy do

odbioru dokument (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny),

- od kilku lat działa z powodzeniem Poradnik Interesanta z kartami usług czyli rozbudowany system

informujący  o  sposobie  załatwienia  spraw  w  Urzędzie  z  udostępnionymi  drukami  (patrz

www.bip.kalisz.pl/Urząd Miasta  Kalisza/Poradnik  Interesanta  lub  www.kalisz.pl/Dla

mieszkańca/Poradnik Interesanta),

-  Interesanci,  którzy  zdecydują  się  na  drogę  internetową  załatwienia  sprawy  w  Urzędzie,  ze

względu na szybkość i oszczędność czasu, mogą to zrealizować poprzez platformę ePUAP, gdzie

Urząd  posiada  Elektroniczną  Skrzynką  Podawczą,  wykorzystując  udostępnione  tam formularze

elektroniczne,

- z początkiem roku 2019 Urząd Miasta Kalisza rozbudował system telekomunikacyjny centrali

telefonicznej, o głosową obsługę klienta i obecnie Urząd posiada infolinię. Dzwoniąc na numer  

62  7654  300,  komunikat  głosowy  informuje  osobę  o  numerach  wewnętrznych  i  wybierając

odpowiedni można bezpośrednio skontaktować się z wybranym Wydziałem.

Rozważę  możliwość  utworzenia  w  ramach  centrali  telefonicznej  numeru,  gdzie

przyjmowane  byłyby  zgłoszenia  awarii,  uszkodzenia  mienia  publicznego  czy  incydenty,  które

następnie  będą  przez  pracownika  przyjmującego  zgłoszenie,  przekazywane  do  odpowiedniej

komórki organizacyjnej Urzędu/ jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza czy odpowiednich służb.

Z poważaniem,

http://www.kalisz.pl/Dla
http://www.bip.kalisz.pl/Urzad



