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Ocena pracy SM Budowlani w 2019 roku 

JESTEM MIESZKA �CEM OSIEDLA 
�CENTRUM      �  NA SKARPIE      �  NA WY�YNACH             

Prosimy zaznaczy�  swój wybór przez postawienie krzy�yka w polu ���� , w rubryce obok 
pytania lub wystawi� ocen� w skali od 1 (najni�sza)do 5 (najwy�sza)   
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2. OCENA OBSŁUGI 
Czy w ostatnim roku załatwiał(a) Pani/Pan spraw� w Spółdzielni?  

�����NIE ZAŁATWIAŁAM/ŁEM  (nie wypełnia� tabeli 2.1) 
   

2.1. JAKO�� OBSŁUGI

l.p. Kategoria oceniana ���� �������
������� �� �

1 pracownik był uprzejmy i �yczliwy

2 pracownik posiadał niezb�dn� wiedz� i informacje

3 pracownik z wła�ciw� staranno�ci� rozpatrzył problem

4 odpowied� na pi�mie była wyczerpuj�ca oraz sformułowana w 
sposób jasny i czytelny

5 czy poleciłby� Spółdzielni� jako zarz�dc� znajomemu 
mieszkaj�cemu we wspólnocie  

2.2. OCENA PRAC REMONTOWYCH 

l.p. Kategoria oceniana ���� �������
������� �� �

1 kultura zachowania (nie przeklinali; nie palili w mieszkaniu itp.) 

2 fachowo�� i podej�cie (praca wyk. sprawnie i szybko, czysto) 

3 termin wykonania (umówiono wcze�niej / był dotrzymany  itp.)

4 nadzór nad firmami zewn�trznymi ze strony Spółdzielni

3. OCENA PRZEKAZU INFORMACJI O SPÓŁDZIELNI 
3.1.Czy zawarte w „TU MIESZKAM” artykuły:        
      ���� �� ���!��"�#�(nie wypełnia� poni�szej tabeli) 

l.p. Kategoria oceniana ���� �������
������� �� �

1 zawieraj� przydatne i ciekawe informacje 

2 s� czytelne i jasno sformułowane 
  

3.2. Jak ocenia Pan/i stron�  www.smbudowlani.pl    Oceni� w skali 1- 5 (najwy�sza ocena 5): 
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Propozycje zmian lub uwagi (zach�camy do wypełniania): 

1.Co nale�y zmieni�, aby Pan/i był/a bardziej zadowolona z działalno�ci Spółdzielni (obsługi) ? 
…………………………..................……………………………………………………… 
…………………………..................……………………………………………………… 
…………………………..................……………………………………………………… 
…………………………..................……………………………………………………… 
…………………….……..................………………………………………………………
……………………..................……………………………………………………………
2. Tematy do poruszenia w „TU MIESZKAM”:   
……..................…………………………………………………………………………… 
…………………………..................……………………………………………………… 
…………………………..................……………………………………………………… 
…………………………..................……………………………………………………… 
………..................………………………………………………………………………… 
……………..................…………………………………………………………………… 
…………………………..................……………………………………………………… 
…………………………..................……………………………………………………… 
…………………………..................……………………………………………………… 
…………………………..................……………………………………………………… 

Dzi�kujemy za uwagi i  czas po�wi�cony na wypełnienie ankiety .  

                                 Zarz�d i pracownicy SM Budowlani w Bydgoszczy 

Po wypełnieniu prosz� wrzuci� do pojemnika w siedzibie Spółdzielni 
lub do przegródki  SM BUDOWLANI 

na dole skrzynek na korespondencj�

najpó�niej do 31.01.2020 r. 


