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Wstęp

Plan Działań ma na celu wspieranie realizacji Polityki Usług Miasta Reykjavík. Zawiera działania, z 

przeznaczeniem na okres dwóch lat. Wszystkie działania mieszczą się w ramach trzech głównych celów 

Polityki.

1. Profesjonalizm

2. Usługa zorientowana na użytkownika

3. Efektywność



Przegląd działań

PROFESJONALIZM

1.1 Prezentacja Polityki Usług i Planu 

Działań.

1.2 Szkolenia pracowników w zakresie 

usług.

1.3 Opracowanie i wdrożenie 

standardów usług miejskich.

1.4 Opracowanie i wdrożenie etapów 

usług.

1.5 Pomiary satysfakcji głównych 

aspektów usług.

USŁUGA ZORIENTOWANA 

NA UŻYTKOWNIKA 

2.1 Transformacja usług i 

przeprojektowanie procesu działań.

2.2 Szkolenia z tworzenia działań 

zorientowanych na użytkownika.

EFEKTYWNOŚĆ

3.1 Koordynacja służb frontowych 

Miasta Reykjavik.                                           

3.2 Dalsza rozbudowa strony uwag.
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1. Profesjonalizm

1.1 Prezentacja Polityki Usług i Planu Działań

Ważne jest, aby polityka Usług i Plan Działań zostały przedstawione wszystkim pracownikom. Będzie miało to miejsce poprzez prezentacje w 

miejscach pracy oraz media takie jak Workplace. Materiały informacyjne dotyczące Polityki będą dostępne dla wszystkich pracowników na 

wewnętrznej stronie internetowej.

1.2 Kursy dla pracowników w zakresie świadczenia usług

Wszyscy pracownicy będą mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach względem usług, z naciskiem na postawę i odbiór usług jak też 

wzgląd na różnorodność oraz równość pod względem świadczenia usług.

1.3 Opracowanie i wdrożenie standardów usług miejskich

Zdefiniowane zostaną standardy usług miejskich. Standardy będą wymiernikiem tego, jak Miasto chce świadczyć usługi.  Celem tych 

standardów jest zdefiniowanie, na czym polega dobra usługa.



1. Profesjonalizm

1.4 Opracowanie i wdrożenie etapów usług

Etapy usług będą służyły jako narzędzie do wdrażania miejskich standardów usług. Jako jeden z etapów zostanie opracowany plan szkoleń w 

miejscach pracy. Każdy z etapów zawiera pewną liczbę działań i celów, na podstawie których oceniana będzie dostępność i jakość usług.

1.5 Pomiary satysfakcji głównych aspektów usług

Przeprowadzane będą regularne badania satysfakcji, dotyczące głównych aspektów usług wśród użytkowników Miasta.



2. Usługa zorientowana na użytkownika

2.1 Transformacja usług i modyfikacja procesu działań

Transformacja usług jest ważną częścią modernizacji usług. Mamy na celu przybliżenie usług mieszkańcom poprzez oferowanie usług 

cyfrowych, opartych na przystępnej witrynie i interfejsie użytkownika zamiast aplikacji na papierowych formularzach i skomplikowanych 

zasadach. Praca będzie oparta na metodologii organizacji zorientowanej na użytkownika, a  proces działań zostanie zmodyfikowany.

2.2 Szkolenia z tworzenia działań zorientowanych na użytkownika

Organizowane będą szkolenia dla pracowników Miasta Reykjavík z tworzenia działań zorientowanych na użytkownika. Szkolenia obejmą 

podstawy tworzenia działań zorientowanych na użytkownika wraz z ich praktycznymi zastosowaniami.



3. Efektywność

3.1 Koordynacja usług pierwszej linii Miasta Reykjavík

Projekt, którego celem jest zwiększenie spójności usług miejskich na pierwszej linii. Zostanie określone, jakie działania i usługi mają być 

koordynowane, m.in. dotyczące prezencji, kryteriów jakości, tonu głosu itp.  Następnie prowadzone będą prace nad koordynacją tych działań.  

Część tej pracy będzie polegała na tym, aby działania już w pierwszym punkcie kontaktowym usług miejskich, do jakich w pierwszej kolejności 

zwracają się mieszkańcy, dawały możliwość załatwienia sprawy na tym etapie. 

3.3 Kontynuowanie rozbudowy strony uwag

Podejmowane będą wysiłki na rzecz rozwoju funkcjonalności strony uwag, w celu zwiększenia jej wykorzystania.  Należy opracować jasne 

procedury oraz system rozpatrywania uwag.




