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 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu tel. (61) 84 138 50 
 Laboratorium Kryminalistyczne faks (61) 84 140 18 
 ul. Kochanowskiego 2a faks służb. (77) 140 18 
 60-844 Poznań e-mail: naczelnik.lk@po.policja.gov.pl 

 

ANKIETA OCENY ZADOWOLENIA KLIENTA 

Z USŁUG LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KWP W POZNANIU 
 

Szanowni Państwo 

W związku z dążeniem Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu  
do doskonalenia świadczonych usług zwracamy się do Państwa z prośbą  
o wypełnienie poniższej ankiety. Tym sposobem chcemy identyfikować Państwa 
wymagania i oczekiwania, aby systematycznie dostosowywać do nich nasze usługi. 
Zapewniamy równocześnie, że wyniki niniejszej ankiety są wnikliwie analizowane  
przez Kierownictwo Laboratorium w celu doskonalenia systemu zarządzania, 
działalności w zakresie badań oraz obsługi Klienta. 

Wypełnioną ankietę prosimy wysłać na adres pocztowy, e-mail lub faks. 

Proszę zaznaczyć „x” w wybranych polach. 

Jaką instytucję Pani / Pan reprezentuje? 

 Policję 
 Prokuraturę 
 Sąd 
 inne (jakie?) 

Kontakt Pani / Pana z Laboratorium wynikał: 

 z wykonywania przez LK ekspertyzy kryminalistycznej 
 z pozyskiwania informacji specjalistycznych (konsultacji) 
 z uczestnictwa w szkoleniu 
 ze współpracy naukowej 
 inne (jakie?) 

Z usług, jakiej pracowni Państwo korzystaliście: 

 biologii, genetyki 
 chemii 
 badań krwi na zawartość alkoholu 
 daktyloskopii 
 mechanoskopii 
 broni i balistyki 
 badań dokumentów 
 fonoskopii 
 technik audiowizualnych i fotografii 
 badań informatycznych 
 badań antroposkopijnych (odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego; odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie 

 opisu słownego, zdjęć oraz zapisów wideo; tworzenie wersji wyglądu na podstawie opisu słownego oraz zdjęć fotograficznych; retusz cyfrowy zdjęć i fotomontaż; 
 identyfikacja osób i NN zwłok na podstawie zapisów wizualnych; progresja i regresja wiekowa osób na podstawie zdjęć fotograficznych) 
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Jak ocenia Pani / Pan jakość usług świadczonych przez pracownie, z których 
Państwo korzystaliście? 

 bardzo wysoko  wysoko  przeciętnie  nisko  bardzo nisko 

Proszę podać powody korzystania z usług Laboratorium Kryminalistycznego  
KWP w Poznaniu: 

 jakość wykonywanych ekspertyz 
 brak możliwości korzystania z usług innych laboratoriów 
 terminowość realizacji ekspertyz 
 konkurencyjność cenowa 
 wymagania organów nadzorujących 
 inne (jakie?) 

Jak oceniacie Państwo: 

Dostęp do informacji o świadczonych usługach? 

 bardzo wysoko  wysoko  przeciętnie  nisko  bardzo nisko 

Dostęp do informacji związanych z załatwianą sprawą? 

 bardzo wysoko  wysoko  przeciętnie  nisko  bardzo nisko 

Poziom obsługi klienta (profesjonalizm, uprzejmość, chęć udzielenia pomocy)? 

 bardzo wysoko  wysoko  przeciętnie  nisko  bardzo nisko 

Zaangażowanie i gotowość personelu Laboratorium do poszukiwania rozwiązań 
powstałych problemów? 

 bardzo wysoko  wysoko  przeciętnie  nisko  bardzo nisko 

Jakość wykonywanych przez nas ekspertyz kryminalistycznych? 

 bardzo wysoko  wysoko  przeciętnie  nisko  bardzo nisko 

Czytelność obowiązujących procedur postępowania? 

 bardzo wysoko  wysoko  przeciętnie  nisko  bardzo nisko 

Jakie zmiany mogłyby Pani / Pana zdaniem wpłynąć na polepszenie jakości usług 
świadczonych przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu? 

Na jaki rodzaj badań nieświadczonych przez Laboratorium Kryminalistyczne  
KWP w Poznaniu istnieje największe zapotrzebowanie z Państwa strony? 

Czy uważa Pani / Pan, że praca Laboratorium w ostatnim czasie: 

 poprawiła się  nie uległa zmianie  pogorszyła się 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

   

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 


