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Wrzesień 2020

W labiryncie liczb!

Wyniki badania satysfakcji 

klientów Kancelarii Finansowo-

Księgowej PS Consulting sp. z o.o. 
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Drodzy Klienci!

W imieniu całego zespołu PS Consulting sp. z o.o. serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiet 

i tym samym za udział w badaniu satysfakcji Klienta naszego biura rachunkowego.

Na kolejnych slajdach znajdą Państwo wyniki, czyli zestawienie odpowiedzi 

udzielonych przez osoby, które wzięły udział w badaniu.

Jestem niezmiernie wdzięczna za tyle miłych słów, jakie otrzymaliśmy 

w odpowiedziach na pytania ankietowe. Cieszę się, że doceniacie Państwo naszą pracę i wierzę, 

że zmiany, jakie planujemy wdrożyć w kolejnych miesiącach, spotkają się z Państwa akceptacją.

Pozdrawiam serdecznie,

Patrycja Szypulska

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!
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100%

50%

Skala:
1 – Nie, zawsze coś jest nie tak w kontakcie z pracownikami.
5 - Tak, pracownicy są uprzejmi i zawsze starają się pomóc w sprawie, z którą się zgłaszam.

KONTAKTY W SPRAWACH BIEŻĄCYCH 

100%

50%
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100%

50%

KONTAKTY W SPRAWACH BIEŻĄCYCH 



KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW
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Bardzo dobrze, zawsze otrzymuję wyczerpujące 
odpowiedzi na moje pytania.
Dobrze, zawsze otrzymuję odpowiedzi na moje pytania, 
choć nie zawsze na czas.
Średnio, nie zawsze otrzymuję odpowiedzi na pytania.
Źle, zawsze coś jest nie tak z udzielonymi odpowiedziami 
na moje pytania.
Nie korzystam z usług KSIĘGOWYCH.



KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW
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Bardzo dobrze, zawsze otrzymuję wyczerpujące 
odpowiedzi na moje pytania.
Dobrze, zawsze otrzymuję odpowiedzi na moje pytania, 
choć nie zawsze na czas.
Średnio, nie zawsze otrzymuję odpowiedzi na pytania.
Źle, zawsze coś jest nie tak z udzielonymi odpowiedziami 
na moje pytania.
Nie korzystam z usług KADROWO-PŁACOWYCH.



CENNIK USŁUG
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100%

50%

Skala:
1 – Nie, w mojej ocenie jakość usług jest niższa niż cena.
5 - Tak, w mojej ocenie cena jest zgodna z jakością.



CENNIK USŁUG
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Od formy prowadzenia działalności (JDG, 

spółka, inne).

Od zakresu usług (usługi księgowe, 

kadrowo-płacowe, inne).

Od liczby dokumentów do zaksięgowania w 

danym miesiącu.

Od czasu przeznaczanego na czynności 

niezbędne do prawidłowych rozliczeń.

Od czasu przeznaczonego na konsultacje w 

formie telefonicznej lub mailowej.

50% 100%



NASZE USŁUGI
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60% Zaufanie, jakie mam do Waszej znajomości przepisów polskiego prawa.

90% Wysoka jakość usług - wszystko załatwiane jest na czas i bez problemów.

70% Konkretne odpowiedzi, nawet jeżeli coś wymaga wcześniejszej weryfikacji.

40% Korzystna, bo bliska mi lokalizacja.

80% Miły kontakt i przyjazna atmosfera współpracy.

80% Zakres świadczonych usług - otrzymuję pomoc, jakiej potrzebuję.

20% Akceptowalny poziom wynagrodzenia za Wasze usługi.

40% Elastyczność i gotowość do podejmowania się dodatkowych zadań.

50% Moja własna ocena Waszych kompetencji i sprawności biura.

30% Opinia innych osób (moich znajomych, Waszych klientów, itp.).

Co sprawia, że współpracujesz z nami?



NASZE USŁUGI
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100%

50%

Skala:
1 – Jesteście gorsi od biur, z którymi współpracowałem/-am poprzednio.
5 - Jesteście zdecydowanie lepsi od biur, z którymi współpracowałem/-am poprzednio.



NASZE USŁUGI
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50% 100%



NASZE USŁUGI
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Co możemy jeszcze dla Ciebie zrobić? Przekaż nam swoje sugestie, abyśmy 
mogli lepiej dopasować nasze usługi do Twoich potrzeb.

Na chwilę obecną nie potrzebuję żadnych dodatkowych możliwości, usługi są świadczone w sposób profesjonalny.

Zająć się skompletowaniem dokumentów i wyliczeniem mojej potencjalnej emerytury.

O bardzo wielu korzystnych dla mnie rozwiązaniach po prostu nie mam jeszcze pojęcia ale myślę że na pewno 
dopasujemy w przyszłości (z Pani pomocą) rodzaj prowadzonej przeze mnie działalności aby był w pełni efektywny ;)

Pomysły nad powiązaniem […………………………] aby uzyskiwać dodatkowe środki ze zwrotu podatku na kolejne inwestycje.

Chętnie przestałbym drukować co miesiąc wyciągi i przychody. 

Chciałabym zostać poinformowana o zmianie pracowników.



NASZE USŁUGI
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Podziel się z nami Twoją opinią! Będziemy wdzięczni za każde miłe słowo 
i za każdą wskazówkę, co możemy robić jeszcze lepiej ;)

Szybkość kontaktu, wiedza wynikająca z doświadczenia, życzliwe podejście do 
Klienta- te cechy Państwa firmy mnie bardzo satysfakcjonują.

Sprawnie, szybko i fachowo :) Nic dodać nic ująć.

Jesteście wspaniałym biurem. Bardzo sobie cenię współpracę z Państwem :)



NASZE USŁUGI
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Doskonale! Pomogliście mi uzyskać świadczenia. 

Doceniam, że udzielona pomoc przyszła od Was szybko 

i bezpłatnie!

Bardzo dobrze! Pracownicy biura bardzo się starali i doceniam 

to, choć nie wszystkie rodzaje świadczeń otrzymałem.

Dobrze! Otrzymałem taką pomoc, jakiej oczekiwałem od biura 

rachunkowego.

Średnio. Nie otrzymałem pomocy, na jaką liczyłem. Brakowało 

mi informacji z czego mogę skorzystać.

Źle. Nie otrzymałem żadnej pomocy ze strony biura 

rachunkowego.



NASZE USŁUGI
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Skala:
1 – Nie, nie jesteście profesjonalistami.
5 - Tak, jesteście bardzo profesjonalnym biurem rachunkowym.

100%

50%



NASZE USŁUGI
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Skala:
1 – Nie, współpraca z Wami jest dla mnie problemem.
5 - Tak, jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Wami!

100%

50%



NASZE USŁUGI
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Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

Patrycja Szypulska
Prezes Zarządu 

tel. +48 660 746 735
e-mail: ps@ps-consulting.pl

Kancelaria Finansowo-Księgowa 
PS Consulting sp. z o.o.

biuro: ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg 
siedziba: ul. Boh. Monte Cassino 25/6, 49-300 Brzeg

Chcesz wiedzieć więcej?!

mailto:ps@ps-consulting.pl

