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dotyczy:  wprowadzenia Karty Warszawiaka dla mieszkańców Warszawy rozliczających się z podatku w 
Warszawie. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 
 Kilka dni temu miałem przyjemność odbierać w POP Młociny hologram poświadczający 
moje uprawnienia do posiadania Karty Warszawiaka. Cały proces, od momentu złożenia wnio-
sku przez Internet (wypełnienie formularza dla całej rodziny trwało ok. 5 minut), przez otrzyma-
nie potwierdzenia o poprawności wpłynięcia do Państwa wniosku, do otrzymania informacji o 
dostępności hologramu, trwał ok. 2 dni. Odbiór hologramu zajął mi 15 minut w popołudniowym 
szczycie powrotów (ok. 17:00). 
Mimo to, mam w związku z tym kilka podpowiedzi, które pozwolą przyśpieszyć i uporządkować 
proces wydawania hologramów w POP Młociny. 

1. W POP Młociny zainstalowany jest system kolejkowania oczekujących (podobnie jak 
Qmatic na poczcie), ale nie jest uruchomiony. 

Efekt: Kolejka klientów ZTMu licząca kilkanaście osób. Każda nowa osoba, która wchodzi do 
POP, pyta stojących do którego okienka stoi się po hologram do karty / kupna biletu i po uzy-
skaniu odpowiedzi, ustawia w kolejce. Co jakiś czas do okienek podchodzą ludzie i pytają się 
pracowników ZTMu, czy w danym okienku załatwią swoją sprawę. Panie odrywają się od wła-
ściwych zadań i z konieczności służą jako informacja. Tymczasem w tym POP są wygodne ław-
ki do siedzenia pod szybami. Uruchomienie elektronicznego systemu spowodowałoby, że klien-
ci ZTMu pobraliby numerek naciskając właściwy guzik (o ile dobrze zostaną opisane) i usiedli 
spokojnie czekając na swój numerek. Wszyscy, a w szczególności pracownicy POP odetchnęli-
by z ulgą. 
  

2. Na drzwiach wejściowych POP należy wywiesić na kartce A3 ogłoszenie, że kodowanie 
biletu możliwe jest także w biletomatach przy wejściu na stację metra oraz informację, 



że pierwsze ładowanie biletu na Kartę Warszawiaka trzeba wykonać jako kodowanie 
nowego kontraktu. 

Efekt: Część osób z kolejki liczącej kilkanaście dusz, być może poszłaby doładować bilet w au-
tomacie i nie stałaby w kolejce niepotrzebnie ją wydłużając. Czas obsługi pozostałych Państwa 
klientów uległby skróceniu i wszyscy byliby zadowoleni, zwłaszcza pracownicy POP. 
  
Proszę o przeanalizowanie poruszonych kwestii i uruchomienie elektronicznego systemu kolej-
kowania klientów w POP Młociny. 
 
Zgodnie z art. 39.1 KPA odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 
wojtum@gazeta.pl 
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