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Pani
Aneta Luboń- Stysiak
sekretarz Miasta
Tychy

W odpowiędzi na pismo w sprawie interpelacji Pana Radnego Dariusza Wencepla
że nie ma mozliwości wprowadzenia postulowanych w interpelacji zmlan,

informuję,

tj. wydłuzenia czasu pracy

PuŃtu Paszportowego w Tychach oraz wprowadzeniabiletowego

systemu kolejkowego,

W województwie śląskimfunkcjonuje obecnie 16 jednostek paszporlowych. W kazdej
z ntch w jeden dzień §godnia obowiązują wydłuzone godziny pracy, tak aby umozliwić
załatwienie spraw paszporlowych również w godzinach popołudnio\Ąrych. Nadmieniam,
ze wniosek o wydanie paszporlu można złożycw dowolnej jednostce paszporlowej.
Wydłużenie godzin pracy ponad obecnie obowiązujące wiązałoby się z koniecznością
poniesienia kosztów związanych między innymi z zatrudnieniem przez Wojewodę nowych
pracowników w korpusie słuzby cywilnej, co w aktualnej sl.tuacji kadrowej nie jest mozliwe.
Śląski LJrząd, Wojewódzki nie dysponuje tęż rezerwami kadrowymi, pozwalającymi
na dokonanie przesunięć etatów, tak by zapewnlc obsługę w dodatkowym czasie pracy.
Postulowany przęz Pana Radnego elektrontczny system kolejkowy jest rozwiązaniem
zpowodzeniem stosowanym w co najmniej kilkustanowiskowych miejscach obsługi klienta.
Elektroniczne systemy kolejkowe funkcjonują bowiem w oparciu o algorytmy
wykorzystujące uśrednione dane o czasie obsługi na stanowiskach. Niestety w przypadku dwu
lub trzystanowiskowej sali obsługi zastosowanie systemu kolejkowego byłoby nieefektywne
i prowadziłoby do szybkiej blokady systemu. Dlatego też elektroniczne systemy kolejkowe
działają jedynie w trzęc,h największych jednostkach, tj w Oddziale Paszportowym
w Katowicach oraz Terenowych Delegaturach Paszpońowych w Bielsku-Białej
i Częstochowie.
Zapewntam, ze pracownicy Punktu Paszpońowego w Tychach dokładają wszelkich
starań, aby zapewnić osobom składającym wnioski paszportowę i odbierającym gotowe
dokumenty sprawną i szybką obsługę.

Magdalena Szewczuk-Szturc
Dyrektor

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
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