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ŁUT SZCZĘŚCIA CZY RECEPTA NA SUKCES?
CO POZWOLI OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONY CEL
I PRZETRWAĆ NA TRUDNYM RYNKU
HORECA?
Cykl artykułów autorstwa Michała Żarowskiego

VOL.10
BADANIE JAKOŚCI
OBSŁUGI GOŚCI W
HOTELARSTWIE

Stale zwiększające się wymagania i
oczekiwania
gości
oraz
rosnąca
konkurencja wymuszają na hotelarzach
poszukiwania najbardziej efektywnych
metod utrzymania się i umocnienia na
rynku. Badania wykazują jednoznacznie,
że poziom usług jest obok ceny
podstawowym
kryterium
przesądzającym o wyborze przez gościa
hotelu, a gość zamożny z reguły
wybierze hotel droższy a renomowany.
Dlatego też jakość usług jest coraz
częściej
postrzegana
jako
kluczowy
czynnik warunkujący sukces hotelu na
współczesnym rynku turystycznym. W
warunkach zaostrzającej się konkurencji,
walki o gościa, poziom usług i bogactwo
(atrakcyjność)
oferty
usługowohandlowej
będą
podstawowym
priorytetem
dla
przedsiębiorstw
hotelarskich
(Czesław
Witkowski,
Hotelarstwo,
Część
I:
Podstawy
hotelarstwa, Warszawa 2002).
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Zdefiniowanie pojęcia poziomu - jakości
usług w turystyce i hotelarstwie nie jest
proste. Poziom usług w tej branży to
zespół cech nadających się przede
wszystkim do omówienia opisowego.
Według WTO (Światowej Organizacji
Turystyki) jakość w turystyce oznacza
„...spełnienie za ustaloną przyjętą cenę
wszystkich zgodnych z prawem żądań i
oczekiwań klienta, przy jednoczesnym
przestrzeganiu wymogów jakościowych
w
odniesieniu
do
bezpieczeństwa,
higieny
i
dostępności
usług
turystycznych oraz harmonii środowiska
ludzkiego i przyrodniczego”. Jakość
usług
hotelarskich
może
być
postrzegana
i
oceniana
z
punktu
widzenia klienta i przedsiębiorstwa
hotelarskiego. Według współczesnych
poglądów ostatecznym weryfikatorem
jakości produktu jest konsument.
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To właśnie zadowolenie konsumenta
(ang. customer satisfaction) decyduje o
osiągniętym poziomie jakości wyrobu
lub usługi (A. Iwasiewicz, Zarządzanie
jakością, PWN, Warszawa-Kraków 1999).
Jakość usług hotelarskich – oceniana z
punktu widzenia klienta – informuje o
stopniu zaspokojenia jego potrzeb - w
zakresie usług hotelarskich - podczas
pobytu w danym przedsiębiorstwie
hotelarskim. Przez potrzeby należy
rozumieć w tym przypadku nie tylko te
zaspokajane
poprzez
elementy
materialne usługi hotelarskiej, związane
z tzw. jakością techniczną usługi, ale
równie potrzeby emocjonalne, o których
zaspokojeniu
decyduje
sposób
świadczenia usługi czy też stosunek do
klienta, co składa się na tzw. jakość
funkcjonalną usługi.
Występuje niemały problem pomiaru
jakości usług hotelarskich. Nie da się go
mierzyć parametrami ilościowymi i
wartościowymi. Nie daje się ująć we
wprost porównywalne pojęcia. Ocena
poziomu
w
przypadku
usług
hotelarskich zależy od wielu czynników
obiektywnych i subiektywnych, punktu
odniesienia, nastroju, stopnia wymagań
ze strony oceniającego. Inaczej poziom
oceni fachowiec, ekspert, branżysta, a
inaczej gość, a poszczególni goście
również mają zróżnicowane kryteria
oceny i wymagania. Ekspert ocenę
odniesie do kryteriów określanych z
punktu widzenia branży, w której jest
wyspecjalizowany; gość będzie zauważał
wady
i
zalety
(częściej
zauważy
niedociągnięcia) w oparciu o własne
odczucia, będzie odnosił ocenę do
własnych
doświadczeń
i
gustów,
porównywał
standard
z
innymi
hotelami, w których mieszkał, niekiedy
z normami kategoryzacyjnymi - jeżeli
miał okazję zapoznać się z nimi. Oceny
formułowane
przez
gości
będą
zróżnicowane,
uzależnione
od
indywidualnych
upodobań,
doświadczeń, możliwości dokonywania
porównań. Warto zaznaczyć, że każdy
gość ma inne wymagania, inną skalę
porównań. To co jednemu podoba się,
inny zaledwie akceptuje, a jeszcze inny
będzie ostro krytykował.

STYCZEŃ 2022

WARTO ZAZNACZYĆ, ŻE
KAŻDY GOŚĆ MA INNE
WYMAGANIA, INNĄ
SKALĘ PORÓWNAŃ
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NALEŻY PAMIĘTAĆ,
ŻE POZIOM USŁUG
JEST SZCZEGÓLNIE
ZAUWAŻALNY, GDY
NASTĘPUJE JEGO
OBNIŻENIE

Ten sam standard, ta sama potrawa
uzyska nie raz diametralnie różne
oceny. Przez ocenę: dobry - zły, brzydki
- ładny, każdy człowiek w jakimś sensie
rozumie coś innego. A o gustach jak
wiadomo dyskutuje się nadzwyczaj
trudno. Odmienne więc mogą być
oceny:
gościa,
sądu
konkursowego
posługującego
się
z
góry
przygotowanymi regulaminami, skalą
ocen,
punktacją
i
przedstawiciela
wyspecjalizowanej instytucji kontroli,
które z zasady interesują się jedynie
specjalistycznym fragmentem obiektu,
np. stanem sanitarnym, warunkami
pracy
załogi
czy
bezpieczeństwem
dźwigów. Pomimo tych uwarunkowań i
zastrzeżeń, a może raczej wobec ich
istnienia, można i trzeba zestawić i
uszeregować elementy składające się na
standard, poziom obsługi. Generalizując
można powiedzieć, że jest to wszystko
co wiąże się z hotelem i z czym
spotykają się użytkownicy: położenie,
budynek,
wyposażenie,
a
przede
wszystkim załoga.
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Należy pamiętać, że poziom usług jest
szczególnie zauważalny, gdy następuje
jego obniżenie. Dlatego należy stale
dbać, aby poziom usług utrzymywać na
stałym dobrym bądź coraz wyższym
poziomie i nie dopuszczać do sytuacji,
gdy
spada
poniżej
deklarowanego
standardu. Waga poziomu usług w
hotelarstwie wynika z istoty zawodu. A
przypomnijmy
istotę
hotelarstwa
upatrujemy w gościnności, a więc
zapewnieniu użytkownikowi (gościowi):
bezpieczeństwa
pobytu,
wygody
i
deklarowanego standardu i poziomu
usług,
dobrej
atmosfery
pobytu,
wysokich kwalifikacji zawodowych i
poziomu
etyczno-moralnego
załogi.
Niewątpliwie
elementem
szeroko
rozumianego poziomu funkcjonowania
obiektu jest też nieustanne dociekanie
przez hotelarza jakich nowych usług i
udogodnień oczekują goście i dążenie do
ich
przygotowania
i
zaoferowania
(Czesław Witkowski, Hotelarstwo, Część
I:
Podstawy
hotelarstwa,
Warszawa
2002).
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W literaturze przedmiotu istnieje wiele
metod służących badaniu jakości usług.
Wśród nich najbardziej znaną metodę
stanowi metoda Servqual, która opiera
się na tzw. modelu „pięciu luk”. Metoda
ta została opracowana w 1985 roku przez
A. Parasuraman’a, V.A. Ziethaml i L.L.
Berry’ego.
Ze
względu
na
swoją
uniwersalność, metoda Servqual może
być wykorzystywana do obiektywnego
badania postrzeganej jakości wszystkich
rodzajów usług, również hotelarskich.
Punktem wyjścia przy opracowywaniu
tej metody weryfikacji oceny jakości
usług przez nabywców, jest postrzeganie
jakości
jako
różnicy
pomiędzy
oczekiwaniami
klientów
i
ich
późniejszymi doświadczeniami. Badanie
jakości usług metodą servqual polega na
ocenie poziomu oczekiwań na podstawie
wyodrębnionych
kryteriów
(determinantów)
jakości
oraz
na
sprawdzeniu, jak kształtuje się percepcja
usługi lub jak oczekiwania klientów są
spełniane przez polskie hotele. Servqual
jest metodą polegającą na pomiarze
różnic między poziomem zaspokojenia
oczekiwań a postrzeganiem usług przez
klienta. Należy zmierzać do tego, aby
różnica między usługą oczekiwaną a
otrzymaną
przez
gościa
była
jak
najmniejsza, zgodnie z założeniami
twórców jednej z metod pomiaru jakości
usług sevqual, w której to ocena jakości
usług opiera się na porównaniach.
W
przypadku
oceny
zgodności
zaoferowanej usługi z oczekiwaniami,
porównanie dotyczy cech tej usługi i
cech
wzorca.
O
jakości
usługi
hotelarskiej decyduje jakość wszystkich
usług
wchodzących
w
jej
skład
(noclegowych,
gastronomicznych
i
innych). Podczas pomiaru jakości usług
hotelarskich należy stosować się do cech
jakości, które gość jest w stanie
rozpoznać i ocenić, czyli takich jak:
pewność i niezawodność - usługi
realizowane w terminie i czasie
zgodnym z ustaleniami,
kompetencje
uprzejmość,
wiarygodność,
umiejętności
i
doświadczenie usługodawców,
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wrażenia i odczucia - dotyczące
standardu
wyposażenia
pokoi
i
pomieszczeń
ogólnodostępnych,
urządzeń oraz ubioru pracowników,
odpowiedzialność
szybkie
reagowanie na uchybienia i błędy w
obsłudze,
empatia - indywidualne podejście do
każdego gościa i wyrażanych przez
niego
potrzeb,
chęć
niesienia
pomocy.
Z powyższych informacji wynika, że
jakość
usług
hotelarskich
wymaga
słuchania
klientów.
Koncepcja
wsłuchiwania
się
w
opinie
usługobiorców polega na dowiadywaniu
się, czego oni oczekują, co cenią oraz co
w
oferowanych
usługach
im
nie
odpowiada (J. Brilman, Nowoczesne
koncepcje i metody zarządzania, PWE,
Warszawa 2002). Tak pojmowaną jakość
usług hotelarskich mierzy się za pomocą
metody
servqual,
porównując
rzeczywisty stan zaspokojenia potrzeb
klientów
ze
stanem
przez
nich
oczekiwanym.
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W
tej
metodzie
podstawowym
narzędziem badawczym jest ankieta,
którą w zależności od potrzeb badania
wypełniają
klienci
zewnętrzni
lub
wewnętrzni
przedsiębiorstwa
usługowego. Buduje się ją zgodnie z
wymienionymi
wcześniej
determinantami
jakości
(ich
liczba
zależy
od
stopnia
szczegółowości
przeprowadzanego badania i waha się od
5 (mały stopień szczegółowości, badanie
ogólnikowe)
do
22
(duży
stopień
szczegółowości).
Ankieta
servqual
złożona jest z dwóch części. Część
pierwsza,
w
której
respondenci
przekazują
swoje
oczekiwania
w
stosunku do danej usługi (liczba pytań
waha się od 5 do 22 w zależności od
stopnia szczegółowości całego badania).
Do każdego pytania dołączona jest
siedmiopunktowa
skala
pozwalająca
stopniować poziom oczekiwań klienta
względem usługi (gdzie 7 oznacza, że
klient w pełni zgadza się z daną cechą, a
1 — jeśli uważa, że jest ona zbędna; jeśli
zaś klient nie ma pewności, powinien
zaznaczyć
liczbę
pośrednią).
Część
druga, w której respondenci przekazują
swoje oświadczenia dotyczące percepcji
poziomu wykonania tej usługi (liczba
pytań, jak w części pierwszej). Do tej
również
dołączona
jest
siedmiopunktowa skala, jednak tym
razem pozwalająca stopniować percepcję
usługi. W tym przypadku 7 oznacza, że
klient jest w pełni przekonany i zgadza
się, że usługa posiada cechę podaną w
pytaniu, 1 - jeśli zupełnie się z tym nie
zgadza.
W
badaniu
servqual
najważniejsza jest liczba, jaką wybierze
respondent, gdyż to właśnie ona określa
jego oczekiwania i percepcję wobec
danej usługi.
Jak pisze P.F. Drucker, “... biznesowi nie
może wystarczać dostarczanie klientowi
jakichkolwiek dóbr i usług; musi on
dostarczać dobra i usługi coraz lepsze i
coraz oszczędniejsze.
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Przedsiębiorstwo nie musi być coraz
większe, trzeba natomiast, by stawało się
coraz lepsze” (P.F. Drucker, Praktyka
zarzadzania, Akademia Ekonomiczna w
Krakowie, Kraków 1994), co oznacza, że
musi
ono
satysfakcjonować
swych
klientów zarówno wewnętrznych, jak i
zewnętrznych.
Tworzenie
i
doskonalenie jakości nie może więc być
sporadycznym czy też okazjonalnym,
lecz systematycznym i programowym
działaniem przedsiębiorstwa, a zmiany
zachodzące na rynku muszą być przez
niego traktowane nie jako zagrożenia,
lecz pojawiające się szanse i możliwości
rozwoju przez osiąganie wyznaczonych
celów. Takie działanie oznacza, że
przedsiębiorstwo
uznaje
jakość
za
strategiczny
czynnik
sukcesu
i
wbudowuje system jej tworzenia w
ogólną
strategię
swojego
rozwoju,
starając się dzięki niej tak zaspokajać
potrzeby rynku, aby klienci otrzymywali
więcej wartości i satysfakcji niż daje im
konkurencja.
Jednak,
aby
przedsiębiorstwa mogły opracować taką
strategię działania, muszą najpierw
określić
wielostronne
relacje,
jakie
zachodzą
między
ich
potencjałem,
strukturą
i
kulturą
a
światem
zewnętrznym. Skuteczne zarządzanie
musi więc zasadzać się na orientacji
jakościowej, a więc na doskonaleniu
jakości
wytwarzanych
dóbr
i
świadczonych usług, tworzeniu wyższej
wartości dla klienta, doskonaleniu form
obsługi
i
komunikacji
w
relacji
przedsiębiorstwo - klient (Stanisław
Borkowski, Ewa Wszendobyl, Jakość i
efektywność
usług
hotelarskich,
Wydawnictwo
Naukowe
PWN,
Warszawa 2007).
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