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Zastosowanie metody SERVQUAL do oceny jakości usług 
rekreacyjnych

Streszczenie

Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie metod stosowanych do oceny jakości usług ze 
szczególnym uwzględnieniem metody SERVQUAL. Ponadto w tekście znajdują się informacje na 
temat publikacji dotyczących zastosowania SERVQUAL do badania jakości usług rekreacyjnych. 
Głównym punktem wyjścia do dalszych działań jest zawarta w artykule propozycja podjęcia badań 
w zakresie oceny jakości usług rekreacyjnych oferowanych przez wybrane kluby fitness w Pozna-
niu. Artykuł oparty został przede wszystkim na analizie dostępnej literatury, zarówno polsko-, jak 
i anglojęzycznej. W rozważaniach wskazano atuty i mankamenty poszczególnych metod oceny ja-
kości, wśród nich wiele uwagi poświęcając SERVQUAL. Implikacje praktyczne i społeczne dotyczą 
popularyzacji tej metody badań, która w ocenie jakości usług bierze pod uwagę przede wszystkim 
satysfakcję konsumenta stając się prostym sposobem na uzyskanie klarownych odpowiedzi w kwestii 
adaptacji usług do wymagań klientów. Staje się to przyczynkiem do rozwijania SERVQUAL oraz 
wprowadzania modyfikacji mających na celu ulepszenie modelu, a w konsekwencji większą wiary-
godność wyników pozwalającą na stosowanie ich w zakresie zarządzania jakością w branży usług 
rekreacyjnych.

Słowa kluczowe: usługi, rekreacja, jakość usług, SERVQUAL.

Kody JEL: B49

Jakość w usługach

Jakość może być rozumiana jako „ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdol-
nością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych”1 (Hamrol, Mantura 2002,  
s. 114). Z opisu tego wynika, iż na jakość składają się wszystkie te elementy produktu, w tym 
także usługi, które pozwalają na usatysfakcjonowanie potencjalnego klienta. W innych de-
finicjach jako wyznacznik pojawia się zadanie spełniania oczekiwań odbiorców. Niektórzy 
autorzy sugerują z kolei potrzebę rozdzielania kwestii jakości od satysfakcji. Twierdzą oni, 
iż jakość koresponduje z oczekiwaniami użytkownika wobec towaru, natomiast satysfak-
cja ma podłoże emocjonalne i jest subiektywną reakcją na działanie usługodawcy (Hernon, 
Whitman 2001, s. 14). 

Warto wskazać także na inny podział. W rozważaniach na temat jakości usług, którą 
ocenia odbiorca pojawia się często pytanie dotyczące kwalifikacji, które pozwalają danemu 

1  Definicja zawarta w normie PN-ISO 8402:1996.
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klientowi decydować o tym, jak wysoką jakość prezentuje dane świadczenie, przy założeniu, 
że klient ów nie jest specjalistą w danym zakresie. Odpowiedzią jest poniekąd prosty podział 
na jakość techniczną i funkcjonalną (Kielan, Pokora 2004, s. 115). Pierwsza z nich określa 
rzeczywiste walory usługi, których najczęściej jednak klient nie jest w stanie docenić. Jego 
ocena opiera się na jakości funkcjonalnej, czyli sposobie pozyskania usługi, jakości obsługi 
i zgodności z jego oczekiwaniami. Fakt ten uwidacznia subiektywność oceny jakości usług. 
Z jednej strony, wskazuje to na niedoskonałość wszelkich kwalitatywnych pomiarów, które, 
gdy biorą pod uwagę jedynie opinię niewykwalifikowanego odbiorcy, nie zawsze wykażą 
rzeczywisty poziom jakości świadczenia. Z drugiej, podkreśla, jak ważnym elementem na 
rynku usług jest satysfakcja klienta i jego odczucia związane ze sposobem sprzedaży danej 
oferty. 

W celu sprawdzenia i potwierdzenia osiągnięcia przez produkt odpowiedniego pozio-
mu jakości należy poddawać ją ocenie. Dla tego zadania opracowane zostało wiele metod, 
wśród nich metody przeznaczone do oceny jakości usług. Jedną z popularnych jest metoda 
SERVQUAL. 

Przegląd metod i technik oceny jakości przy szczególnym uwzględnieniu 
metody SERVQUAL 

SERVQUAL (Service Quality) to metoda oceny jakości usług opracowana przez zespół 
amerykańskich naukowców pod kierownictwem profesora A. Parasuramana na Uniwersytecie 
w Miami. Wywodzi się ona ze stworzonego w 1985 roku przez Parasuramana, Zeithaml 
i Barry’ego modelu 5 luk (zwanego także modelem GAP). Wskazuje on na 5 typów sytu-
acji, których zaistnienie powoduje obniżenie jakości usług. Model ten jest jednym z tych, 
które łączą projektowanie jakości usług z punktu widzenia klienta i jednocześnie przedsię-
biorstwa. Pozwala to na sprawną identyfikację błędów w procesie tworzenia i świadczenia 
usług2. Najczęściej rozbieżności owe są opisywane następująco:
 - luka 1 – różnica między oczekiwaniami klienta a postrzeganiem tych wymagań przez 

kierownictwo firmy;
 - luka 2 – różnica między postrzeganiem oczekiwań klienta przez kierownictwo firmy 

a specyfikacją usług;
 - luka 3 – różnica między specyfikacją jakości usługi a jakością świadczenia usługi;
 - luka 4 – różnica między jakością świadczenia usługi a informacjami, które klient ma na 

temat usługi;
 - luka 5 – różnica między poziomem spełnienia oczekiwań a postrzeganiem usługi przez 

klienta.

2  http://outsourcing.edu.pl/pl/article/details/type/scientific/id/263 [dostęp: 03.01.2013].
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Metoda SERVQUAL wyrażana jest często następującym wzorem:

S = Σ (P – O) (1)

gdzie:
S – stopień spełnienia oczekiwań konsumentów,
O – oczekiwania jakości usługi,
P – postrzegana jakość usługi (Goranczewski, Puchato 2011, s. 166-171).

Związana jest ona z istnieniem piątej luki z teorii Parasuramana i opiera się na wykazaniu 
różnic pomiędzy jakością oczekiwaną a doświadczaną przez klienta w danych elementach 
usługi. Badanie przeprowadza się za pomocą dwóch kwestionariuszy, z których każdy za-
wiera 22 pytania dotyczące pięciu wymiarów jakości:
 - elementy materialne / namacalność (tengibles),
 - solidność (reliability),
 - szybkość reakcji (responsiveness),
 - pewność (assurance),
 - empatia (empathy) (Berry, Parasuraman, V. Zeithaml 1990, s. 25).

W późniejszych, modyfikowanych z biegiem lat wersjach SERVQUAL liczba wymia-
rów jakości rosła do siedmiu, a nawet dziesięciu. Na potrzeby własnych badań postanowio-
no jednak na początek skorzystać z podstawowej wersji kwestionariusza opartej na pięciu 
wymiarach jakości, których poziom ocenia się za pomocą 22 pytań.

Wyznaczaniem norm jakości i zarządzaniem nią zajmuje się International Organisation 
for Standardization (ISO). Zgodnie z jej ustaleniami jakość to „ogół właściwości wyrobu 
lub usługi decydujących o zdolnościach wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych 
lub przewidywanych potrzeb”3. Norma 9001:2008 (w Polsce wydana przez Polski Komitet 
Normalizacyjny jako PN-EN ISO 9001:2009) zawiera wymagania związane z systemem 
zarządzania jakością. Obszernie opisane wymagania uwzględniają osiem zasad jakości 
i muszą być przez przedsiębiorstwo spełnione, aby otrzymało ono stosowny certyfikat. 
Wyczerpujące opracowanie norm ma wiele zalet, uwzględnia bowiem w badaniu jakości 
inne opinie niż tylko te płynące od usługobiorcy. Istotne są według ISO także między inny-
mi dobre wzajemne stosunki z dostawcami oraz ciągłe doskonalenie się przedsiębiorstwa. 
Jednak osiem powyższych punktów ma charakter bardzo ogólnikowy, norma z kolei opisana 
jest bardzo obszernie i zgłębienie wszystkich jej elementów jest z pewnością bardzo czaso-
chłonne i wymaga wiele pracy.

Do pewnego stopnia podobnie na kwestie jakości zapatrywali się twórcy kolejnej meto-
dy oceny jakości usług J.J. Cronin i S.A. Taylor, którzy opracowali niejako w opozycji do 

3  http://www.iso.org [dostęp: 27.01.2013].
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opisanej powyżej SERVQUAL, metodę SERVPERF (Service Performance). Krytykowali 
oni jednostronność spojrzenia na kwestie jakości usług w metodzie A. Parasuramana, która 
zakłada, iż o rzeczywistym poziomie jakości usługi decyduje konsument. Cronin i Taylor 
uważali pomiar oczekiwań klientów za kategorię niejednoznaczną i zmienną wobec czego 
sugerowali, że nacisk powinien być kładziony na faktyczny stan realizacji usługi dla po-
miaru jakości porównywany potem ze stanem idealnym. Pomiar oczekiwań usługobiorców 
jest tutaj całkowicie pominięty. W metodzie SERVPERF wykorzystywać można pięć wy-
miarów jakości proponowanych dla SERVQUAL, w pomiarach stosuje się także pięcio- lub 
siedmiostopniową skalę semantyczną, w której 1 oznacza „słaby”, a 5 (lub 7) „wyśmienity” 
(Stoma 2012, s. 78-79). Wątpliwości przy rozważaniu przydatności tej metody mają właści-
wie ten sam charakter, jak przy omawianej powyżej normie ISO 9001:2009. 

Bardzo wysoko ocenianą i chętnie stosowaną metodą pomiaru jakości usług jest Technika 
Krytycznych Przypadków (CIT) wykorzystywana często przez tzw. nordycką szkołę usług. 
„W uproszczeniu Technika Krytycznych Przypadków polega na analizowaniu (rekonstru-
owaniu) kluczowych interakcji, jakie zachodzą między klientem a pracownikami firmy 
usługowej” (Stoma 2012, s. 83). Uwagę w badaniu przywiązuje się do zdarzeń krytycznych, 
za które uważa się tak stany skrajnej satysfakcji, jak i skrajnego niezadowolenia. Przy sto-
sowaniu tej metody korzysta się z techniki wywiadu otwartego nieskategoryzowanego lub 
częściowo skategoryzowanego, podczas którego konsument ma za zadanie dokładnie opisać 
wszystkie szczególne sytuacje, które miały miejsce podczas świadczenia usługi i wpłynęły 
znacząco na jej postrzeganie (Stoma 2012, s. 83). Mankamentem stosowania tej metody jest 
fakt, iż nie zajmuje się ona rozróżnieniem między wartością i jakością, opiera się jedynie 
na doświadczeniach związanych ze skrajnymi emocjami, a swobodny charakter wywiadu 
prowadzonego z konsumentami powoduje trudności w skategoryzowaniu i jednoznacznym 
ujęciu cech usługi świadczących o jej jakości.

Inną metodą, w której jakość ocenia się z punktu widzenia nabywców usług jest tech-
nika Importance-Performance. Jest to metoda dokładna, ale też trudniejsza w stosowaniu 
i bardziej skomplikowana. Została zaproponowana w latach 70. XX wieku przez zespół 
badaczy J.A. Martilla i J.C. Jamesa. Klienci dokonują dwukrotnej oceny tych samych cech 
usługi. W pierwszej kolejności ze względu na ich istotność dla prawidłowego wykonania tej 
usługi, drugi raz ze względu na faktyczny poziom ich realizacji. Wyniki uzyskane tą metodą 
przedstawia się za pomocą macierzy (nazywanej macierzą istotność-realizacja, macierzą 
ważności/stopnia osiągnięcia kryterium, bądź też mapą Importance-Performance (Stoma 
2012, s. 80)). Dzięki zestawieniu istotności danej cechy usługi z poziomem jej rzeczywi-
stej realizacji można uzyskać odpowiedź na pytanie, które elementy usługi warto ulepszać 
i modyfikować (mają duże znaczenie dla klientów), a które nie są dla nich istotne. Wyraźne 
jest w tym miejscu podobieństwo do powstałej kilkanaście lat później metody SERVQUAL, 
która również dąży do wyróżnienia ważnych dla konsumenta wymiarów jakości w celu po-
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prawy usługi w tym zakresie. Rozwinięciem metody Martilla i Jamesa jest analiza szans 
i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron (SWOT) (Stoma 2012, s. 81-82).

Ostatnią z zaprezentowanych w tym artykule metod stosowanych alternatywnie do 
SERVQUAL w zakresie oceny jakości usług jest analiza kary-nagrody, oparta na spostrze-
żeniu, że „wśród czynników jakości można wyróżnić takie, które jeśli nie zostaną spełnione 
powodują niezadowolenie klienta (Penalty Factors) oraz takie, których realizacja wywołu-
je dodatkowe zadowolenie nabywcy danej usługi oraz wyższy i pełniejszy odbiór jakości 
(Reward Factors) (Stoma 2012, s. 82). Ideą działania metody kary-nagrody jest zdefinio-
wanie sytuacji, w których występują czynniki prowadzące do kary (niezadowolenia klienta) 
i wyeliminowanie ich. 

Przedstawione powyżej metody oceny jakości usług stanowią tylko część opracowa-
nych w zakresie tej tematyki. Każda z nich ma niewątpliwe zalety, ale także wady. Metoda 
SERVQUAL wyróżnia się wśród nich z jednej strony – uwzględnieniem w pomiarach ocze-
kiwań klientów (w przeciwieństwie do SERVPERF i ISO 9001:2009), z drugiej – klarowno-
ścią i kategoryzacją tak badań jak i ich wyników.

Próby zastosowania metody SERVQUAL w ocenie jakości usług 
rekreacyjnych

Mimo dużej popularności metody SERVQUAL wykorzystywanej od prawie 30 lat do 
badań jakości różnego rodzaju usług, między innymi medycznych (Wodniak 2010, s. 33), 
hotelarskich (Goranczewski, Puciato 2011, s. 166-171) czy oferowanych przez stacje benzy-
nowe (Wolniak, Kostorz 2013), nie jest ona często stosowana do oceny usług rekreacyjnych. 
Szczególnie w polskojęzycznym piśmiennictwie niewiele jest publikacji na ten temat. Jeśli 
już się pojawiają, dotyczą charakteryzowania istoty modelu GAP Parasuramana i metody 
SERVQUAL, a nie prezentacji badań przeprowadzonych za jej pomocą. Prostota i przejrzy-
stość badań oraz konkretność i jednoznaczność uzyskiwanych wyników są jej niewątpliwy-
mi atutami. Te same cechy jednak stają się niekiedy powodem odrzucania SERVQUAL jako 
sposobu pomiaru jakość usług w przypadku badań wymagających bardziej rozbudowanych 
i różnorodnych odpowiedzi. Od momentu powstania metody SERVQUAL powstało jed-
nak kilka anglojęzycznych publikacji, w których ten sposób oceny został zastosowany przy 
próbie pomiarów związanych z satysfakcją i oczekiwaniami konsumentów względem usług 
rekreacyjnych.

Jeszcze w latach 90. XX wieku, Joel R. Bauch wykorzystał SERVQUAL do badań jako-
ści programów rekreacyjnych w amerykańskich college’ach publikując artykuł Measuring 
Service Quality in Recreational Programs with SERVQUAL. Uznał on, że rozwijana po-
przez badania marketingowe metoda pozwala określić silne i słabe strony i ocenić poziom 
satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Za jej pomocą przeprowadzono badania na 
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Kampusie Rekreacyjnym na Uniwersytecie Nebraska w Omaha. Przygotowano kwestiona-
riusze zawierające 22 pytania i służące ocenie jakości oczekiwanej i doświadczanej, a wy-
niki pozwoliły odpowiednio dostosować ofertę do potrzeb konsumentów (Bauch 2013). Jest 
to przykład wymiernych korzyści czerpanych z zastosowania metody SERVQUAL do badań 
jakości w rekreacji. Za pomocą krótkich kwestionariuszy w stosunkowo niedługim czasie 
można było uzyskać przejrzyste odpowiedzi na pytania dotyczące relacji między oczekiwa-
niami i doświadczeniami odbiorców proponowanych usług.

W ostatnich latach XX wieku zainteresowanie jakością usług rekreacyjnych zaczęło ro-
snąć i obejmować nowe obszary. W jego zasięgu znalazły się również szeroko pojęte centra 
rekreacji, których menadżerowie dostrzegli, spowodowaną między innymi rosnącą konku-
rencją, potrzebę ciągłego podwyższania jakości oferowanych usług i dostosowywania ich 
do oczekiwań konsumentów. Stworzoną kilka lat wcześniej metodę SERVQUAL zaczęto 
modyfikować tak, aby jej wytyczne pozwalały na ocenę kwalitatywną form rekreacji pro-
ponowanych przez powstające licznie centra i parki. W artykule B. Wrighta, N. Duraya 
i T. Goodale’a (2013) ukazane zostały najnowsze w latach 90. osiągnięcia w zakresie badań 
nad jakością usług. Wśród nich znalazła się także metoda SERVQUAL4. W tym miejscu 
zaznaczyć należy, iż przez kolejne lata SERVQUAL była często modyfikowana i rozwija 
w miarę zmieniających się potrzeb. Każdorazowo metoda ta jest także dostosowywana do 
konkretnego obszaru badań.

Przed kilkoma laty opublikowano podręcznik autorstwa Christine Williams i Johna 
Buswella opisujący zagadnienia związane z jakością usług turystycznych i rekreacyjnych. 
Nosi on tytuł Service Quality in Leisure and Tourism (Williams, Buswell 2003). Celem auto-Celem auto-
rów jest przede wszystkim akcentowanie wysokiej pozycji, którą jakość powinna zajmować 
w usługach, także turystycznych i rekreacyjnych. Jest to publikacja obszernie omawiająca 
zagadnienia związane z tworzeniem i oceną jakości tych usług. Metoda SERVQUAL jest 
w niej określana jako jedna z najpopularniejszych metod badań w omawianym zakresie. 
Przyczyną tej popularności jest niewątpliwie wielokrotnie podkreślana już łatwość wyko-
nania badań i możliwość szybkiego uzyskania odpowiedzi. Należy jednak pamiętać, iż nie 
zawsze wiążą się one z odpowiednim poziomem szczegółowości badania, co skutkuje uzy-
skaniem rezultatów jasnych, ale niekiedy niedokładnych.

W 2005 roku w “Journal of Sport Tourism” pojawił się artykuł pt. Can service quality 
predict customer satisfaction and behavioral intentions in the sport tourism industry? An 
application of the SERVQUAL model in an outdoors setting. Jego autorzy C. Kouthouris 
i K. Alexandris podjęli badania dotyczące przewidywanej satysfakcji i zachowań kon-
sumentów korzystających z form rekreacji na świeżym powietrzu w okolicach jeziora 
Plasteera w Grecji. Do form tych należały między innymi kajakarstwo, biegi na orien-

4  B. Wright, N. Duray, T. Goodale (2013), Assessing Perceptions of Recreation Center Service Quality: An Application of 
Recent Advancements in Service Quality Research, http://js.sagamorepub.com/jpra/article/view/1805 [dostęp: 09.01.2013].

Zeszyty-naukowe-32_2013.indd   34 2013-10-08   13:17:52



ANNA MARIA URBANIAK 35

tację i łucznictwo. Pomiary wykonano za pomocą kilku metod. Jakość usług mierzono 
metodą SERVQUAL, satysfakcję metodą Olivera, zachowania natomiast skalą Ajzena 
i Fishbeina. Co istotne dla niniejszego artykułu badacze uznali SERVQUAL za metodę 
nie wystarczającą w tego typu badaniach, gdyż pięć elementów jakości wyróżnionych 
przez zespół A. Parasuramana (elementy materialne, solidność, szybkość reakcji, pew-
ność, empatia) nie wyczerpuje wariantów możliwych odpowiedzi w przypadku zagadnień 
związanych z satysfakcją i zachowaniami konsumenckimi (Kouthouris, Alexandris 2005, 
s. 101-111). Stało się to powodem poszerzania zakresu tych elementów o kolejne tak by 
dostosować skalę do warunków pomiaru.

Czerpiąc inspirację z dokonywanych już metodą SERVQUAL badań w zakresie usług 
rekreacyjnych oraz dostrzegając jej niewątpliwe atuty w prostocie wykonywania pomiaru 
i przejrzystości wyników zostanie przeprowadzona ocena jakości usług oferowanych przez 
popularne poznańskie kluby fitness właśnie za pomocą tej metody.

W tym celu, zgodnie z zasadami opracowanymi przez zespół A. Parasuramana, sporzą-
dzono dwa kwestionariusze (por. tabele 1 i 2)5. Pierwszy kwestionariusz, zawierający pyta-
nia związane z oczekiwaniami klienta wobec usługi, podany będzie ankietowanemu przed 
skorzystaniem z usługi, a drugi – z pytaniami o jakość doświadczoną, po skorzystaniu z niej. 
Oceny dokonuje się przyznając punkty w skali Likerta 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowa-
nie się nie zgadzam”, a 5 „zdecydowanie się zgadzam”. Grupę badawczą będą stanowili 
członkowie czterech wybranych wcześniej klubów fitness działających na terenie Poznania, 
niezależnie od ich płci i wieku. Badania zostaną przeprowadzone wśród 50 osób w każdym 
klubie, łącznie grupę stanowić więc będzie 200 osób korzystających z oferty zajęć rekre-
acyjnych.

W metodzie SERVQUAL wyniki badań obliczane są na podstawie średniej ocen dla każ-
dego pytania. Następnie zestawia się ocenę dla jakości oczekiwanej i jakości doświadczanej 
dla danego wymiaru. W ten sposób zaistnieć mogą trzy sytuacje:
1. Jakość oczekiwana = jakość doświadczona
2. Jakość oczekiwana > jakość doświadczona
3. Jakość oczekiwana < jakość doświadczona

Pierwsza z nich jest sytuacją idealną, w której jakość świadczonych usług w pełni od-
powiada oczekiwaniom konsumenta. W sytuacji drugiej należy poprawić jakość w danym 
wymiarze usługi. Natomiast w sytuacji trzeciej istnieje możliwość przesunięcia środków 
z realizacji danego wymiaru jakości na inny gdyż w danym doświadczona wysoka jakość 
okazuje się nie być dla klienta tak istotna. 

5  Każdy pełen kwestionariusz zawiera 22 pytania. W niniejszym artykule, dla zachowania przejrzystości, przedstawiono 
jedynie fragmenty obu ankiet.
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Tabela 1
Przykładowe pytania zawarte w kwestionariuszu oceny oczekiwanej jakości usług 
klubu fitness 

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5

1. Klub powinien dysponować nowoczesnym sprzętem
2. Zajęcia powinny odbywać się zawsze punktualnie
3. Jeśli mam problem z obsługą sprzętu, pracownicy powinni 

natychmiast mi pomóc
4. Pracownicy klubu powinni wykazywać się profesjonalizmem 

przy wykonywaniu swych zadań
5. Każdemu z klientów pracownicy powinni poświęcać tyle czasu 

ile potrzebuje

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2
Przykładowe pytania zawarte w kwestionariuszu oceny doświadczonej jakości usług 
klubu fitness

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5

1. Klub dysponuje nowoczesnym sprzętem
2. Zajęcia zawsze odbywają punktualnie 
3. Gdy pojawił się problem z obsługą sprzętu, pracownicy 

natychmiast mi pomogli 
4. Pracownicy są profesjonalnie przygotowani do wykonywanej 

pracy 
5. Pracownicy klubu poświęcali mi indywidualnie tyle czasu ile 

potrzebuję, aby wykonać ćwiczenia 

Źródło: jak w tabeli 1.

Jak zaprezentowano powyżej, metoda SERVQUAL jest bardzo prostym sposobem uzy-
skania konkretnych odpowiedzi na pytanie: w jakim obszarze poprawić jakość usług, aby 
zadowolić konsumentów. Badania pozwolą na uzyskanie takich odpowiedzi także dla dzia-
łalności poznańskich klubów fitness.

Perspektywy rozwoju metody SERVQUAL w badaniach usług 
rekreacyjnych

SERVQUAL jako metoda badawcza wykorzystywana do oceny jakości usług rekreacyj-
nych ma zwolenników i przeciwników. Elementy przez niektórych uważane za atuty, przez 
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innych wskazywane są jako wady uniemożliwiające jej szersze zastosowanie. Wydaje się 
jednak, iż po odpowiednim zmodyfikowaniu i dopasowaniu do konkretnych działań metoda 
ta może być dobrym sposobem uzyskania odpowiedzi na pytanie: co zrobić, by usatysfakcjo-
nować konsumentów w zakresie jakości usług rekreacyjnych. Możliwość przeprowadzenia 
krótkich i prostych pomiarów (jedynie dwa kwestionariusze) i praktycznie natychmiastowe 
uzyskiwanie wyraźnych wyników (wystarczy wyliczyć średnią dla każdego z 22 punktów) 
stawia tę metodę ponad innymi, bardziej czaso- i pracochłonnymi. Faktem jest, iż ograni-
czona liczba pytań może powodować to, że nie zostaną wyczerpująco opisane wszystkie 
odczucia i potrzeby klientów. Poziomy ich oczekiwań i satysfakcji trudno zawrzeć jedy-
nie w pięciu wymiarach. Poszerzanie jednak zakresu tych wymiarów powoduje jednocze-
śnie komplikację przeprowadzanych badań i odczytywania wyników. Wydaje się, więc, że 
SERVQUAL tak długo będzie metodą chętnie stosowaną, jak długo będzie metodą prostą 
w zastosowaniu. Jego modyfikacje i pozorne ulepszenia mogą prowadzić do zaburzania 
jasności i klarowności wyników. Z drugiej jednak strony poprzestawanie na wykonywaniu 
badań okrojonych i uproszczonych może powodować, że uzyskane wyniki i płynące z nich 
wnioski nie będą prawdziwe. Odnotowany jednak dotychczas ogólny brak danych na temat 
przeprowadzonych w tym zakresie badań (nawet za pomocą najprostszego kwestionariusza) 
w Polsce i publikacji w literaturze polskojęzycznej tym bardziej skłania do podjęcia próby 
dokonania oceny jakości usług rekreacyjnych metodą SERVQUAL, na początek nawet w jej 
podstawowym kształcie.
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Use of the SERVQUAL Method for Assessment of Quality  
of Recreational Services

Summary

An aim of these deliberations is to present the methods being used for assessment of quality of 
services, with a particular consideration of the SERVQUAL method. Moreover, the article includes 
information on the publications concerning the SERVQUAL application for the purpose of surveying 
quality of recreational services. The main starting point for further actions is the proposal, contained 
in the article, to undertake research in the field of assessment of quality of recreational services of-
fered by the selected fitness clubs in Poznan. The article is based, first of all, on an analysis of the 
available literature, both in the Polish and English languages. In her deliberations, the author pointed 
out to the pros and cons of individual methods of quality assessment, among them much of atten-
tion being devoted to SERVQUAL. Practical and social implications concern popularisation of this 
research method which, in the assessment of quality of services, takes into account, first of all, con-
sumer’s satisfaction, becoming a simple way to obtain clear answers on the issue of adaptation of ser-
vices to the customers’ requirements. This becomes a contribution to develop SERVQUAL as well as 
to introduce modifications aimed at model improvement and, in result, greater reliability of outcomes, 
allowing their application in the area of quality management in the field of recreational services.

Key words: services, recreation, service quality, SERVQUAL.
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Zeszyty-naukowe-32_2013.indd   38 2013-10-08   13:17:52


