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Po zweryfikowaniu, czy wdrożone rozwiązania (etap 5) ostatecznie rozwiązały prob-
lem, okazało się, że są one skuteczne, a zidentyfikowana przez kierownika brygady 
spawalniczej przyczyna była prawdziwym powodem powstawania wadliwych spawów
w ramkach drzwiowych. 

Na zakończenie realizacji metody 5PPJ kierownik brygady spawalniczej zdał do Działu 
Kontroli Jakości formularz 5PPJ z przebiegu działań podczas rozwiązywania problemu.

Zasady
Formularz 5PPJ powinien zawierać:

1) osobę opracowującą, zatwierdzającą oraz osobę wyznaczoną do realizacji zadań,
2) opis niezgodności,
3) wskazanie działań natychmiastowych,
4) analizę przyczyn,
5) korektę i działania korygujące,
6) potwierdzenie realizacji działań,
7) zatwierdzenie działań przez wyznaczoną osobę (np. Pełnomocnika ds. ZSZ).

Praktyka 5S (5S Practics)

Charakterystyka
5S to praktyczna metoda tworzenia porządku i optymalnej organizacji miejsca pracy. 

Jeżeli wszyscy sumiennie jej przestrzegają, nie trzeba organizować akcji pod hasłem 
„wielkie sprzątanie”. Metoda ta zmusza ludzi do usuwania przyczyn źródłowych proble-
mów. 

Wprowadzenie ich w przedsiębiorstwie zwiększa zaangażowanie pracowników na 
rzecz doskonalenia procesów. Są one wykorzystywane także jako fundament tzw. kom-
pleksowych systemów zarządzania (najczęściej TPM, Total Producitve Maintenance). 
Akronim pochodzi od pierwszych liter pięciu słów japońskich:
– SEIRI (selekcja, porządek) to etap, na którym rozróżnia się przedmioty potrzebne 

od rzeczy, które nie są potrzebne, i wyeliminowania tych zbędnych. Jest to przyjęcie 
zarządzania obszarem oparte na elementach zasadniczych. Za pomocą tzw. czerwo-
nych kartek przeprowadza się inwentaryzację wszystkiego tego, co jest do wyrzuce-
nia lub jest aktualnie zbędne.

– SEITON (systematyka, organizacja) to określenie sposobu i odpowiedniego miej-
sca składowania wszystkiego tego, co potrzebne jest w danej jednostce (narzędzia, 
środki transportu, materiały, surowce, półprodukty itd.). Oznacza to postępowanie 
w taki sposób, aby w razie potrzeby każda rzecz była dostępna łatwo i w ilościach 
w danej chwili koniecznych. Celem jest stworzenie uporządkowanych i zadbanych 
miejsc pracy, stworzenie funkcjonalnego systemu rozmieszczania przedmiotów oraz 
wzrost wydajności dzięki dostępności produktów, narzędzi, dokumentacji itp. Na 
tym etapie szczególny nacisk kładziemy na „intensywne ulepszanie”, czyli walkę
z wszelkiego typu stratami i doskonalenie wszystkich procesów i działań zachodzących
w fabryce. 
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– SEISO (sprzątanie, czystość) – to eliminacja brudu, kurzu, wiórów i innych za-
nieczyszczeń, uczynienie miejsc pracy i urządzeń doskonale czystymi. Oznacza 
sprzątanie przy pomocy personelu inspekcyjnego, demonstrowanie związku między 
stratami, brudem i anomaliami funkcjonowania oraz usunięcie pierwszych przyczyn 
powstawania strat lub brudu. W praktyce jest to dokładne i kilkakrotne czyszczenie/
/sprzątanie przy pełnym postoju, stworzenie harmonogramów czyszczenia codzien-
nego oraz prowadzenie operacji czyszczenia wraz z przeglądem urządzania/obszaru.

– SEIKETSU (schludność, utrzymanie czystości) – to określenie warunków, które 
umożliwiłyby stabilizację w czasie wdrożonych zachowań organizacyjnych, porządku 
i czystości. To ustanowienie standardów trzech zrealizowanych „S”. Stworzenie struk-
tury i metody autokontroli, określenie sposobu dochodzenia do przyczyn nieprawidło-
wości. Korzystamy tutaj szeroko ze środków „zarządzania wzrokowego”, tworzonych 
planów sprzątania i inspekcji oraz przyjętych checklist poszczególnych stanowisk/
/obszarów.

– SHITSUKE (samodyscyplina, przestrzeganie wszelkich zasad) ma na celu osiągnięcie 
skrupulatnego przestrzegania zasad czterech poprzednich „S” i uczynienie z utrzy-
mywania porządku i czystości zwyczajowych praktyk. Na tym etapie należy stworzyć 
warunki pozwalające na uniknięcie degradacji, „...a niech tam...”, osobistych i re-
dukcyjnych interpretacji metodyki „5S” przy jednoczesnej tolerancji w stosunku do 
sytuacji wyjątkowych. 

Zastosowanie
Funkcjonowanie „5S” zapewnia firmie poprawę stanu w wielu obszarach. Praktyki 

„5S” likwidują w firmie podstawowe przyczyny niskiej produktywności, są fundamen-
tem TPM (Total Producitve Maintenance), JIT (Just-in-Time) oraz Systemu Innowacji, 
Usprawnień i Redukcji Strat. Metoda ta może likwidować kluczowe przyczyny złej jako-
ści. Praktyki „5S”:
1) uzdrawiają komunikację i relacje przełożony – podwładny, 
2) likwidują utrudnienia i zagrożenia na stanowiskach pracy, dzięki temu pracownicy 

zaczynają angażować się w procesy przemian, 
3) tworzą ciągle nowe standardy postępowania personelu, bez których dalszy proces 

doskonalenia firmy jest skazany na niepowodzenie. 

Praktyki 5S są niezbędnym fundamentem każdego skutecznego systemu zarządza-
nia. Mogą być niezbędnym wstępem do wszelkich działań poprawiających produktyw-
ność, a także fundamentem pod wdrażane systemy typu ISO 9001, ISO 14001, PN-N 
18001, QS 9000, ISO 22000 i innych.

Opisywana metoda możliwa jest do zastosowania:
1) w każdym miejscu i czasie,
2) u siebie i wokół siebie,
3) w każdym przedsiębiorstwie,
4) na każdym stanowisku,
5) w każdym miejscu wykonywania jakichkolwiek czynności lub pobytu.
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Korzyści z zastosowania metody 5S to:
Bezpieczeństwo:   – wszystkie rzeczy są widoczne
        – źródła zagrożenia są oznaczone
Porządek:     – rzeczy są poukładane
        – tylko niezbędne przedmioty
Mniejsze zmęczenie:  – nie trzeba wykonywać zbędnych ruchów
        – zmniejsza się zakres koniecznych ruchów
Szybsza praca:    – łatwa identyfikacja
         – rzeczy są w zasięgu ręki
        – nie trzeba szukać potrzebnych rzeczy
        – każdy łatwo zorientuje się w organizacji miejsca pracy
Jakość:      – lepsza jakość
        – stała jakość
        – łatwiejsza konserwacja urządzeń
        – pozytywne wrażenie na kliencie

Postępowanie
1. Proces szkoleniowy obejmuje nie tylko przekazanie wiedzy, ale również zajęcia prak-

tyczne na stanowiskach pracy oraz „coaching” ze strony przełożonych i instruktorów 
wdrożeniowych.

2. Proces wdrażania „5S” wymaga zachowania kolejności poszczególnych kroków we-
dług następującej sekwencji: selekcja, systematyka, sprzątanie, schludność, sa-
modyscyplina. Odstępstwo od reguł i metodyki wdrażania uniemożliwia osiągnięcie 
sukcesu. 

3. Przed podjęciem działań należy postawić sobie cel, który chcemy osiągnąć. Każdy cel, 
by mógł być zrozumiały i zrealizowany, musi spełnić formułę „KMIOT”:

 Konkretny  – ogólnikowość nie przynosi dobrych efektów, bo stwarza
   dowolność interpretacji,

 Mierzalny  – umożliwia liczbowe i graficzne określanie postępów i ocenę
   wyników,

 Istotny   – oznacza ważność dla zainteresowanego oraz hierarchię
   w gronie innych celów,

 Osiągalny  – musi być osiągalny w danych warunkach lub przewidywa-
   niach,

 Terminowy  – są określone rozsądne terminy realizacji.
4. Trzy pierwsze „S” służą do wprowadzenia systemu „PRAKTYK 5S”, natomiast dwa 

ostatnie „S” do jego utrzymywania, dalszej poprawy i rozwoju.
5. Etapy postępowania.
 1S – Selekcja – należy wyjąć to, co niepotrzebne, i wyrzucić (przegląd miejsca pra-

cy).
 Dokonuje się oceny wszystkich rzeczy pod kątem ich przydatności.
 Sortuje i selekcjonuje rzeczy niepotrzebne i nieużywane, i wyrzuca je.
 Na rzeczach należących do innych osób powinno się nakleić kartki z prośbą o decyzję, 

co z nimi zrobić.
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 Po określonym czasie postępuje się zgodnie z dyspozycjami określonymi na kart-
kach.

 2S – Systematyka – należy ułożyć niezbędne przedmioty we właściwym porządku, 
tak aby można było je łatwo znaleźć, gdy będą potrzebne (system przechowywania 
rzeczy).

 Należy poukładać rzeczy w sposób systematyczny i uporządkowany; im częściej są 
używane, tym bliżej i łatwiej powinny się znaleźć w zasięgu ręki lub być umieszczone 
w widocznym miejscu.

 Można oznaczyć miejsca ułożenia potrzebnych rzeczy, używając naklejek lub koloro-
wych pisaków.

 3S – Sprzątanie – należy posprzątać dokładnie swoje miejsce pracy, tak aby nigdzie 
nie było nawet pyłku.

 Należy posprzątać wokół siebie (nie czekać ze sprzątaniem, aż zrobi się bałagan).
 Przeznaczyć trzy minuty dziennie na sprzątanie swojego miejsca pracy.
 Każdy powinien być odpowiedzialny za obszar wokół swojego stanowiska pracy.
 Jeśli tylko jest to możliwe, trzeba odkładać rzeczy na swoje miejsce.
 
 4S – Schludność – Narzucenie sobie wysokich wymagań odnośnie do porządku

i organizacji miejsca pracy i stałe ich spełnianie (utrzymanie w czystości i porządku 
swojego otoczenia).

 Należy stworzyć system utrzymania porządku i świadomie podchodzić do utrzymania 
porządku wokół siebie.

 5S – Samodyscyplina – Szkolenie mające zapewnić, by pracownicy przestrzegali 
dobrych praktyk w zakresie utrzymania porządku (dawać własny przykład).

 Wszelkie pozory są tylko stratą pieniędzy i czasu.
 Ważne jest dzielenie się swoimi rozwiązaniami – szybciej i sprawniej osiągnięty zo-

stanie wspólny cel.
 Należy przekonywać i przekazywać innym zalety oraz wartość systemu i filozofii 5S.

Przykład
W warunkach europejskich 5S wdrażane jest najczęściej według zindywidualizowa-

nych zasad, nie tak restrykcyjnych, jak ma to miejsce w firmach japońskich czy koreań-
skich. Poniżej zostały przedstawione przykłady związane z aplikacją 5S.
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Tabela 61. Przykładowe zmiany po wdrożeniu 5S na hali produkcyjnej

Stan bez 5S Po wdrożeniu 5S

Narzędzia przechowywane są w różnych miejscach. 
Nigdy nie wiadomo, czy dane narzędzie będące na 
hali produkcyjnej zostało pozostawione specjalnie, 
czy też przypadkowo, i czy należy je pozostawić, czy 
też przenieść w inne miejsce.

Wprowadzenie tzw. tablicy cieni. Wszystkie narzędzia 
są tak poukładane, by w łatwy sposób stwierdzić ich 
brak w miejscu, gdzie powinny być przechowywane. 
Narzędzia, przyrządy miernicze i przystawki są 
składowane w odpowiednich miejscach w taki 
sposób, że wyraźnie widać, kiedy czegoś brakuje. 
Wszystko jest opisane w taki sposób, że nie trzeba 
się zastanawiać nad lokalizacją przedmiotów.

Pracownicy nie sprzątają, ponieważ uważają, że są 
od tego służby sprzątające.

Kącik czynności – wydzielone miejsca na hali, 
gdzie jest szczotka, szufelka, zmiotka i kosz na 
śmieci, co ma pomóc pracownikom utrzymać 
odpowiedni poziom czystości. Pracownicy wiedzą, 
że utrzymywanie stanowiska pracy w czystości jest 
jednym z czynników optymalizujących pracę.

Instalacje są nieoznaczone. Zawartość znana jest 
jedynie służbom ruchu. W przypadku awarii nie 
wiadomo, co gdzie jest.

Wszystkie instalacje są oznaczone kierunkiem i 
zawartością.

Na hali nieaktualne dokumenty znajdują się obok 
aktualnych. Na tablicy ogłoszeń wiszą informacje, 
które od kilku miesięcy są nieaktualne. Często zapisy 
są zabrudzone, niestarannie wypełnione, co wskazuje 
na brak świadomości pracowników znaczenia 
dokumentacji zapisów dla organizacji.

Wszystkie dokumenty w obszarze hali są aktualne, 
poczynając od systemowych, poprzez technologiczne, 
aż po drobne informacje dla pracowników, np. 
planowany termin wyjazdu pracowniczego. Nie ma 
starych wykresów, zdjęć, ogłoszeń. Dokumenty są 
czytelne, posegregowane i łatwe do odnalezienia.

Urządzenia i surowce są rozmieszczane bez żadnego 
porządku, co często powodowało:
– blokowanie dróg przejazdowych dla wózków 

widłowych,
– utrudnienie dla poruszających się po zakładzie 

pracowników,
– nieergonomiczną pracę, np. pracownik musiał iść 

30 m dalej, ponieważ ktoś przesunął kosz.

Zostały wydzielone miejsca składowania 
poszczególnych surowców oraz innych elementów 
wyposażenia, takich jak np. palety, pojemniki na 
odpady, urządzenia pomocnicze.

Na hali leżą urządzenia nieużywane od kilku miesięcy, 
np. uszkodzone lub używane do nietypowych prac. 
Utrudnia to utrzymanie porządku. Sprzęt jest 
przenoszony z miejsca na miejsce, ale nie opuszcza 
hali.
Pracownicy wielokrotnie mylili się, pobierając 
urządzenie, które nie działało.

Niepotrzebne urządzenia są usuwane z hali w celu 
zapewnienia optymalnych warunków pracy. Za 
pomocą tzw. czerwonych kartek przeprowadza 
się inwentaryzację wszystkiego tego, co jest do 
wyrzucenia lub jest aktualnie zbędne.

Pracownicy nie czują się odpowiedzialni za swoje 
stanowiska pracy, osiągnięcia swojego działu. 
Wypełniają ściśle określone obowiązki. Uznają, że 
ich niskie stanowisko w strukturze organizacyjnej 
zamyka im jakąkolwiek możliwość inicjowania zmian 
na ich stanowiskach pracy.

Pracownicy poszczególnych brygad rywalizują 
ze sobą, co powoduje wzrost zaangażowania w 
utrzymanie porządku i ergonomii pracy. Dodatkowa 
motywacja wynika z tego, że zgłaszane przez nich 
pomysły ulepszeń są w rzeczywistości realizowane. 
Indywidualne decyzje kierownika uzupełniane są 
pracą grupową.

Źródło: Opracowanie własne.

Zasady
5S – filozofia, sposoby realizacji, metodyka wdrażania – są rezultatem kilkudziesię-

ciu lat doświadczeń wiodących firm japońskich. Sukcesy tych firm na rynku światowym 
spowodowały, że praktyki 5S upowszechniły się w innych rejonach świata, stając się 
standardem wiodącym w Stanach Zjednoczonych, w Azji i w krajach Unii Europejskiej.

Największą przeszkodą dla stosowania 5S jest autorytarny system zarządzania, 
słaba komunikacja z dołu do góry (informacje przekazywane od szczebla najniższego 
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wzwyż) oraz brak przyjaznego środowiska pracy. Próby wdrażania 5S metodami nakazu
i przymusu są z góry skazane na porażkę. Dlatego wdrażanie praktyk 5S należy roz-
począć od warsztatów dla całej kadry kierowniczej, łącznie z zarządem firmy, których 
celem jest wyłonienie zespołu sterującego, opracowanie harmonogramu wdrożenia oraz 
wybór miejsca działań pilotażowych.

Metoda pomiaru jakości usług (Servqual)

Charakterystyka
Metoda ta została opracowana już w 1985 roku przez grupę naukowców:

A. Parasuramana, V.A. Zeithamla i L. Beny’ego. Służy do oceny jakości usług większości 
z branż – od ochrony zdrowia, poprzez bankowość, po usługi telekomunikacyjne. 

Metoda ta opiera się na założeniu istnienia pięciu luk:
1) luka pierwsza – reprezentuje sprzeczność między tym, czego klient chce, a tym, co 

zarząd firmy myśli na temat potrzeb klienta. Według autorów tej metody na wielkość 
tej luki mają wpływ:
– badania marketingowe organizacji,
– komunikacja oddolna,
– liczba poziomów zarządzania w organizacji;

2) luka druga – reprezentuje sprzeczność między postrzeganiem przez zarząd oczeki-
wań klientów a specyfikacją dotyczącą tworzenia jakości usług. Na wielkość tej luki 
mogą mieć wpływ między innymi:
– zaangażowanie kierownictwa w problem jakości usług,
– ustalanie celów,
– standaryzacja zadań,
– postrzeganie możliwości;

3) luka trzecia – reprezentuje sprzeczność między dostarczoną usługą a specyfikacją 
dotyczącą tworzenia jakości usług. Na wielkość tej luki wpływają między innymi:
– praca zespołowa – wpływa na stopień osobistego zaangażowania pracownika,
– dopasowanie pracownika do powierzonej pracy – zdolność pracownika do wykona-

nia zadania,
– dostosowanie technologii – dopasowanie narzędzi i urządzeń do realizowanych 

prac,
– postrzeganie kontroli – stopień odpowiedzialności pracownika za wykonywaną 

pracę,
– system nadzoru i kontroli – ocena pracowników pod kątem nie tylko wydajności, 

ale również sposobu wykonywania pracy,
– rola konfliktu – dostrzeganie konfliktu między oczekiwaniami klienta i oczekiwa-

niami organizacji,
– znaczenie dwuznaczności – postrzeganie jedności celów oraz oczekiwań;

4) luka czwarta – reprezentuje sprzeczność między usługą obiecaną a dostarczoną. 
Czynniki wpływające na wielkość tej luki to:
– komunikacja pionowa,
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– tendencje do zawyżania obietnic;
5) luka piąta – czyli różnica pomiędzy tym, czego klienci oczekują (expectation – E),

a tym, co otrzymują (perception – P):
– E < P oznacza przekroczenie oczekiwań, jakość zaskakująca, 
– P < E oznacza oczekiwanie niezrealizowane, jakość niezadowalająca,
– P = E oznacza spełnienie oczekiwań, jakość zadowalająca.

 Wynik Servqual → Q = P-E

Do powstania luki piątej przyczyniają się cztery poprzednie luki. 
Dla lepszego zobrazowania zależności między szczególnymi lukami przedstawiono je 

na schemacie:

Rysunek 115. Model jakości usług

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Parasuraman, V.A. Zeithaml i L. Berry,
A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marke-
ting, Fall 1985, s. 44.

Do pomiaru poziomu jakości usługi wykorzystuje się kwestionariusze badawcze. Za 
ich pomocą klienci przekazują informacje odnośnie do usługi, z uwzględnieniem pięciu 
obszarów mających największy wpływ na jej jakość:
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1) warunki zewnętrzne – wygląd budynków, urządzeń, personelu i środków komunika-
cji,

2) wiarygodność – zdolność do wykonania usługi niezawodnie i dokładnie,
3) odpowiedzialność – chęć niesienia pomocy klientom i oferowania szybkiej usługi,
4) pewność i bezpieczeństwo – wiedza, zaufanie i uprzejmość pracowników,
5) empatia – troszczenie się o klienta, skierowanie uwagi na indywidualnym kliencie.

Metoda ta pomaga w zrozumieniu zarówno oczekiwań klienta, jak i jego percepcji od-
nośnie do oferowanej usługi. Pomaga w podnoszeniu jakości usługi w długim okresie.

Zastosowanie
1 W celu oceny jakości usług.
2. Do ustalenia poziomu oczekiwań klientów dotyczących jakości usługi.
3. W celu przewidywania różnic w opiniach.
4. Przydatne narzędzie w dostarczaniu informacji diagnostycznych.
5. Do badania opinii klientów wewnętrznych – pracowników firmy o jakości produkowa-

nych wyrobów.

Postępowanie
1. Określenie grupy klientów, którzy mają zostać poddani badaniu.
2. Przygotowanie formularza ankiety do zebrania danych. 
 Formularz powinien składać się z pięciu części – dla każdego z obszarów mających 

wpływ na jakość usługi. Każda z części formularza powinna być podzielona na kolejne 
dwie, które pozwolą klientowi na wyrażenie się w stosunku do:
– oczekiwanej jakości usługi – celem tej części jest uzyskanie informacji o cechach, 

jakimi powinna charakteryzować się organizacja danego typu,
– spostrzeżeń na temat faktycznej jakości usługi – spostrzeżenia dotyczą już kon-

kretnej organizacji.
 W obu przypadkach klienci muszą określić, w jakim stopniu zgadzają się lub nie

z zawartymi w tabeli stwierdzeniami. Jeśli klient zdecydowanie się zgadza ze stwier-
dzeniem, przyznaje pięć punktów. Jeśli zdecydowanie się nie zgadza, przyznaje jeden 
punkt.

3. Posługując się tabelą nr 62, należy uzyskać od klientów wskazania dotyczące podzia-
łu 100 punktów między poszczególne obszary usługi. W ten sposób określona zosta-
nie waga poszczególnych obszarów.

4.15.3

4.15.2

Metody służące do spawdzania i kontroli
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Tabela 62. Wagi dla poszczególnych obszarów usługi

Obszar usługi Punktacja (waga)

warunki zewnętrzne – wygląd budynków, urządzeń, personelu
i środków komunikacji

wiarygodność – zdolność do wykonania usługi niezawodnie
i dokładnie

odpowiedzialność – chęć niesienia pomocy klientom i oferowania 
szybkiej usługi

pewność i bezpieczeństwo – wiedza, zaufanie i uprzejmość 
pracowników

empatia – troszczenie się o klienta, skupienie uwagi na indywidualnym 
kliencie

Suma poszczególnych wag musi 
równać się 100

Źródło: Opracowanie własne. 

4. Przeprowadzenie odpowiednich obliczeń.
 Pomnożenie wartości średnich S – O każdego z obszaru przez wagę tego obszaru. 

Wyniki nazywane średnimi ważonymi Servqual umieszcza się w osobnej tabeli.
5. Ostatnim krokiem analizy jest zsumowanie uzyskanych średnich ważonych Servqual 

i podzielenie tej sumy przez liczbę obszarów poddanych badaniu.
 Uzyskany wynik jest całkowitą ważoną miarą jakości usług badanych metodą Serv-

qual.
6. Analiza otrzymanego wyniku. Należy zastanowić się, jakie działania podjąć, aby pod-

nieść jakość usługi i wdrożyć te działania.

Przykład110

Poniżej przedstawiono symulację zastosowania metody Servqual w usługach banko-
wych. Klienci otrzymali do wypełnienia ankiety składające się z pięciu części.

Część pierwsza – warunki zewnętrzne

Tabela 63. Arkusz pytań Servqual dla obszaru – warunki zewnętrzne

4.15.4

Stwierdzenie na temat
oczekiwań (O)

Liczba
punktów

Stwierdzenie na temat
spostrzeżeń (S)

Liczba
punktów

Różnica 
punktów 

S - O

1 2 3 4 5

Dobre banki posiadają nowoczesne 
wyposażenie 4 Bank XYZ posiada nowoczesne 

wyposażenie 3 -1

Wyposażenie i lokale najlepszych 
banków mają atrakcyjny wygląd 3

Bank XYZ ma atrakcyjnie 
wyglądające wyposażenie oraz 
lokale

3 0

Pracownicy najlepszych banków są 
zadbani i elegancko ubrani 4 Pracownicy banku XYZ są zadbani i 

elegancko ubrani 2 -2

Metody służące do spawdzania i kontroli

110 R. Karaszewski, Zarządzanie jakością: koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego 
biznesu, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 274–275. 
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Część druga – wiarygodność

Tabela 64. Arkusz pytań Servqual dla obszaru – wiarygodność

1 2 3 4 5

W najlepszych bankach materiały 
reklamowe (takie jak ulotki czy 
hasła) są wizualnie atrakcyjne

W banku XYZ materiały reklamowe 
(takie jak ulotki czy hasła) są 
wizualnie atrakcyjne

3 0

Wartość 
średnia
S - O

-0,6

Stwierdzenie na temat
oczekiwań (O)

Liczba
punktów

Stwierdzenie na temat
spostrzeżeń (S)

Liczba
punktów

Różnica 
punktów 

S - O

Dobre banki dotrzymują 
składanych obietnic 5 Bank XYZ dotrzymuje składanych 

obietnic 5 0

Kiedy klient zwraca się do banku
z problemem, dobry bank stara się 
go rozwiązać

5
Kiedy zwracasz się do banku
z problemem, bank XYZ stara się 
go rozwiązać

5 0

Dobry bank wyświadcza każdą 
usługę z dużą starannością 4 Bank XYZ wyświadcza każdą 

usługę z dużą starannością 5 1

Dobry bank wykona usługę
w czasie, w jakim się zobowiązuje 
do jej wykonania

5
Bank XYZ wykona usługę w czasie, 
w jakim się zobowiązuje do jej 
wykonania

5 0

Wartość 
średnia
S - O

0,25

Część trzecia – odpowiedzialność

Tabela 65. Arkusz pytań Servqual dla obszaru – odpowiedzialność

Stwierdzenie na temat
oczekiwań (O)

Liczba
punktów

Stwierdzenie na temat
spostrzeżeń (S)

Liczba
punktów

Różnica 
punktów 

S - O

Pracownicy dobrego banku 
poinformują klientów o terminie 
realizacji usługi

4
Pracownicy w banku XYZ 
poinformują ciebie o terminie 
realizacji usługi

3 -1

Pracownicy dobrego banku 
świadczą usługę sprawnie
i terminowo

3
Pracownicy w banku XYZ 
wyświadczają usługi sprawnie
i terminowo

4 1

Pracownicy dobrego banku zawsze 
będą pomocni klientom 3 Pracownicy banku XYZ zawsze

są tobie pomocni 4 1

Pracownicy dobrego banku nigdy 
nie będą zbyt zajęci pracą, aby nie 
zareagować na prośby klienta

2
Pracownicy banku XYZ nigdy nie 
będą zbyt zajęci pracą, aby nie 
zareagować na twoje prośby

5 3

Wartość 
średnia
S - O

2

Metody służące do spawdzania i kontroli
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Część czwarta – pewność i bezpieczeństwo

Tabela 66. Arkusz pytań Servqual dla obszaru – pewność i bezpieczeństwo

Stwierdzenie na temat
oczekiwań (O)

Liczba
punktów

Stwierdzenie na temat
spostrzeżeń (S)

Liczba
punktów

Różnica 
punktów 

S - O

Zachowanie pracowników dobrego 
banku wzbudza zaufanie klientów 4 Zachowanie pracowników banku 

XYZ wzbudza twoje zaufanie 4 0

Kontakty z pracownikami 
banku wzbudzają poczucie 
bezpieczeństwa

3
Kontakty z pracownikami banku 
XYZ wzbudzają w tobie poczucie 
bezpieczeństwa

4 1

Pracownicy dobrego banku będą 
zawsze uprzejmi wobec klientów 5 Pracownicy banku XYZ zawsze są 

wobec ciebie uprzejmi 5 0

Pracownicy dobrego banku są na 
tyle kompetentni, aby udzielić 
odpowiedzi na pytania klientów

5
Pracownicy banku XYZ są na 
tyle kompetentni, aby udzielić 
odpowiedzi na twoje pytania

5 0

Wartość 
średnia
S - O

0,25

Część piąta – empatia

Tabela 67. Arkusz pytań Servqual dla obszaru – empatia

Stwierdzenie na temat
oczekiwań (O)

Liczba
punktów

Stwierdzenie na temat
spostrzeżeń (S)

Liczba
punktów

Różnica 
punktów 

S - O

Dobry bank traktuje każdego 
klienta indywidualnie 3 Bank XYZ traktuje cię 

indywidualnie 4 1

Dobry bank działa w godzinach 
dogodnych dla swoich klientów 4 Bank XYZ działa w godzinach 

dogodnych dla ciebie 3 -1

W dobrym banku zatrudnieni są 
pracownicy, którzy osobiście będą 
zajmować się sprawami klientów

2
W banku XYZ są pracownicy, 
którzy osobiście zajmują się
twoimi sprawami

4 2

Dobry bank ma na celu najlepszą 
realizację interesów klientów 3 Bank XYZ ma na celu najlepszą 

realizację twoich interesów 5 1

Pracownicy dobrego banku 
rozumieją specyficzne potrzeby 
swoich klientów

4
Pracownicy banku XYZ rozumieją 
twoje specyficzne potrzeby 6 0

Wartość 
średnia
S - O

0,6

Metody służące do spawdzania i kontroli
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Następnie określono wagi poszczególnych obszarów usługi bankowej

Tabela 68. Wagi poszczególnych obszarów usługi bankowej

Obszar usługi Punktacja (waga)

warunki zewnętrzne – wygląd budynków, urządzeń, personelu
i środków komunikacji 10

wiarygodność – zdolność do wykonania usługi niezawodnie
i dokładnie 20

odpowiedzialność – chęć niesienia pomocy klientom i oferowania 
szybkiej usługi 20

pewność i bezpieczeństwo – wiedza, zaufanie i uprzejmość 
pracowników 25

empatia – troszczenie się o klienta, skupienie uwagi na indywidualnym 
kliencie 25

Suma poszczególnych wag musi 
równać się 100

Obliczono średnią ważoną Servqual oraz całkowitą ważoną miarę jakości usług ban-
kowych.

Tabela 69. Średnia ważona Servqual oraz całkowita ważona miara jakości usług banko-
wych

Obszar usługi Punktacja (waga)

warunki zewnętrzne – wygląd budynków, urządzeń, personelu
i środków komunikacji -6

wiarygodność – zdolność do wykonania usługi niezawodnie
i dokładnie 5

odpowiedzialność – chęć niesienia pomocy klientom i oferowania 
szybkiej usługi 40

pewność i bezpieczeństwo – wiedza, zaufanie i uprzejmość 
pracowników 6,25

empatia – troszczenie się o klienta, skupienie uwagi na indywidualnym 
kliencie 15

Całkowita ważona miara jakości usług bankowych 12,05

Uzyskany wynik pokazuje, iż istnieją obszary, w których bank XYZ musi podnieść 
jakość usług w celu zaspokojenia potrzeb klientów.

Zasady
1. Potrzeby klienta powinny być udokumentowane.
2. Narzędzie to może być z powodzeniem stosowane również w przedsiębiorstwach pro-

dukcyjnych.
3. Należy dokładnie definiować każde stwierdzenie zawarte w ankietach, aby zostało 

ono w jednakowy sposób zinterpretowane.
4. Obszerna ankieta może niekiedy zniechęcić klienta do jej wypełnienia. Należy zasta-

nowić się, jak można nagrodzić klienta za czas poświęcony przy jej wypełnieniu.

4.15.5

Metody służące do spawdzania i kontroli


