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Pomiar i ocena jakości usługi obsługi i naprawy  
samochodów osobowych z wykorzystaniem skal ważności realizacji
Celem opracowania było wykazanie użyteczności skal ważności 
realizacji do pomiaru i oceny jakości usług obsługi i naprawy sa-
mochodów osobowych.

Badanie przeprowadzono metodą ankietową. Kwestionariusz an-
kiety składał się z 2 części. Pierwszą stanowiły pytania metrycz-
kowe, charakteryzujące użytkowników aut, a drugą, merytoryczną, 
stanowiły pytania kwestionariusza SERVQUAL. Pod uwagę brano 
realizację jakości oraz ważność poszczególnych cech (zmiennych).

Analiza wyników przeprowadzonego badania pozwala stwier-
dzić, że należy dążyć do podnoszenia jakości w obrębie zmiennych 
związanych z dbałością o interesy klientów oraz szybką i sprawną 
obsługą. Średni poziom jakości tych zmiennych ankietowani ocenili 
jako niski, natomiast średnią ich wagę jako wysoką.

Przeprowadzona analiza literatury wykazała, że skale ważności 
realizacji dotychczas nie były wykorzystywane do pomiaru jakości 
usług obsługi i naprawy samochodów osobowych, zatem wypełnie-
nie tej luki stanowi element innowacyjny w opracowaniu.

Jakość usług
Kategoria jakości należy do klasycznych kategorii filozoficznych 
i ekonomicznych. Jest ona wyrazem określonych stosunków eko-
nomicznych, pojawiających się na pewnym etapie rozwoju gospo-
darczego cywilizacji. Jakość jest jednym z wielu pojęć, które nieła-
two poddają się próbom ścisłego zdefiniowania. Jedną z przyczyn 
jest z pewnością fakt, że jakość nie jest pojęciem jednoznacznym. 
Jakość należy rozróżniać jako kategorię filozoficzną, techniczną, 
ekonomiczną, jak i marketingową [4]. Próby określenia jakości 
przypominają zaś szukanie przysłowiowego złota na końcu tęczy. 
Można zmierzać w odpowiednim kierunku, ale nigdy nie dotrzeć 
we właściwe miejsce [17].

Zainteresowanie problemami jakości w skali globalnej podykto-
wane jest potrzebami praktyki. Jednak tradycyjnie dotyczyło ono 
takich obszarów jak wytwarzanie, eksploatowanie produktów czy 
wymiana handlowa [3]. Pojęcie jakość wkroczyło także w obszar 
usług i zaczęto opracowywać nowe koncepcje, modele, zasady 
oraz metodykę badań. Jak stwierdzono, sama natura usług po-
woduje trudności w pomiarze ich jakości. Początkowo próbowano 
przenosić wzorce, systemy i narzędzia jakości stosowane w jed-
nostkach produkcyjnych. Jednak z uwagi na znaczące różnice 
w definiowaniu wyrobów i usług, wzorce opracowane dla oceny 
jakości dóbr materialnych nie mogą być w pełni zastosowane do 
oceny jakości usług.

Proces pomiaru, monitorowania i oceny dostarczania usług jest 
bardzo złożony. Klient kupujący usługę jest często świadkiem oraz 
współuczestnikiem jej świadczenia. Ponieważ realizacja procesu 
wiąże się z bezpośrednim kontaktem usługodawcy z klientem, 
zachowanie tego pierwszego decyduje o odbiorze usługi. Z kolei 
dotychczasowe doświadczenia i oczekiwania klienta mogą decy-
dować o postrzeganym rezultacie świadczonej usługi [7].

Brak jest jednoznacznej i uniwersalnej definicji jakości usług, 
przyjętej jako konstrukt abstrakcyjny i wykorzystywanej w prakty-
ce badawczej. Wynika to przede wszystkim z 2 powodów – wielo-

wymiarowości tej kategorii oraz faktu, że ostatecznym oceniają-
cym jakość usługi jest jej nabywca, który przy dokonywaniu oceny 
może się kierować nie tylko nieobiektywnymi przesłankami, ale 
nawet nieracjonalnymi [9].

Wczesne próby pomiaru i oceny jakości usług [2, 6] miały na 
celu identyfikację czynników stanowiących elementy składające 
się na jakość usług z punktu widzenia klientów. Wyciągnięto wnio-
sek, że opinie dotyczące jakości powstają w wyniku porównania 
dokonywanego pomiędzy oczekiwaniami klientów w zakresie 
tego, co powinna zaoferować organizacja a percepcją dostarczo-
nych usług [19]. Ustalono więc, że jakość usług może być okre-
ślona jako różnica pomiędzy oczekiwaniami klientów a postrze-
ganiem przez nich danej usługi [2]. Usługa oczekiwana jest tym, 
co klient spodziewa się uzyskać, podczas gdy usługa postrzega-
na – rzeczywistym doświadczeniem klienta. Jakość usługi jest 
więc subiektywna nie tylko dlatego, że przechodzi przez „filtr” po-
strzegania, ale także dlatego, że oczekiwania klientów są bardzo 
zróżnicowane [11]. Jakość otrzymywana przez klienta w trakcie 
konsumpcji usługi jest porównywana z jakością oczekiwaną, da-
jąc w rezultacie jakość postrzeganą. Należy więc przyjąć, że ta 
ostania jest wynikiem pewnej analizy, czyli w ostateczny sposób 
o jakości usługi rozstrzyga percepcja nabywcy.

Usługi obsługi i naprawy samochodów osobowych
Transport drogowy jest szczególnie ważny dla współżycia społecz-
nego, zapewnia dojazd do miejsca pracy, sprawną dystrybucję 
towarów na rynku, możliwość świadczenia usług wymagających 
mobilności. Dlatego możliwość przemieszczania się musi być ła-
two dostępna, co z kolei uzależnione jest od jakości samochodów 
i składających się na nie części, możliwości obsługi i naprawiania 
samochodów za przystępną cenę.

Pojazd samochodowy napędzany silnikiem spalinowym od 
ponad stu lat towarzyszy rozwojowi ludzkości. Przez ten czas 
stał się podstawowym środkiem transportu i komunikacji, bez 
którego trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeń-
stwa. Pojazdy samochodowe są wytwarzane w coraz większych 
ilościach i stale doskonalone w celu sprostania nowym wymaga-
niom klientów [13].

Pojazd samochodowy stanowi określoną całość konstrukcyj-
ną, w skład której wchodzi kilkanaście tysięcy części składowych. 
Każda z nich spełnia ściśle sprecyzowane zadanie. Odpowiednie 
zestawy części tworzą poszczególne człony konstrukcyjne pojazdu 
(zespoły, podzespoły, układy, instalacje, osprzęt). Ogólny układ 
konstrukcyjny i szczegóły budowy elementów konstrukcyjnych 
zależą od wielu czynników. Najbardziej istotne spośród nich są 
przeznaczenie oraz przewidywane warunki użytkowania [14].

Samochód – podobnie jak każde urządzenie techniczne lub 
maszyna – zmienia swój stan techniczny w toku użytkowania. 
Auto – jako konstrukcja złożona z wielu mechanizmów wzajem-
nie ze sobą powiązanych – jest poddawane działaniu wielu czyn-
ników zewnętrznych, ulegając zużyciu lub uszkodzeniu. Wynikiem 
takiego stanu jest pogorszenie, a niekiedy utrata narzuconych 
konstrukcyjnie właściwości techniczno-eksploatacyjnych, utrud-
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niających lub uniemożliwiających użytkowanie pojazdu samocho-
dowego [18].

Eksploatowane pojazdy samochodowe wymagają fachowej 
obsługi, którą zapewniają autoryzowane stacje obsługi oraz 
niezależne warsztaty. Odpowiednio przygotowany personel, dys-
ponujący właściwym wyposażeniem (zapleczem) technicznym, 
wykonuje tam wszelkie czynności, których wymaga prawidłowa 
eksploatacja auta.

Współczesne konstrukcje pojazdów samochodowych uzy-
skują przebiegi eksploatacyjne mieszczące się w przedziale 
250–500 tys. km, pod warunkiem stasowania zalecanych części 
zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i zgodnych z zalece-
niami interwałów między czynnościami obsługi technicznej [10]. 
Kilkanaście milionów aut poruszających się po polskich drogach 
wymaga ogromnego, sprawnie funkcjonującego zaplecza tech-
nicznego. Czynności te realizowane są przez autoryzowane stacje 
obsługi, warsztaty niezależne oraz stacje kontroli pojazdów.

Stale rosnąca liczba jednostek działających w ramach zaplecza 
technicznego obsługi pojazdów samochodowych stała się pod-
stawą do przeprowadzenia oceny jakości usług w omawianym 
obszarze.

Metodyka badań
Badanie przeprowadzono w okresie od 12 do 25 listopada 
2016 r. Zastosowano metodę ankietową. Część pierwszą two-
rzyły pytania metryczkowe, stanowiące formalną charaktery-
stykę respondentów. Część druga, merytoryczna, zawierała 22 
twierdzenia kwestionariusza SERVQUAL. Natomiast pod uwagę 
brano tylko realizację jakości oraz ważność poszczególnych cech 
(zmiennych).

Dobór próby miał charakter celowy. Badaniem objęto 100 ko-
rzystających z usług naprawy i obsługi samochodów osobowych. 
Liczebność próby można uznać za wystarczającą, biorąc pod 
uwagę fakt, że wielu badaczy w obszarze jakości i marketingu 
sugeruje wystarczalność łącznej próby już n = 200 nawet dla na-
wet znacznie bardziej złożonych (niż proponowane tutaj) narzędzi 
pomiarowych [1, 16], w tym badanych 40 dla każdej kategorii 
usług [15].

Wykorzystano metodę importance-performance (ważności 
realizacji), służącą do oceny jakości usług, ale nie tylko [12]. 
Obejmuje ona pomiar postrzegania ważności i istotności czyn-
ników, zmiennych wpływających na jakość. Respondenci doko-
nują dwukrotnie oceny tych samych atrybutów jakości. Pierwszy 
pomiar dotyczy ich istotności (ważności), a drugi – poziomu re-
alizacji tych atrybutów, czyli poziomu jakości. Zatem pierwsza 
grupa pytań dotyczy znaczenia poszczególnych cech ofert danej 
klasy, natomiast druga odnosi się do tych samych cech, ale już 
w odniesieniu do ich realizacji (wykonania, umieszczenia, obec-
ności) w ramach jednej, konkretnej oferty. Powstała poprzez ze-
stawienie uzyskanych od respondentów odpowiedzi mapa na osi 
odciętych zawiera wartości poziomu realizacji usługi, natomiast 
na osi rzędnych wartości istotności (ważności) poszczególnych 
czynników. Po wprowadzeniu podziału, na przykład na poziomie 
wartości średnich (uzyskanych z badania lub w branży, jeśli są 
znane) albo jakości normalnej, pozwala ona zidentyfikować ob-
szary wymagające interwencji i szczególnego doskonalenia ze 
strony usługodawcy lub producenta. W prezentowanym badaniu 
odpowiedzi w każdym przypadku mierzono na skalach siedmio-
punktowych. Tak skonstruowana skala pozwala na znajdowanie 
wartości statystyk opisowych i możliwe jest także analizowanie 
rozkładów częstości odpowiedzi. Odpowiedzi dla obydwu zmien-

nych (wagi i realizacji poziomu jakości) mierzono na siedmiopunk-
towych skalach Likerta.

W celu opracowania statystycznego dane wprowadzono do ar-
kusza kalkulacyjnego (MS Excel 2007). 

Uzyskane wyniki zestawiono w formie macierzy (tab. 1), któ-
ra powstała przez zebranie uzyskanych od respondentów odpo-
wiedzi. Dodatkowo na wykresie (rys. 2) na osi odciętych przed-
stawiono ocenę jakości, natomiast na osi rzędnych – istotność 
atrybutów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wy-
borze firmy świadczącej usługi obsługi i naprawy samochodów 
osobowych.

Prezentacja próby badawczej
Dobór próby badawczej miał charakter celowy i obejmował 
klientów autoryzowanych stacji obsługi (ASO) oraz niezależnych 
warsztatów. Uzyskane z badania dane wykorzystano już w innym 
rodzaju analizy [8]. Tutaj poddano je obróbce z wykorzystaniem 
innej metody. Przyjęto 5 kryteriów metryczkowych charakteryzu-
jących respondentów, do których należą: płeć, wiek, czas bycia 
użytkownikiem samochodu, średni roczny przebieg użytkowanego 
samochodu, miejsce serwisowania i naprawy auta.

Szczegółową charakterystykę próby badawczej zaprezentowa-
no na rys. 1.

Z analizy danych zawartych na rys. 1 (a) widać, że 1/3 bada-
nych stanowiły kobiety, a 2/3 to mężczyźni. Biorąc pod uwagę 
tematykę, sposób oraz miejsce przeprowadzenia badania, udało 
się uzyskać dość spory udział kobiet w próbie.

Drugim kryterium metryczkowym był czas bycia użytkownikiem 
samochodu (pytano o „czas bycia kierowcą”). Rozkład tej zmien-
nej przedstawiono na rys. 1 (b). Z analizy danych wynika, że po-
nad połowa osób (57%) użytkuje samochód nie dłużej niż 10 lat, 
27% użytkuje auto ponad 10 lat, lecz nie więcej niż 20 lat. Średni 
czas bycia użytkownikiem auta wynosił w badanej zbiorowości 
13 lat.

Kolejną zmienną, którą poddano analizie, był średni rocz-
ny przebieg użytkowanego samochodu, czyli liczba kilometrów 
przeciętnie przejeżdżanych w ciągu roku. Uzyskane wartości po-
grupowano w przedziały i przedstawiono na rys. 1 (c). Analiza 
danych prowadzi do wniosku, że blisko połowa badanych (45%) 
przejeżdża rocznie odległość 3–13 tys. km; 42% ankietowanych 
pokonuje rocznie 13–23 tys. km, zaś przebieg powyżej 23 tys. 
zadeklarowało 13%. Średni roczny przebieg dla całej próby wy-
nosił 18,1 tys. km.

Ostatnią zmienną metryczkową było miejsce serwisowania sa-
mochodu. Strukturę próby ze względu na tę zmienną przedstawio-
no na rys. 1 (d). Z danych przedstawionych na rys. 1 (d) wynika, 
że blisko 3/4 badanych (74%) korzysta z usług naprawy i serwi-
sowania samochodów osobowych oferowanych przez warsztaty 
niezależne. 15% respondentów korzysta z usług autoryzowanych 
stacji obsługi, a 11% zaznaczyło obie możliwości.

Dyskusja wyników badań
W tab. 1 zawarto listę zmiennych z kwestionariusza SERVQUAL, 
z przypisaniem do 5 wymiarów jakości, zgodnie z wynikami badań 
autorów metody [15].

Pozycjonowanie poszczególnych wymiarów ze względu na ich 
wagę i ocenę jakości przedstawiono dodatkowo na rys. 2. Inter-
pretacja wykresu jest następująca: 
1) jeśli zmienna ma niską wagę i taką ocenę poziomu jakości, 

to znaczy, że respondenci nie oczekują tu wysokiego poziomu 
jakości i w związku z tym realizacja jakości jest „poprawna”; 
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2) analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku zmiennych 
o dużej wadze i wysokim (poprawnym w tym przypadku) po-
ziomie jakości. Dla nich realizacja jakości względem wagi jest 
„poprawna”;

3) z kolei zmienne mało ważne o wysokiej realizacji poziomu jako-
ści są „przeinwestowane”, ponieważ klienci nie oczekują tu aż 
takiego poziomu jakości (nie jest to dla nich ważne); 

4) z punktu widzenia doskonalenia jakości najwięcej in-
formacji niosą zmienne o wysokich wagach, ale niskiej 
ocenie realizacji poziomu jakości. One przede wszyst-
kim powinny być przedmiotem doskonalenia, tak, aby 
osiągana realizacja poziomu jakości była adekwatna do wyso-
kiej rangi tych zmiennych, nadawanej im przez klientów. 
Podział wykresu przyjęto na poziomie jakości normalnej dla 

ocen jakości równej 0,7 jakości maksymalnej oraz dla średniej 
wartości wag, zgodnie z kryterium R. Kolmana [5]. Tutaj było to 
4,9 (maksymalna wartość na skali, czyli 7 x 0,7 = 4,9). Natomiast 

Rys. 2. Wykres rozrzutu waga-ocena wymiarów jakości
Źródło: oprac. własne.

Rys. 1. Rozkłady charaktery-
styk próby: (a) płeć, (b) czas 
bycia użytkownikiem samo-
chodu (lata), (c) średni rocz-
ny przebiegu (km) i (d) miej-
sce serwisowania i naprawy 
samochodu
Źródło: oprac. własne.
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Tab. 1. Zmienne obserwowalne: oceny wag i poziomu jakości

Lp.

Pr
zyp

isa
nie

 
 do

 wy
mi

aru

Stwierdzenie (zmienna)

Śre
dn

ia 
wa

ga
Śre

dn
i  

po
zio

m 
jak

oś
ci 

(re
ali

za
cja

)

1.

Ele
me

nty
 m

ate
ria

lne

Serwis samochodowy posiada nowocześnie wyglądający 
sprzęt. 5,05 4,60

2. Obiekty (budynki, otoczenie) serwisu samochodowego są 
atrakcyjne wizualnie. 4,39 4,49

3. Pracownicy serwisu samochodowego schludnie się 
prezentują. 4,75 4,40

4. Materiały związane z realizacją usług (np. ulotki, komunikaty, 
reklamy) w serwisie samochodowym są atrakcyjne wizualnie. 3,67 3,76

5.

Nie
za

wo
dn

oś
ć

Kiedy serwis samochodowy obiecuje wykonanie usługi w 
określonym terminie, dotrzymuje tego terminu. 6,21 5,31

6. Kiedy mają Państwo jakiś problem, serwis samochodowy 
stara się go rozwiązać jak najlepiej. 6,30 5,11

7. Serwis samochodowy już za pierwszym razem wykonuje 
usługę poprawnie. 6,35 4,91

8. Serwis samochodowy zapewnia wykonanie usługi w obieca-
nym terminie. 6,20 5,18

9. Serwis samochodowy kładzie nacisk na bezbłędne prowa-
dzenie dokumentacji. 4,96 4,35

10.

Em
pa

tia

W serwisie samochodowym są Państwo traktowani w sposób 
indywidualny. 5,28 4,97

11. Serwis samochodowy jest otwarty w godzinach dogodnych 
dla Państwa. 5,80 5,49

12. Pracownicy zatrudnieni w serwisie samochodowym poświę-
cają Państwu swoją uwagę. 5,47 4,98

13. Serwis samochodowy dba o Państwa interesy. 5,72 4,46
14. Pracownicy serwisu samochodowego rozumieją Państwa 

specyficzne potrzeby. 5,38 4,47

15.

Pe
wn

oś
ć

Zachowanie pracowników serwisu samochodowego wzbudza 
zaufanie. 5,81 4,95

16. Korzystając z usług serwisu samochodowego, mają Państwo 
poczucie bezpieczeństwa. 5,86 4,91

17. Pracownicy serwisu samochodowego są zawsze uprzejmi 
wobec Państwa. 5,50 5,19

18. Pracownicy serwisu posiadają wiedzę pozwalającą im na 
udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania. 6,12 5,08

19.

Zd
oln

oś
ć r

ea
go

wa
nia

Pracownicy serwisu samochodowego powiadamiają Państwa 
o terminie wykonania usługi. 5,93 5,42

20. Pracownicy serwisu samochodowego obsługują Państwa 
szybko i sprawnie. 5,99 4,86

21. Pracownicy serwisu samochodowego zawsze są chętni do 
pomocy Państwu. 5,76 5,05

22. Pracownicy serwisu samochodowego nigdy nie są tak zajęci, 
aby nie odpowiedzieć na Państwa pytania. 5,12 4,67

Źródło: oprac. własne.

podział dla wag przyjęto na poziomie średniej wagi dla wszystkich 
cech, która wyniosła 5,53. Jest to typowe podejście do problemu, 
zalecane w literaturze.

Na podstawie plasowania zmiennych na rys. 2, uzyskanego 
poprzez podział wykresu rozrzutu na poziomie średniej warto-
ści wag i jakości normalnej według R. Kolmana, widać, że w le-
wym górnym polu (niedoinwestowanie) znajdują się 2 zmienne 
z wymiarów empatia i zdolność reagowania (chociaż blisko pola 
poprawnie), natomiast w prawym dolnym polu macierzy (przein-
westowanie) znajdują się 2 zmienne z wymiaru empatia i 1 zmien-
na z wymiaru pewność (chociaż blisko poprawnie). Interpretacja 
wyników jest przedstawiona poniżej.
1. Pole przeinwestowanie obejmuje 3 zmienne. Zmienne wymiaru 

empatia (obejmujące twierdzenia „W serwisie samochodowym 
są Państwo traktowani w sposób indywidualny” i „Pracownicy 
zatrudnieni w serwisie samochodowym poświęcają Państwu 
swoją uwagę”) oraz zmienna wymiaru pewność („Pracownicy 
serwisu samochodowego są zawsze uprzejmi wobec Pań-
stwa”) to parametry dotyczące jakości bezpośredniej obsługi 
klientów w trakcie interakcji z personelem. Średni poziom ja-
kości tych zmiennych ankietowani ocenili jako wysoki, nato-
miast ich średnią wagę jako niską. Wskazuje to na wdrożenie 
dobrych praktyk w zakresie obsługi bezpośredniej klientów 
odnośnie do indywidualnego i uprzejmego traktowania. Jed-
nocześnie bliskość położenia tych zmiennych do pola macierzy 
oznaczonego jako „poprawnie” wskazuje na to, że właściwie 
nie ma potrzeby doskonalić tych zmiennych, tym bardziej, że 
ich wartości mieszczą się w zakresie pola „przeinwestowanie”.

2. Pole niedoinwestowanie obejmuje 2 zmienne: należącą do 
wymiaru empatia („Serwis samochodowy dba o Państwa inte-
resy”) oraz włączoną do wymiaru zdolność reagowania („Pra-
cownicy serwisu samochodowego obsługują Państwa szybko 
i sprawnie”), które oznaczają sprawną obsługę klientów, dba-
łość o ich interesy. To serwis osiąga, odsłaniając własne inten-
cje i dając klientom wybór. Średni poziom jakości tych zmien-
nych ankietowani ocenili jako niski (odpowiednio 4,46 oraz 
4,86), natomiast średnią ich wagę jako wysoką (odpowiednio 
5,72 oraz 5,99 punktów). Oznacza to, że te aspekty komuni-
kacji organizacja – klient odgrywają największą rolę w oce-
nie jakości usług. Położenie tych zmiennych w polu macierzy 
„niedoinwestowanie” jednoznacznie sugeruje konieczność ich 
doskonalenia. Należy intensywnie dążyć do podnoszenia jako-
ści w obrębie tych zmiennych i powinny to być działania priory-
tetowe w stosunku do doskonalenia innych atrybutów jakości 
usługi, ponieważ są wyraźnie „niedoinwestowane”.

3. Pole poprawnie (wariant: wysoka waga/wysoki poziom jako-
ści) obejmuje 10 zmiennych. W polu tym leżą zmienne przy-
pisane do wymiarów: niezawodność – 4 zmienne, empatia 
– 1 zmienna, pewność – 3 zmienne i zdolność reagowania 
– 2 zmienne. Brak jest w tym obszarze zmiennych pochodzą-
cych z wymiaru elementy materialne. Zmienne należące do 
wymiaru niezawodność mają najwyższą średnią wagę (powy-
żej 6,20 punktu) spośród wszystkich zmiennych opisujących 
jakość usług wskazanych w badaniu ankietowym. Wyjątkiem 
dla tego wymiaru jest zmienna „Serwis samochodowy kładzie 
nacisk na bezbłędne prowadzenie dokumentacji”, uważana 
za jedną z najniższych wag (4,96 punktu), obecna w polu 
„poprawnie”, poniżej jakości normalnej. W omawianym polu 
macierzy znajduje się również zmienna wymiaru empatia – 
„Serwis samochodowy jest otwarty w godzinach dogodnych dla 
Państwa”. Jest to atrybut jakości z zakresu utożsamiania się 

z potrzebami klienta, charakteryzujący się w badaniu wysoką 
oceną poziomu jakości. Blisko obszaru niedoinwestowania jest 
zmienna z wymiaru niezawodność – „Serwis samochodowy już 
za pierwszym razem wykonuje usługę poprawnie” (ważność: 
6,35 punktu) oraz zmienna z wymiaru pewność – „Korzysta-
jąc z usług serwisu samochodowego, mają Państwo poczucie 
bezpieczeństwa” (ważność: 5,86 punktu). Są to istotne atry-
buty jakości usług naprawy i obsługi samochodów osobowych, 
wiążące się z solidnością usługi wynikającej m.in. z wiedzy 
merytorycznej pracowników, a także umiejętności zdobywania 
zaufania klientów. Dlatego można rozważyć poprawę poziomu 
jakości tych zmiennych.

4. Pole poprawnie (wariant: niska waga/niski poziom jakości) 
obejmuje 7 zmiennych. W polu tym leżą zmienne z wymiarów: 
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elementy materialne – 4 zmienne, niezawodność – 1 zmien-
na, empatia – 1 zmienna i zdolność reagowania – 1 zmienna. 
Brak jest w tym obszarze zmiennych należących do wymiaru 
pewność, natomiast są wszystkie 4 zmienne z wymiaru ele-
menty materialne. Zmienna wymiaru elementy materialne 
(„Materiały związane z realizacją usług (np. ulotki, komunikaty, 
reklamy) w serwisie samochodowym są atrakcyjne wizualnie”) 
ma spośród wszystkich ocenianych parametrów jakości usługi 
zarówno najniższy poziom jakości (3,76), jak i najniższą wagę 
(3,67 punktu). Obecność wszystkich zmiennych wymiaru ele-
menty materialne w polu poprawnie, poniżej jakości normalnej 
i o niskiej wadze, świadczy o tym, że konsumenci nie zwracają 
zbytnio uwagi na atrybuty jakości nadające cechy realności 
usługi związanej z urządzeniami, sprzętem, wyposażeniem, 
środkami komunikacji, wyglądem pracowników serwisu. Ja-
kość tych cech usługi może pozostać zatem na dotychcza-
sowym poziomie. Parametrem, dla którego można rozważyć 
doskonalenie poziomu, jest zmienna należąca do wymiaru 
empatia – „Pracownicy serwisu samochodowego rozumieją 
Państwa specyficzne potrzeby”, najistotniejsza w tym obsza-
rze (waga 5,38 punktów). Atrybut ten sklasyfikowano jako po-
prawne utożsamianie się z potrzebami klienta, jednak blisko 
obszaru niedoinwestowania, stąd warto rozważyć poprawę 
jego poziomu jakości.

Podsumowanie
Analiza wyników przeprowadzonego badania pozwala stwierdzić, 
że należy dążyć do podnoszenia jakości w obrębie zmiennych 
związanych z dbałością o interesy klientów oraz szybką i sprawną 
obsługą. Zmienne „Serwis samochodowy dba o Państwa interesy” 
oraz „Pracownicy serwisu samochodowego obsługują Państwa 
szybko i sprawnie” znalazły się w obszarze „niedoinwestowane”. 
Średni poziom jakości tych zmiennych ankietowani ocenili jako 
niski, natomiast średnią ich wagę jako wysoką.

Z przeprowadzonych badań wynika, że największą wagę re-
spondenci przywiązują do poprawności wykonania usługi za 
pierwszym razem (6,35) oraz zdolności do rozwiązywania zaist-
niałych problemów (6,30). Najmniej ważne są materiały wizualne 
związane z realizacją usługi (3,67).

Wyniki badań związanych z oceną jakości realizowanych usług 
obsługi naprawy samochodów osobowych pozwalają stwierdzić, 
że najwyższy poziom jakości osiągnęły zmienne związane z go-
dzinami otwarcia serwisów (5,49) oraz terminowością wykonania 
usługi (5,42). Najniżej oceniono materiały wizualne związane z re-
alizacją usługi (3,76).
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Measuring and evaluating quality of the operation and repair services 
of passenger cars with the use of importance-performance scales

The purpose of this paper was to prove the usefulness of importance-
performance scales for measure and evaluation the quality of operation 
and repair services of passenger cars.
The study was carried out with the use of a survey method. The ques-
tionnaire was composed of two parts. The first part included demo-
graphical questions characterizing the users of the passenger cars 
and the second part, the substantial one, included SERVQUAL ques-
tionnaire queries. Realization of quality and importance of particular 
features (variables) were analyzed.
The analysis of the results of the study demonstrates that it is neces-
sary to make every endeavour to raise of quality of features connected 
with attention of customers matters, quick and efficient service. Aver-
age quality was evaluated as low, but average importance as high. 
The analysis of literature has demonstrated that importance-perfor-
mance scales have not yet been used for the measurement of the op-
eration and repair services of the passenger cars, therefore filling of 
this gap constitutes the innovative element of the study. 


