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Streszczenie: W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny jakości obsługi 7 

pasażerów w punktach lotniska najbardziej dla niech istotnych tj. punkt informacji lotniczej, 8 

odprawa biletowo-bagażowa, kontrola dokumentów na przykładzie Międzynarodowego Portu 9 

Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie poziomu 10 

jakości obsługi w porcie lotniczym w Pyrzowicach. 11 

Słowa kluczowe: jakość usług, ocean Jakości, obsługa klienta, zagowolenie klienta, usługi. 12 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF QUALITY OF SERVICES PROVIDED 13 

BY THE AIRPORT IN PYRZOWICE 14 

Abstract: The publication presents the results of research on the assessment of the quality of 15 

passenger service at airport points most important for them, ie aeromedical information point, 16 

check-in and check-in, document control on the example of the Katowice International Airport 17 

in Pyrzowice. The purpose of this publication is to indicate the level of service quality at the 18 

airport in Pyrzowice. 19 

Keywords: quality of services, ocean Quality, customer service, client slowness, services. 20 

1. Wstęp 21 

Obecnie porty lotnicze kładą duży nacisk na to, by stawać się coraz bardziej "przyjaznymi" 22 

dla podróżnych (Zendla, and Wolniak, 2015a, 2015b). Zarządcy przywiązują dużą uwagę do 23 

ogólnego zadowolenia i wygody klienta, a kolejne etapy, takie jak odprawa, kontrola 24 
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paszportów czy kontrola osobista są optymalizowane celem uzyskania przez niego 1 

pozytywnych odczuć.  2 

Wszystkie te czynności składają się na tak zwaną obsługę klienta, której definicję stworzył 3 

między innymi R.H. Ballou. Określił on to zjawisko jako wiele wzajemnie sprzężonych 4 

czynności logistycznych decydujących o satysfakcji klienta przy zakupie produktu lub usług 5 

(Baraniecka, and Rodawski, 2005). Obsługa klienta stanowi tak istotny aspekt prowadzenia 6 

jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, że na przestrzeni lat wykształciło się określenie logistycznej 7 

obsługi klienta, które jest jednym z najbardziej istotnych pojęć z zakresu logistyki (Kadłubek, 8 

2011; Wolniak, 2016; Wolniak, and Skotnicka-Zasadzień, 2010; Panasiuk, et. al., 2016; Lotko, 9 

et. al., 2017; Biesiok, and Wyród-Wróbel, 2016)). Kolejnym dowodem potwierdzającym to,  10 

że obsługa klienta jest istotna w każdej branży, jest zmiana podejścia pracowników urzędu, 11 

którzy odbiorcę usługi zaczęli nazwać klientem, a nie interesantem czy też petentem,  12 

co wpłynęło na zmianę w jego traktowaniu (Hejda, 2009; Wolniak, and Skotnicka-Zasadzień, 13 

2008, 2009, 2011, 2012; Wolniak, 2015; Krzemień, and Wolniak, 2007). Prawidłowa obsługa 14 

klienta powinna być przede wszystkim profesjonalna, czyli (Tomaszewicz, 2010):  15 

 klient powinien być zawsze na pierwszym miejscu,  16 

 komunikowanie się z klientem powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby dojść 17 

do porozumienia,  18 

 klient powinien być traktowany jako partner do rozmów, a także powinny być brane 19 

pod uwagę jego potrzeby,  20 

 kontakt powinien być tworzony w taki sposób, aby wspólnie z klientem dążyć do jego 21 

satysfakcji ze współpracy z firmą.  22 

Dodatkowo warto podkreślić, że bazowym momentem dla obsługi klienta jest pierwsza 23 

rozmowa klienta z jednym z pracowników – przedstawicieli firmy. To właśnie ten jeden 24 

pracownik reprezentuje sobą całą firmę i od jego podejścia w dużej mierze zależy wrażenie, 25 

jakie wyniesie klient ze styczności z całym przedsiębiorstwem (Lake, and Hickley, 2005). 26 

Regulamin obowiązujący na lotnisku przewiduje co prawda kary za niedostosowanie się do 27 

procedur, jednak jest to motywowane ogólnym dobrem wspólnym. Niektóre praktyki budzą 28 

kontrowersje, chociażby używanie niektórych urządzeń (np. skanery ciała) celem przeciw-29 

działania zachowaniom niebezpiecznym i przestępczym, jednak coraz częściej wszelkie 30 

czynności związane z podróżami lotniczymi organizowane są z troską o komfort pasażera. 31 

W końcu w wypadku działalności lotnisk, na których obszarze przemieszczają się cywile 32 

nie wolno zapominać, że stopień poczucia bezpieczeństwa podróżujących, jak i również 33 

odpowiednia ich obsługa nieustannie na siebie wpływają, ponieważ dobrze "obsłużony" klient 34 

to też czujący się bezpiecznie klient. Organizacja na każdej z tych płaszczyzn w znaczmy 35 

stopniu pomaga usprawnić prace odbywające się na terenie każdego portu międzynarodowego 36 

(Górecka, and Sztanderska, 2015; Pawlak-Burakowska, et. al., 2014; Barcik, and Czech, 2010; 37 

Stoma, and Dudziak 2018; Gierczak, 2015). 38 
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Ważne jest równie podkreślenie faktu, iż obsługa pasażera odbywa się na długo przed jego 1 

pojawieniem się na terenie lotniska – w domu, w momencie wyboru przewoźnika, linii 2 

lotniczej, terminu podróży, rezerwacji i zakupu biletu oraz właściwego przygotowania bagażu. 3 

Dlatego, też obsługa klienta wiąże się z przygotowaniem profesjonalnej strony internetowej, 4 

która pomoże mu się przygotować do wizyty na lotnisku (Kosz, 2014; Świderski, 2015, 5 

Iwińska-Knop and Szymczak, 2017; Hawlena, 2017). 6 

Bardzo ważną kwestią jest odprawa pasażerska. Na przykład według zasad obowiązujących 7 

na terenie Lotniska Katowice w Pyrzowicach pasażer jest zobowiązany do zgłoszenia się na 8 

czas – czyli nie później niż o godzinie wskazanej na zakupionym przez niego bilecie lotniczym. 9 

Czas zgłaszania się do odprawy biletowo-bagażowej różni się w zależności od tego, czy lot 10 

odbędzie się na terenie kraju, czy jest to rejs międzynarodowy. W przypadku śląskiego lotniska 11 

czas zgłaszania się pasażerów, którzy zamierzają podróżować rejsami międzynarodowymi 12 

wynosi 120 minut, a na liniach krajowych ten limit wynosi 60 minut (Czas odprawy). 13 

Pasażer zobowiązany jest również do posiadania odpowiednich dokumentów umożliwia-14 

jących mu podróżowanie oraz potwierdzenie swojej tożsamości. Do takich dokumentów należą 15 

wszelkiego rodzaju wizy, paszport, dowód tożsamości, a także świadectwo szczepień. Pasażer, 16 

który nie ma wymaganych dokumentów, nie otrzyma od władz kontroli granicznej zgody na 17 

przekroczenie granicy. Jednym z najważniejszych dokumentów, niezbędnym w podróży 18 

międzynarodowej, jest paszport. Dla obywateli Unii Europejskiej podróżujących w obrębie 19 

strefy Schengen dokumentem, który zastępuje paszport i którym można się posługiwać podczas 20 

odprawy, jest dowód osobisty. Dodatkowo przed wyjazdem zaleca się sprawdzić wymagania 21 

w poszczególnych państwach dotyczące ważności paszportu. Takie informacje można uzyskać 22 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz ambasadach.  23 

Dokument uprawniający do podróży do niektórych państw, na przykład Stanów 24 

Zjednoczonych, stanowi wiza. Informacje o tym, kiedy pasażer musi wizę posiadać oraz jak ją 25 

zdobyć również uzyskać można w ambasadach lub MSZ (Wizyty). 26 

W przypadku bagaży, które są nieodłącznym przedmiotem każdego podróżującego, dużo 27 

zależy od przewoźnika, ponieważ każda linia lotnicza posiada indywidualne zasady co do 28 

dopuszczalnej ilości bagażu obowiązującej na danej trasie (Bagaż). 29 

2. Opis obiektu badań  30 

Historia Międzynarodowego Portu Lotniczego zaczyna się około roku 1940 kiedy to 31 

niemieckie Luftwaffe wykorzystywało je jako lotnisko polowe do przeładunku materiałów 32 

wojskowych. Ciekawostkę stanowi fakt iż na terenie dzisiejszego międzynarodowego lotniska 33 

przeprowadzano testy samolotów rakietowych Messerschmitt 163 Komet. Pod koniec 1945 34 

roku port przejęła Armia Czerwona, która przekazała go do dyspozycji Wojsku Polskiemu. 35 
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Niestety w 1989 roku działalność lotniska została wstrzymana na jakiś czas ze względu na 1 

zmiany w ustroju państwa. Jednakże województwo na terenie którego działało lotnisko nigdy 2 

nie zapomniało o olbrzymim potencjale obiektu. Co więcej na przestrzeni już wielu lat na 3 

lotnisku zostało wprowadzone wiele zmian i udogodnień. 4 

Do najważniejszych wydarzeń związanych z omawianym portem lotniczym należą między 5 

innymi (Historia portu): 6 

 1940 r. – rozpoczęcie pracy lotnictwa Luftwaffe na terenach wokół Pyrzowic, 7 

 1945 r. – przejęcie lotniska przez Armię Czerwoną, 8 

 17 kwietnia 1951 r. – powołanie 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i rozpoczęcie jego 9 

stacjonowania na terenie lotniska,  10 

 6 października 1966 r. – udostępnienie portu dla ruchu pasażerskiego, pierwszy start 11 

samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT do Warszawy, 12 

 28 października 1990 r. – ostatni start samolotu przed okresem zastoju spowodowanego 13 

zmianami ustrojowymi, 14 

 1991 r. – powstanie Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., 15 

 2 lipca 1992 r. – wznowienie połączeń lotniczych z Warszawą, 16 

 27 marca 1993 r. – pierwszy lot niemieckich linii lotniczych Lufthansa do Frankfurtu,  17 

 1 maja 1994 r. – przekazanie lotniska w zarząd Górnośląskiego Towarzystwa 18 

Lotniczego S.A., 19 

 7 października 1994 r. – otwarcie zmodernizowanego terminalu pasażerskiego,  20 

 1997 r. – otwarcie nowych hal cargo,  21 

 2004 r. – inauguracja węgierskiej linii lotniczej Wizz Air z MPL Katowice, 22 

 20 listopada 2006 r. – oddanie do użytku ekspresowej drogi S1 łączącej port lotniczy  23 

z węzłem drogowym w Podwarpiu,  24 

 30 lipca 2007 r. – oficjalne oddanie do użytku Terminalu Pasażerskiego B. 25 

Międzynarodowe Lotnisko Katowice w Pyrzowicach to typowy port lotniczy przygotowany 26 

do obsługiwania lotów krajowych jak i międzynarodowych, tym samym działa on 24 godziny 27 

na dobę. Do zdecydowanych zalet lotniska można zaliczyć chociażby najwyższe umiejsco-28 

wienie pasa startowego – 303 m n.p.m. jak i dobre warunki pogodowe, a sama jego lokalizacja 29 

to 50° 28' 27.31" szerokości geograficznej oraz 019° 04' 48.07" długości geograficznej. W skład 30 

zaplecza lotniska wchodzi między innymi droga startowa RWY 09-27 która ma szerokość:  31 

60 m i długość: 2800 m, dodatkowo posiada ona odpowiednio, przystosowane lotniskowe 32 

pomoce nawigacyjne: 33 

 radiowe, 34 

 świetlne, 35 

 meteorologiczny system Vaisala.  36 

Dodatkowo lotnisko składa się również z trzech, udostępnionych podróżującym terminali 37 

(Terminal A, Terminal B i Terminal C) Terminala Cargo, odpowiednio zaprojektowane 38 
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parkingi, jaki i strefy typowo usługowe, gastronomiczne (Parametry lotniska). Kolejną istotną 1 

cechą lotniska są drogi kołowania – jest osiem i należą do nich: 2 

 „Alfa" – szerokość 20 m, beton PCN 50 R/A/W/T, 3 

 "Delta" – szerokość 13 m, beton PCN 46 R/A/W/T, 4 

 "Echo 1" – szerokość 20 m, beton PCN 46 R/A/W/T, 5 

 "Echo 2" – szerokość 20 m, beton PCN 46 R/A/W/T, 6 

 "Echo 3" – szerokość 23 m, beton PCN 70 R/A/W/T, 7 

 "Bravo" – szerokość 28 m, beton PCN 70 R/A/W/T, 8 

 "Sierra" – szerokość 50 m, asfalt/beton PCN 41 F/A/W/T, 9 

 "Foxtrot" – szerokość 35 m, beton PCN 46 R/A/W/T. 10 

Terminal pasażerski lotniska zajmuje powierzchnię 22 300 m2, a jego przepustowość roczna 11 

wynosi cztery miliony pasażerów. W skład terminala wchodzi trzydzieści pięć stanowisk 12 

check-in, dwadzieścia osiem punktów handlowo-gastronomicznych, oraz szeroki na sto 13 

osiemdziesiąt metrów taras widokowy. Podział terminala na A i B zakłada, że pierwszy ma 14 

służyć ruchowi w strefie non-Schengen, natomiast drugi w Schengen. Dodatkowo aktualnie 15 

EPKT/KTW może pochwalić się sześcioma płytami postojowymi, w tym (Parametry lotniska): 16 

 Apron 1: o powierzchni 153 500 m2 – dwadzieścia trzy stanowiska dla samolotów klasy 17 

C i trzy dla klasy D lub szesnaście dla klasy C, pięć dla klasy D i dwa dla klasy E. 18 

 Apron 3: o powierzchni 21 600 m2 – dziewięć stanowisk, w tym cztery dla samolotów 19 

General Aviation i pięć dla klasy C. 20 

Śląskie Lotnisko Katowice jest drugim najważniejszym ośrodkiem cargo lotniczego w kraju 21 

zaraz po Lotnisku Chopina w Warszawie. Ma ogromne znaczenie między innymi dla południa 22 

kraju, gdzie pełni funkcję lotniczego hubu towarowego. Charakteryzuje się wysoką 23 

przepustowością dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które 24 

umożliwiają i zapewniają kompleksową oraz sprawną obsługę paczek. Nowa baza cargo może 25 

się również pochwalić najnowszymi systemami sortującymi, które znacznie usprawniają 26 

sortowanie i wydawanie paczek firmom transportowym oraz kurierom. Do firm kurierskich 27 

korzystających z terminalu cargo należą między innymi DHL Express, TNT, FedEx oraz UPS 28 

(Terminal cargo). Kolejną zaletę stanowi dogodna lokalizacja Terminalu Cargo, który został 29 

utworzony na położonej przed nową płytą postojową samolotów cargo działce o powierzchni 30 

około jedenastu hektarów. Niemałe znacznie ma odizolowanie terminalu od związanego  31 

z obsługą pasażerów ruchu drogowego.  32 

Cargo w liczbach (Terminal Cargo):  33 

 12 tyś m2 - powierzchnia samego terminalu, w tym: 34 

o 10 tyś m² - powierzchnia magazynowa,  35 

o 2 tyś m² - powierzchnia biurowa, 36 

 96,5 tyś m³ - kubatura, 37 

 10,2 m - wysokość obiektu, 38 
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 154 m - długość obiektu, 1 

 67,5 m - szerokość obiektu. 2 

Za stan ogólny lotniska odpowiada jego zarząd, czyli Górnośląskie Towarzystwo  3 

Lotnicze S.A. 4 

 5 

3. Charakterystyka badań 6 

 7 

W celu wykonania badań posłużono się narzędziem badawczym w formie kwestionariusza 8 

ankiety . Natomiast celem ankiety było przedstawienie oceny jakości obsługi klienta.  9 

W badaniu udział wzięło 70 osób, wiek pierwszej grupy zaczynał się od 15 roku życia. Każda 10 

osoba, która wzięła udział w badaniu została wybrana losowo, ale sam kwestionariusz ankiety 11 

był skierowany głównie do osób, które miały okazje podróżować korzystając z usług,  12 

jak i również oferty portu lotniczego w Pyrzowicach. Co więcej ankieta została jednorazowo 13 

udostępniona poprzez dysk w formie tzw. "chmury obliczeniowej". Składała się ona z 22 pytań, 14 

które w znacznym stopniu można było podzielić na trzy grupy. Na graficzne zobrazowanie 15 

wyników badań pozwoliło zastosowanie wykresów słupkowych. W niniejszym artykule 16 

zostanie omówiony aspekt obsługi klienta i wyniki kwestionariusza w tym zakresie.  17 

 18 

 19 

4. Wyniki i ich dyskusja  20 

Odpowiednia obsługa tak samo jak zapewnienie pasażerom odpowiedniego poziomu 21 

bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych aspektów prac odbywających się na terenie 22 

lotniska. Trzeba jednak pamiętać, że cały proces i system działa w oparciu o pracujący na 23 

terenie lotniska personel, tak więc jego przygotowanie do wykonywania swoich funkcji jest 24 

znaczące. Co więcej w składu personelu wchodzą tylko ludzie, którzy mają oprócz życia 25 

zawodowego, również życie prywatne, którego stan niestety ma wpływ na pracownika, do tego 26 

dochodzą towarzyszące mu różnego rodzaju stany emocjonalne, a także np. wypalenie 27 

zawodowe. Wszystko to przedkłada się na kontakt personelu z klientem. Poszczególne jego 28 

aspekty zostaną omówione w kolejnych punktach niniejszego rozdziału. 29 

4.1. Ocena jakości obsługi w Punkcie Informacji 30 

Personel lotniska ma z góry narzucone przez zarządzających standardy obsługi, do jakich 31 

powinien dążyć, a także wzorce zachowania i oczekiwania. Niestety, osoby pracujące  32 

w Punkcie Informacji kierują się często swoim nastrojem lub sytuacją prywatą, a do tego 33 

bywają obciążone rutyną i wypaleniem zawodowym. Mimo wszystko lotnisko w Pyrzowicach 34 

pod względem uprzejmości personelu nie jest oceniane najgorzej, na co dowodem jest rysunek 35 

1. Około 36% ankietowanych uważa, że uprzejmość personelu można ocenić na 4, czyli na 36 

dobrym poziomie. Wśród ankietowanych znalazło się siedemnaście osób, co stanowi około 37 
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24%, które uznały obejście obsługi za bardzo dobre (5). Są również tacy ankietowani, którzy 1 

prawdopodobnie mieli nie najlepsze doświadczenia w kontaktach z personelem punktu 2 

informacyjnego, ponieważ aż siedem osób, czyli 10%, oceniło jego uprzejmość na słabą (2). 3 

Podsumowując, można byłoby się zastanowić nad zwiększeniem wyjazdów integracyjnych dla 4 

pracowników oraz szkoleń, które ułatwiłby im pracę, podniosły zakres kompetencji, a także 5 

wyrwały z ogarniającej życie zawodowe rutyny. Problem może pogłębiać zła lokalizacja 6 

punktu, dlatego mógłby on zostać przeniesiony w bardziej dostępne i wygodniejsze miejsce. 7 

Wszystkie te zmiany przyniosłoby nie tylko korzyści pracownikom i klientom, ale całemu 8 

lotnisku, które zyskałoby lepszą opinię oraz mogłoby się pochwalić lepiej przygotowaną kadrą 9 

oraz wyższymi standardami. Średnia ocena uprzejmości personelu w Punkcie Informacji 10 

Lotniczej wynosi około 3,71. 11 

 12 

 13 

 14 

Rysunek 1. Ocena uprzejmości personelu w Punkcie Informacji. Źródło: opracowanie własne. 15 

Przy ocenie jakości obsługi w Punkcie Informacji lotniska w Pyrzowicach zostały wzięte 16 

pod uwagę trzy kryteria: szybkość, skuteczność i profesjonalizm. W wypadku tego pytania 17 

można stwierdzić, co widać na podstawie rysunku 2, że na tle innych kryteriów najlepiej wypadł 18 

profesjonalizm, ponieważ aż trzydzieści dwie osoby, w zaokrągleniu 46%, uznały, że 19 

profesjonalizm stoi na dobrym poziomie, a do tego aż piętnaście (21%), że na bardzo dobrym 20 

(5). Razem te dwie grupy stanowią ponad połowę ankietowanych. Świadczy to bardzo dobrze 21 

o zarządzie lotniska i jest dowodem na to, jak bardzo istotna jest dla nich dobrze 22 

wykwalifikowana kadra posiadająca odpowiednie kompetencje. Nieźle wypadła również 23 

skuteczność, w wypadku której aż dwudziestu dziewięciu ankietowanych (około 41%) wybrało 24 

ocenę dobrą, a bardzo dobrą zaznaczyło trzynaście osób, w przybliżeniu 19%. Najgorzej 25 

ocenionym kryterium w tym pytaniu została szybkość personelu Punktu Informacji Lotniczej. 26 

Niestety aż dwadzieścia jeden osób (30%) uznało, że szybkość można ocenić na przeciętną, 27 

piętnaście osób (około 21%) oceniło ją na słabą, a trzy osoby (około 4%) na bardzo słabą. 28 

Reasumując, ocenę jakości obsługi pracowników punktu przy dobranych kryteriach można 29 

uznać za zadawalającą, jednak widać niedociągnięcia, nad którymi należałoby popracować. 30 
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Rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie liczby pracowników, skrócenie procedur lub 1 

przeprojektowanie punktu, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na szybkość i skuteczność 2 

obsługi.  3 

Średnia ocena jakości obsługi w Punkcie Informacji Lotniczej wynosi: 4 

 szybkość 3,21, 5 

 skuteczność 3,64, 6 

 profesjonalizm 3,74. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Rysunek 2. Ocena jakości obsługi w Punkcie Informacji. Źródło: opracowanie własne. 19 

4.2. Ocena jakości obsługi biletowo-bagażowej  20 

Podróżujący powinien stawić się na odprawie nie później, niż o wskazanej na zakupionym 21 

przez niego bilecie godzinie. W przypadku podróży krajowych powinien stawić się na godzinę 22 

przed odlotem, a międzynarodowych rejsów na dwie godziny przed. Niestety, czas oczekiwania 23 

na odprawę uczestnicy badania oceniają raczej negatywnie. Na podstawie rysunku 3 można 24 

zauważyć, że około 47% pytanych, czyli trzydzieści trzy osoby oceniły czas oczekiwania na 25 

przeciętny (3). Aż dziewiętnaście osób (około 27%) uważa, że czas oczekiwania zasługuję na 26 

ocenę słabą, a osiem osób (około 11%), że na bardzo słabą. Istotny jest fakt, że ankietowani 27 

zostali zapytani o ocenę czasu oczekiwania na odprawę, a dokładniej stanie w kolejce – czego 28 

tak naprawdę nie da się uniknąć biorąc pod uwagę, że niektóre samoloty są wstanie pomieścić 29 

trzysta i więcej pasażerów, a lotnisko wypuszcza jednocześnie nie jeden statek powietrzny,  30 

a więcej. Można sobie więc wyobrazić skalę stojących przed obsługą problemów, kiedy  31 

w niewielkich odstępach czasowych pojawiają się kolejni podróżujący do nadania bagażu  32 

i kontroli biletowo-bagażowej, a pracowników obowiązują stałe procedury, do których są 33 

zmuszeni się dostosować, ponieważ wszelkie uchybienia mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo 34 

wszystkich osób, a w przypadku jednostek – na nieprzyjemności w postaci na przykład 35 

zagubienia bagażu. 36 

Średnia ocena czasu oczekiwania na odprawę biletowo-bagażową wynosi 2,8. 37 
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Rysunek 3. Ocena czasu oczekiwania na odprawę biletowo-bagażową (stanie w kolejce). Źródło: 13 
opracowanie własne. 14 

Czas oczekiwania na odprawę ankietowani oceniali słabo, jednak opinie na temat 15 

uprzejmości są nie najgorsze. Najczęściej udzielaną odpowiedzią w tym pytaniu była ocena 16 

przeciętna, której udzieliło dwadzieścia jeden badanych (30%), co widać na rysunku 4. Kolejną 17 

oceną, zaznaczoną przez podobną liczbę osób, jest ocena dobra, którą wybrało w przybliżeniu 18 

29% wszystkich osób ankietowanych. Osiemnaście osób (około 26%) wybrało ocenę bardzo 19 

dobrą. Warto zauważyć, że na tle uprzejmości personelu Punku Informacji Lotniskowej 20 

pracownicy zajmujący się odprawą biletowo-bagażową wypadli gorzej. Prawdopodobnie jest 21 

to związane z większą przepustowością tego miejsca, co wiąże się z większą ilością pracy,  22 

a także procedur. Wszystko te czynniki powodują, że na pracownikach tego miejsca spoczywa 23 

większa odpowiedzialność, a więc mniejsza uprzejmość może się wiązać z większym 24 

skupieniem na swoim zadaniu lub być objawem przepracowania. 25 

Podsumowując, podobnie jak w przypadku pracowników Punktu Informacji Lotniskowej, 26 

warto zastanowić się nad zatrudnieniem większej ilości pracowników celem odciążenia już 27 

pracujących na tych stanowiskach. Mogłoby to przełożyć się również na pozytywne oceny 28 

pasażerów na temat czasu oczekiwania na odprawę (stanie w kolejce), ponieważ logicznym 29 

wydaję się być, że zwiększenie liczebności personelu powinno przyśpieszyć ich obsługę. 30 

Średnia ocena uprzejmości personelu podczas odprawy biletowo-bagażowej wynosi  31 

około 3,63. 32 

 33 

  34 
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Rysunek 4. Ocena uprzejmości personelu podczas odprawy biletowo-bagażowej. Źródło: opracowanie 12 
własne. 13 

Przy ocenie jakości obsługi personelu odprawy biletowo-bagażowej pod uwagę zostały 14 

wzięte, tak samo jak w przypadku pytania o jakość obsługi w Punkcie Informacji, trzy kryteria: 15 

szybkość, skuteczność oraz profesjonalizm. Zgodnie z rysunkiem 5 najwyżej została 16 

zaopiniowana skuteczność, którą dwadzieścia dziewięć osób (około 41%) oceniło jako dobrą, 17 

a dwadzieścioro pytanych (około 29%) na bardzo dobrą. Równie dobre wyniki uzyskał 18 

profesjonalizm, ponieważ aż dwadzieścia osiem osób (40%) stwierdziło, że można to kryterium 19 

ocenić na dobrą, a osiemnaścioro ankietowanych (około 26%) na bardzo dobrą. Siedemnaścioro 20 

pytanych uznało, że profesjonalizm obsługi powinien otrzymać ocenę przeciętną.  21 

W zestawieniu trzech wybranych kryteriów najgorsze wyniki otrzymała szybkość. Warto 22 

zauważyć, że podobna sytuacja wystąpiła przy ocenie szybkości pracowników Punktu 23 

Informacji, gdzie szybkość również została najgorzej oceniona. 24 

Reasumując, po raz kolejny w znaczący sposób najniższe oceny uzyskała szybkość obsługi 25 

personelu. Tak, jak poprzednio, warto się zastanowić nad możliwością przyśpieszenia pracy 26 

zespołu w tym punkcie lotniska. Prawdopodobnie pomogłyby usprawnienie i optymalizacja 27 

procedur oraz czynności, do jakich wykonania zobowiązany jest personel, oraz zwiększenie 28 

jego liczebności. 29 

Średnia ocena jakości obsługi personelu podczas odprawy biletowo-bagażowej wynosi: 30 

 szybkość 3,4, 31 

 skuteczność około 3,86, 32 

 profesjonalizm 3,8. 33 
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Rysunek 5. Ocena jakości obsługi personelu odprawy biletowo-bagażowej. Źródło: opracowanie 12 
własne. 13 

4.3. Ocena jakości obsługi na stanowisku kontroli dokumentów  14 

Według rysunku 6 czas oczekiwania na kontrolę dokumentów (stanie w kolejce) najczęściej 15 

był oceniany jako przeciętny, dwadzieścia sześć osób, czyli około 37% badanych dokonało 16 

takiego wyboru. Kolejna duża grupa ankietowanych, bo aż dwadzieścia osób (około 29%) 17 

uznało, że czas oczekiwania można ocenić jako dobry. Przy aktualnej sytuacji między-18 

narodowej i zwiększonej ilości kontroli dokumentów ocena czasu oczekiwania na kontrolę 19 

prezentuje się nie najgorzej. Co prawda, pojawiają się oceny słabsze, jednak, jak to zostało 20 

wyjaśnione przy okazji poprzednich pytań, należy liczyć się z ogromną przepustowością portu 21 

lotniczego w Pyrzowicach, z którego dziennie korzysta ogromna liczba pasażerów.  22 

Średnia ocena oczekiwania na kontrolę dokumentów wynosi około 3,01. 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

Rysunek 6. Ocena czasu oczekiwania na kontrolę dokumentów (stanie w kolejce). Źródło: opracowanie 36 
własne. 37 
  38 

li
cz

b
a 

an
k

ie
to

w
an

y
ch

  

Skala: 1-bardzo słaba, 2-słaba, 3-przeciętna, 4-dobra, 5-bardzo 

dobra 

ankietowanych 

li
cz

b
a 

an
k
ie

to
w

an
y
ch

 

kryteria oceny  

Skala: 1-bardzo słaba, 2-słaba, 3-przeciętna, 4-dobra, 5-bardzo dobra 

 



606 A. Wolny, R. Wolniak 

Praca na stanowisku kontrolera dokumentów to bardzo odpowiedzialne zadanie, 1 

wymagające skupienia i wiedzy. Przy dużej przepustowości lotniska w Pyrzowicach taka praca 2 

może stanowić spore obciążenie dla personelu, a presja i stres mogą wpływać na jego 3 

samopoczucie oraz nastrój. Mimo to, jak widać na rysunku 7, najwięcej respondentów oceniało 4 

uprzejmość jako dobrą – dwadzieścia trzy osoby, czyli w przybliżeniu 33% badanych. 5 

Piętnaścioro ankietowanych (21%) uważa, iż uprzejmość można ocenić jako bardzo dobrą. 6 

Wśród uczestników badania znalazło się ponadto dziewiętnaście osób będących za ocena 7 

przeciętną, jedenaście za słabą oraz dwie za bardzo słabą. 8 

Średnia ocena uprzejmości personelu w trakcie kontroli dokumentów wynosi około 3,54. 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Rysunek 7. Ocena uprzejmości personelu w trakcie kontroli dokumentów. Źródło: opracowanie własne. 21 

5. Podsumowanie 22 

Na podstawie przeanalizowanych wyników badań można uznać, że poziom obsługi 23 

pasażerów jest zadawalający. W przypadku większości badanych zmiennych (rysunek 8) 24 

przekracza on poziom 3. Najniższa jakość obsługi, na poziomie 2,8 występuje w przypadku 25 

czasu oczekiwania w Punkcie Informacji Lotniczej, co można uznać za główny mankament 26 

realizowanej w badanym Porcie Lotniczym usługi. Również słaba ocena występuje  27 

w przypadku czasu oczekiwania na kontrolę dokumentów (3,01). Wynika z tego, że aspekt 28 

szybkości świadczenia usługi jest tym, który wymaga największej poprawy na badanym 29 

lotnisku. Można to osiągnąć na przykład otwierając nowe punkty obsługi klienta lub 30 

zatrudniając w istniejących dodatkowych pracowników.  31 

Jako najwyżej oceniane obszary obsługi klienta respondenci uznali: 32 

 skuteczność obsługi odprawy biletowo bagażowej (3,86), 33 

 profesjonalizm obsługi w Punkcie Informacji Lotniczej (3,74), 34 

 uprzejmość personelu w Punkcie Informacji Lotniczej (3,71). 35 
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