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1. Cel badań 
 

Za główny cel badań przyjęto określenie kierunków doskonalenia jakości usług 
oferowanych w wybranych obiektach noclegowych. Realizacja tak wyznaczonego celu  
wymagała spełnienia kilku warunków: 

1. Po pierwsze, oceny jakości usług oferowanych w badanych obiektach  
i ustalenie tzw. zagregowanego wskaźnika jakości (ZWJ) dla każdego 
obiektu oddzielnie. ZWJ stał się podstawą umieszczenia badanego 
podmiotu na mapie jakości. 

2. Po drugie, porównania ocen jakości usług dokonanych przez tzw. 
tajemniczego gościa i właściciela/ menedżera obiektu. 

2. Po trzecie, ustalenia mocnych i słabych stron obiektu ze szczególnym 
uwzględnieniem tych elementów, które mają decydujący wpływ na 
kształtowanie jakości. 

3. Po czwarte, określenia, na podstawie informacji uzyskanych w trzech 
pierwszych etapach analizy, wymaganych obszarów konsultacji. 

Końcowym rezultatem pracy badawczej stało się opracowanie programu naprawczego, 
zatytułowanego „Kierunki doskonalenia jakości”. Program ten przyjął formę raportu  
z badań, składającego się z czterech podstawowych części, tj.: 

I. Opisu obiektu, przedstawienie podstawowych danych o obiekcie – 
„KARTA IDENTYFIKACYJNA OBIEKTU”. 

II. Przedstawienia wyników i wniosków z badań typu „MYSTERY 
SHOPPING”. 

III. Przedstawienia wyników i wniosków z badań ankietowych przeprowa-
dzonych wśród gości faktycznie korzystających z usług obiektu 
(metoda performance – „SERVPERF”) – „ANKIETA ZADOWO-
LENIA GOŚCIA”. 

IV. Graficznej prezentacji zagregowanego wskaźnika jakości – 
„ZAGREGOWANY WSKAŻNIK JAKOŚCI”. 

V. Tabelarycznej prezentacji atutów i słabości badanego obiektu  
w obszarze kształtowania jakości - „MOCNE I SŁABE STRONY - 
WYBRANE OBSZARY”. 

VI. Identyfikacji obszarów problematycznych wymagających konsultacji 
i doskonalenia zawodowego – „WYMAGANE OBSZARY 
KONSULTACJI”. 

VII. Suplementu dotyczącego oceny jakości strony (wizytówki) interne-
towej badanego obiektu uwzględniającej przede wszystkim jej 
aspekt techniczny – „EKSPERCKA OCENA JAKOŚCI”. 
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2. Przedmiot badań 
Generalnie przedmiotem badań była jakość usług oferowanych przez analizowane obiekty. 

Ze względu na to, że w przypadku usług jakość przyjmuje dwa podstawowe wymiary, tj, 
techniczny i funkcjonalny, dokonano zatem szczegółowej analizy i oceny tych dwóch 
aspektów (tab.1). 

Tab1. Kryteria oceny jakości w wymiarze technicznym i funkcjonalnym 

Jakość techniczna Jakość funkcjonalna 
 pokój i łazienka, a w tym: 
− wielkość  
− wystrój  
− czystość 
− funkcjonalność, estetyka, kompletność, wygoda, 
nowoczesność, stan umeblowania wyposażenia 
podstawowego 
− wyposażenie dodatkowe 
− elementy dekoracyjne 
− oświetlenie i temperatura pomieszczenia 

 
 restauracja 
− przestrzeń/swoboda poruszania się   
− wystrój, estetyka  
− czystość 
− funkcjonalność, estetyka, stan umeblowania 
− muzyka 
− zapachy 
− oświetlenie i temperatura pomieszczenia 
− estetyka, jakość karty menu 
− jakość nakryć stołowych  

 
 wyżywienie 
− typ wyżywienia (bufet, gotowe porcje, tylko śniadania, 
BB, HP, FB, all inclusive)  
− rozmaitość jadłospisu i wybór napojów 
− wielkość potraw, ich temperatura i smak 
− czas oczekiwania na posiłek 

 
 zagospodarowanie otoczenia obiektu 
− ład i porządek dookoła obiektu  
− estetyka i zieleń dookoła obiektu 
− możliwość bezpiecznego zaparkowania przy obiekcie 
− plac zabaw dla dzieci 
− miejsce wypoczynku i zabawy dla dorosłych 
 
 dodatkowe wyposażenie, urządzenia, usługi 
− urządzenia rekreacyjne (np. sauna, jacuzzi, solarium)   
− pokój zabaw dla dzieci, zabawki 
− sprzęt rekreacyjny i możliwość wypożyczenia 
− dostęp do internetu 
− dostęp do materiałów informacyjnych nt. atrakcji 
okolic 

 
 promocja i informacja – materiały i ich jakość 
− spójność wyglądu materiałów promocyjnych, 
informacyjnych, rachunków  
− estetyka, zawartość, kompletność informacji  
w materiałach promocyjnych zarówno pisanych, jak  
i strony internetowej 
− oznakowanie dojazdu do obiektu 
− dostępność i zrozumiałość cenników 

 punktualność, a w tym: 
− czas oczekiwania na odbiór telefonu 
− czas oczekiwania na potwierdzenie rezerwacji 
− czas oczekiwania na odpowiedź na e-mail 
− czas oczekiwania na posiłek w restauracji 

 
 kontakt telefoniczny, a w tym: 
− sposób przywitania, przedstawienia obiektu 
− konieczność dzwonienia kilkakrotnego 
− zakres udzielonych informacji 
− potwierdzenie rezerwacji 
− możliwość wysłania folderów, broszur, mapki dojazdu 
− w przypadku braku miejsc, złożenie propozycji innego 
obiektu  

 
 przyjęcie, powitanie, informacje 
− łatwość znalezienie recepcji  
− pierwszy kontakt pracownika z gościem 
− sprawność załatwiania formalności przyjazdowych  
− udzielenie odpowiedzi na pierwsze pytania gości  
− możliwość wyboru pokoju  
− odprowadzenie do pokoju  
− deklaracja pomocy przy odniesieniu bagaży do pokoju 

 
 personel cechy i zachowanie 
− gotowość do pomocy  
− życzliwość, uśmiech 
− fachowość   
− reakcja na specjalne życzenia i prośby gości  
− reakcja na krytykę 
− reakcja na przyjazd w nietypowych godzinach 
− troska o klienta – pytanie o wrażenia, zaproszenie do 
ponownych przyjazdów 

 
 wykwaterowanie i pożegnanie 
− możliwość zdeponowania bagażu po zakończeniu 
doby hotelowej 
− przebieg i czas forma 
− bezbłędność wystawiania rachunków 

 
 inne udogodnienia na rzecz gościa  
− honorowanie różnych form płatności (akceptacja kart 
kredytowych) 
− możliwość zorganizowania spotkania bizneso-wego, 
imprezy towarzyskiej 
− usługi rozrywkowe (np. żywa muzyka, konkursy, 
zabawy, animacje 
− oferta wycieczek po okolicy 
− organizowanie zabaw dla dzieci 
− przeprowadzenie badań ankietowych zadowole-nia 
gościa 
− możliwość uzyskania rabatów, negocjacji cen 
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Analizę przeprowadzono również w układzie kolejnych etapów świadczenia usługi 
hotelarskiej, a zatem oceniono: 

1. Kontakt przedtransakcyjny 

2. Przyjazd/dojazd do obiektu 

3. Przyjęcie/powitanie, informacje 

4. Wygląd i wyposażenie pokoju i łazienki 

5. Wygląd i wyposażenie restauracji/sali jadalnej 

6. Wyżywienie 

7. Dodatkowe usługi i udogodnienia 

8. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu 

9. Personel 

10. Wykwaterowanie 

Zwrócono uwagę również na przystosowanie obiektu dla osób palących i niepełno-
sprawnych, co uznawano za dodatkowy plus (o ile takie dostosowanie było). Ze względu na 
typ badanych obiektów (m.in. małe pensjonaty, pokoje gościnne, gospodarstwa agroturys-
tyczne), braku dostosowania obiektu do potrzeb gości niepełnosprawnych nie traktowano 
natomiast jako słabej strony oferty.  

 
 
3. Podmiot badań 
 
W celu dogłębnej i wyczerpującej analizy badanego zjawiska oraz konieczności 

zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen, wyróżniono trzy podmioty badań, a mia-
nowicie: 

11. Tajemniczego gościa – ukryty obserwator i ankieter oceniający obiekt 
noclegowy podczas rzeczywistego korzystania z jego usług, nie 
ujawniający prawdziwego celu pobytu w obiekcie; osoba celowo 
dobrana, charakteryzująca się odpowiednimi cechami (obiektywna, 
obznajomiona z tematem, doświadczona jako osoba często korzysta-
jąca z usług hotelarskich), przeszkolona, dobrze przygotowana, wypo-
sażona w odpowiedni, bardzo rozbudowany formularz oceny.  

12. Gości nocujących w obiekcie. 

13. Właściciela/menedżera obiektu. 

Takie szerokie ujęcie podmiotu badań pozwoliło na wszechstronną ocenę jakości usług 
oferowanych przez badane obiekty, spojrzenie na zjawisko zarówno oczami gościa, badacza, a 
także właściciela (menedżera) i jednocześnie ujawniło wiele różnorodnych problemów z jakimi 
borykają się one  w kontekście kształtowania poziomu swoich świadczeń.  
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4. Źródła i metody gromadzenia informacji 
 

W procesie badawczym pozyskiwanie danych następowało z pierwotnych źródeł danych. 
Wykorzystano trzy metody gromadzenia danych, tj. „mystery shopping”, badania ankietowe i 
wywiad kwestionariuszowy. Formularze pytań, jakie znalazły zastosowanie podczas 
ankietyzacji i wywiadów osobistych zawarto w załącznikach do niniejszego opracowania. 

W sumie przygotowano 5 instrumentów pomiaru danych (formularzy badawczych), które 
zawierały zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Były to: 

1. Ankieta „TAJEMNICZY GOŚĆ” wypełniana przez ankietera i osobę 
właściciela/osobę zarządzającą obiektem (zał. 1). 

2. Ankieta oceny zadowolenia gościa wypełniana przez klientów (zał. 2). 

3. Kwestionariusz wywiadu z osobą zarządzającą (zał. 3). 

4. Ankieta skierowana do właściciela/osoby zarządzającej identyfiku-
jąca mocne i słabe strony obiektu oraz obszary problematyczne (zał. 4). 

5. Ekspercki formularz oceny strony www (zał. 5). 

Gromadzenie danych metodą “Mystery shopping” polegało na ocenie jakości doko-
nywanej przez tajemniczego gościa – korzystającego faktycznie z usług i nie ujawniającego 
prawdziwego celu swojego pobytu w obiekcie. Ankieter wyposażony był w skategoryzowany 
(ujednolicony) formularz oceny, na którym notował swoje opinie. 

Pomiarów dokonywano na skalach: nominalnej (respondent dokonywał wyboru spośród 
podanych wariantów odpowiedzi, zazwyczaj była to skala alternatywna „tak/nie”) i po-
rządkowej (respondent dokonywał uporządkowania wartości mierzonych cech od najwyższej 
do najniższej, zazwyczaj była to skala stopniowa od 1-5 lub 1-6, gdzie im wyższe wartości tym 
cecha lepiej oceniania).  

Pozyskiwanie danych odbywało się w ciągu 8 miesięcy, w okresie luty-marzec 2006 r. 
(wywiady i ankiety z właścicielami i menedżerami), kwiecień-wrzesień 2006 r. („mystery 
shopping”), wrzesień-październik 2006 r (ocena stron www ).  

 
 
4. Metody analizy danych 
 
Podczas analizy zgromadzonych danych zastosowano zmodyfikowaną metodę SERVICE 

PERFORMANCE (SERPERF), pozwalająca zidentyfikować w jaki sposób konsumenci 
postrzegają świadczoną usługę i poszczególne jej składniki (np. obsługę w recepcji, sprzątanie 
czy wyposażenie pokoju).  

Jak już wspomniano polegała ona na pomiarze wartości cech (właściwości) usługi na skali 
porządkowej, najczęściej 5-lub 6-stopniowej.  

Oprócz podawania ocen punktowych dla poszczególnych elementów usług dokonywano 
również dokładnego ich opisu, ze szczególnym wskazaniem uwag pozytywnych i negatywnych 
oraz podaniem propozycjami pewnych rozwiązań. 

Końcowym rezultatem jej zastosowania było wykreślenie profilu mocnych i słabych stron 
usługi, co musiało  zostać poprzedzone odpowiednimi obliczeniami tzw. średnich cech (rys. 1.) 
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  oznacza 5 punktów (ocena bardzo dobra, stan bliski wzorowemu) 

  oznacza 4 punkty (ocena dobra, stan ponadprzeciętny) 

  oznacza 3 punkty (ocena średnia, stan normalny - oczekiwany) 

  oznacza 2 punkty (ocena niska, stan słaby) 

  oznacza 1 punkt (ocena bardzo niska, stan bardzo słaby) 

 

Rys. 1. Przykładowy profil mocnych i słabych stron 

 

Ocena tajemniczego gościa  Ocena właściciela/menedżera
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Obok wykreślenia profili, wyznaczono także tzw. zagregowany wskaźnik jakości (ZJW) i 
obliczono jego wartości dla każdego badanego obiektu. Wskaźnik stał się podstawą 
umieszczenia obiektu na macierzy jakości (rys. 2), która była graficzną prezentacją całkowitej 
oceny jakości świadczonych przez niego usług.  

Zagregowany wskaźnik jakości (ZWJ) zdefiniowano jako końcową ocenę jakości usług 
podaną w formie liczbowej, która łączy trzy oceny, a mianowicie opinię tajemniczego gościa, 
opinię właściciela/menedżera obiektu i opinię rzeczywistych gości w obszarze tzw. jakości 
technicznej (tj. jakości zaplecza materialnego obiektu) i jakości funkcjonalnej (tj. jakości 
obsługi – jakości wykonania, pracy personelu) 

Obliczony został jako suma średnich ocen: 

1. Jakości technicznej (średnia ocen tajemniczego gościa i właściciela/menedżera). 

2. Jakości funkcjonalnej (średnia ocen tajemniczego gościa i właściciela/ 
menedżera). 

3. Stopnia ogólnego zadowolenia rzeczywistego gościa (wynikający z ankiet prze-
prowadzonych wśród gości badanego obiektu). 

 

ZWJ =   Σ  xi 
3

i = 1

 

Wartość wskaźnika mogła zawierać się w przedziale {1-16}, pod warunkiem, że dostępne 
były wszystkie trzy elementy wskaźnika.  

Wartość wskaźnika obliczona dla konkretnego obiektu, plasowała go w określonej ćwiartce 
zaprezentowanej poniżej czteropolowej macierzy jakości. 

I tak, w zależności od wysokości wskaźnika, oceniany obiekt mógł uplasować się w: 

A. Strefie bardzo niskiej jakości, gdy ZWJ mieścił się w przedziale {1-9,0}, 

B. Strefie niewystarczającej jakości, pilnych potrzeb, gdy ZWJ mieścił się w przedziale 
{9,01-12,0}, 

C. Strefie odpowiedniej jakości z pewnymi brakami, gdy ZWJ mieścił się w przedziale 
{12,01-15,0}, 

D. Strefie wysokiej jakości, gdy ZWJ mieścił się w przedziale {15,01-16,0}. 
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Suma średnich ocen – OBIEKT 
Jakość techniczna (max wartość 5) 3,72 
Jakość funkcjonalna (max wartość 5) 3,18 
Stopień zadowolenia gości (max wartość 6) 5,60 

Suma (max wartość 16) 12,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-9,0 punktów 
 
 

Strefa bardzo  
niskiej jakości 

(działanie: wycofać się z działalności, 
albo ją całkowicie przeobrazić) 

 

9,01-12,0 punktów 
 
 

Strefa niewystarczającej 
jakości, pilnych potrzeb  

(działanie: modernizować obiekt  
i reorganizować jego funkcjonowanie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,01-15,0 punktów 
 

Strefa odpowiedniej 
jakości z pewnymi 

brakami, strefa 
określonych usprawnień  
(działanie: poprawiać, usprawniać  

obiekt i jego funkcjonowanie) 
 

12,50 

OBIEKT  

15,01-16,0 punktów 
 
 

Strefa wysokiej jakości, 
strefa udoskonaleń 

(działanie: stale doskonalić i racjo-
nalizować funkcjonowanie obiektu) 

 

 
Rys. 2. Przykładowa mapa jakości 
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Uplasowanie obiektu na mapie jakości wskazywało obiektowi poziom jakości świadczo-
nych usługi i podpowiadało jaką strategię i jaki działania podjąć w celu poprawy funkjonowa-
nia obiektu.  

Wszystkie powyższe czynności prowadziły do syntetycznego przedstawienia w ujęciu 
tabelarycznym atutów i słabości badanych obiektów w kontekście kształtowania jakości. 
Macierz mocnych i słabych stron analizowanych podmiotów była rezultatem analizy danych 
wynikających ze wszystkich opięciu instrumentów badawczych (formularzy pytań).  

Na podstawie dokonanej diagnozy określono potrzeby badanych obiektów zakresie 
konsultacji i doskonalenia kadr. 

Swoistym uzupełnieniem oceny jakości była szczegółowa analiza technicznych cech 
(informatycznych, edytorskich, graficznych itp.) stron lub wizytówek www badanych obiektów 
hotelarskich. Wyniki tej analizy powinny w przyszłości zaowocować poprawą funkcjonalności 
stron internetowych i wzrostem skuteczności promocji i dystrybucji on-line. 
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ZAŁĄCZNIKI



Załącznik 1 
Formularz oceny obiektu 

 
Obiekt, rodzaj, kategoria (o ile jest) ...................................................................................................................................  
 
Nazwa ................................................................................................................................................................................ 
 
Adres .................................................................................................................................................................................. 
 
e-mail / www........................................................................................................................................................................ 
 
telefon/fax ........................................................................................................................................................................... 
 
Osoba testująca (imię i nazwisko, telefon kontaktowy) ..................................................................................................... 

 
Data i godzina przybycia do obiektu .................................................................................................................................... 
 
Numer pokoju ..................................... 

 
Przedmiot oceny Kryteria oceny Uwagi 

1. Kontakt przedtransakcyjny 
1.1. Strona internetowa 

 1.1.1. Obiekt posiada stronę internetową    tak  nie  

 1.1.2. Zakres informacji na stronie internetowej 5 4 3 2 1 0  

 1.1.3. Możliwość dokonania rezerwacji  tak  nie  

 1.1.4. Możliwość wysłania e-maila  tak  nie  

 1.1.5. Czas oczekiwania na odpowiedź na e-maila 5 4 3 2 1 0 4 



 

1.2. Kontakt telefoniczny 

1.2.1. Czas oczekiwania na odbiór (ilość dzwonków) 
 

 jeden dzwonek  
 dwa, trzy 

  
 cztery, pięć  
 sześć i więcej 

 

1.2.2. Jeśli telefon odebrała osoba niekompetentna do udzielenia 
odpowiedzi, kiedy oddzwonił właściciel (czas oczekiwania na 
oddzwonienie) 

5 4 3 2 1 0  

1.2.3. Jeśli nagrano się na automatyczną sekretarkę, jak szybko  
otrzymano odpowiedź (czas oczekiwania na oddzwonienie) 

5 4 3 2 1 0  

1.2.4. Konieczność dzwonienia kilkakrotnego   tak  nie  

1.2.5. Sposób przywitania, przedstawienia obiektu 5 4 3 2 1 0  

1.2.6. Zakres udzielonych informacji 5 4 3 2 1 0  

1.2.7. Czy istnieje możliwość wysłania folderów, broszur, mapki 
dojazdu 

 tak  nie  

1.2.8. Potwierdzenie rezerwacji   tak  nie  

1.2.9. Możliwość rezerwacji pokoju na jedną noc  tak  nie  

1.2.10. W przypadku braku miejsc, złożenie propozycji innego 
obiektu 

 tak  nie  

2. Przyjazd/dojazd do obiektu 

2.1. Wskazówki przy drodze (częstotliwość, czytelność) 5 4 3 2 1 0  

2.2. Stan nawierzchni drogi dojazdowej do obiektu 5 4 3 2 1 0  

2.3.Pierwsze wrażenie wyglądu obiektu (część zewnętrzna, wejście 
do obiektu) 

5 4 3 2 1 0  
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2.4. Reakcja na przyjazd w nietypowych godzinach 5 4 3 2 1 0  

3. Przyjęcie, powitanie, informacje 

3.1. Łatwość znalezienie recepcji  tak  nie  

3.2. Pierwszy kontakt pracownika z gościem 5 4 3 2 1 0  

3.3. Sprawność załatwiania formalności przyjazdowych 5 4 3 2 1 0  

3.4. Udzielenie odpowiedzi na pierwsze pytania gości  5 4 3 2 1 0  

3.5. Odprowadzenie do pokoju  tak  nie  

3.6. Deklaracja pomocy przy odniesieniu bagaży do pokoju  tak  nie  

3.7. Możliwość wyboru pokoju   tak  nie  

4. Pokój 

4.1. Pierwsze wrażenie 5 4 3 2 1 0  

4.2. Wystrój / estetyka  5 4 3 2 1 0  

4.3. Wielkość (łatwość poruszania się po pokoju) 5 4 3 2 1 0  

4.4. Temperatura w pokoju 5 4 3 2 1 0  

4.5. Widok z okna 5 4 3 2 1 0  

4.6. Uszkodzenia w pokoju (np. pęknięcia ścian, zacieki) 5 4 3 2 1 0  

4.7. Czystość w pokoju 5 4 3 2 1 0  

4.8.5. Wyposażenie (ilość i stan, tj. nowoczesność, jakość, kompletność, dopasowanie, funkcjonalność, wygoda) 

4.8.1. Łóżka 5 4 3 2 1 0  

4.8.2. Miejsce na bagaż 5 4 3 2 1 0  
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4.8.3. Miejsce na odzież (z wystarczającą liczbą jednolitych 
wieszaków) 

5 4 3 2 1 0  

4.8.4. Miejsce do siedzenia 5 4 3 2 1 0  

4.8.5. Miejsce do pisania 5 4 3 2 1 0  

4.8.6. Kosze na śmieci 5 4 3 2 1 0  

4.8.7. Naczynia (szklanki, talerze, sztućce) 5 4 3 2 1 0  

4.8.8. Wystarczające oświetlenie   tak  nie  

4.8.9. Wystarczająca liczba gniazdek elektrycznych   tak  nie  

4.8.10. Możliwość gaszenia świateł z łóżka  tak  nie  

4.9. Wyposażenie dodatkowe 

4.9.1. Balkon  tak  nie  

4.9.2. Radio  tak  nie  

4.9.3. TV  tak  nie  

4.9.4. TV SAT   tak  nie  

4.9.5. Telefon  tak  nie  

4.9.6. Lodówka  tak  nie  

4.9.7. Dostęp do internetu  tak  nie  

4.9.8. Zegar  tak  nie  

4.9.9. Elementy dekoracyjne (obrazki na ścianie, kwiaty, dywa-
niki, lustra, obrusy serwetki) 

 tak  nie  

4.10. Możliwość samodzielnego sprzątania pokoju   tak  nie  
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4.11. Gotowość personelu do posprzątania w razie przypadkowego 
nabrudzenia w pokoju/łazience 

 tak  nie  

5. Łazienka 

5.1. Łazienka w pokoju  tak  nie  

5.2. Umywalka w pokoju  tak  nie  

5.3. Wyposażenie łazienki 

5.3.1. Wanna  tak  nie  

5.3.2. Prysznic  tak  nie  

5.3.3. Bidet  tak  nie  

5.3.4. Wyposażenie dodatkowe (np. suszarka do włosów)  tak  nie  

5.3.5. Mydełka, szampony  tak  nie  

5.3.6. Ręczniki  tak  nie  

5.3.7. Grzejnik do suszenia ręczników  tak  nie  

5.3.8. Gniazdka elektryczne  tak  nie  

5.3.9. Wystarczająca liczba półek, wieszaków  tak  nie  

5.4. Stały dostęp do ciepłej wody  tak  nie  

5.5. Stan wyposażenia łazienki (nowoczesność, jakość, kompletność, 
dopasowanie, funkcjonalność, wygoda) 

5 4 3 2 1 0  

5.6. Czystość łazienki 5 4 3 2 1 0  

6. Specjalne życzenia 

6.1. Reakcja na specjalne życzenia gości (np. prośby o zmianę 5 4 3 2 1 0  



pokoju, dodatkowe wyposażenie pokoju - dodatkowa poduszka, koc, 
lampka, szklanki, kieliszki) 

6.2. Reakcja na prośbę np. o zamówienie taksówki, rezerwację 
biletów, wynajęcie przewodnika itp. 

5 4 3 2 1 0  

6.3. Możliwość przedłużenia doby hotelowej   tak  nie  

6.4. Możliwość zdeponowania bagażu po zakończeniu doby 
hotelowej  

 tak  nie  

7. Wyżywienie 

7.1. Usługi gastronomiczne w obiekcie  tak  nie  

7.2. Tylko śniadanie  tak  nie  

7.2.1. Bufet  tak  nie  

7.2.2. Gotowe zestawy  tak  nie  

7.3. Obiadokolacje/kolacje  tak  nie  

7.3.1. Bufet  tak  nie  

7.3.2. Gotowe zestawy  tak  nie  

7.4. Całodzienne wyżywienie  tak  nie  

7.5. Wybór potraw/rozmaitość jadłospisu 5 4 3 2 1 0  

7.6. Wybór napojów 5 4 3 2 1 0  

7.7. Odpowiednia temperatura potraw 5 4 3 2 1 0  

7.8. Wielkość porcji 5 4 3 2 1 0  

7.9. Smak potraw 5 4 3 2 1 0  
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7.10. Wygląd potraw 5 4 3 2 1 0  

7.11. Uwzględnianie życzeń co do menu (np. wegetarianie, diabetycy 
itp.) 

5 4 3 2 1 0  

7.12. Jakość karty menu 5 4 3 2 1 0  

7.13. Nakrycia (talerze, sztućce, szklanki itp.) 5 4 3 2 1 0  

7.14. Czas oczekiwania na posiłki 5 4 3 2 1 0  

7.15. Czystość w restauracji/jadalni 5 4 3 2 1 0  

8. Wygląd restauracji/sali jadalnej 

8.1. Wystrój/estetyka 5 4 3 2 1 0  

8.2. Umeblowanie        

8.3. Przestrzeń/swoboda poruszania się 5 4 3 2 1 0  

8.4. Oświetlenie 5 4 3 2 1 0  

8.5. Muzyka (o ile jest) 5 4 3 2 1 0  

8.6. Wentylacja (zapachy) 5 4 3 2 1 0  

8.7. Temperatura 5 4 3 2 1 0  

9. Dodatkowe usługi/zagospodarowanie terenu wokół obiektu 

9.1. Usługi rekreacyjne (sauna, fitness itp.) 5 4 3 2 1 0  

9.2. Oferta wycieczek po okolicy 5 4 3 2 1 0  

 9.2.1. Dostęp do materiałów promocyjnych o okolicy  5 4 3 2 1 0  

9.3. Usługi rozrywkowe (np. żywa muzyka, konkursy, zabawy) 5 4 3 2 1 0  

9.4. Teren zabaw przy obiekcie 5 4 3 2 1 0  



9.5.Pokój zabaw dla dzieci  tak  nie  

9.6. Zabawki dla dzieci  tak  nie  

9.7. Fotelik dla dzieci  tak  nie  

9.8. Organizowanie zabaw dla dzieci  5 4 3 2 1 0  

9.9. Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego 5 4 3 2 1 0  

9.10. Możliwość wysłania/odebrania faxu  tak  nie  

9.11. Możliwość odebrania/wysłania e-maila z obiektu   tak  nie  

9.12. Możliwość parkowania przy obiekcie  tak  nie  

9.13. Możliwość skorzystania z garażu przy obiekcie   tak  nie  

9.14. Ład i porządek dookoła obiektu  tak  nie  

9.15. Możliwość zorganizowania spotkania biznesowego, imprezy 
towarzyskiej 

 tak  nie  

10. Personel 

10.1. Życzliwy personel 5 4 3 2 1 0  

10.2. Kompetentny personel 5 4 3 2 1 0  

10.3. Dyspozycyjny/gotowy do spełniania próśb i życzeń 5 4 3 2 1 0  

11. Wykwaterowanie 

11.1. Przebieg i czas formalności 5 4 3 2 1 0  

11.2. Propozycja pomocy zniesienia bagażu  tak  nie  

11.3. Honorowanie różnych form płatności (akceptacja kart 
kredytowych) 

 tak  nie  
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11.4. Błędy w rachunkach  tak  nie  

11.5. Pytanie o wrażenia z pobytu  tak  nie  

11.5.1. Przeprowadzenie badań ankietowych zadowolenia 
gościa 

 tak  nie  

11.5.2. Reakcja na krytykę gościa 5 4 3 2 1 0  

11.6. Zaproszenie do dalszych przyjazdów  tak  nie  

12. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i niepalących 

12.1. Czy w obiekcie znajdują się urządzenia ułatwiające pobyt 
osobom niepełnosprawnym (wygodny podjazd, specjalne uchwyty w 
łazience, szerokie drzwi itp.)  

 tak  nie  

12.2. Czy w obiekcie znajdują się strefy dla osób niepalących (pokoje 
dla niepalących, wydzielona część jadalni)  

 tak  nie  

13. Ceny 

13.1. Relacja ceny do jakości 5 4 3 2 1 0  

13.2. Możliwość uzyskania rabatów (negocjacje cenowe)  tak  nie  

13.3. Dostępność i zrozumiałość cenników  tak  nie  

14. Adekwatność oferty 

14.1. Oferta była zgodna z tym co podano w materiałach 
promocyjnych, na stronie internetowej 

5 4 3 2 1 0  
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Uwagi ogólne nt. pozytywnych / negatywnych wrażeń z pobytu w obiekcie. Prosimy wymienić swoje subiektywne oceny (trzy do pięciu), 
uzasadniające chęć powrotu do obiektu i / lub wręcz przeciwnie - sugerujące nie polecanie go znajomym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data i podpis …………………………………………………………. 

 



Załącznik 2 
 

ANKIETA ZADOWOLENIA GOŚCIA 
 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Pozwoli to zapoznać się z Pana/i opiniami na 
temat poziomu usług świadczonych przez obiekt hotelarski. Oceny posłużą doskonaleniu jakości świadczeń. Wybraną 
odpowiedź należy zakreślić obok w kratce. W przypadku pytania 2 i 15 można wybrać więcej niż jeden wariant. 

 
1. Jak Pan/i ocenia dostęp do informacji na temat odwiedzanego hotelu? 

 informacje były dostępne 
 informacje były trudno dostępne 

 
2. Skąd czerpał/a Pan/i informacje o odwiedzanym hotelu? 

 byłem/am tu wcześniej 
 od rodziny, znajomych 
 kontakt telefoniczny z hotelem 
 strona internetowa hotelu 
 z biura podróży 
 z ulotek reklamowych 
 inaczej, jak…………........................................................ 

 
3. Czy wg Pana/i materiały promocyjne (np. foldery, ulotki, strona www) są odpowiedniej jakości? 

 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 trudno powiedzieć 
 wymagają poprawy 

 
4. Jak ocenia Pan/i dojazd do hotelu (jakość dróg, oznakowanie dojazdu do obiektu)? 

 do hotelu wygodnie i łatwo dojechać, 
 droga jest dobra, ale źle oznakowana 
 stan drogi zły, dobre oznakowanie 
 zły stan drogi i złe oznakowanie dojazdu do hotelu 

 
5. Jak ocenia Pan/Pan przyjęcie w obiekcie? 

 bardzo miłe 
 raczej miłe 
 obojętne 
 niezbyt sympatyczne 

 
6. Jak ocenia Pan/i wygląd i urządzenie pokoju? 

 bardzo dobrze 
 dobrze 
 przeciętnie 
 źle 

 
Co ewentualnie poprawiłby/aby Pan/i w wystroju i wyposażeniu pokoju? ............................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 
7. Jak ocenia Pan/i otoczenie obiektu i jego zagospodarowanie? 

 bardzo dobrze 
 dobrze 
 przeciętnie 

 źle ٱ
 

Co ewentualnie poprawiłby/aby Pan/i w zakresie zagospodarowania otoczenia obiektu? .................................. 
......................................................................................................................................................................................

... ......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 



 

8. Jak ocenia Pan/i pozostałe elementy działalności hotelu i usługi (wyżywienie, rozrywki, rekreacja)? 
 

 Ocena 
Usługa bardzo dobra dobra przeciętna zła 

Wyżywienie ٱ ٱ ٱ ٱ 
Rozrywki ٱ ٱ ٱ ٱ 
Rekreacja ٱ ٱ ٱ ٱ 
Bezpieczeństwo ٱ ٱ ٱ ٱ 
Lokalizacja obiektu ٱ ٱ ٱ ٱ 
Czystość i porządek w obiekcie ٱ ٱ ٱ ٱ 
Troska o potrzeby klienta ٱ ٱ ٱ ٱ 

 
7. Jak ocenia Pan/i pracowników hotelu? 

 są mili i kompetentni, 
 mili, nie zawsze kompetentni 
 kompetentni, nie zawsze mili 
 nie są mili, ani kompetentni 

 
Co ewentualnie poprawiłby/aby Pan/i w postawie personelu wobec gości hotelowych? ....................................... 

......................................................................................................................................................................................

... 

......................................................................................................................................................................................

... 

......................................................................................................................................................................................

... 
8. Czy planuje Pan/i powtórny przyjazd do obiektu, ewentualnie polecenie go znajomym? 

 tak 
 nie  
 nie wiem 

 
9. Czy w opinii Pana/i zaproponowana przez obiekt cena usług jest adekwatne do ich jakości?  

 zdecydowanie tak 
 raczej tak 
 raczej nie 
 nie 

 
10. W skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 6 najwyższą) jaką notę wystawia Pan/i 

odwiedzanemu hotelowi? 
 

Ocena .......….. 
 
11. Co w obiekcie wg Pana/i zasługuje na szczególną pochwałę?  

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
  
12. Co wg Pana/i należałoby poprawić w obiekcie, aby podnieść jakość jego usług?   

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
 
13. W jakim celu odwiedził/a Pan/i obiekt? 

 wypoczynek ٱ
 sprawy zawodowe, biznes ( kontakty handlowe itp.) ٱ
 udział w konferencji, szkoleniu ٱ
 ................................................. inny cel, jaki ٱ

 
14. Na jak długo zatrzymał/a się Pan/i w obiekcie? 

 1 dzień 
 2-4 dni 
 5-8 dni 
 9 dni i więcej  
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15. Który z kolei raz korzysta Pan/i z usług tego obiektu? 

 pierwszy raz 
 po raz 2-3 
 jestem tu częstym gościem  

 
16. Ile przeciętnie razy w ciągu roku korzysta Pan/i z usług hoteli 

 rzadko (korzystam z usług hoteli raz na kilka lat) 
 raz w roku 
 kilka razy w roku 
 bardzo często w ciągu roku 

 
Dane personalne 
 
Płeć   mężczyzna  kobieta 
Wiek  18-30 lat  31-45 lat  46-55 lat  56-65 lat   powyżej 65 lat 
Wykształcenie  wyższe  średnie  zawodowe  podstawowe 
Wykonywany zawód ............................................................................................................................. 
Miejsce zamieszkania (kraj, województwo, miejscowość) ........................................................................................ 

 

Dziękujemy za udział w badaniach! 
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Załącznik 3 
 

Kwestionariusz  wywiadu z właścicielami i menedżerami obiektów 
 

1. W jaki sposób sprzedaje Pan/i ofertę usług hotelu? Proszę spróbować określić udział 
poszczególnych sposobów sprzedaży w sprzedaży ogółem: 
a) sprzedaż przez touroperatorów 
b) sprzedaż przez biura podróży – agentów lub pośredników 
c) sprzedaż własna (przez telefon, osobiście w obiekcie – „z lady”) 
d) sprzedaż przez Internet 
e) inaczej, jak.... 
 
2. Jak często bada Pan/i zadowolenie klientów 
a) ciągle 
b) kilka razy w ciągu roku 
c) raz w roku 
d) raz na 2-3 lata 
e) nie badamy 
 
3. Jakimi metodami bada Pan/i zadowolenie klientów 
a) badania ankietowe 
b) obserwacje klientów 
c) wywiady, rozmowy z klientami 
d) inaczej, jak.......... 
 
4. Czy Pana/i goście są zadowoleni z usług Państwa hotelu. Proszę zaznaczyć na skali 
 
zdecydowanie tak 7 6 5 4 3 2 1 zdecydowanie nie
 
5. Czy uważa Pan/i, że cena oferowanych usług jest adekwatna  do ich jakości 
a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) trudno powiedzieć 
d) jakość usług jest wysoka, więc cena mogłaby być wyższa, ale konsumenci nie byliby w stanie 

zapłacić więcej 
 
6. Jakie cechy najsilniej dzielą Pana/i klientów (kryteria segmentacji) 
a) dochody 
b) cel przyjazdu (wypoczynek, sprawy służbowe) 
c) organizacja pobytu (grupy, goście indywidualni) 
d) wiek 
e) kraj pochodzenia 
f) inne, jakie.... 
 
7. W obsłudze jakiej grupy klientów specjalizuje się Pana/i obiekt (proszę wykorzystać 
kryteria   podane w poprzednim pytaniu 
.................................................................................................................................................... 
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8. Gdzie szuka Pan/i potencjalnych klientów 
a) ogłoszenia w prasie 
b) strona internetowa 
c) kontakty z biurami podróży 
d) oferty wysyłane do instytucji 
e) udział w targach turystycznych 
f) ogłoszenia, plakaty w mojej miejscowości 
g) prośba do dotychczasowych klientów, aby wracali i sugerowali przyjazd swoim bliskim 
h) inaczej, jak..... 
 
9. Jak ocenia Pan/i zasoby obiektu (skala od 1 – najgorzej do 5 – najlepiej) 
a) ludzie (pracownicy) – ocena:............ 
b) zasoby materialne (baza) – ocena:............. 
c) finansowe – ocena:........... 
d) informacyjne – ocena:......... 
 
10. Jak ocenia Pan/i siłę konkurencji na rynku hotelarskim? 
a) jest bardzo wysoka i lepsza od nas 
b) jest bardzo wysoka, ale my mamy wiele atutów, by z nią skutecznie walczyć 
c) jest średnia 
d) nie odczuwam konkurencji 
 
11. Jakimi sposobami  obecnie  konkurenci próbują zdobyć przewagę  na rynku 
hotelarskim? 
a) niską ceną 
b) wysoką jakością 
c) intensywną promocją (foldery, www, uczestnictwo w targach) 
d) poszerzeniem kanałów dystrybucji 
e) zdobywaniem różnych certyfikatów (np.ISO itp.) 
f) zawiązywaniem partnerstwa z innymi np. dotyczącego programów lojalnościowych i 

marketingowych, wchodzenie w struktury systemów  hotelowych 
g) inaczej, jak................. 
 
12. Co jest mocną stroną Pana/i obiektu, oferty w porównaniu do konkurencji, co go 
szczególnie wyróżnia 
...................................................................................................................................................... 
 
13. Co jest słaba stroną oferty Pana/i hotelu (np. brak usług gastronomicznych, 
rekreacyjnych itp.) 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
14. Czy obiekt posiada własną stronę internetową 
a) tak 
b) nie 
 
15. W skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza słabo, a 5 – bardzo dobrze) proszę ocenić jakość  
własnej strony internetowej 
Ocena.......... 
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16. Czy chce Pan/i udoskonalić własną stronę internetową (gdy odp. tak na pyt. poprzednie) 
a) tak 
b) nie 
 
17. W skali od 1 – ocena najniższa do 5 – ocena najwyższa proszę ocenić  funkcjonowanie 
Pana/i obiektu 
Ocena:................ 
 
18. Czy w swojej działalności  wykorzystuje Pan/i komputery 
a) tak 
b) nie 
 
19. Jakie oprogramowanie wykorzystuje Pan/i 
............................................. 
 
20. Jeśli wykorzystuje Pan/i komputery, proszę podać obszary zastosowań komputeryzacji 
w obiekcie 
a) księgowość 
b) wykorzystujemy profesjonalne programy  do rezerwacji pokoi 
c) gromadzimy informacje (baza danych) o naszych klientach 
d)   promujemy obiekt w Internecie 
e)   inaczej, jak.................. 
 
21.Czy Pan/i planuje poszerzyć zakres tych zastosowań 
a) tak 
b) nie 
 
22. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, to proszę podać  w jakich 
obszarach  Pan/i zamierza dodatkowo zastosować komputery 
.................................................................................................................................................... 
23. Czy Pana/i goście mają dostęp do Internetu 
a) tak 
b) nie 
 
24. Jaki jest Pana/i stosunek do kategoryzacji 
a) pozytywny 
b) uważam, że wymogi są przesadne 
c) jest to zbyt skomplikowane 
d) nie jest mi potrzebna 
 
25. Jak układa się współpraca Pana/i obiektu z samorządem terytorialnym? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
26. Jakie według Pana/i słabości wykazuje rynek pracy w turystyce? 
a) rynek pracy dostarcza odpowiednio przygotowanych pracowników (jest z kogo wybierać) 
b) chcemy zatrudniać nowe osoby, lecz na rynku pracy brakuje odpowiednio przygotowanych 

pracowników 
c) nie interesuje nas rynek pracy, działamy rodzinnie i w gronie bliskich, przyjaciół 
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27. Jeśli zauważa Pan/i braki na rynku pracy, to proszę wskazać na czym polega złe 
przygotowanie potencjalnej kadry 
a) nadal słaba znajomość języków obcych 
b) złe predyspozycje psychiczne do pracy w hotelarstwie 
c) inne braki, jakie.......................................................................... 
 
28. Czy Pana/i pracownicy podlegają regularnym szkoleniom? Jeśli tak to proszę   podać jak 
często, jaka jest tematyka tych szkoleń, kto je prowadzi, których pracowników dotyczą? 
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
29. Czy uważa Pan/i, że rynek dostarcza odpowiedniej oferty szkoleń? 
a) zdecydowanie tak 
b) szkolenia są, ale ich tematyka nam nie odpowiada 
c) trudno powiedzieć, nie docierają (lub bardzo sporadycznie docierają) do nas informacje o 

szkoleniach 
d) chętnie byśmy uczestniczyli w szkoleniach, ale są one zbyt drogie w stosunku do swej jakości 
e) zdecydowanie nie 
 
30. Jakiej tematyki szkoleń dla hotelarzy Pan/i oczekuje? 
a) zastosowanie komputerów w hotelarstwie 
b) prawo w turystyce 
c) wykorzystanie zewnętrznego wsparcia finansowego 
d) przepisy finansowo-podatkowe 
e) elektroniczna sprzedaż usług (nt. stron internetowych, marketingu w internecie, innych 

rozwiązań on-line) 
f) promocja i reklama usług hotelarskich 
g) nauczanie języków obcych 
h) inne tematy, jakie................................................. 
 
31. Z jakich form pomocy zewnętrznej  korzysta Pan/i dla wsparcia funkcjonowania 
prowadzonego obiektu? 
....................................................................................................................................... 
 
32. Jeśli Pan/i inwestuje, to proszę podać źródło pozyskiwania środków finansowych na 
inwestycje 
a) własne 
b) kredyt bankowy 
c) dotacje unijne 
d) inne, jakie........... 
 
33. Jakie cele realizuje Pana/i hotel (proszę wybrać 3 najważniejsze) 
a) wzrost udziału w rynku 
b) maksymalizacja zysku i zapewnienie płynności finansowej 
c) redukcja kosztów działalności 
d) wzrost konkurencyjności 
e) wzrost jakości usług 
f) zdobywanie zadowolenia i zaufania klientów 
g) zdobywanie nowych rynków 
h) wzrost zdolności usługowej 
i) budowa pozytywnego wizerunku 
j) inne, jakie............... 
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34. Czy widzi Pan/i  szanse rozwoju dla swojej działalności 
a) zdecydowanie tak 
b) raczej tak 
c) trudno powiedzieć 
d) zdecydowanie nie 
 
35. W czym upatruje Pan/i szanse rozwoju własnego obiektu  i rozwoju hotelarstwa w Polsce 
i na obszarze Euroregionu Nysa 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
36. W czym upatruje Pan/i największe bariery rozwoju własnego obiektu  i hotelarstwa w 
Polsce i na obszarze Euroregionu Nysa (zewnętrzne i wewnętrzne bariery)? (proszę wybrać 
po 3 najistotniejsze bariery) 
 
Bariery rynkowe 
a) rosnąca konkurencja 
b) rosnące wymagania gości 
c) wejście na rynek zagranicznego kapitału 
d) zbyt wysokie podatki – dochodowy, VAT, 
e) ubożenie społeczeństwa 
f) utrudniony dostęp do kapitału  (zbyt trudne warunki uzyskania i spłaty kredytów) 
g) zła polityka państwa wobec branży turystycznej i hotelarskiej (co jest w niej 

nieodpowiednie?)...........................................................  
h) trudności z dojazdem klientów do obiektu 
i) inne, jakie………………………………………………… 
 
Bariery wewnętrzne 
a) braki kadrowe 
b) majątek obiektu wymagający gruntownej modernizacji i remontów 
c) ograniczenia finansowe 
d) słaba promocja firmy 
e) trudności w znalezieniu rynków 
f) zbyt słabo rozbudowane kanały dystrybucji 
g) inne, jakie..................................  
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Załącznik 4 
Koordynator Ofensywy Jakości: 
 

 
ANKIETA 

Przeprowadzana w ramach Programu IW EQUAL pn. OFENSYWA JAKOŚCI 
 
Nazwa obiektu:……………………………………………………………………………………………….…....................... 
 
Rodzaj obiektu:……………………………………………………………………………………………………........................ 
 
Miejscowość:…………………………………………………………………………………………………..….......................... 
 
Osoba wypełniająca ankiety/ stanowisko:………………..………………………………………….…........................ 
 
 
1. Nasz obiekt: 
 

 jest skategoryzowany                              jest wpisany do ewidencji gminy 
 nie jest skategoryzowany                         nie jest wpisany do ewidencji gminy 
 jest w trakcie kategoryzacji                      jest w trakcie dokonywania wpisu 

 
2. Nasze pokoje określamy jako: 
 

 luksusowe 
 komfortowe 
 o wysokim standardzie 
 standardowe 
 turystyczne 
 skromne 
 inne (jakie?)………………………….............................................................................................. 

 
3. Pokoje w naszym obiekcie są: 
 

 duże 
 przestrzenne 
 obszerne 
 wygodne 
 stosunkowo małe 
 wyciszone 
 przytulne 
 wesołe 
 kolorowe 
 bez wyrazu 
 posiadające atmosferę, duszę 
 inaczej (jak?)………………………….......................................................................................... 

 
3.1   Pokoje wyposażone są w meble: 

 
 estetyczne 
 przypadkowe 
 nowoczesne 
 zabytkowe 
 odrestaurowane 
 artystyczne 
 rustykalne 
 inne (jakie?)………………………........................................................................................... 
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3.2   Posiadamy pokoje dla: 
 

 niepalących 
 rodziny z niemowlakiem, małymi dziećmi 
 niepełnosprawnych 
  ludzi starszych 
 inne (jakie?)………………………………………….......................................................................... 

 
4. Nasi goście szczególnie cenią sobie w naszym obiekcie  
    (podać do 5 cech, nadając im znaczenie od „1” jako najważniejsze do „5” jako mniej ważne) 
 

pokoje: 
 wygodę pokoi  
 wysoki standard pokoi 

wyżywienie: 
 domową kuchnię  
 obfitość posiłku  
 możliwość wyboru dań 
 możliwość korzystania z kuchni 
 „ekologiczną” kuchnię 

położenie:  
 w centrum miejscowości 
 w pobliżu atrakcji turystycznych 
 na uboczu / oddalenie od zgiełku 
 bliskość terenów narciarskich 

możliwość korzystania z: 
 tarasu, balkonu 
 ogrodu 
 bliskości łąki, lasu 

 bogatą ofertę rekreacyjno – sportową 
 kompleksową ofertę 
 doskonałą obsługę 
 profesjonalizm 
 rodzinną atmosferę  
 towarzyską atmosferę 
 intymność i anonimowość 
 bezpieczeństwo dzieci 
 bezpieczeństwo samochodu 
 nowoczesność 
 możliwość przeżycia czegoś wyjątkowego 
 „dobrą” cenę 
 inne… 

 
5. Jesteśmy nastawieni na zaspokojenie potrzeb:  
 

 rodzin z małymi dziećmi, 
 ludzi aktywnych sportowo 
 turystów pragnących zdrowo wypoczywać  
 turystów świadomych ekologicznie 
 turystów samotnych 
 turystów młodych poszukujących zabawy 
 turystów „drugiego wieku”  
 turystów „trzeciego wieku” (emeryci) 
 turystów pragnących ciszy i spokoju 
 turystów chcących się czegoś nauczyć, tworzyć 
 grup zorganizowanych młodzieży szkolnej 
 uczestników szkoleń i konferencji 
 grup zorganizowanych ludzi dorosłych 
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 niepełnosprawnych 
 specjalnych grup o wyjątkowych życzeniach 
 jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich turystów. 

 
 
6. Nasi goście to przede wszystkim: 
 

 turyści indywidualni                            (ok………%) 
 pary dorosłych: 

 20 – 35 lat                             (ok……….%) 
 31 – 50 lat                             (ok……….%) 
 powyżej 50 lat                        (ok……….%) 

 osoby samotne                             (ok….……%) 
 rodziny z dziećmi                          (ok.………%) 
 grupy towarzyskie                        (ok….……%) 
 młodzież                                      (ok….……%) 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 obcokrajowcy                               (ok….……%) 
 narciarze                                     (ok….……%) 

 
 grupy zorganizowane                      (ok….…..%) 

 wycieczki młodzieżowe 
 polskie                                   (ok….…..%) 
 zagraniczne                            (ok….…..%) 

 uczestnicy szkoleń, konferencji       (ok….…..%) 
 grupy wycieczkowe dorosłych  

 polskie                                   (ok….…..%) 
 zagraniczne                            (ok……...%) 

 
 
7. Obłożenie naszego obiektu wynosi rocznie: 
 

 poniżej      20%  
          20 - 40% 
           40 - 60% 
 powyżej     60% 
 nie potrafimy określić obłożenia 

 
8. Cena standardowa noclegu w naszym obiekcie 
 
nocleg dla jednej osoby ……………………............………………………. zł 
pokój 2 osobowy (z łazienką, bez łazienki).............……………………zł 
pokój 2 osobowy z łazienką, ze śniadaniem ……………….…………....zł 
 
9. Oferta specjalna 
 
• stosujemy ceny zniżkowe:         tak                          nie                                     
    
Jeśli tak – to dla kogo? (np. dzieci, emeryci)………………………………….………............................................ 
    
• stosujemy ceny sezonowe:        tak                          nie                                     
        
Jeśli tak – to kiedy? (np. sezon niski, świąteczny; konkretne terminy)…………………………….......................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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• honorujemy zniżki dla grup:                                 tak                    nie                                     
 
Jeśli tak – to dla jakich? (np. członków PTTK, organizacji branżowych) ……………………………...................... 
 
..................................................................................................................................................... 
• posiadamy program lojalnościowy:                         tak                  nie                                     
 
Jeśli tak – to prosimy krótko opisać ................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
• tworzymy ofertę typu pakiet:                                 tak                   nie                                     
 
Jeśli tak – to jakie usługi poza noclegiem i wyżywieniem są wliczone w cenę pobytu?    
 
……………………………………………………………...................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• tworzymy ofertę pobytu 7-dniowego:                     tak                      nie                                     
 
• jesteśmy elastyczni w negocjacjach cenowych:       tak                       nie                                     
 
Jeśli tak – (to w jaki sposób?) …………………………………………………………….................................... 
 
Które ze zdań określa Państwa politykę cenową? 
 

 nasza cena wynika z porównania z obiektami o podobnym standardzie 
 naszą cenę rzetelnie skalkulowaliśmy 
 uważamy, że nasza cena jest odpowiednia do poziomu naszych usług 
 chcielibyśmy podnieść cenę podnosząc standard pokoi 
 chcielibyśmy podnieść cenę podnosząc atrakcyjność naszej oferty 
 cena nasza mogłaby być niższa gdybyśmy zwiększyli wykorzystanie obiektu 
 jesteśmy wyjątkowi na rynku i dlatego możemy pozwolić sobie na wysoką cenę naszych usług 
 naszą ceną chcemy wygrać na rynku 
 nasza cena jest wyraźnie niższa od cen konkurencji 
 dla naszych gości cena nie odgrywa roli 

 
 
10. Reklama i promocja 
 
• nasze wydatki na reklamę i promocję w ciągu roku wynoszą około………………….…zł 
   
 co stanowi: 

 mniej niż 1% przychodu 
         1 – 3% przychodu 
         4 – 10% przychodu 
  powyżej 10% przychodu 

 
 koszty reklamy indywidualnej (wizytówki, foldery, tablice, ogłoszenia prasowe) stanowi 

około………….% budżetu reklamowego 
 koszty reklamy wspólnej (wydawnictwa regionalne, wspólna oferta) stanowi około……………………% 

budżetu reklamowego 
 koszty Internetu stanowią około …………………..% budżetu reklamowego. 
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Które ze zdań określa Państwa działania w zakresie reklamy i promocji? 
 

 reklamujemy się tylko indywidualnie 
 współpracujemy z innymi podmiotami turystycznymi tworząc wspólną ofertę 
 współpracujemy z wydziałem promocji, informacją turystyczną w naszej miejscowości, regionie 
 współpracujemy z biurami turystycznymi w naszym regionie 
 korzystamy z pośrednictwa touroperatorów 
 uczestniczymy finansowo i organizacyjnie w promocji naszego regionu 
 korzystamy z przypadkowych możliwości reklamy 
 Internet jest wystarczającym narzędziem reklamy 
 nie reklamujemy się, naszych gości pozyskujemy głównie z reklamy ustnej 
 nie reklamujemy się, wystarczą nam goście z „ulicy” 
 naszą reklamę kierujemy do określonych grup turystów 
 nie stać nas na reklamę i promocję 

 
11. Targi i wystawy 
 
W ciągu ostatnich 3 lat byliśmy na targach turystycznych (prosimy o wymienienie miast) 

 ponad 5 razy…………………………………………………………………………………………….. 
 1-4 razy…………………………………………………………………………………………………… 
 Nigdy nie byliśmy na targach turystycznych 

 
 Przekazujemy naszą ofertę jednostkom wystawiającym się na targach turystycznych 

 
 Udział w targach nie ma znaczenia w naszej działalności 

 
12. Prosimy zaznaczyć zdanie, z którym Państwo się zgadzacie: 
 

 wykorzystujemy umiejętności współpracowników w tworzeniu oferty 
 uważamy, że specjalizacja jest sposobem na osiągnięcie sukcesu na rynku turystycznym 
 uważamy, że w naszym obiekcie są niewykorzystane możliwości ale brakuje nam 

o pomysłu  
o pieniędzy         
o współpracowników 

 reagujemy na trendy i modę w turystyce i dostosowujemy do nich naszą ofertę 
 nie boimy się konkurencji, nasza pozycja na rynku jest stabilna 
 wykorzystujemy każdą okazję by podnieść kwalifikacje i umiejętności w obsłudze gości 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 nasz najbardziej lojalny gość wrócił do nas…...........razy 
 staramy się uzyskać informację od naszych gości o mankamentach naszej oferty 
 systematycznie badamy poziom zadowolenia naszych gości 
 stwarzamy możliwość krytycznej oceny przez naszych gości 
 zdarza się nam usłyszeć negatywne uwagi gości o pobycie w naszym obiekcie 
 rzadko mamy możliwość uzyskania informacji od naszych gości 
 krytyka gości nie jest nam potrzebna, dobrze znamy swoje mocne i słabe strony 
 nasi goście są zdecydowanie zadowoleni z pobytu u nas 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 jesteśmy wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych 
 chcielibyśmy przystosować nasz obiekt dla osób niepełnosprawnych 
 nie mamy możliwości przyjmowania osób niepełnosprawnych 

 
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

 
 
Data:……………………………… 
 
 
Podpis:………………………….. 
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Załącznik 5 
 

Ankieta EKSPERCKA OCENA STRONY WWW 
 
1. Nazwa obiektu hotelarskiego  
2. Adres strony  
3. Domena:  
4. Szybkość otwierania pierwszej strony:  
5. Szybkość otwierania stron:  
6. Menu na stronie głównej: 
7. Podstrony ....otwierają się w nowym oknie. 
8. Czy na pierwszej stronie jest widoczny licznik odwiedzin?  
9. Czy funkcjonuje mapa serwisu:  
10. Animacje:  
11. Harmonia kolorów: tak 
12. Harmonia tekstu:  
13. Tło:  
14. Zdjęcia na stronie:  
15. Linki w tekście:  
16. Adres e-mail administratora z możliwością przesłania zapytania:  
17. Pozycja strony w rankingu google.pl:  
18. Czy na stronie jest podany adres obiektu: (adres, tel.) 
19. Czy na stronie podano opis dojazdu do obiektu:) 
20. Czy za pomocą strony można dokonać rezerwacji noclegu:  
21. Czy na stronie umieszczono cennik usług: 

- Noclegowych a) nie b) tak 
- Konferencyjnych a) nie b) tak 
- Gastronomicznych a) nie b) tak 
- Rozrywki, rekreacji a) nie b) tak 
- Ofert specjalnych a) nie b) tak 
- Innych usług  a) nie b) tak 

22. Jakie informacje dotyczące obiektu znajdują się na stronie: a) opis pokoi  
b) opis restauracji c) menu restauracji d) opis usług rekreacyjnych  
e) opis innych usług obiektu  f) opis pakietów pobytu. 

23. Czy na stronie można znaleźć ogólne informacje o regionie i miejscowości:  
24. Informacje krajoznawczo-turystyczne są:  a) pełne b) zadowalające  

c) skromne d) niezadowalające  
25. Ocena strony w skali 1-5:  
26. Kod strony:  deklaracja kodowania:  

deklaracja typu:  
walidacja kodu:  
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