
SPIS TREŚCI 

Wstęp ......................................................................................................  7 

CZĘŚĆ PIERWSZA. Uwarunkowania i ocena jakości usług 

URSZULA BALON- Skuteczność reklamacji w ocenie konsumenckiej 11 

JERZY CZERMIŃSKI - Nowe spojrzenie na system zarządzania jakością 

w normie ISO 9001:2009 ....................................................................... 21 

JOANNA DZIADKOWIEC - Badanie jakości usług świadczonych przez 

restauracje metodą ankietową i metodą mystery shopping .................... 33 

MAŁGORZATA GODLEWSKA, MAŁGORZATA WOJTAN - Konsumencka 

ocena jakości usług świadczonych przez Szybką Kolej Miejską 

w Trójmieście ......................................................................................... 45 

JERZY GOSPODAREK - Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług 

transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej ............................... 55 

MARCIN KOMOR - Internacjonalizacja usług a polityka Unii Europejskiej 

...69 RENATA KORZENIOWSKA-GINTER, JOANNA REPIŃSKA - Ocena 

porównawcza usług gastronomicznych na terenie Gdyni 

z wykorzystaniem metody Servqual ...................................................... 81 

STANISŁAW KOWALEWSKI, TOMASZ STUDZIENIECKI - Rynek usług 

sportowo-rekreacyjnych typu fitness w aglomeracji trójmiejskiej ........ 93 

ANNA MAZUREK-KUSIAK - Ocena jakości technicznej biur podróży 

zlokalizowanych w Lublinie ................................................................ 105 

JOLANTA MIREK - Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania 

i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce ......................................... 115 

MARCIN PIĄTKOWSKI - Elastyczne formy zatrudnienia w realizacji celów 

przedsiębiorstwa .................................................................................. 127 

WIKTOR PIĄTKOWSKI - Strategia marketingu zróżnicowanego opartego 

na segmentacji rynku telewizyjnego (narrowcasting) ......................... 135 

MARCIN PIGŁOWSKI - Karta zbliżeniowa i bezpieczeństwo jej użytkowania 

przez konsumenta ................................................................................. 145 

BARBARA PYTKO - Konkretyzowanie jakości jako wartości konsumenckiej 

w procesach wytwórczych i usługowych ............................................. 155 

JÓZEF SALA - Podróże motywacyjne a rozwój hotelarstwa .............. 167 

TADEUSZ SIKORA, PAWEŁ NOWICKI - Zagrożenia w produkcji i obrocie 

żywnością w opinii pracowników barów bistro ......................... 177 

VIOLETTA SKRODZKA - Jakość w rachunkowości .................................... 189 



4 

AGATA SZKIEL - Wykorzystanie modelu Kano do klasyfikacji wymagań 

stawianych usługom certyfikacyjnym ................................................... 197 

JOANNA WIERZOWIECKA - Rozwój usług laboratoriów z elastycznym 

zakresem akredytacji ............................................................................. 207 

ROMUALD ZABROCKI - Wybrane problemy segmentacji rynku usług 

żywieniowych ........................................................................................ 217 

CZĘŚĆ DRUGA. Komunikacja marketingowa na rynku usług 

AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA, ANNA 

DRAB-KUROWSKA 

- Rola nowoczesnych technologii w komunikacji marketingowej ........ 231 

IWONA ESCHER - Wyróżniki marketingowego lub rynkowego 

zorientowania w przedsiębiorstwach prowadzących działalność 

usługową na terenie Polski .................................................................... 241 

MAREK GRZYBOWSKI - Usługi internetowe w państwach regionu Morza 

Bałtyckiego. Analiza rynku ................................................................... 253 

MAGDALENA KACHNIEWSKA - Wpływ tendencji występujących 

po stronie popytu na fenotyp współczesnej turystyki ............................ 265 

MARIKA KLIMKIEWICZ, KAMILA PESZKO - Determinanty wyboru 

usług edukacyjnych na przykładzie szczecińskich szkół policealnych 

Cosinus .................................................................................................. 277 

JOANNA PETRYKOWSKA - Zastosowanie badań marketingowych 

w przedsiębiorstwach usługowych funkcjonujących na terenie Polski...287 

GRAŻYNA ROSA - Pozycjonowanie a siła marki na podstawie rankingu 

marek polskich ...................................................................................... 297 

AGNIESZKA SMALEC - Kampanie reklamowe w komunikacji 

samorządu 

z otoczeniem .......................................................................................... 307 

MARZENA WANAGOS - Wybrane elementy komunikacji 

marketingowej 

w organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska ................................ 319 

CZĘŚĆ TRZECIA. Zachowania konsumentów na rynku usług 

EWA BABICZ-ZIELIŃSKA, MARZENIA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ 

- Perspektywy wykorzystania żywności etnicznej w gastronomii ........ 331 

ADAM BEREMBRUCH - Pozycja i świadomość konsumenta na rynku 



5 

usług finansowych - diagnoza i prespektywy ........................................ 341
ANNA BORAWSKA - Refleksyjne, nawykowe i nieplanowane zachowania 

konsumentów na rynku usług ............................................................... 355 

WALDEMAR CUDNY, RAFAŁ ROUBA - Ekospa a zarządzanie 

doświadczeniem klienta ........................................................................ 365 

ANNA DĄBROWSKA, MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO - Single jako 

konsumenci usług rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem 

usług turystycznych .............................................................................. 377 

LESZEK GRACZ - Wybrane czynniki wpływające na zachowania 

e-konsumentów w Polsce ...................................................................... 389 

MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ, ROBERT GAJDA - Obsługa 

kelnerska i dodatkowa oferta a gotowość konsumentów do korzystania 

z usług gastronomicznych ..................................................................... 399 

ANETA KISIEL - Zmiany w zachowaniach klientów ....................................409 

KAROL KRAJEWSKI - Czynniki kształtujące postawy i zachowania 

konsumentów produktów mleczarskich w procesie świadczenia 

usług handlowych ................................................................................. 419 

AGATA MAJEWSKA, ANNA PLATTA - Rynkowe uwarunkowania rozwoju 

nowych form żywności w aspekcie ich właściwości 

oraz potrzeb i oczekiwań młodych konsumentów ................................ 429 

BARBARA MARCISZEWSKA - Usługobiorca na współczesnym rynku 

turystycznym ......................................................................................... 439 

JOANNA NEWERLI-GUZ - Zachowanie konsumentów na rynku usług 

kosmetycznych - wybrane aspekty ....................................................... 449 

AGNIESZKA RYBOWSKA - Stereotyp mężczyzny w usługach 

kosmetycznych ...................................................................................... 457 

NINA STĘPNICKA - Od konsumenta do prosumenta. Analiza zachowań 

użytkowników serwisów internetowych w Polsce ................................ 467 

MARIA ŚMIECHOWSKA - Konsumpcja produktów ekologicznych 

- snobizm czy świadomy wybór ............................................................ 477 

MONIKA ŚWIĄTKOWSKA - Badania postaw konsumentów na rynku usług 

turystycznych jako podstawa kształtowania strategii 

marketingowych przedsiębiorstw ......................................................... 489 

ALEKSANDRA WILCZYŃSKA - Próba określenia sylwetki nabywcy 

produktów pszczelich ............................................................................ 501 

GRAŻYNA ZŁOTKOWSKA - Kształtowanie zachowań konsumentów 

poprzez ofertę usługową centrów handlowych ..................................... 511 


