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WSTĘP 

Niniejszy Zeszyt Naukowy jest jednym z dwóch, który zawiera artykuły 

naukowe będące efektem czwartej Konferencji Naukowej Usługi w Polsce 

2012. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości, zorganizowanej 

przez Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Kate-

drę Zarządzania Turystyką w kooperacji z Uniwersytetem Ekonomicznym, 

Wydziałem Zarządzania, Katedrą Usług oraz Uniwersytetem Ekonomicznym, 

Wydziałem Nauk Ekonomicznych, Katedrą Podstaw Marketingu w dniach  

25–26 września 2012 roku w Szczecinie. 

W ramach dotychczasowej współpracy pomiędzy środowiskami nauko-

wymi reprezentującymi środowiska naukowe ekonomistów, zajmujących się 

problematyką ekonomiki usług i zarządzania organizacjami usługowymi, zor-

ganizowano następujące konferencje: 

1. Usługi w Polsce 2008. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań 

przyszłości w Szczecinie. Szczecin 2008. 

2. Zarządzanie organizacjami usługowymi. Szkoła nowego poznania. Po-

znań 2009. 

3. Zarządzanie organizacjami usługowymi. Szkoła nowego poznania. Po-

znań 2011. 

Zakres problematyki podejmowanej podczas konferencji został podzielony 

w analogicznym układzie, jak to miało miejsce podczas pierwszej konferencji 

w 2008 roku na dwie części:  

1. Usługi w Polsce 2012. Teoria usług – Funkcjonowanie sektora usługo-

wego – Kształcenie w usługach.  

2. Usługi w Polsce 2012. Usługi publiczne – Usługi komercyjne. 

Opublikowane artykuły są kontynuacją dyskusji na temat roli sektora 

w gospodarce narodowej, propagowania teorii usług w polskim piśmiennictwie 

ekonomicznym, uwzględniania problematyki usług w programach kształcenia 

ekonomicznego, zwłaszcza na kierunkach ekonomia i zarządzanie, a ponadto 

wymiany poglądów naukowych w obszarze zagadnień funkcjonowania branż 

usługowych. 

Zamiarem organizatorów jest kontynuowanie inicjatywy konferencji na-

ukowych, poświęconych ekonomicznej problematyce usług, przez współpracu-
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jące środowiska Szczecina, Poznania i Wrocławia. Kolejną okazją do dyskusji 

nad zagadnieniami miejsca i rangi sektora usług w gospodarce postindustrialnej 

opartej na wiedzy będzie zapewne konferencja zorganizowana przez środowi-

sko wrocławskie.  

 

W imieniu redaktorów tematycznych  

Aleksander Panasiuk 

 



 

USŁUGI PUBLICZNE 





 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 723 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 96 2012 

KRYSTYNA CELAREK 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO – NOWA JAKOŚĆ „USŁUG” 

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

Wprowadzenie 

Nowy paradygmat zarządzania usługami w administracji publicznej opiera 

się na wykorzystaniu komercyjnych modeli działań. Budowę nowych relacji 

pomiędzy obywatelami i administracją umożliwiają: wprowadzane faktycznie, 

politycznie i ekonomicznie rozwiązania techniczne, regulacje prawne, przemia-

ny mentalne oraz rozwiązania organizacyjne. Administracja publiczna powinna 

być: odmiejscowiona, otwarta, dostępna, przejrzysta, jawna, efektywna, spraw-

na, szybka, zintegrowana, kompatybilna, aktywna, użyteczna i przyjazna – na 

tych cechach zasadza się jej nowa jakość
1
. 

Wprowadzanie nowej jakości usług administracji publicznej oznacza jako-

ściowy przełom w zakresie jej organizowania i funkcjonowania. Administrację 

online cechuje m.in.: 

 organizacja działania urzędów oparta na zdematerializowanej informa-

cji;  

 dynamizacja, czyli wykonywanie coraz większej liczby czynności  

w tym samym lub coraz krótszym czasie dzięki zastosowaniu rozwią-

zań informatycznych, 

                                                      

1 J. Janowski, Administracja elektroniczna, Warszawa 2009, s. 16–17. 



12 Krystyna Celarek 

 ekspansja – w związku z ciągłym poszerzaniem zakresu elektronicznie 

gromadzonych informacji i zwiększaniem obszarów działań, w których 

można realizować zadania z zastosowaniem rozwiązań informatycz-

nych
2
. 

Rozległość obszaru objętego prawem administracyjnym i działaniami ad-

ministracji publicznej powoduje, że wszyscy obywatele, bez względu na to, czy 

zdają sobie z tego sprawę, czy też nie, muszą poddać się i podlegać ich wpły-

wom. Kontakty obywateli z prawem administracyjnym, procedurą administra-

cyjną, a tym samym administracją publiczną są czymś naturalnym. Konieczność 

nadążania za ciągłymi zmianami w życiu społecznym, którego organizację wy-

znaczają w dużym stopniu przepisy prawa administracyjnego, wymaga ciągłego 

adaptowania do nich rozwiązań prawnych. Zakres tej regulacji dostosowany jest 

do przyjmowanej w danym czasie koncepcji administracji publicznej i zadań, 

jakim musi ona sprostać, np. w związku z informatyzacją. Dlatego istotną rolę 

w budowaniu administracji publicznej XXI wieku – administracji przejrzystej, 

sprawnej i „inteligentnej” – odgrywa właściwe zarządzanie procesami informa-

cyjnymi i informatyzacyjnymi w administracji publicznej.  

Jedną z zasad postępowania w administracji jest zasada formalizmu. Sfor-

malizowane jest również informatyzacyjne postępowanie administracyjne. 

Wśród czynności elektronicznych składających się na elektroniczne załatwianie 

spraw można wyróżnić m.in.: kierowanie podań, wgląd w akta spraw, decyzje, 

doręczanie pism urzędowych, informowanie o stanie spraw
3
. 

Społeczeństwo oczekuje od administracji usprawnienia jej działania, 

zmian metod i stosowanych form
4
, w tym także informatyzacji ogólnej procedu-

ry administracyjnej. Należy sobie uświadomić, że zastosowanie informatyki  

w postępowaniu administracyjnym urzeczywistnia określoną w art. 12 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (k.p.a.) zasadę szybkości postępowania, zgod-

nie z którą organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikli-

wie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi 

do jej załatwienia
5
. Nie ma wątpliwości, że zastosowanie rozwiązań informa-

                                                      
2 Ibidem, s. 18–19. 

3 Ibidem, s. 218. 

4 E. Knosala, A. Matan, L. Zacharko, Zarys nauki administracji, Katowice 1996, s. 27.  

5 M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 82. 
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tycznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym spowoduje, że postępo-

wanie będzie szybsze i tańsze. 

Zastosowanie postępowych rozwiązań technicznych zapewnia pozytywne 

efekty zarówno obywatelom, jak i dla administracji. Technika ułatwia, racjona-

lizuje, przyspiesza i uobiektywnia administrowanie. Technika informatyczna 

w postępowaniu administracyjnym to konieczność uwzględniania i harmonizo-

wania skutków nowego zjawiska z pojęciami i instytucjami postępowania ad-

ministracyjnego
6
. 

1. Zinformatyzowane „usługi” w ogólnej procedurze administracyjnej 

Działalność administracji publicznej od kilku lat przestaje ograniczać 

się do załatwiania spraw wyłącznie w bezpośrednim kontakcie urzędnika  

i obywatela. Pojawiają się nowe możliwości technologiczne, prawne, orga-

nizacyjne czy finansowe wpływające na funkcjonowanie każdego urzędu  

w rzeczywistości „wirtualnej”. Wykorzystanie komputerów, a później syste-

mów teleinformatycznych w bieżącej działalności urzędu stało się czymś natu-

ralnym. Podobnie realizacja innych działań administracji będzie podlegać prze-

kształceniom, których żaden urząd nie uniknie, a im prędzej podejmie to wy-

zwanie, tym szybciej i lepiej będzie przygotowany w sytuacji bezpośredniego 

wymuszenia zmian potrzebami mieszkańców lub wręcz przepisami prawa
7
. 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne-

go (DzU 2000, nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ustanawia określony standard pro-

cesowych czynności oraz gwarancji służących stronom postępowania, a także 

obowiązków organu prowadzącego postępowanie
8
. 

Postęp techniczny jest niewątpliwie czynnikiem wywierającym istotny 

wpływ na kształt postępowania administracyjnego. Dotyczy to m.in. stworzenia 

możliwości wnoszenia pism i innych dokumentów (podań, wniosków) w postę-

powaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej. Korzyści 

związane z elektronicznym przesyłaniem pism do organów administracyjnych, 

                                                      
6 Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj, Warszawa 2009, 

s. 118–120. 

7 www.samorzad.infor.pl. 

8 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, 

Warszawa 1997, s. 55. 
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wskazywane na pierwszym miejscu to obniżenie kosztów oraz oszczędność 

czasu. Wystarczy porównać czas wysłania listu pocztą tradycyjną z czasem 

wysłania dokumentu pocztą elektroniczną
9
. 

Zgodnie z art. 14 § 1 k.p.a. sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub 

w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-

nia publiczne (DzU 2005, nr 64, poz. 565 z późn. zm.), doręczanego środkami 

komunikacji elektronicznej. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że 

sprawa administracyjna może być załatwiona w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego. Współfunkcjonowanie formy pisemnej i formy 

elektronicznej jest już znacznym postępem w procedurze administracyjnej  

i istotnym elementem w budowaniu informatycznego postępowania administra-

cyjnego. 

Zgodnie z omawianym przepisem, sprawy należy załatwiać w jednej  

z dwóch form w nim przewidzianych, a mianowicie w formie pisemnej lub  

w formie dokumentu elektronicznego. Z treści tego przepisu wynika, że forma 

dokumentu elektronicznego nie stanowi odmiany formy pisemnej, lecz jest for-

mą załatwiania spraw odrębną od pisemnej
10

. 

Dla umożliwienia załatwiania spraw w formie dokumentu elektronicznego 

konieczne było wprowadzenie zmian w zakresie doręczania dokumentów. 

Stosownie do art. 39 k.p.a. organ administracji publicznej doręcza pisma 

za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, swoich pracowników lub innych 

upoważnionych osób lub organów. Zgodnie zaś z art. 39 § 1 k.p.a. doręczenie 

następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepi-

sów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(DzU 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), jeżeli strona lub inny uczestnik 

postępowania: 

 wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie; 

 wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków. 

Doręczenie za pomocą środka komunikacji elektronicznej może nastąpić 

skutecznie, gdy strona lub inny uczestnik postępowania wyrazili zgodę na ten 

sposób (metodę) doręczeń. Strona lub inny uczestnik postępowania wyrażają na 

                                                      
9 M. Ganczar, Informatyzacja…, s. 82–83. 

10 M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania admini-

stracyjnego, opublikowany LEX/el.2012 (LEX dla samorządu terytorialnego).  

http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.404720&full=1
http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.202705&full=1


 Informatyzacja postępowania administracyjnego – nowa jakość… 15 

to zgodę, gdy wystąpią do organu administracji publicznej o „doręczenie” lub 

gdy po otrzymaniu informacji o tym, że mogą odebrać dokument w formie do-

kumentu elektronicznego, wyrażą na to zgodę
11

. 

Doręczenie elektroniczne, podobnie jak doręczenie tradycyjne, dla swojej 

skuteczności wymaga otrzymania potwierdzenia doręczenia w określonym ter-

minie. Stosownie do art. 46 § 3 k.p.a. w przypadku doręczenia pisma za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w termi-

nie 7 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma po-

twierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia 

organ doręcza pismo w sposób określony w przepisach dla pisma w formie in-

nej niż forma dokumentu elektronicznego. 

W celu doręczenia dokumentu w formie dokumentu elektronicznego organ 

administracji publicznej (z zastrzeżeniem doręczenia do podmiotu publicznego) 

przesyła na adres elektroniczny adresata informację zawierającą: 

 wskazanie, że adresat może odebrać dokument w formie dokumentu 

elektronicznego; 

 wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać do-

kument i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia do-

kumentu; 

 pouczenie dotyczące sposobu odbioru dokumentu, a w szczególności 

sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w sys-

temie teleinformatycznym organu administracji publicznej oraz infor-

macji o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru  

w sposób wskazany w art. 20a Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-

formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Kolejną „usługą” zinformatyzowanego postępowania administracyjnego są 

elektroniczne podania. Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administra-

cyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wno-

szone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu,  

a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektro-

niczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, utworzoną na pod-

stawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

                                                      
11 Ibidem. 

http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.404720:part=a20%28a%29&full=1
http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.404720&full=1
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Mając na uwadze powyższe przepisy k.p.a., można wyróżnić trzy rodzaje 

podań składanych drogą elektroniczną: 

 podanie w formie dokumentu elektronicznego utworzonego przez wno-

szącego, jeżeli przepisy nie wymagają wykorzystania stosownego wzo-

ru, wysyłane za pomocą poczty elektronicznej; 

 podanie w formie dokumentu elektronicznego dostępnego na stronie in-

ternetowej organu, jeśli konieczne jest posłużenie się określonym przez 

ustawę wzorem. Zainteresowany wypełnia podanie, a następnie przesy-

ła je za pomocą poczty elektronicznej; 

 podanie w formie formularza, który jest wypełniany bezpośrednio na 

stronie internetowej i nie wymaga zastosowania poczty elektronicznej. 

Formularz winien być zamieszczony na stronie internetowej w miejscu 

łatwym do odszukania
12

. 

W wyniku zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego dokonanej 

Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących za-

dania publiczne (DzU 2005, nr 64, poz. 565 z późn. zm.), podanie wniesione za 

pomocą poczty elektronicznej bądź formularza umieszczonego na stronie inter-

netowej danego urzędu jest równoważne pod względem skutków prawnych  

z podaniem wniesionym w formie pisemnej i podpisanym własnoręcznie
13

. 

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 

 być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a 

ust. 1 albo ust. 2 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-

łalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

 zawierać dane w ustalonym formacie zawartym we wzorze podania 

określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wno-

szenie podań według określonego wzoru. 

Jeszcze do niedawna wymagane było opatrzenie podania wniesionego  

w formie elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowa-

nym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Po zmianie k.p.a. z lu-

tego 2010 roku podanie powinno być uwierzytelnione przy wykorzystaniu kwa-

lifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego e PUAP lub innej 

technologii wykorzystywanej przez podmiot publiczny. 

                                                      
12 M. Ganczar, Informatyzacja…, s. 84–85. 

13 G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego – ko-

mentarz, Zakamycze 2005, s. 610–611. 

http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.404720:part=a20%28a%29u1&full=1
http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.404720:part=a20%28a%29u1&full=1
http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.404720:part=a20%28a%29u1&full=1
http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.404720:part=a20%28a%29u2&full=1
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Zaproponowane rozwiązania dotyczące „podpisywania” podania w wersji 

elektronicznej należy ocenić pozytywnie. Obowiązujący przed zmianą k.p.a. 

wymóg opatrywania podania w postaci dokumentu elektronicznego bezpiecz-

nym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu kwalifikowanego 

certyfikatu (co wiązało się z kosztami dla przeciętnego obywatela), zważywszy 

że w świecie wirtualnym jest wiele innych sposobów pozwalających na zabez-

pieczenie integralności przesyłanych danych, a także pomagających w identyfi-

kacji dokonującego czynności, należało uznać za nadgorliwość i przyczynę 

małego zainteresowania składaniem podań w formie dokumentu elektroniczne-

go
14

.  

Kolejną ze zmian przyczyniających się do informatyzacji postępowania 

administracyjnego jest tzw. elektroniczny dostęp do akt sprawy. Stosownie do 

art. 73 § 3 k.p.a. w przypadku pism w formie dokumentu elektronicznego wno-

szonych do organu administracji publicznej lub przez niego doręczanych organ 

może zapewnić stronie dostęp do nich w swoim systemie teleinformatycznym 

po identyfikacji strony w sposób określony w przepisach Ustawy z dnia 17 lu-

tego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

Istotnym elementem informatyzacyjnego postępowania administracyjnego 

jest możliwość wydawania e-decyzji (odpowiednio e-postanowień). Zgodnie  

z art. 107 § 1 k.p.a., jeżeli decyzja wydana zostanie w formie dokumentu elek-

tronicznego, winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, we-

ryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Stosownie do 

art. 109 § 1 k.p.a. decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej. 

Przepis art. 109 k.p.a. nie normuje formy wydania decyzji, lecz sposób 

zawiadomienia strony o treści decyzji
15

 (por. wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 

2006 r., II OSK 714/05, ONSA WSA 2006, nr 5, poz. 132, w którym trafnie 

przyjęto, że: „Obowiązujące przepisy k.p.a. nie dają podstaw do utożsamiania 

                                                      
14 D. Szostek, Doręczanie i odbieranie pism w postaci elektronicznej na gruncie Kodeksu 

postępowania administracyjnego, w: e-Administracja prawne zagadnienia informatyzacji admini-
stracji, red. D. Szostek, Wrocław 2009, s. 59. 

15 Por. wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2006 r., II OSK 714/05, ONSA WSA 2006, nr 5, 

poz. 132, w którym trafnie przyjęto, że: „Obowiązujące przepisy k.p.a. nie dają podstaw do utoż-

samiania wydania decyzji z jej doręczeniem. Wydanie (sporządzenie) decyzji zgodnie z wymaga-
niami art. 107 § 1 k.p.a. jest czynnością procesową wywołującą oznaczone skutki prawne”. 

http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.404720&full=1
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wydania decyzji z jej doręczeniem. Wydanie (sporządzenie) decyzji zgodnie  

z wymaganiami art. 107 § 1 k.p.a. jest czynnością procesową wywołującą ozna-

czone skutki prawne”. Przepis art. 109 § 1 k.p.a. zobowiązuje organ administra-

cji publicznej do doręczenia stronie decyzji
16

, umożliwiając doręczenie za po-

mocą środków komunikacji elektronicznej, co jest dość istotne w budowaniu 

zinformatyzowanego postępowania administracyjnego. 

Ważna zmiana k.p.a. to rozwiązania zawarte w art. 220 § 1 k.p.a., zgodnie 

z którym organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani 

oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 

1) znane są one organowi z urzędu; 

2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: 

 posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, 

 rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do 

których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określo-

nych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

 wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach 

określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów re-

alizujących zadania publiczne, 

 przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów 

urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). 

Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwier-

dzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli są one możliwe do ustalenia na pod-

stawie rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do 

których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych  

w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne oraz wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na 

zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Niedopuszczalne jest zatem żądanie od obywa-

tela zaświadczeń, gdy organ sam jest w stanie pozyskać informację w drodze jej 

wymiany z innym podmiotem publicznym
17

.  

                                                      
16 M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz…  

17 G. Sibiga, Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego – informatyzacji postę-

powania administracyjnego ciąg dalszy, „Czas Informacji” 2010, nr 1, s. 17–18. 
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Powyższe rozwiązania informatyczne, przyjęte na gruncie postępowania 

administracyjnego, nie mają charakteru rewolucyjnego, ale ewolucyjny. Przyję-

te rozwiązania wymagają jeszcze zmian, ale pozytywne jest umożliwienie oby-

watelom uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

Podsumowanie 

Racjonalnie pomyślaną i rzeczywiście realizowaną administrację elektro-

niczną powinna cechować przede wszystkim: dostępność, integralność, szyb-

kość, mobilność, pewność, jawność i przejrzystość, interaktywność, decentrali-

zacja, integracja, multimedializacja i wirtualizacja. Właściwości te oznaczają 

korzyści płynące z informatyzacji. Budowa elektronicznej administracji nie 

powinna być celem urzeczywistnianym dla niego samego, ale środkiem do po-

prawy warunków życia społecznego
18

. 

W opracowaniu wykazano, jak informatyzacja postępowania administra-

cyjnego przyczynia się do świadczenia nowych usług administracji publicznej. 

Dotychczasowe instytucje postępowania administracyjnego (wnoszenie podań, 

doręczenia, wydawanie decyzji) zostały dostosowane do wymogów społeczeń-

stwa informacyjnego. 

Postulaty dobrej administracji wyrażają tendencję racjonalizacji życia pu-

blicznego. Są one odzwierciedleniem trendów związanych ze sprawnością ad-

ministracji, wyrażają dążenie do racjonalizacji wszelkich dziedzin życia pu-

blicznego, w tym także sfery stosunków jednostki z administracją publiczną, 

m.in. w zakresie postępowania administracyjnego. Postulaty dobrej administra-

cji są wyrazem dążenia do efektywności życia publicznego. Jej standardy po-

winny być bliskie innym dziedzinom aktywności. Można sądzić, że dążenie do 

efektywności w dziedzinie informatyki w administracji staje się – obok legalno-

ści – głównym wyznacznikiem organizacji i zarządzania administracji publicz-

nej
19

. 

Administracja publiczna przekształca się w przestrzeń społeczną i instytu-

cjonalną, w której dochodzi do zetknięcia oczekiwań formułowanych zarówno 

przez rządzących, jak i rządzonych. Miernikiem efektywności administracji 

                                                      
18 J. Janowski, Administracja…, s. 56. 

19 J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2007, s. 206. 
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publicznej w realizacji owych oczekiwań jest: stopień, w jakim realizuje ona 

cele polityki społecznej przyjętej na różnych szczeblach rządzenia oraz stopień 

ułatwienia życie obywatelom, m.in. poprzez umożliwienie udziału w postępo-

waniu administracyjnym z zastosowaniem rozwiązań informatycznych
20

. 

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na zagadnienie dotyczące ko-

nieczności „zbliżania administracji do obywatela”. Zbliżanie dotyczy cało-

kształtu stosunków między obywatelem a administracją, obejmujących problem 

informacji i komunikacji, a także przyjaznych procedur
21

. Jednym z elementów 

zbliżania administracji do obywatela jest informatyzacja postępowania admini-

stracyjnego. 

W opracowaniu wskazano zmiany, jakie następują w procedurze admini-

stracyjnej, mające na celu ułatwienie kontaktu obywateli z administracją za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wykazano, że dzięki przyjętym 

rozwiązaniom budowany jest nowy model „usług administracji publicznej”, 

działającej szybciej, sprawniej i efektywniej. Celowo podkreślono, że nowy 

model usług jest dopiero budowany, a nie zbudowany, gdyż proces korzystania 

z tych usług będzie stopniowy i uzależniony od świadomości społecznej w tym 

zakresie. Ważne, że udało się już wypracować odpowiednie ramy prawne (dzię-

ki kolejnym zmianom k.p.a. zapoczątkowanym w 2005 r.). Teraz czas na 

edukację obywatelską i urzędniczą.  

COMPUTERISATION OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 

 – A NEW QUALITY FOR PUBLIC ADMINISTRATION “SERVICES” 

Summary 

The public expects the government to increase administrative efficiency, to 

change methods and forms of administration, and to provide a better quality service. It 

must be understood that the use of IT in administrative proceedings realises the prin-

ciple of rapid proceedings, as set out in the Administrative Procedure Code, according 

to which public authorities must act on a case carefully and quickly, using the simplest 

                                                      
20 A. Pawłowska, Zasoby informacyjne administracji publicznej w Polsce – problemy za-

rządzania, Lublin 2002, s. 23. 

21 E. Knosala, Zarys nauki administracji, Zakamycze 2005, s. 69. 
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possible means leading to its closure. There is no doubt that the use of IT solutions in 

general administrative proceedings should ensure that these proceedings are faster and 

cheaper. The introduction of technological progress brings positive results for both the 

citizen and the administration; information technology facilitates, streamlines and acce-

lerates administration.  

Translated by Krystyna Celarek 
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REALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH  

ELEMENTEM STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO  

NA PRZYKŁADZIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO 

Wprowadzenie 

Współczesne procesy globalizacyjne paradoksalnie prowadzą do wzrostu 

znaczenia rozwoju lokalnego. Bardzo często konkurencyjność poszczególnych 

krajów i regionów utożsamiana jest z rozwojem społeczno-gospodarczym  

w skali lokalnej. W tym kontekście rośnie rola i odpowiedzialność menadżerów 

publicznych za działania zmierzające do stworzenia i wykorzystania warunków 

rozwoju kierowanych przez nich organizacji. Funkcję tę winny pełnić osoby 

sprawujące władzę w jednostkach terytorialnych. Jednym z elementów polityki 

prorozwojowej realizowanej przez samorządy terytorialne w Polsce są tworzone 

powszechnie strategie i plany rozwoju. Posiadanie dokumentów wytyczających 

ścieżkę działania samorządów terytorialnych w Polsce jest wymogiem pozwala-

jącym na jak najlepsze wykorzystanie szczupłych zasobów finansowych i orga-

nizacyjnych dla maksymalizacji założonych efektów.  
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1. Cel i metodologia badania 

Celem artykułu jest dokonanie oceny realizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Goleniowskiego na lata 2008–2013. Artykuł ma charakter empiryczny i opiera 

się na badaniach przeprowadzonych przez autorów na obszarze powiatu gole-

niowskiego, będącego jednym z najprężniej rozwijających się powiatów w wo-

jewództwie zachodniopomorskim
1
. Istotną przesłanką do prowadzenia badań 

była chęć odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób realizacja usług publicznych 

wpływa na jakość życia społeczności regionów peryferyjnych. Objęty badaniem 

powiat należy bowiem do jednostek terytorialnych położonych w strefie przy-

granicznej, która często utożsamiana jest z obszarem schyłkowym, a z pewno-

ścią peryferyjnym.  

Praktyczny aspekt prowadzonych badań związany był z ich realizacją przy 

pełnym współdziałaniu władz samorządowych. Goleniowski samorząd powia-

towy, dzięki współpracy z jednostką naukową, pragnął uzyskać rzetelną wiedzę 

o opiniach mieszkańców powiatu w zakresie objętym badaniem, a także stwo-

rzyć Społeczne Forum Strategii. Forum dialogu społecznego jest narzędziem 

konsultacji niezbędnych w funkcjonowaniu każdego samorządu. Konsultacje 

społeczne określane są często jako dwukierunkowa komunikacja administracji 

publicznej z partnerami społecznymi
2
. Są one wyrazem budowania społeczeń-

stwa obywatelskiego, które nie tylko poprzez udział w wyborach, ale także 

możliwość bieżącego wygłaszania opinii może wpływać na funkcjonowanie 

samorządów terytorialnych. Według Probosz i Sadura
3
 konsultacje społeczne 

mają nawet szerszy kontekst, wyznaczany przez kwestię partycypacji obywatel-

skiej i nowej filozofii sprawowania władzy, określanej mianem współrządzenia. 

Jest to więc nie tylko konsultowanie wyjętego z rzeczywistości dokumentu, lecz 

także całościowe podejście do współpracy z obywatelami w zakresie realizacji 

misji społecznej samorządu. 

                                                      
1 Zob. A. Malkowski, A. Malkowska, Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przy-

kładzie pogranicza polsko-niemieckiego, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2011, 

nr 2 (20), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 55–63. 

2 Za: System procedur konsultacji społecznych w powiecie nowosądeckim – opracowanie 

wykonane w ramach projektu pt. Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja powiatu 
nowosądeckiego”, www.pcfe.home.pl, 15.01.2012. 

3 M. Probosz, P. Sandur, Konsultacje społeczne w społeczności lokalnej: planowanie, przy-

gotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2011, s. 6. 
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Badania ankietowe przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2011 roku na 

obszarze wszystkich gmin tworzących powiat goleniowski. Ich realizacja była 

integralną częścią realizowanego przy współudziale autorów projektu pt. Wielo-

letnia prognoza finansowa (wpf) wzmocnieniem potencjału administracyjnego 

powiatu goleniowskiego. Jego celem było wzmocnienie możliwości realizacji 

służebnej roli samorządu terytorialnego względem swoich mieszkańców przez 

dokonanie analizy dotychczasowych działań samorządu oraz opracowanie na-

rzędzi informatycznych, umożliwiających prowadzenie przejrzystej polityki 

finansowej i inwestycyjnej. Badania miały wykazać, w jakim stopniu dotych-

czasowe działania podejmowane przez samorząd powiatowy przyczyniły się do 

podniesienia standardów realizacji usług publicznych, co było jednym z głów-

nych celów Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008–2013. 

Przystępując do gromadzenia informacji dotyczących oceny realizacji stra-

tegii, przygotowano szczegółową ankietę diagnostyczną, umożliwiającą doko-

nanie oceny działań goleniowskiego samorządu. W wyniku przeprowadzonych 

badań zgromadzono bogaty materiał badawczy, pochodzący z 200 wypełnio-

nych kwestionariuszy ankiet. W badaniu wzięło udział 111 mężczyzn i 89 ko-

biet. Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku 31–50 lat. 

Jeśli chodzi o wykształcenie, to 43% ankietowanych deklarowało średnie, 16% 

– zawodowe, a 34% – wyższe. Ponad połowa respondentów (53%) to miesz-

kańcy wsi, a 47% zamieszkiwało miasta powiatu goleniowskiego. Wybrana 

próba badawcza miała charakter losowy, choć ze względu na potrzebę dokona-

nia badań we wszystkich gminach powiatu goleniowskiego, zdecydowano 

o podziale ankiet proporcjonalnie do liczby mieszkańców poszczególnych 

gmin. Tym samym udało się uzyskać wiarygodne i statystycznie istotne infor-

macje, dotyczące całego obszaru powiatu goleniowskiego.  

2. Wyniki badań 

Obserwacja sytuacji, w której znalazły się polskie samorządy, wskazuje na 

coraz większą rolę menadżerów zarządzających jednostkami samorządowymi. 

Zarządzanie publiczne w dużym uproszczeniu można bowiem sprowadzić do 

sytuacji, w której dzięki podejmowanym, często trudnym decyzjom i przy peł-

nym zaangażowaniu i odpowiedzialności wójtów, burmistrzów itp., realizowane 

są cele stawiane przed jednostką terytorialną. Mogą one wynikać bezpośrednio 
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z zapisów ustaw wskazujących zakres obowiązków poszczególnych rodzajów 

jednostek samorządowych bądź też być konsekwencją programów i planów, 

które zostały przyjęte do realizacji i są wynikiem decyzji podejmowanych lo-

kalnie.  

Wiele zadań, z którymi muszą się zmierzyć samorządy terytorialne, doty-

czy bardziej efektywnego realizowania usług o charakterze publicznym, czyli 

tych, zaspokajających ważne potrzeby społeczne. Ze względu na to, że usługi te 

mają zwykle charakter nierynkowy, a jednocześnie przekładają się na niezwykle 

ważną kategorię ekonomiczną, jaką jest jakość życia mieszkańców, coraz wię-

cej miejsca w literaturze ekonomicznej poświęca się tej tematyce. Warto przede 

wszystkim zwrócić uwagę na prace Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
4
 

czy też Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-

wie
5
. W tym kontekście, a także ze względu na rosnącą konkurencję międzyre-

gionalną, kwestie związane z organizacją i zarządzaniem usługami publicznymi 

budzą coraz większe zainteresowanie w świecie nauki oraz praktyki.  

Zwiększenie skuteczności działania jednostek samorządowych w realizacji 

usług publicznych wymaga przede wszystkim wyposażenia ich w niezbędne 

narzędzia o charakterze organizacyjnym i finansowym. Dlatego tak ważne jest, 

aby każdemu działaniu podejmowanemu przez samorząd terytorialny towarzy-

szyło gruntowne zastanowienie się nad jego celowością i społeczną użyteczno-

ścią. Niewątpliwie przydatne są w tym celu strategie i programy opracowywane 

przez władze. Strategiczne podejście do planowania rozwoju jest wymogiem 

efektywnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. W powiecie go-

leniowskim opracowano strategię rozwoju i powiązany z nią Wieloletni Pro-

gram Inwestycyjny. Były one kluczowymi aktami prawa miejscowego, wyzna-

czającymi kierunki rozwoju powiatu. W roku 2009 ustawa o finansach publicz-

nych nałożyła obowiązek stworzenia nowego dokumentu – Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej (WPF). W założeniu ustawodawcy dokument ten ma kształ-

tować politykę finansową jednostek samorządu terytorialnego w dłuższej niż 

                                                      
4 Zob. J. Duda, A. Jeżowski, W. Misiąg, B. Nowak, J. Szlachta, J. Zaleski, Mierzenie ilości 

i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, Wydawnictwo 
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004. 

5 Zob. A. Noworól, Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem or-

ganizacji publicznych, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, Kraków 2010. 
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dotychczas perspektywie finansowej
6
. Ustawa wymusza na organach samorzą-

dowych tworzenie dokumentów finansowych o charakterze strategicznym, które 

wyznaczać mają ramy finansowe funkcjonowania jednostki samorządowej,  

w tym określić źródła finansowania usług publicznych. Ustawodawca wycho-

dził z założenia, iż uchwalenie WPF pozwoli samorządom bardziej racjonalnie 

gospodarować środkami, wprowadzi zdecydowanie większą przejrzystość  

w finansach publicznych szczebla samorządowego, przyczyni się do większej 

dyscypliny finansowej, pomoże samorządom w bardziej ostrożnym podejściu 

do wydatków publicznych, a dodatkowo wprowadzi zasady promowane przez 

Unię Europejską. Od dawna bowiem na forum Unii Europejskiej toczy się dys-

kusja zmierzająca do określenia słabych stron systemu usług publicznych  

w Europie, jak również zakresu niezbędnych działań, które przyniosą najwięcej 

korzyści dla bardziej efektywnego realizowania całego systemu usług publicz-

nych
7
. Szczególne znaczenie wydają się mieć postulaty dotyczące promocji 

dobrych praktyk z zakresu usług publicznych, które pozwoliłyby na wzmocnie-

nie służb o charakterze publicznym, odpowiedzialnych za realizację tych usług.  

Usługi publiczne tworzą liczną grupę zróżnicowanych działań i przedsię-

wzięć. Jest nią każda czynność administracji publicznej związana z dostarcze-

niem mieszkańcom określonego dobra, np. wydawania dowodów osobistych, 

utrzymania nawierzchni dróg (bieżące remonty), odśnieżania dróg, dostarczania 

wody wodociągami, dostarczania wody beczkowozami, edukacji, kultury, bez-

pieczeństwa itp.
8
 Usługi publiczne obejmują dobra materialne lub niematerial-

ne, których dostarczanie – z przyczyn głównie ekonomicznych – nie może być 

zagwarantowane w obrocie cywilnoprawnym oraz w odniesieniu do których, 

nie można z założenia wykluczyć kogokolwiek z prawa korzystania z nich
9
.  

Przystępując do opracowywania nowego modelu finansowania usług pu-

blicznych w powiecie goleniowskim, władze samorządowe zdecydowały o po-

trzebie przeprowadzenia wnikliwych analiz, obejmujących swym zasięgiem: 

                                                      
6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240). 

7 Więcej: Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomicz-

no-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Biała księga nt. usług użyteczności publicznej, 
COM(2004) 374 final, Bruksela 2004. 

8 W. Wańkowicz, Wskaźniki realizacji usług publicznych, Program rozwoju instytucjonal-

nego, MSWiA, Warszawa 2004, s. 2. 

9 D. Kijowski, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, Wprowadzenie do pro-

gramu rozwoju instytucjonalnego, IBnGR, Warszawa 2004, s. 46. 
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finanse powiatu, ocenę jego dotychczasowej działalności oraz ewaluację strate-

gii rozwoju. Sprawne działanie Starostwa Powiatowego w Goleniowie w wa-

runkach gospodarki rynkowej wymaga zwiększenia potencjału jednostki w za-

kresie prowadzenia polityki budżetowej i administracyjnej, a także wzmocnie-

nie działań zmierzających do realizacji strategicznych programów, w tym 

przede wszystkim związanych z realizacją usług publicznych
10

. Poznanie opinii 

mieszkańców odnośnie do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskie-

go na lata 2008–2013 pozwoliło na krytyczne odniesienie się do jej zapisów, 

wskazanie problemów najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców, 

umożliwienie ujęcia w WPF tych celów i projektów realizacyjnych, które są 

najbardziej pożądane społecznie. 

Podstawowym obowiązkiem samorządu powiatowego jest tworzenie wa-

runków dla długotrwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospo-

darczego. W ujęciu lokalnym proces ten kształtowany jest w oparciu o działania 

z zakresu zarządzania publicznego. Zarządzanie powiatem jest zjawiskiem zło-

żonym, na które składają się m.in.: analiza, planowanie, wyznaczanie obszarów 

działania, określanie celów i kierunków działań publicznych, w tym usług, ale 

także kontrola stopnia realizacji wcześniej podjętych działań. Tworzenie strate-

gii rozwoju w połączeniu z planowaniem wieloletnim w zakresie finansów pu-

blicznych jest sposobem osiągnięcia wyznaczonych przez samorząd powiatowy 

celów. Dla mieszkańców i organizacji społecznych strategia jest podstawą dla 

oceny skuteczności działań podejmowanych przez samorząd, a dla potencjal-

nych partnerów zewnętrznych – wyrazem determinacji jednostki w dążeniu do 

osiągnięcia założonych celów.  

Jeden z zapisów goleniowskiej strategii wskazuje, iż jest ona „wyrazem 

woli wspólnego budowania, lepszego i bardziej funkcjonalnego, lokalnego śro-

dowiska życia poprzez rozwiązywanie problemów dnia codziennego i tworzenie 

nowej jakości tego środowiska”
11

. Stąd przygotowana w 2008 roku Strategia 

Rozwoju Powiatu Goleniowskiego zakładała realizację pięciu celów strategicz-

nych: 

                                                      
10 A. Malkowski, Raport z ilościowych i jakościowych badań ankietowych dotyczących 

opinii społecznych na temat realizacji działań Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 

2008–2013, Goleniów 2012, s. 3, www.wpf-powiatgoleniowski.pl, 14.01.2012. 

11 Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008–2013, Starostwo Powiatowe 

w Goleniowie, Goleniów 2008. 
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 rozwój w obszarze polityki społecznej z uwzględnieniem bezpieczeń-

stwa ogólnego i socjalnego; 

 rozwój infrastruktury technicznej; 

 rozwój w obszarze oświaty i edukacji; 

 rozwój w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

 promocja powiatu oraz rozwój turystyki i ochrony środowiska. 

Niezbędne stało się uzyskanie informacji od mieszkańców powiatu gole-

niowskiego na temat tego, który z celów strategii jest według nich realizowany 

najefektywniej (rys. 1). 

 

Rys. 1. Cele strategiczne realizowane najefektywniej w ciągu ostatnich trzech lat  

w opinii mieszkańców powiatu goleniowskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Według wskazań respondentów, na przestrzeni ostatnich trzech lat najbar-

dziej efektywnie realizowany był cel II – Rozwój infrastruktury technicznej. 

Odpowiedziało tak 35% badanych mieszkańców powiatu. Drugie miejsce pod 

względem efektywności realizacji w opinii ankietowanych zajął cel III  

– Rozwój w obszarze oświaty i edukacji. Mieszkańcy powiatu uznali, że naj-

mniej efektywnie realizowano cel I – Rozwój w obszarze polityki społecznej 

z uwzględnieniem bezpieczeństwa ogólnego i socjalnego.  

Opinie na temat aktualności poruszonych w strategii problemów były 

skrajnie różne. Tylko 26% ankietowanych wskazało, iż dotychczasowa strategia 

uwzględnia najistotniejsze problemy lokalne. Innego zdania było 27% bada-

nych. Sugeruje to, iż przystępując do prac nad ewaluacją obecnej oraz tworze-

niem przyszłej strategii, warto zastanowić się, jakie nowe problemy są istotne 
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dla mieszkańców powiatu goleniowskiego. Próba dokonania tego w ramach 

opisywanego badania nie do końca się udała. Co prawda poproszono respon-

dentów o wskazanie ewentualnych nowych obszarów, które można by 

uwzględnić w strategii, jednocześnie analiza tych odpowiedzi wskazała, iż 

wszystkie one mieszczą się w zapisach strategii obecnie realizowanej. Wśród 

najczęściej wskazywanych problemów należy wymienić: 

 zły stan dróg i infrastruktury drogowej; 

 bezrobocie; 

 brak poczucia bezpieczeństwa. 

Wszystkie te problemy związane są z usługami publicznymi i zostały ujęte 

w strategii, a poprzez określone działania rozwiązywane są na terenie powiatu. 

Jednak pojawienie się ich w odpowiedziach ankietowanych sugeruje, że należą 

do grupy spraw niezwykle istotnych dla społeczeństwa. W kolejnych latach 

realizacji strategii warto więc zwrócić szczególną uwagę na te zagadnienia.  

Realizacja wszystkich celów strategii miała pozwolić na urzeczywistnienie 

wizji rozwoju powiatu. W roku 2008 założono, że w roku 2013 powiat gole-

niowski będzie nowoczesnym i bezpiecznym miejscem, w którym mieszkańcy 

zaspokoją swoje potrzeby oraz będą mogli rozwijać aspiracje zawodowe i inte-

lektualne, uzdolnienia, a także dbać o zdrowie i rozwój fizyczny. Po upływie 3 

lat realizacji strategii zwrócono się do mieszkańców z pytaniem, czy realizacja 

jej celów pozwoli na osiągnięcie założonego poziomu rozwoju (rys. 2).  

 

Rys. 2. Odpowiedzi mieszkańców powiatu goleniowskiego na temat tego,  

czy realizacja wszystkich wymienionych celów strategicznych pozwoli 

osiągnąć zamierzone efekty 

Źródło: jak pod rys. 1. 
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Analiza odpowiedzi wskazała, że mieszkańcy powiatu wierzą, iż realizacja 

wszystkich zapisanych w projekcie celów może przyczynić się do urzeczywist-

nienia przyjętej wizji. Tylko 14% respondentów uznało, że realizacja wszyst-

kich celów nie przyczyni się do osiągnięcia założonego poziomu rozwoju. Prze-

ciwnego zdania było aż 44% ankietowanych. Podsumowując badania nad oceną 

poziomu realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego, zwrócono uwa-

gę na opinie mieszkańców w zakresie oceny i wyboru najistotniejszych celów 

dla rozwoju powiatu goleniowskiego (rys. 3). 

 

Rys. 3. Cele strategiczne najistotniejsze dla rozwoju powiatu goleniowskiego w opinii 

jego mieszkańców 

Źródło: jak pod rys. 1. 

W opinii mieszkańców najistotniejsza dla rozwoju powiatu jest realizacja 

celu II, zaś drugi co do ważności jest cel III. Badani uznali także, że na prze-

strzeni trzech ostatnich lat na terenie powiatu goleniowskiego w największym 

stopniu poprawiły się warunki edukacyjne (rys. 4). Tego zdania było 23% an-

kietowanych, natomiast 20% badanych wskazało, że istotnej poprawie uległo 

bezpieczeństwo i poprawiła się jakość komunikacji. Najbardziej krytycznie 

respondenci odnieśli się do poprawy atrakcyjności turystycznej powiatu. 
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Rys. 4. Cele strategiczne zrealizowane w powiecie goleniowskim na przestrzeni 

ostatnich lat w opinii jego mieszkańców  

Źródło: jak pod rys. 1. 

Istotną informację o nastrojach mieszkańców stanowią udzielone przez 

nich odpowiedzi na pytanie o ocenę bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej  

w porównaniu ze stanem z roku 2008. Pozwoliło to na generalną ocenę realiza-

cji strategii (rys. 5). 

 

Rys. 5. Ocena obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu goleniowskiego 

względem stanu sprzed roku 2008 w opinii jego mieszkańców 

Źródło: jak pod rys. 1. 

Ponad połowa ankietowanych wskazała, że w porównaniu z rokiem 2008 

sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu goleniowskiego „nieznacznie się po-

prawiła”. Aż 13% respondentów było zdania, że jest „znacznie lepiej”, a tylko 

7% wskazało, że jest „coraz gorzej”. Dla 28% badanych nic się nie zmieniło  

w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu goleniowskiego. Wska-
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zania respondentów należy uznać za duży sukces, gdyż 65% ankietowanych 

widzi pozytywne zmiany w rozwoju jednostki, co jest głównym celem strategii. 

Trzy lata realizacji działań związanych z realizacją zapisów strategii to zbyt 

krótki okres, aby rozwiązać wszystkie problemy wskazane w dokumencie,  

a mimo to mieszkańcy już dostrzegają pozytywne efekty jej realizacji. Dobrze 

to świadczy o determinacji samorządu we wdrażaniu zapisów planu strategicz-

nego i jego efektywności. 

Podsumowanie  

Stworzenie Społecznego Forum Strategii oraz badania ankietowe umożli-

wiają samorządowi przekazywanie niezbędnych informacji społecznościom 

lokalnym i zwrotne otrzymywanie niezbędnych danych dotyczących niezaspo-

kojonych potrzeb społecznych. Pozyskaniu tych informacji, a jednocześnie two-

rzeniu ich trwałych kanałów na linii samorząd–mieszkańcy służą konsultacje 

społeczne. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dotychczasowe dzia-

łania samorządu goleniowskiego oceniane są na ogół pozytywnie. W zakresie 

usług publicznych, w przypadku których samorząd powiatowy jest często jedy-

ną instytucją zapewniającą do nich dostęp, opinie respondentów wskazują, iż 

działania samorządu oceniane są dobrze. Mieszkańcy powiatu wierzą, że reali-

zacja wszystkich zapisanych w projekcie celów może przyczynić się do urze-

czywistnienia przyjętej wizji rozwoju jednostki. Badani uznali także, że na 

przestrzeni trzech ostatnich lat na terenie powiatu goleniowskiego w najwięk-

szym stopniu poprawiły się warunki edukacyjne. Według respondentów naj-

istotniejsza dla rozwoju powiatu jest realizacja celu II, a drugi co do ważności 

jest cel III. Ponad połowa ankietowanych wskazała, że w porównaniem z ro-

kiem 2008 sytuacja społeczno-gospodarcza, w której znajduje się powiat gole-

niowski, „nieznacznie się poprawiła”. 

Opinie pozyskane w ramach przeprowadzonych badań wskazują jedno-

znacznie, że mieszkańcy powiatu cenią sobie możliwość wypowiedzenia się  

o polityce prowadzonej przez samorząd goleniowski. Postawa władz tej jed-

nostki daje nadzieję, że głos ten będzie wysłuchany, a krytyczne uwagi posłużą 

dyskusji nad skutecznością podejmowanych działań. 
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THE REALIZATION OF PUBLIC SERVICES THE ELEMENT  

OF STRATEGY OF LOCAL DEVELOPMENT ON EXAMPLE  

OF GOLENIOWSKI DISTRICT 

Summary 

The article concerns the opinion of realization Strategy of Development the gole-

niowski district. This district is strongly economically developed. The realization of 

project aiming to study of Manyyears’ Financial Prognosis permitted to examine occu-

pants’ opinion about workings local masterships. The article was based on empirical 

investigations conducted in 2011 year on terrain the goleniowski district. 

Translated by Arkadiusz Malkowski 
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Wprowadzenie 

Niedopasowanie kwalifikacyjno-zawodowe to jeden z istotniejszych czyn-

ników generujących bezrobocie. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pyta-

nie: czy i na ile skutecznie instytucje rynku pracy w województwie zachodnio-

pomorskim podejmują działania ukierunkowane na zniwelowanie tego zjawi-

ska. Szczególną uwagę skupiono na powiatowych urzędach pracy (PUP). Za-

gadnienie to zostanie przedstawione na przykładzie tutejszego rynku usług. 

O niedopasowaniu kwalifikacyjno-zawodowym można mówić wówczas, 

„gdy struktura kwalifikacji i umiejętności przedstawicieli strony podażowej 

tego rynku (poszukujących pracy) nie jest spójna z rodzajem oferowanych przez 

pracodawców miejsc pracy”, tj. wówczas, gdy „pracodawcy mają znaczne trud-

ności ze znalezieniem pracowników posiadających potrzebne w przedsiębior-

stwach kwalifikacje i umiejętności”. Zjawisko to występuje zarówno w przy-

padku tzw. rynku pracownika (niedopasowanie odczuwalne jest po stronie pra-

codawcy, który ma trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednich 
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kwalifikacjach), jak i w przypadku tzw. rynku pracodawcy (niedopasowanie 

odczuwane jest po stronie pracownika, który nie może znaleźć zatrudnienia 

w wyuczonym zawodzie). Zjawisko niedopasowania kwalifikacyjno- 

-zawodowego zalicza się do strukturalnych przesłanek bezrobocia, zapośredni-

czonego przez nieprawidłowe relacje między rynkiem pracy a systemem kształ-

cenia zawodowego. W literaturze silnie ugruntowany jest pogląd, że edukacja  

– w szerokim rozumieniu tego pojęcia – jest najbardziej efektywnym czynni-

kiem stabilizującym rynek pracy i sprzyjającym redukcji bezrobocia. A contra-

rio przyjąć więc można, że istotną przyczyną bezrobocia jest mało wydolny 

system edukacyjny, na co także kładzie się duży nacisk w literaturze. W przy-

padku niedopasowania odczuwanego po stronie pracownika wymienia się na 

ogół następujące czynniki: (1) zbyt niskie kwalifikacje zawodowe; (2) brak 

umiejętności poszukiwania pracy, a często też niedocenianie wartości tych 

umiejętności dla uzyskania pracy; (3) mała mobilność zawodowa; (4) niezna-

jomość rynku pracy i oczekiwanie na pracę wyłącznie w wyuczonym zawodzie; 

(5) przypadkowość wyboru zawodu, często związana z miejscem zamieszkania; 

6) brak umiejętności obsługi niezbędnych narzędzi pracy, takich jak komputer, 

programy księgowe, Internet; (7) brak możliwości uzyskania przez młodzież 

uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej; (8) niedostosowa-

nie kierunków kształcenia młodzieży do możliwości i potrzeb lokalnego rynku 

pracy; (9) stosowanie programów nauczania nieodpowiadających już w pełnym 

zakresie współczesnym wymogom rynku pracy. Poszukujący pracy nie mogą jej 

znaleźć, ponieważ mają zbyt niskie kwalifikacji, są zbyt wąsko specjalizowani 

(ogranicza to mobilność zawodową) lub posiadają kwalifikacje w zawodach, na 

które popyt jest przynajmniej ograniczony. Są to zawody nadwyżkowe, na które 

występuje niższe zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukują-

cych pracy w tym zawodzie. W odwrotnym przypadku mówi się o zawodach 

deficytowych. Sytuacja taka występuje wówczas, gdy system edukacyjny nie 

tworzy podaży w zakresie określonych zawodów na poziomie oczekiwanym 

przez pracodawców. Należy w tym kontekście wspomnieć również o kategorii 

zawodów zrównoważonych, tj. takich, w przypadku których na rynku występuje 

względna równowaga pomiędzy liczbą osób poszukujących pracy a wolnymi 

miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. 

W świetle danych z roku 2007 dotyczących całego kraju do najbardziej na-

rażonych na bezrobocie należeli: robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, 

wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni, pra-
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cownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów, operatorzy i monterzy maszyn, 

pracownicy obsługi biurowej, rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. W tych 

wszystkich grupach prawdopodobieństwo pozostawania bezrobociem było 

wyższe niż wśród osób bez zawodu. W najlepszej sytuacji na rynku pracy znaj-

dowali się z kolei: kierowcy i operatorzy pojazdów oraz tzw. pozostali specjali-

ści (specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania, prawnicy, archiwiści, bibliote-

koznawcy i specjaliści informacji naukowej, specjaliści nauk społecznych  

i pokrewnych, specjaliści kultury i sztuki, specjaliści administracji publicznej). 

Powyższe dane mają charakter dynamiczny i ewoluują wraz ze zmieniającymi 

się uwarunkowaniami występującymi na rynku pracy. Jednak to, że są zawody, 

które dają większe szanse na zdobycie pracy, oraz takie, które stwarzają ku 

temu szanse dużo mniejsze lub wręcz żadne, powinno być przesłanką do po-

dejmowania indywidualnych decyzji o wyborze kierunku kształcenia, a dla 

systemu edukacyjnego – do elastycznego dopasowania się do zmieniających się 

potrzeb rynku pracy. W związku z powyższym w literaturze formułuje się tezę, 

że „głównym źródłem różnic w zagrożeniu bezrobociem osób młodych i ogółu 

dorosłej ludności jest odmienna struktura kwalifikacji”, a więc niedostosowanie 

struktury kształcenia do struktury potrzeb rynku pracy. 

W redukowaniu zjawiska niedopasowania kwalifikacyjno-zawodowego 

istotna rola przypada instytucjom rynku pracy, o których mowa w ustawie  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(dalej: PZIRP). Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, obowiązek 

dokonywania analiz rynku pracy i badania popytu na pracę, w tym prowadzenia 

monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN), należy do 

obowiązków wojewódzkich władz samorządowych, a w myśl art. 9 ust. 1 pkt 9 

– powiatowych władz samorządowych. Zadania w tym zakresie wpisywane są 

systematycznie do kolejnych, licząc od uchwalenia PZIRP, krajowych planów 

działań na rzecz zatrudnienia, zawierających rekomendacje dla powiatowych  

i wojewódzkich urzędów pracy w zakresie prowadzenia monitoringu zawodów 

deficytowych. Aktualnie trwają prace nad projektem na lata 2012–2014. 

Instytucje rynku pracy, ściślej zaś publiczne służby zatrudnienia, w tym 

także urzędy pracy, zmierzając do redukcji zjawiska niedopasowania kwalifika-

cyjno-zawodowego, mogą podjąć dwojakiego rodzaju działania. Pierwszą ich 

grupę określić można jako deskryptywno-diagnostyczne, ukierunkowane na 

rozpoznanie, opisanie zjawiska i ocenę z punktu widzenia sprawności funkcjo-

nowania rynku pracy. Służyć temu mogą badania ukierunkowane na identyfika-
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cję zawodów nadwyżkowych i deficytowych na obszarze właściwości danej 

instytucji lub badanie na tym samym obszarze losów absolwentów szkół zawo-

dowych wszystkich szczebli na rynku pracy. Druga grupa to działania realne 

polegające na uruchomieniu programu szkoleń niwelujących zjawisko zawodów 

nadwyżkowych (szkolenia przekwalifikowujące) i deficytowych (szkolenia  

w zakresie zawodów deficytowych, dostępnych również dla posiadających za-

wody nadwyżkowe), korygujących negatywne skutki wadliwości systemu edu-

kacji zawodowej. W praktyce programy szkoleń powinny być poprzedzone 

diagnostyką potrzeb, a więc opierać się na badaniu realnych potrzeb, aby można 

na nie w sposób racjonalny i efektywny odpowiedzieć. Instytucje rynku pracy 

winny także ściśle i systematycznie współpracować z pracodawcami, aby mieć 

stały dostęp do informacji o potrzebach kwalifikacyjnych tych uczestników 

rynku pracy, którzy tworzą jego stronę popytową, a więc decydującą o wchło-

nięciu podaży. Niedopasowanie kwalifikacyjno-zawodowe jest tu kluczową 

przeszkodą. 

Publiczne służby zatrudnienia są, jak nadmieniano, zobligowane ustawowo 

do prowadzenia MZDiN na obszarze swoich właściwości. Badania losów ab-

solwentów szkół zawodowych wszystkich szczebli zostały przeprowadzone 

niedawno w ramach programu Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji 

dla Oddziału Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy w Woje-

wódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Brakuje danych o badaniach tego ro-

dzaju prowadzonych przez poszczególne powiatowe urzędy pracy. Podejmując 

działania zmierzające do redukcji rozpatrywanego w artykule zjawiska, tj. przy-

gotowując ofertę szkoleń czy też formułując rekomendacje do placówek eduka-

cyjnych na obszarze swoich właściwości, wykorzystują one, jak zapewniają, 

wyniki badań diagnozujących sytuację na wojewódzkim rynku pracy w tym 

zakresie. Można zatem założyć, że wykorzystywane są one do celów deskryp-

tywnych (opis istniejącego stanu rzeczy), diagnostycznych (ocena istniejącego 

stanu rzeczy) oraz normatywnych (formułowanie zasad i reguł realizacji usta-

wowych powinności w zakresie lepszego dostosowania podaży i popytu na 

rynku pracy na obszarze swoich właściwości). 

Ze względu na cel artykułu poniżej przeprowadzono analizę oferty szkole-

niowej PUP z terenu województwa zachodniopomorskiego pod kątem sytuacji 

na rynku pracy w segmencie usług. Istotna jest zatem sytuacja popytowo- 

-podażowa w zakresie zawodów usługowych, tj. zawodów związanych przede 

wszystkim „z kontaktem międzyludzkim”. Przez pojęcie „zawód usługowy” 
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rozumie się zawody sklasyfikowane w aktualnej klasyfikacji zawodów i specja-

lizacji w grupie 5 – „Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”, obejmującej 

cztery duże grupy:  

 pracownicy usług osobistych (np. stewardzi, konduktorzy, piloci wy-

cieczek, kucharze, barmani itp.);  

 sprzedawcy i pokrewni (sprzedawcy bazarowi, pracownicy sprzedaży 

w sklepach, kioskarze, antykwariusze itp.);  

 pracownicy opieki osobistej i pokrewni (np. opiekunowie do dziecka, 

asystenci nauczycieli, pomocniczy personel medyczny, pracownicy 

domowej opieki osobistej); 

 pracownicy usług ochrony (strażacy, strażnicy, portierzy, policjanci 

służby prewencji itp.). 

Punkt wyjścia do analizy stanowi diagnoza sytuacji na rynku pracy woje-

wództwa ze względu na występowanie zawodów deficytowych i nadwyżko-

wych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów usługowych. Według danych 

MPiPS, w połowie 2011 roku w rankingu piętnastu najbardziej deficytowych 

zawodów figurował tylko jeden zawód usługowy, tj. pracownik ochrony fizycz-

nej I stopnia (o intensywności deficytu 21,5, a więc na cztery oferty pracy  

w tym zawodzie jedna pozostaje bez odpowiedzi ze względu na brak specjali-

sty). Brakuje natomiast zawodów usługowych wśród piętnastu zawodów nad-

wyżkowych. Warto wszakże zaznaczyć, iż według danych WUP w Szczecinie, 

na koniec 2008 roku wśród bezrobotnych z terenu województwa pozostających 

bez pracy od 12 miesięcy najwięcej było sprzedawców, a na liście tej spośród 

zawodów usługowych wymieniony był jeszcze kucharz małej gastronomii. 

W Szczecinie w 2011 roku sprzedawcy stanowili drugą pod względem liczeb-

ności grupę osób pozostających bez pracy po osobach bez zawodu. Spośród 

zawodów usługowych w pierwszej piętnastce zawodów, których posiadacze 

pozostawali bez pracy, znaleźli się kucharze i fryzjerzy. Warto jednak zwrócić 

uwagę – jak autorzy raportu na temat uwarunkowań funkcjonowania rynku 

pracy w województwie zachodniopomorskim – na geoekonomiczne usytuowa-

nie województwa zachodniopomorskiego, wpływające na rozwój turystyki 

i usług. Położenie tego województwa predestynuje je zatem do generowania 

miejsc pracy w usługach, a tym samym popytu na zawody usługowe. Wypro-

wadzić stąd można następujące rekomendacje dla powiatowych służb zatrud-

nienia w zakresie konstruowania oferty szkoleniowej:  

 zwiększenie oferty szkoleniowej w zakresie zawodów ochroniarskich;  
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 zwiększenie oferty szkoleń adresowanej dla bezrobotnych z zawodami 

nadwyżkowymi w celu umożliwienia im przekwalifikowania;  

 zwiększenie oferty szkoleń w zakresie zawodów usługowych ze wzglę-

du na zwiększone zapotrzebowanie województwa, wynikające z jego 

geoekonomicznego położenia.  

Poniższa analiza powinna przynieść odpowiedź na pytanie, na ile oferta 

szkoleń PUP z terenu województwa zachodniopomorskiego jest zgodna z po-

wyższymi rekomendacjami. Na terenie województwa funkcjonują służby za-

trudnienia tego szczebla z siedzibami w Białogardzie, Choszcznie, Drawsku 

Pomorskim, Goleniowie, Gryficach, Wałczu, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, 

Koszalinie, Kołobrzegu, Myśliborzu, Policach, Pyrzycach, Sławnie, Świdwinie, 

Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie, Szczecinku, Łobzie i Świnoujściu. 

W realizacji zadań szkoleniowych korzystają one z usług instytucji szkolenio-

wych, wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych województwa zachod-

niopomorskiego. Syntetyczne dane dotyczące tej kwestii zaprezentowano 

w tabeli 1. 

Instytucje szkoleniowe rynku pracy w województwie zachodniopomor-

skim skoncentrowane są głównie w największych miastach: Szczecinie, Kosza-

linie i Stargardzie Szczecińskim. W innych powiatach ich liczba jest znacznie 

mniejsza, a w niektórych (np. Choszczno, powiat koszaliński czy Łobez) wręcz 

znikoma. W dalszych rozważaniach pominięto sytuację występującą w dużych 

miastach – jako trudną do porównywania z sytuacją w tzw. terenie. 

Obok organizowania szkoleń, firmy wymienione w poniższym zestawieniu 

udzielają wsparcia bezrobotnym w aktywizacji zawodowej w różnych formach, 

np. poprzez organizowanie warsztatów doradztwa przy zakładaniu własnej fir-

my, pośrednictwo w uzyskaniu pracy za granicą, organizowanie kursów języka 

obcego dla wyjeżdżających za granicę itp. Z punktu widzenia celów artykułu 

najistotniejsza jest oferta szkoleniowa powiatowych służb zatrudnienia w wo-

jewództwie, organizowanych za pośrednictwem wymienionych powyżej insty-

tucji szkoleniowych, przygotowana z myślą o aktywizacji zawodowej w sferze 

usług. Dane dotyczące tej kwestii przedstawiono w tabeli 2. 

Dane zebrane w tabeli 2 upoważniają do stwierdzenia, iż działania powia-

towych służb zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, oce-

niane z punktu widzenia postulatu redukcji niedopasowania kwalifikacyjno- 

-zawodowego, nie są zbyt trafne. Pomimo badań wskazujących, że zawody 

sprzedawcy i kucharza (zawody gastronomiczne) należą do czołówki zawodów 
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Tabela 1  

Instytucje szkoleniowe rynku pracy w województwie zachodniopomorskim  

(stan na koniec kwietnia 2011 roku) 

Powiatowy urząd pracy 
Liczba instytucji  

2011 2010 

białogardzki 5 7 

choszczeński 6 3 

drawski 10 9 

goleniowski 18 20 

gryficki 17 12 

gryfiński 4 6 

kamieński 12 10 

kołobrzeski 14 14 

koszaliński 5 3 

łobeski 3 4 

miasto Koszalin 70 64 

miasto Świnoujście 12 10 

miasto Szczecin 223 240 

myśliborski 21 16 

policki 18 12 

pyrzycki 7 5 

sławieński 7 3 

stargardzki 36 33 

świdwiński 9 5 

szczecinecki 18 17 

wałecki 12 15 

Razem 527 508 

Źródło: Rejestr instytucji szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego 2010, 

2011, www.wup.pl. 

nadwyżkowych w województwie, w ofercie szkoleń znajdują się szkolenia  

w zakresie tych właśnie zawodów. W przypadku pierwszego z wymienionych 

zawodów oferta często zawiera określenia typu „nowoczesny”, „profesjonalny, 

co na ogół wiąże się z oczekiwaniem od kandydata umiejętności obsługi kom-

putera i kasy fiskalnej (dziś w zawodzie sprzedawcy powinny to być wymaga-

nia standardowe). Oferta PUP wychodzi natomiast naprzeciw zapotrzebowaniu 

na specjalistów ochrony osób i mienia, należących do zawodów deficytowych. 

Oferta powiatowych służb zatrudnienia z terenu województwa zawiera, co za-

pewne wynika z geoekonomicznego położenia województwa, możliwość 
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Tabela 2  

Oferta szkoleniowa PUP z terenu województwa zachodniopomorskiego w zakresie 

zawodów usługowych w latach 2010 i 2011 (bez Szczecina i Koszalina) 

Powiato-

wy urząd 

pracy 

2010 2011 

Zawód 

Liczba 

uczest-

ników 

Wymagania Zawód 

Liczba 

uczest-

ników 

Adresat 

1 2 3 4 5 6 7 

biało-

gardzki 

kucharz 10 

bez szcze-

gólnych 

wymagań 

– – – 

sprzedawca 

z obsługą 

kas fiskal-

nych 

12 

dla pragną-

cych praco-

wać  

w handlu 

fryzjer- 

-wizażysta 
5 

zmysł este-

tyczny 

chosz-

czeński 

sprzedawca 20 
długotrwale 

bezrobotny 
– – – 

kelner 15 
długotrwale 

bezrobotny 

drawski – – – – – – 

golenio-

wski 

kucharz 20 

bez szcze-

gólnych 

wymagań 

zawody 

gastrono-

miczne 

8 

Długo-

trwale 

bezrobot-

ny 

opiekunka 

dziecięca 
10 

co najmniej 

średnie, 

z predyspo-

zycjami 

profesjo-

nalna ob-

sługa klien-

ta 

8 

Długo-

trwale 

bezrobot-

ny 

gryficki – – – – – – 

gryfiński 

sprzedawca 10 
długotrwale 

bezrobotny 

sprzedawca 

ze znajo-

mością 

niemiec-

kiego 

12 

długotrwa-

le bezro-

botny 

   

opiekun 

osoby 

starszej ze 

znajomo-

ścią nie-

mieckiego 

22 

długotrwa-

le bezro-

botny 

kucharz 

małej 

gastronomii 

10 
długotrwale 

bezrobotny 
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1 2 3 4 5 6 7 

gryfiński 

kelner ze 

znajomo-

ścią nie-

mieckiego 

10 
długotrwale 

bezrobotny 
   

zawody 

kosmetycz-

ne 

40 
długotrwale 

bezrobotny    

kamieński 

kucharz 

małej 

gastronomii 

12 

brak prze-

ciwwskazań 

zdrowot-

nych 

– – – 

kołobrze-

ski 

pomocnik 

kucharza 
8 

długotrwale 

bezrobotny 
– –  

krawiec 8 
długotrwale 

bezrobotny 

koszaliń-

ski 

zawody 

gastrono-

miczne 

40 
dobry stan 

zdrowia 

– – – specjalista 

ochrony 

mienia  

I stopnia 

10 

mężczyzna, 

niekarany, 

ureg. stosu-

nek do 

służby 

wojskowej 

łobeski 

– – – 

kelner- 

-barman  

z elemen-

tami nie-

mieckiego 

i angiel-

skiego 

8 

długotrwa-

le bezro-

botni 

   

opiekun 

osoby 

starszej ze 

znajomo-

ścią nie-

mieckiego 

15 

długotrwa-

le bezro-

botni 

myślibor-

ski 
wizażysta 10 

długotrwale 

bezrobotny, 

beneficjent 

programu 

„aktywiza-

cja – praca – 

sukces” 

– –  
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1 2 3 4 5 6 7 

policki 

specjalista 

ochrony 

osób  

i mienia 

20 

mężczyzna, 

niekarany, 

ureg. stosu-

nek do 

służby 

wojskowej 

specjalista 

ochrony 

mienia  

i stopnia 

15 

mężczy-

zna, nieka-

rany, ureg. 

stosunek 

do służby 

wojskowej 

fryzjer- 

-stylista 
10 

wykształce-

nie zawo-

dowe kie-

runkowe 

kucharz 

małej 

gastronomii 

15 

bez szcze-

gólnych 

wymagań 

pyrzycki 

opiekun 

osoby 

zależnej 

10 

predyspozy-

cje do pracy 

z osobą 

zależną 

opiekunka 

do dziecka 
10 

predyspo-

zycje do 

pracy 

z dziećmi 

   sprzedawca 10 

bez szcze-

gólnych 

wymagań 

sławień-

ski 

specjalista 

odnowy 

biologicz-

nej 

12 
długotrwale 

bezrobotny 

opiekun 

osoby 

starszej ze 

znajomo-

ścią nie-

mieckiego 

12 

predyspo-

zycje do 

pracy 

z osobami 

zależnymi 

handlowiec 25 
długotrwale 

bezrobotny 
   

kucharz 

garmażer 
10 

długotrwale 

bezrobotny 
   

kosmetycz-

ka 
12 

długotrwale 

bezrobotny 
   

malarz 

pokojowy 
10 

długotrwale 

bezrobotny 
   

star-

gardzki 

kucharz 

małej 

gastronomii 

10 

wskazany 

staż w za-

wodzie 

– – – 

szczeciń-

ski 

ochrona 

osób  

i mienia  

I stopnia 

5–10 

mężczyzna, 

niekarany, 

ureg. stosu-

nek do 

służby 

wojskowej 

sprzedawca 15 

wykształ-

cenie 

kierunko-

we hand-

lowe 

świdwiń-

ski 

pracownik 

ochrony  

I stopnia 

10 

długotrwale 

bezrobotny, 

pow. 45 lat 

sprzedawca 20 

długotrwa-

le bezro-

botny 
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1 2 3 4 5 6 7 

świnouj-

ski 

opiekun 

osoby 

starszej 
 

długotrwale 

bezrobotny, 

pow. 45 lat 

– – – 

pracownik 

ochrony 

 I stopnia 

10–20 

mężczyzna, 

niekarany, 

ureg. stosu-

nek do 

służby 

wojskowej 

   

szczeci-

necki 

handlowiec 10 

wykształce-

nie mini-

mum zawo-

dowe 

– – – 
opiekun 

osób zależ-

nych 

10 

wyksz. 

średnie, 

predyspozy-

cje 

kucharz 

małej 

gastronomii 

10 
dobry stan 

zdrowia 

wałecki 

handlowiec 35 

wykształce-

nie handlo-

we 

– – – 
długotrwale 

bezrobotny, 

pow. 45 lat 

10 

mężczyzna, 

niekarany, 

ureg. stosu-

nek do 

służby 

wojskowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wojewódzki rejestr zaplanowanych szkoleń 

dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2010 i 2011, www.wup.pl. 

zdobycia kompetencji do wykonywania zawodu usługowego w języku obcym, 

głównie niemieckim. Ponieważ opcja ta występuje przede wszystkim w zawo-

dzie opiekuna, należy uznać, że jest ona uwzględniana z myślą o ewentualnym 

podjęciu pracy przez absolwenta takiego szkolenia na terenie Niemiec. W nie-

wielkim stopniu wynika to z faktu dużego napływu na teren województwa tury-

stów zagranicznych. Wymagania formułowane wobec potencjalnych uczestni-

ków zdają się świadczyć o tym, że powiatowe służby zatrudnienia w większym 

stopniu mają na uwadze rozwiązanie problemu długotrwale bezrobotnych, niż 

wyposażenie ich w kompetencje, z którymi łatwiej byłoby im radzić sobie na 

rynku pracy. Rozpatrując ofertę szkoleń powiatowych urzędów pracy z woje-

wództwa zachodniopomorskiego na tle ogółu ofert, łatwo zauważyć, że udział 
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ofert przeszkolenia w zawodach usługowych jest mniejszościowy, co koliduje  

z eksponowaną w badaniach tezą, że tak ze względu na prawidłowości ogólne, 

jak i ze względu na specyfikę geoekonomicznego położenia województwa sfera 

usług najsilniej generuje miejsca pracy. Należy zatem uznać, że oferta powia-

towych służb zatrudnienia działających na terenie tego województwa jest dosyć 

przypadkowa, słabo uwzględniająca stan wiedzy na temat sytuacji na miejsco-

wym rynku pracy, znajdujący odzwierciedlenie w przywołanych wcześniej 

badaniach. 

THE ISSUE OF THE INCOMPATIBILITY OF QUALIFICATION 

AND PROFESSION ON THE MARKET OF SERVICES  

IN THE ZACHODNIOPOMORSKIE REGION IN ACTIONS  

OF LOCAL LABOUR MARKET INSTITUTIONS WITH SPECIAL 

REGARD TO POVIAT EMPLOYMENT AGENCIES 

Summary 

The incompatibility of qualification and profession is one of the more essential 

factors generating unemployment, resulting from wrong relations between the labour 

market and the professional education system. The phenomenon indicated above occurs 

both in the case of the so-called employee’s market (the incompatibility is noticeable on 

the employer’s part, who finds it difficult to find workers with suitable qualifications) 

and in the case of the so-called employer’s market (the incompatibility is noticeable on 

the employee’s part, who cannot find employment in an acquired profession). Both 

cases appear in Poland, including the zachodniopomorske province. 

Following the analysis of the data collected in the above statement, it can be con-

firmed that the offer of poviat employment services operating in the whole area of that 

province is fairly accidental, it poorly takes into account the level of knowledge about 

the situation on a local labour market, reflected in the research put forward earlier. 

Translated by Magdalena Musiał 
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ANALIZA POTENCJAŁU INSTYTUCJI OTOCZENIA 

BIZNESU W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG 

WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

W REGIONIE LUBUSKIM 

Wprowadzenie 

We współczesnej gospodarce kluczową rolę odgrywają regiony, ich kon-

kurencyjność oraz innowacyjność budowana na przewagach endogenicznych. 

Jednym z warunków efektywnego wykorzystania potencjałów rozwojowych 

występujących w regionie jest funkcjonowanie instytucji wsparcia
1
, tworzących 

środowisko sprzyjające działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności 

gospodarczej w coraz większym stopniu wiąże się z potrzebą korzystania  

z różnorodnych usług informacyjnych, doradczych, finansowych. Przedsiębior-

                                                      

* Autor jest stypendystą w ramach Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, 

Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego Unii Europejskiej i z budżetu państwa. 

1 W literaturze przedmiotu oraz w praktyce życia gospodarczego funkcjonuje wiele nazw 

określających instytucje oferujące usługi wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność. Do 

najczęściej spotykanych zalicza się: instytucje otoczenia biznesu, instytucje wsparcia przedsię-

biorczości, organizacje okołobiznesowe, ośrodki wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności. 

Na potrzeby artykułu postanowiono posługiwać się określeniem „instytucje otoczenia biznesu” 
oraz wynikającym z niego skrótem „IOB”. 
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cy napotykają także na liczne bariery wynikające ze skomplikowanych uregu-

lowań prawnych czy sformalizowanych struktur urzędów. Przełamaniu tych 

barier i poprawie współpracy z przedsiębiorcami oraz potencjalnymi inwesto-

rami służą instytucje otoczenia biznesu (IOB). Są to podmioty posiadające bazę 

materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia 

usług na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do głównych zadań 

IOB można zaliczyć
2
: tworzenie korzystnych warunków do wzrostu atrakcyjno-

ści inwestycyjnej regionu, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i procesów 

innowacyjnych, podnoszenie jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach 

poprzez szkolenia i doradztwo, wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsię-

biorstw, tworzenie sieci współpracy (m.in. klastry) i animacji środowiska inno-

wacyjnego przedsiębiorstw, tworzenie korzystnych warunków w zakresie trans-

feru nowych rozwiązań technologicznych, a także zapewnienie dostępu do ze-

wnętrznych źródeł finansowania. 

Artykuł stanowi przegląd problematyki dotyczącej instytucji otoczenia 

biznesu w kontekście rozwoju przedsiębiorczości na obszarze regionu lubuskie-

go. W pierwszej części opracowania omówiono zakres pojęcia „otoczenie biz-

nesu”, w dalszej części przedstawiono wyniki badań własnych, natomiast  

w zakończeniu dokonano podsumowania wyników badań oraz zaprezentowano 

rekomendacje dotyczące poprawy efektywności działań instytucji otoczenia 

biznesu w województwie lubuskim. 

Podstawowym celem artykułu jest analiza potencjału instytucji otoczenia 

biznesu w zakresie świadczenia usług wspierających rozwój przedsiębiorczości 

w regionie lubuskim. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymagało prze-

prowadzenia badań empirycznych. W ich ramach podjęto próbę odpowiedzi na 

pytania dotyczące: liczby i rodzajów instytucji otoczenia biznesu działających 

na terenie województwa lubuskiego, zakładanych celów i środków ich realiza-

cji, określenia wzajemnych relacji pomiędzy instytucjami okołobiznesowymi  

a podmiotami sfery społeczno-gospodarczej oraz oferty usług świadczonych 

przez te organizacje na rzecz wspierania przedsiębiorczości w regionie. 

                                                      
2 Szerzej: J. Dominiak, Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, 

„Przegląd Geograficzny” t. 76, z. 2, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania, Warszawa 2004, s. 216–219; T. Dorożyński, W. Urbaniak, Rola instytucji 

otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim, w: Rola 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospo-

darczego województwa łódzkiego, red. J. Świerkocki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 
2011, s. 190–193. 
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1. Pojęcie i rodzaje instytucji otoczenia biznesu 

Instytucje otoczenia biznesu stanowią kluczowe ogniwo nowoczesnych 

systemów wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Joanna Domi-

niak
3
 wskazuje, że otoczenie biznesu można rozumieć dwojako – w wąskim  

i szerokim znaczeniu. W znaczeniu wąskim oznacza ono „pewien klimat dzia-

łalności gospodarczej przejawiający się w powstawaniu w regionie lub ośrodku 

miejskim warunków sprzyjających decyzjom lokowania i rozbudowy przedsię-

biorstw, w tym także działania władz publicznych, związków zawodowych,  

a także kształtowanie opinii publicznej”. Natomiast w znaczeniu szerokim 

obejmuje również wyposażenie instytucjonalne i otoczenie innowacyjne. Oto-

czenie biznesu utożsamiane z wyposażeniem instytucjonalnym rozpatrywane 

jest dwojako
4
: po pierwsze jako zbiór instytucji otoczenia biznesu, po drugie – 

jako zbiór instytucji otoczenia biznesu wraz z ich wzajemnymi powiązaniami, 

które tworzą rodzaj sieci instytucjonalnej. W pierwszym znaczeniu wyposaże-

nie instytucjonalne ujmuje się jako tzw. usługi dla producentów i dla biznesu. 

Przez wielu badaczy podział ten nie jest uwzględniany, dlatego usługi dla pro-

ducentów i usługi dla biznesu ujmuje się na ogół łącznie. W drugim znaczeniu 

wyposażenie instytucjonalne jest kategorią układu instytucjonalnego. Obejmuje 

zespół instytucji i organizacji, których zadaniem jest inicjowanie i sterowanie 

rozwojem regionu, wraz z występującymi między tymi instytucjami powiąza-

niami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Układ instytucjonalny tworzą: (1) agen-

cje, fundacje i stowarzyszenia rozwoju regionalnego, (2) organizacje samorządu 

gospodarczego (izby gospodarcze), (3) organy terenowej administracji publicz-

nej, (4) inne instytucje: szkoły wyższe, stowarzyszenia twórcze, partie politycz-

ne, związki zawodowe, organizacje społeczne. Powiązania wewnętrzne i ze-

wnętrzne instytucji otoczenia biznesu kształtują sieć instytucjonalną lub tworzą 

tzw. gęstość instytucjonalną na danym obszarze
5
. Działania tych organizacji 

                                                      
3 J. Dominiak, Otoczenie biznesu…, s. 209–210. 

4 Ibidem, s. 210–211; S. Dołzbłasz, Instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki B+R na ob-

szarze województwa dolnośląskiego, w: Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu  

i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, 

DAWG, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009, s. 64. 

5 I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 26. 
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mogą być rozpatrywane dwojako
6
. Po pierwsze jako instytucje, które poprzez 

swoje działania stabilizują oraz uaktywniają endogeniczne czynniki rozwoju. 

Funkcjonują bowiem w określonym otoczeniu, reagują na zmiany w nim za-

chodzące oraz indukują własne sygnały do otoczenia. Drugi element, to otocze-

nie, które dzięki swoim specyficznym cechom, jak m.in. aktywność, innowa-

cyjność, zdolność do ciągłego uczenia się oraz otwartość, jest miejscem po-

wstawania innowacji. 

W świetle definicji otoczenia biznesu prezentowanych w polskich opraco-

waniach można stwierdzić, że IOB to podmioty posiadające bazę materialną, 

techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia usług na 

rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. IOB oferują przedsiębiorcom 

pomoc związaną z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. To 

także ośrodki zapewniające początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP 

pomoc w uruchomieniu firmy oferującej produkt lub usługę, które powstały  

w wyniku wprowadzenia nowej technologii (inkubatory przedsiębiorczości). Do 

grupy IOB można zakwalifikować również instytucje, które udzielają wsparcia 

finansowego na działalność, np. fundusze pożyczkowe
7
. 

W myśl polskiego prawodawstwa
8
 termin „instytucja otoczenia biznesu” to 

przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub 

przeznacza go na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu ko-

rzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Działalność instytucji oto-

czenia biznesu polega w szczególności na doradztwie i szkoleniach, pomocy  

w transferze i komercjalizacji nowych technologii, pomocy w tworzeniu no-

wych przedsiębiorstw w otoczeniu instytucji naukowych i szkół wyższych, po-

mocy dla nowo powstałych przedsiębiorców oraz tworzeniu skupisk przedsię-

biorców w ramach parków technologicznych, stref biznesu, parków przemysło-

wych oraz klastrów. 

Instytucje otoczenia biznesu to przede wszystkim organizacje non profit, 

niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Instytucje 

                                                      
6 S. Dołzbłasz, Instytucje otoczenia biznesu…, s. 71. 

7 A. Biernat-Jarka, E. Planutis, Znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu po-

ziomu innowacyjności sektora MŚP, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 168. Eko-
nomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 13. 

8 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzie-

lania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 
programów operacyjnych, DzU 2009, nr 85, poz. 719. 
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otoczenia biznesu odpowiedzialne są za realizację pewnych celów społecznych, 

służących tzw. dobru ogółu. Dotyczy to przede wszystkim instytucji działają-

cych w tzw. sektorze trzecim, sektorze pozarządowym czy sektorze społecz-

nym. Instytucje te przyczyniają się do budowy kapitału społecznego na danym 

obszarze. Ich działalność pozwala na bezpośrednie kontakty z lokalnymi przed-

siębiorcami (poprzez doradztwo, szkolenia, udzielanie pożyczek, informację 

gospodarczą itp.), ale także umożliwia podnoszenie wiedzy i kwalifikacji lokal-

nej ludności (poprzez kursy i szkolenia). 

Do najważniejszych rodzajów instytucji otoczenia biznesu należy zali-

czyć
9
: 

 jednostki administracji centralnej, takie jak np. Polska Agencja Rozwo-

ju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Nauki, Ośrodek Przetwarza-

nia Informacji; 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 agencje rozwoju regionalnego i lokalnego; 

 jednostki zaplecza badawczo-rozwojowego, np. Polskiej Akademii Na-

uk, jednostki badawczo-rozwojowe (JBR), centra doskonałości (CD), 

centra zaawansowanych technologii (CZT); 

 organizacje pracodawców i pracobiorców, np. związki zawodowe; 

 izby i stowarzyszenia producenckie, np. izby gospodarcze, przemysło-

we i handlowe; 

 instytucje szkoleniowo-doradcze, firmy konsultingowe, niepubliczne 

instytucje rynku pracy; 

 sektor szkolnictwa wyższego; 

 instytucje wspierające przedsiębiorczość, np. inkubatory przedsiębior-

czości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki 

przemysłowe (technologiczne, naukowo-technologiczne); 

 sieci wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność, np. Krajowy Sys-

tem Usług (KSU), Krajowy (Narodowy) System Innowacji, punkty 

konsultacyjno-doradcze (PKD), Sieć Informacji dla Biznesu (BIN), 

Centra Euro Info, Regionalne Centra Informacji Europejskiej, Krajowe 

Punkty Kontaktowe (KPK), Enterprise Europe Network, Naczelna Or-

ganizacja Techniczna (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Tech-

                                                      
9 M. Górzyński, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz 

MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 
2006, s. 13–16; T. Dorożyński, W. Urbaniak, Rola instytucji…, s. 187–188. 



52 Alina Piątyszek-Pych, Joanna Wyrwa 

nicznych), Krajowa Sieć Ośrodków Informacji Patentowej, centra 

transferu technologii; 

 instytucje finansowe, np. banki, fundusze inwestycyjne, fundusze po-

życzkowe, fundusze typu venture capital, fundusze poręczeń kredyto-

wych. 

Otoczenie biznesu może być rozpatrywane także w aspekcie otoczenia in-

nowacyjnego, które odgrywa istotną rolę w generowaniu i rozpowszechnianiu 

innowacji. Do instytucji otoczenia innowacyjnego
10

 o działalności praktycznej 

zalicza się dwie grupy podmiotów: ośrodki innowacji i przedsiębiorczości oraz 

jednostki badawczo-rozwojowe. Instytucje działające w dziedzinie innowacji to 

podmioty wyspecjalizowane w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 

transferu technologii i komercjalizacji nowych technologii. Należą do nich: 

ośrodki szkoleniowo-doradcze, centra transferu technologii, inkubatory przed-

siębiorczości, parki technologiczne, fundusze pożyczkowo-poręczeniowe. Waż-

ną grupę instytucji otoczenia innowacyjnego stanowią jednostki badawczo- 

-rozwojowe. Należą one do sfery badawczo-rozwojowej, złożonej z instytucji 

zajmujących się pracami twórczymi, podejmowanymi w celu zwiększenia zaso-

bów wiedzy i możliwości jej zastosowania. Jednostki badawczo-rozwojowe 

obejmują instytuty naukowo-badawcze, centralne laboratoria i ośrodki badaw-

czo-rozwojowe. Prowadzą działalność głównie w zakresie nauk stosowanych 

oraz technologicznych i mają ścisłe powiązania z praktyką gospodarczą. 

W Polsce od 1990 roku liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości 

systematycznie rosła, osiągając na początku roku 2011 liczbę 748 podmiotów
11

, 

wśród których należy wymienić: 24 parki technologiczne i 22 inicjatywy par-

kowe, 21 inkubatorów technologicznych, 62 preinkubatory i akademickie inku-

batory przedsiębiorczości, 45 inkubatorów przedsiębiorczości, 98 centrów 

transferu technologii, 13 funduszy kapitału zalążkowego, 9 sieci aniołów bizne-

su, 83 lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, 54 fundusze poręczeń kredy-

towych, 317 ośrodków szkoleniowo-doradczych i informacji. 

                                                      
10 Raport z badań: Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w województwie święto-

krzyskim i możliwości ich zaangażowania w proces tworzenia partnerstwa regionalnego na rzecz 

rozwoju konkurencyjności i innowacji w województwie świętokrzyskim, Staropolska Izba Przemy-
słowo-Handlowa, Kielce 2009, s. 12. 

11 K.B. Matusiak, Rola i miejsce instytucji wsparcia w realizacji polityki innowacyjnej,  

w: Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – 

analiza uwarunkowań i ocena realizacji, red. P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 205. 
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Na potrzeby opracowania przyjęto, że instytucje otoczenia biznesu to 

podmioty, które oferują przedsiębiorcom różnego rodzaju usługi wspierające 

prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc ta może być udzielana odpłatnie 

lub nieodpłatnie dla przedsiębiorstw powstających lub prowadzących działal-

ność w celu stymulowania ich rozwoju. 

2. Instytucje otoczenia biznesu w regionie lubuskim 

Wspomaganiem rozwoju przedsiębiorczości na obszarze województwa lu-

buskiego zajmują się liczne instytucje otoczenia biznesu, do których należą 

m.in. agencje rozwoju, izby gospodarcze, organizacje pracodawców, fundusze 

wsparcia i centra rozwoju. Część z nich zrzeszona jest w Krajowym Systemie 

Usług (KSU), świadcząc standardowe usługi w ramach krajowych i regional-

nych programów wsparcia przedsiębiorczości. Obecnie w sieci KSU zrzeszo-

nych jest 6 instytucji, natomiast w Krajowej Sieci Innowacji (KSI) zarejestro-

wany jest tylko jeden ośrodek, który świadczy usługi doradcze o charakterze 

proinnowacyjnym. Wysoką aktywnością odznacza się również trzeci sektor, 

czyli fundacje i stowarzyszenia biorące sobie za cel instytucjonalną opiekę nad 

przedsiębiorcami działającymi w regionie. Problemem pozostaje jednak nie-

równomierne rozmieszczenie tych instytucji w regionie. Instytucje okołobizne-

sowe zlokalizowane są przede wszystkim w dwóch największych miastach re-

gionu, czyli Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz w powiatach leżących  

w części południowo-zachodniej regionu. W niektórych powiatach i gminach 

województwa lubuskiego dostęp do specjalistycznych usług biznesowych jest 

znacznie utrudniony. Wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych na po-

trzeby aktualizacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji (LRSI) wskazują, 

iż silną stroną otoczenia biznesu w regionie jest zorientowanie tych instytucji na 

usługi szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie dla sektora MŚP. Przeprowadzone 

badania wskazują również na wiele niepokojących zjawisk związanych z funk-

cjonowaniem IOB w regionie, a mianowicie: niskie zainteresowanie sektora 

przedsiębiorstw ofertą usług IOB, brak koordynacji przepływu informacji oraz 

ograniczony zakres współpracy pomiędzy instytucjami, rozproszenie instytucji 

wspierających innowacyjność, mała liczba instytucji wspierających transfer 

technologii, niedostosowanie oferty instytucji do potrzeb przedsiębiorstw. Za-

grożenie stanowią ciągłe zmiany polityczne i gospodarcze, jak również brak 
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odpowiedniej polityki władz różnego szczebla wspierających IOB w rozwoju 

innowacyjności
12

.  

Obecnie w województwie lubuskim nie istnieje oficjalny wykaz instytucji 

otoczenia biznesu. Dane dotyczące tej grupy organizacji są rozproszone i osią-

galne jedynie w różnych dokumentach i publikacjach sporządzanych na potrze-

by realizacji projektów i zadań. W celu zidentyfikowania IOB w województwie 

lubuskim przeprowadzono badania własne. Informacje o istniejących instytu-

cjach zgromadzono w oparciu o bezpośrednie kontakty, sieć KSU, bazy danych 

(NGO, SOOiPP, władz regionalnych i lokalnych) oraz różnego typu informato-

ry i publikacje. Zidentyfikowano 92 instytucje, spośród których 54 spełniało 

warunek prowadzenia aktywnej działalności w zakresie wspierania przedsię-

biorczości i rozwoju regionalnego. Przedstawione poniżej analizy oparto na 

wynikach badań przeprowadzonych wśród IOB działających na terenie woje-

wództwa lubuskiego. Ustalając wielkość próby badawczej, zdecydowano się 

objąć badaniem wszystkie instytucje otoczenia biznesu w województwie lubu-

skim, które prowadzą aktywną działalność w zakresie wspierania przedsiębior-

czości i rozwoju regionalnego. W badaniu wykorzystano dwie metody badaw-

cze – metodę ankiety elektronicznej oraz metodę wywiadów. Badania przepro-

wadzone zostały na przełomie lutego i marca 2012 roku. Ankietyzacja przepro-

wadzona została na podstawie przygotowanego szczegółowego kwestionariu-

sza, który składał się z 31 pytań, wśród których większość stanowiły pytania 

zamknięte. Na ogólną liczbę 54 wysłanych ankiet zwrócono 26% wypełnionych 

kwestionariuszy
13

. W celu uzupełnienia badań ankietowych podjęto również 

bezpośrednie oraz telefoniczne rozmowy z przedstawicielami lubuskich instytu-

cji okołobiznesowych.  

Forma organizacyjno-prawna instytucji, które wzięły udział w badaniu, 

jest różnorodna. Najliczniej w badanej grupie reprezentowane są spółki z o.o., 

które stanowią 29% ogółu badanych instytucji, 21% podmiotów działało 

w formie stowarzyszenia, natomiast 14% w formie fundacji. Pozostałe 36% 

instytucji wskazało na inne formy, tj. jednostki działające w ramach szkoły 

wyższej, organizacje pracodawców, izby gospodarcze i jednostki działające 

w ramach instytucji publicznych. Jeśli chodzi o profil badanych organizacji, to 

zdecydowaną większość z nich stanowią instytucje szkoleniowo-doradcze 

                                                      
12 Lubuska Regionalna Strategia Innowacji, Zielona Góra 2010, s. 63–75. 

13 Część adresów okazała się nieaktualna, część instytucji odmówiła udziału w badaniach. 
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(36%), agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, inkubatory przedsiębiorczo-

ści oraz organizacje przedsiębiorców i pracodawców (14%). Badane instytucje 

(21%) wskazywały również inne profile działalności, takie jak instytucje finan-

sowe, izby przemysłowo-handlowe oraz parki technologiczne.  

Przeważająca liczba organizacji, które wzięły udział w badaniu, działa na 

obszarze regionu lubuskiego – taki zasięg działania zadeklarowało 79% respon-

dentów. W dalszej kolejności ankietowani wskazywali działalność na poziomie 

międzynarodowym – 14% (obszar UE i USA) i krajowym – 7%. W trakcie 

prowadzonych badań przeanalizowano również główne kierunki działalności 

organizacji okołobiznesowych (rys. 1).  

Ankietowane jednostki wskazywały najczęściej na podejmowanie działań 

związanych z edukacją, doradztwem i szkoleniami (86%), usługami dla przed-

siębiorstw mającymi na celu wspieranie przedsiębiorczości (79%), wzrostem 

konkurencyjności regionu (57%), współpracą międzynarodową (43%). Wśród 

innych kierunków działalności wskazywano: tworzenie warunków dla transferu 

nowych technologii i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, rynek pracy, 

zatrudnienie, bezrobocie (29%), naukę, technikę, technologie, innowacje, 

wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich (21%), repre-

zentację grup zawodowych, tworzenie skupisk przedsiębiorstw i animację śro-

dowiska innowacyjnego (14%). Jako cel prowadzenia działalności wymieniano 

również informowanie o możliwości pozyskania środków z funduszy europej-

skich na obszarze województwa lubuskiego oraz udzielanie poręczeń jako za-

bezpieczenia kredytów i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw pro-

wadzących działalność na obszarze województwa lubuskiego. W ramach badań 

przeanalizowano również częstotliwość współpracy badanych organizacji  

z różnego typu instytucjami i organizacjami (rys. 2). Analiza udzielanych od-

powiedzi wskazuje na systematyczną współpracę badanych organizacji z przed-

siębiorstwami – wskazało na to aż 86% badanych (14% badanych prowadzi 

sporadyczną współpracę z przedsiębiorcami), instytucjami samorządu woje-

wództwa (71%), instytucjami wspierania przedsiębiorczości (71%), instytucja-

mi naukowymi (57%), agencjami rozwoju lokalnego i regionalnego (57%) oraz 

instytucjami samorządu gminnego (50%). Mniej niż 50% badanych organizacji 

wskazało na systematyczną współpracę z instytucjami rządowymi, partnerami 

zagranicznymi i organizacjami pozarządowymi (43%). Najmniej, bo zaledwie 

36% respondentów, wskazało na systematyczną współpracę z instytucjami sa-

morządu powiatowego. Taki sam odsetek instytucji nie prowadzi w ogóle 
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współpracy z organizacjami rządowymi, a 29% respondentów nie nawiązuje 

kontaktów z partnerami zagranicznymi. Zaledwie 7% ankietowanych wskazało 

na brak współpracy z innymi instytucjami wspierania przedsiębiorczości, insty-

tucjami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

Rys. 1. Główne kierunki działalności badanych instytucji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Rys. 2. Częstotliwość współpracy badanych organizacji z innymi podmiotami 

Źródło: jak pod rys. 1. 
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biorstwa z sektora MŚP, natomiast niezwykle rzadkie jest świadczenie usług na 

rzecz dużych firm. 

 

Rys. 3. Cel współpracy badanych podmiotów z przedsiębiorstwami 

Źródło: jak pod rys. 1. 

Analiza typów świadczonych usług wykazała, że badane organizacje 

świadczą przede wszystkim usługi doradcze ogólne (86% organizacji deklaruje 

świadczenie tego typu usług) i informacyjne (79%). Nieznacznie mniejszy odse-

tek organizacji (71%) świadczy usługi o charakterze szkoleniowym, natomiast 

wyraźnie mniej podmiotów posiada w swojej ofercie usługi finansowe czy do-

radcze o charakterze proinnowacyjnym (36%).  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

szkolenia dla pracowników

konsulting i doradztwo w zakresie bieżącej 

działalności firmy

ekpertyzy, opracowania doradcze

badania marketingowe/rynkowe

kształcenie personelu na potrzeby środowiska 

biznesowego

udoskonalenie technologii produktu lub usługi

doradztwo naukowo-techniczne

opracowanie nowej technologii, produktu bądź 

usługi

audyt usług technologii



 Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w zakresie… 59 

 

Rys. 4. Typy usług świadczonych przez badane organizacje 

Źródło: jak pod rys. 1. 

W ramach badania przeprowadzono również dokładną analizę poszczegól-

nych typów usług. Trzy typy usług doradczych ogólnych okazały się być 

świadczone przez relatywnie największy odsetek organizacji i są to: usługi do-

radcze dotyczące funduszy UE, źródeł finansowania, programów pomocowych 

(świadczone przez 71% badanych instytucji), dotyczące zakładania (prowadze-

nia) działalności gospodarczej oraz dotyczące przygotowywania wniosków 

o dofinansowanie, biznesplanów (57%). Usługi doradcze dotyczące zakładania 

firmy świadczy 43% respondentów, 36% ankietowanych świadczy usługi do-

radcze dotyczące zagadnień prawnych i podatkowych. Rodzaje usług dorad-

czych świadczonych przez badane organizacje przedstawiono na rysunku 5. 

Jeśli chodzi o usługi informacyjne, to najwięcej – bo aż 57% ankietowa-

nych instytucji – świadczy usługi informacyjne na temat źródeł finansowania 

działalności gospodarczej oraz polegające na udzielaniu informacji o admini-

stracyjno-prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. 
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Rys. 5. Usługi doradcze o charakterze ogólnym świadczone przez badane organizacje 

Źródło: jak pod rys. 1. 

Co druga badana organizacja świadczy również usługi polegające na do-

starczaniu informacji o targach i wystawach i innych imprezach tego typu. Zde-

cydowanie mniej, bo 36% organizacji, wskazało, że ich usługi polegają na 

udzielaniu informacji o zasadach sporządzania wniosków o finansowanie dzia-

łalności gospodarczej. Zaledwie 21% badanych organizacji świadczy usługi 

w zakresie udzielenia informacji o zasadach inwestowania w krajach UE oraz 

wyszukiwania partnerów gospodarczych w bazach danych.  
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Rys. 6. Usługi informacyjne świadczone przez badane organizacje 

Źródło: jak pod rys. 1. 

Wśród usług szkoleniowych świadczonych przez badane organizacje do-

minują szkolenia z zakresu funduszy UE i innych źródeł finansowania działal-
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komunikacji i negocjacji (36%). Najmniej, bo zaledwie 29% badanych instytu-

cji, realizuje szkolenia z zakresu zarządzania firmą oraz nowych technologii  

i wiedzy technologicznej.  
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Rys. 7. Usługi szkoleniowe świadczone przez badane organizacje 

Źródło: jak pod rys. 1. 

Jak już wspomniano, zaledwie 36% badanych organizacji zadeklarowało 

świadczenie usług o charakterze finansowym i doradczym proinnowacyjnym. 

Przeprowadzone analizy wskazują, że świadczone usługi finansowe polegają na 

pozyskiwaniu środków finansowych (29% organizacji) oraz udzielaniu porę-

czeń i pożyczek (14%). Do świadczonych usług doradczych o charakterze pro-

innowacyjnym należą przede wszystkim: ułatwianie kontaktu między przedsię-
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nia nowych technologii oraz wprowadzania innowacji na rynek. Połowa ankie-

towanych instytucji okołobiznesowych wskazała, że świadczy usługi pozostałe, 

niesklasyfikowane w wyróżnionych powyżej kategoriach, a są to przede 

wszystkim: udostępnianie infrastruktury specjalistycznej, np. urządzeń laborato-

ryjnych, urządzeń biurowych, mediów (36%); udostępnianie powierzchni użyt-
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kowej, tj. biurowej, laboratoryjnej i wyszukiwanie partnerów biznesowych 

(21%); przygotowywanie ekspertyz (14%) oraz udostępnienie wyników prowa-

dzonych badan naukowych i analiz (7%). 

Podsumowanie 

Analiza danych wtórnych potwierdziła silną koncentrację instytucji oto-

czenia biznesu w województwie lubuskim oraz znaczne ich zróżnicowanie, jeśli 

chodzi o formę prawną i profil działania. Spora liczba instytucji tego typu prze-

kłada się na większą ich dostępność oraz skuteczność w oddziaływaniu. Jednak 

opisane powyżej wyniki badań wskazują, że badane podmioty nie wykorzystują 

w pełni istniejących możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości w re-

gionie lubuskim. Przeprowadzone badania nie pozwalają wprawdzie na genera-

lizację wyników badań na całą populację (główną tego przeszkodą jest ograni-

czony zakres badań, a przede wszystkim mała liczebność przebadanej próby), 

jednak pokrywają się z wynikami analiz ewaluacyjnych, prowadzonych  

w związku z aktualizacją LRSI. Analiza oferowanych usług wskazuje, że profil 

badanych organizacji określić można jako doradczo-informacyjno-szkoleniowy, 

a ich oferta skierowana jest przede wszystkim do sektora MŚP. W ofercie usłu-

gowej badanej populacji brakuje z całą pewnością usług o charakterze proinno-

wacyjnym, które mogą przyczynić się do wzmocnienia innowacyjności regionu 

lubuskiego. Usługi te oferowane są przez rozproszone instytucje, a ich zakres 

jest bardzo ograniczony. W województwie lubuskim brakuje nowoczesnych 

rozwiązań w zakresie finansowania działalności gospodarczej, np. funduszy 

venture capital, seed capital itp. Potwierdzają to również wyniki przeprowa-

dzonych badań. Zakres świadczonych usług finansowych, podobnie jak proin-

nowacyjnych, jest znacznie ograniczony. Wyniki analiz wskazują nie tylko na 

silną współpracę badanych organizacji z przedsiębiorstwami, lecz także z inny-

mi instytucjami okołobiznesowymi oraz władzami regionalnymi. Efektywny 

system powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, IOB i jednostkami samorządu 

terytorialnego może doprowadzić do powstania struktury sieciowej typu klaster, 

a to z całą pewnością może wpłynąć pozytywnie na rozwój województwa lub-

skiego. Trudno jednoznacznie wskazać, jakie działania powinny zostać podjęte, 

aby wzmocnić potencjał instytucji otoczenia biznesu w regionie lubuskim. Na-

leżałoby przede wszystkim dokładnie przeanalizować potrzeby przedsiębiorstw 

w zakresie usług, jakie powinny świadczyć instytucje okołobiznesowe, a na-
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stępnie przystosować ofertę do potrzeb przedsiębiorcy. W trakcie wywiadów 

prowadzonych z przedstawicielami tych organizacji często pojawiało się 

stwierdzenie, że główne bariery współpracy IOB ze światem biznesu to niejasno 

sformułowane przez firmy zapotrzebowanie, brak zainteresowania współpracą 

ze strony przedsiębiorstw, niedopasowanie oferty instytucji do potrzeb przed-

siębiorstwa, niewystarczający przepływ informacji oraz brak środków finanso-

wych. Konieczne wydaje się również rozszerzenie oferty lubuskich instytucji 

okołobiznesowych o usługi proinnowacyjne i finansowe. Szansą na wzrost po-

tencjału lubuskiego otoczenia biznesu jest finansowe wsparcie tych instytucji ze 

szczebla krajowego i unijnego.  

ANALYSIS OF POTENTIAL OF BUSINESS ENVIRONMENT 

INSTITUTIONS WITHIN THE SCOPE OF PROVIDING 

SERVICES SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP 

DEVELOPMENT IN THE LUBUSKIE REGION 

Summary 

The main purpose of the article is to analyze the potential of business environment 

institutions within the scope of providing services supporting entrepreneurship devel-

opment in the Lubuskie Region. In the first part of the elaboration the scope of the no-

tion of business environment has been discussed, in the next part own research results 

have been presented while in the final section of the article the research findings have 

been summarized and recommendations regarding effectiveness of actions of business 

environment institutions in lubuskie voivodeship have been presented.  

Translated by Aleksandra Bulera 
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Wprowadzenie 

Relacje pomiędzy organizacjami gospodarczymi (w tym szczególnie 

przedsiębiorstwami) a ich dostawcami zajmują poczesne miejsce w rozważa-

niach badaczy reprezentujących nauki o zarządzaniu. Znaczenie wymienionych 

relacji jako przedmiotu badań wzrasta szczególnie w związku z mającym miej-

sce w praktyce gospodarczej, ciągle rosnącym uzależnieniem wielu organizacji 

od ich kooperantów, dostarczających niezbędne materiały, urządzenia i usługi. 

Paradygmat samowystarczalnej organizacji, obecny w niektórych syste-

mach społeczno-gospodarczych, przeszedł już do historii. Obecnie w większo-

ści sektorów powstanie wyrobu finalnego (w postaci produktu czy usługi) wy-

maga zaangażowania wielu organizacji, wnoszących swój cząstkowy wkład. 

Przedmiotem rozważań zawartych w artykule są uwarunkowania outsour-

cingu w kontekście kształtowania relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi 

a operatorami logistycznymi. Przyjęto założenie, że związki pomiędzy podmio-

tem zlecającym a usługodawcą logistycznym wykraczają współcześnie poza 

kryterium kosztowe, ewoluując w stronę dostarczania wartości dodanej i ciągłe-

go doskonalenia realizowanych procesów. Celem opracowania jest ukazanie 

możliwości wykorzystania metody Kaizen w doskonalenia jakości usługi logi-

stycznej na przykładzie branży motoryzacyjnej. 
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1. Relacje organizacji z dostawcami usług logistycznych 

Analizując rozwój logistyki, można zaobserwować
1
, że ewoluowała ona od 

rozproszonych czynności obejmujących dystrybucję towarów oraz optymaliza-

cję procesów transportu i magazynowania do wyspecjalizowanej dziedziny 

wiedzy ekonomicznej, w która kładzie się nacisk na związki pomiędzy podmio-

tami gospodarczymi współpracującymi ze sobą celem dostarczenia klientowi 

produktu czy usługi. Coraz częściej podmioty gospodarcze podejmują decyzję  

o zlecaniu czynności i zadań logistycznych podmiotom zewnętrznym.  

Usługi logistyczne związane są ze zwiększeniem wartości strumieni rze-

czowych (produktów, materiałów, półfabrykatów, surowców) w trakcie ich 

przemieszczania od źródeł zaopatrzenia poprzez cały łańcuch logistyczny aż do 

finalnego odbiorcy. Kluczowym czynnikiem kształtującym współczesną logi-

stykę są systemy informatyczne pozwalające sterować strumieniami informa-

cyjnymi towarzyszącymi przepływom rzeczowym. Szczególną rolę przypisuje 

się również usługom logistycznym, które mają przyczynić się do skracania pro-

cesów i zmniejszania ich kosztów u klientów operatorów logistycznych. Efek-

tywna usługa logistyczna powinna doprowadzić do skrócenia cyklu zamrożenia 

kapitału w towarze, a zatem przyspieszyć proces odzyskiwania środków finan-

sowych
2
. 

Determinanty rozwoju outsourcingu w logistyce będą tożsame z tymi, któ-

re wpłynęły na rozwój i upowszechnienie tej metody w innych obszarach funk-

cjonalnych zarządzania. Należą do nich przede wszystkim poszukiwanie 

oszczędności i redukcja kosztów przy realizacji różnych funkcji, czynnik spe-

cjalizacji i rosnąca rola kluczowych kompetencji czy też dysproporcje kosztów 

pracy na świecie. Najważniejsze czynniki, które wpłynęły na rozwój outsour-

cingu, zaprezentowano na rysunku 1.  

                                                      
1 Ewolucja logistyki, podstawowe jej fazy i kierunki rozwoju omówione zostały m.in.  

w pozycji: P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010. 

2 H. Brdulak, Rynek usług logistycznych – analiza makro, w: Logistyka w Polsce. Raport 

2009, red. I. Fechner, G. Szyszka, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2010, s. 17. 
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Rys. 1. Czynniki determinujące rozwój outsourcingu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.J. Power, K.C. Desouza, C. Bonifazi, 

Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, Wydawnictwo MT Biznes 

Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 25. 

Czynniki wymienione na rysunku 1 w istotny sposób kształtowały zarów-

no rozwój, jak i warunki funkcjonowania outsourcingu również w logistyce. 

Outsourcing systemu logistycznego polega na oddaniu zadań lub procesów  

z łańcucha logistycznego do realizacji przez podmiot zewnętrzny. Przedsiębior-

stwo może zlecić operatorowi realizację wybranych funkcji w obszarze logisty-

ki zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji lub w sposób kompleksowy obsługę 

całego łańcucha logistycznego, łącznie z towarzyszącym przepływem strumieni 

informacyjnych i finansowych.  

Tradycyjnym kryterium wyróżniającym rodzaje stosowanego outsourcingu 

jest forma podporządkowania podmiotu realizującego zlecone usługi. Podmio-

tem realizującym funkcje wydzielone z przedsiębiorstwa macierzystego może 

być podmiot zewnętrzny, całkowicie niezależny kapitałowo od zleceniodawcy 
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(outsourcing kontraktowy), co oznacza wydzielenie części działań lub procesów 

logistycznych i przekazanie ich na zewnątrz, lub podmiot gospodarczy, który 

organizacyjnie i prawnie jest jednostką samodzielną, ale występują powiązania 

ekonomiczne ze zleceniodawcą. 

Usługodawcy logistyczni reprezentują zróżnicowany poziom oferowanych 

usług – od zwykłych przewoźników ładunków przez operatorów oferujących 

pakiet usług w zależności od potrzeb klientów po operatorów 3PL (Third Party 

Logistics) i 4PL (Fourth Party Logistics) posiadających aktywa, odpowiednie 

umiejętności zarządcze w zakresie logistyki, zdolności dodawania do nich no-

wych umiejętności, w szczególności tworzenia systemów informacji i doświad-

czenia opartego na wysoko wyspecjalizowanej wiedzy
3
. W zależności od złożo-

ności świadczonych usług logistycznych, usługodawców można podzielić na 

cztery grupy (tabela 1). 

Tabela 1 

Podział usługodawców logistycznych 

Typy usługodawców logistycz-

nych 

Zakres świadczonych usług 

1PL (First Party Logistics) Podmiot wewnętrzny przedsiębiorstwa wykonujący proste 

usługi logistyczne (np. transportowanie lub magazynowa-

nie) w ramach samoobsługi logistycznej 

2PL (Second Party Logistics) Podmiot zewnętrzny wykonujący proste usługi logistycz-

ne – transportowe, spedycyjne, magazynowe 

3PL (Third Party Logistics) 

Logistyka Kontraktowa 

Podmiot zewnętrzny wykonujący złożone usługi logistyki 

kontraktowej, takie jak magazynowanie, kompletacja, 

pakowanie, przewóz do odbiorcy. Usługodawca 3PL 

przejmuje od zleceniodawcy część procesu logistycznego, 

angażując swoje zasoby oraz zlecając innym usługodaw-

com świadczenie prostych usług, np. przewozowych 

4PL (Fourth Party Logistics) Podmiot zewnętrzny, któremu jako jedynemu zlecenio-

dawca powierza pełną obsługę logistyczną, przekazując 

mu zadania i koordynację całego procesu logistycznego. 

Usługodawca 4PL podnajmuje innych podwykonawców, 

operatorów typu 3PL i 2PL 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, 

Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2007, s. 237; D. Kempny, Obsługa 

logistyczna…, s. 22. 

                                                      
3 D. Kempny, Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Katowice 2008, s. 22. 
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Klasyfikacja przestawiona w tabeli pozwala stwierdzić, iż każdy podmiot, 

w tym również podmiot wewnętrzny przedsiębiorstwa, który świadczy usługi  

z zakresu logistyki, takie jak magazynowanie, transport, obsługa i realizacja 

zamówień, może być uznany za operatora logistycznego.  

We współczesnych realiach rynkowych rola operatorów 3PL oraz 4PL na-

biera znaczenia. Operatorzy logistyczni w podstawowej ofercie rynkowej do-

starczają bowiem realizację poszczególnych zleceń, a jako element w walce  

o klienta stosują pakiety usług dodanych. Rozwój rynku i jego przeobrażenia, 

związane między innymi z umiędzynarodowieniem działalności, rozwojem 

technik informacyjnych i teleinformacyjnych, oraz presja na redukcję kosztów 

powodują, że przedsiębiorstwa kładą coraz większy nacisk na zacieśnianie 

współpracy i tworzenie planów strategicznych w oparciu o porozumienia bizne-

sowe, możliwe do realizacji w ramach współpracy z operatorami 3PL i 4PL. 

Warto dodać, że problemem współczesnego outsourcingu jest wzrost zna-

czenia funkcji logistycznych dla sukcesu całej organizacji, a co z tym związane 

– wzrost ryzyka przy podejmowaniu decyzji o wyodrębnieniu określonych 

funkcji na zewnątrz i powierzeniu ich operatorowi logistycznemu. W sytuacji 

zlecania ważnych strategicznie funkcji może nawet dochodzić do „odwrócone-

go outsourcingu”, czyli powrotu funkcji logistycznych do wewnętrznej realiza-

cji przez przedsiębiorstwo, jeżeli logistyka będzie należała do zbioru kluczo-

wych kompetencji
4
. 

2. Kaizen jako metoda doskonalenia rozwiązań organizacyjnych 

Kaizen jest japońską koncepcją zarządzania opierającą się na przekonaniu, 

że zaspokojenie wymagań klienta stanowi gwarancję zysku. Chociaż twórca 

metody Masaaki Imai swoją pierwszą książkę na ten temat zatytułowaną Kai-

zen: The Key to Japan’s Competetive Success
5
 opublikował w 1986 roku, głów-

ne przesłanie metody związane z ukierunkowaniem wszelkiej aktywności 

w przedsiębiorstwie na zadowolenie klienta jest wciąż aktualne.  

                                                      
4 Y.Y. Wong, Th.E. Maher, J.D. Nicholson, N.P. Gurney, Strategic Alliances in Logistics 

Outsourcing, „Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics”, Vol. 12, No. 2, s. 17. 

5 Książka ta dostępna jest w polskim tłumaczeniu: I. Masaaki, Kaizen: klucz do konkuren-

cyjnego sukcesu Japonii, Kaizen Institute, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2007. 
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Metoda zakłada, że podstawą sukcesu przedsiębiorstwa jest ciągłe i syste-

matyczne usprawnianie systemów i procesów. Każdy błąd to „ziarenko ryżu”, 

które powinno być zebrane, a błąd wyeliminowany. Zasada ta oznacza usta-

wiczną poprawę produktu poprzez stałe doskonalenie pracy wszystkich pra-

cowników – od robotnika do kierowników i top managementu
6
. 

Filozofia Kaizen zakłada, że nie wolno się zatrzymywać i że tysiąc drob-

nych kroków może doprowadzić do większego sukcesu niż „skoki innowacyj-

ne”. Metoda może być zorientowana na poprawę produktywności, usprawnienie 

organizacji, doskonalenie stanowisk pracy, redukcję strat, na rozwiązywanie 

doraźnych problemów oraz na poszukiwanie sposobów obniżenia kosztów pro-

dukcji. Ważne jest zorientowanie na proces, na ludzi i ich działalność oraz stałe 

motywowanie pracowników do ciągłych działań na rzecz poprawy stanu istnie-

jącego
7
. 

W koncepcji metody niezmiernie istotny jest fakt, iż proces dochodzenia 

do wyników ma taką samą wagę jak wyniki. Strategia ta jest silnie nastawiona 

na ludzi i ich działalność, co znacząco odróżniało japoński system od zoriento-

wanych na rezultaty zachodnich systemów zarządzania. Charakterystyczne ce-

chy koncepcji Kaizen zaprezentowano na rysunku 2. 

Strategia Kaizen to filozofia doskonalenia organizacji, która uznaje czyn-

nik czasu za wiodący dla rozwoju przedsiębiorstwa, a komunikacja pomiędzy 

wszystkimi pracownikami przedsiębiorstwa i ich wspólne działanie na rzecz 

zaspokojenia oczekiwań klienta przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności. 

3. Egzemplifikacja wykorzystania formuły Kaizen 

w doskonaleniu jakości usługi zarządzania  

i zagospodarowania odpadów 

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest procesem  

o wysokim stopniu trudności ze względu na złożoność i różnorodność obszaru, 

który podlega kształtowaniu i koordynacji. Nieodłącznie związana z logistyką 

produkcji pozostaje logistyka powtórnego zagospodarowania, której główne 

                                                      
6 M. Imai, Kaizen (Ky’zen). The Key to Japan’s Competitive Success, Mcgraw-Hill Publ. 

comp., Nowy Jork 1986, s. 3. 

7 E. Skrzypek, Jakość totalna a kaizen, „Problemy Jakości” 1994, nr 2, s. 17–20. 
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cele dotyczą zagospodarowania odpadów i pozostałości poprodukcyjnych 

zgodnie z celem ekologicznym i ekonomicznym. Realizacja postulatu zagospo-

darowania odpadów w zgodzie z wymogami środowiska naturalnego podlega 

regulacjom prawnym, zatem działania podmiotu produkcyjnego w wariancie 

minimalnym sprowadzają się do ich respektowania. Odmiennie kształtuje się 

natomiast realizacja celu ekonomicznego, który zakłada dążenie do możliwie 

efektywnego sposobu zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych. 

 

 

Rys. 2. Cechy charakterystyczne koncepcji Kaizen 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Iskra, Kaizen jako strategia doskonalenia 

jakości i klucz Japonii do sukcesu na międzynarodowych rynkach, w: 

Doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 43. 
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Egzemplifikacja dotyczy wykorzystania formuły Kaizen dla poprawy efek-

tywności zarządzania i zagospodarowania odpadów przedsiębiorstwa produk-

cyjnego z branży motoryzacyjnej. Krokiem pierwszym była identyfikacja ob-

szarów wymagających doskonalenia. Diagnoza wykazała, że dotychczasowy 

proces zagospodarowywania odpadów generował duże koszty, stwarzał zagro-

żenia z zakresu BHP dla pracowników obsługujących proces oraz występowało 

ryzyko popełnienia błędów przez pracowników produkcyjnych przy stosowanej 

metodzie segregacji odpadów.  

Kolejnym obszarem wymagającym działań doskonalących był proces wa-

żenia i pomiaru odpadów, który odbywał się poza kontrolą podmiotu zlecające-

go, bez możliwości weryfikacji poprawności. Ceny uzyskiwane za przekazywa-

ne odpady (w ostatnich 5 latach) wykazywały stałą tendencję malejącą i ze 

względu na kontrakt na odbiór odpadów zawarty z jednym usługodawcą nie 

można było poszukiwać usługodawców oferujących konkurencyjne ceny.  

Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na wprowadzenie działań doskonalą-

cych, takich jak: 

 zmniejszenie kosztów transportu wynikające ze skrócenia trasy trans-

portu i wyeliminowania pojazdów transportu wewnętrznego; 

 uzyskanie wyższych cen odpadów dzięki wprowadzeniu efektywnego 

systemu segregacji i zgniatania; 

 możliwość uzyskania konkurencyjnych cen odpadów dzięki możliwo-

ści skorzystania z różnych usługodawców logistycznych; 

 poprawa kontroli nad procesem pomiaru i ważenia odpadów; 

 zmniejszenie liczby błędów związanych z segregacją odpadów; 

 znacząca poprawa bezpieczeństwa pracowników produkcyjnych – ko-

nieczność przekraczania obszaru zbiórki i segregacji odpadów została 

wyeliminowana. 

Podsumowanie 

W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania formuły Kaizen dla 

doskonalenia jakości usługi logistycznej w sektorze motoryzacyjnym. Analiza 

wykazała, że metoda „małych kroków” pozwala kształtować relacje z operato-

rami logistycznymi w oparciu o czynniki kosztowe i jakościowe. 
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THE FORMULA KAIZEN IN THE IMPROVEMENT 

 OF LOGISTIC SERVICES QUALITIES 

Summary  

There are presented the exemplification of use the Kaizen formula for the im-

provement of the logistic quality of service in the motor sector. The analysis showed 

that the method “of small steps” permitted to shape the relation with logistic operators 

by both costs and qualities factors. 

Translated by Monika Jedynak 
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ZMIANY WŁASNOŚCI INFRASTRUKTURY  

MAŁYCH PORTÓW MORSKICH W POLSCE 

A ICH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Wprowadzenie 

Małe porty morskie są ważnymi strukturami dla gospodarki regionu
1
. Ich 

gospodarcze oddziaływanie wykracza poza teren gmin, obejmując swoim zasię-

giem obszar województwa. W gminach nadmorskich stanowią one jeden z pod-

stawowych czynników generujących miejsca pracy oraz dochód
2
. Najważniej-

szym elementem portów, stanowiącym podstawę działalności gospodarczej, jest 

infrastruktura. Zaliczana do składników infrastruktury transportowej kraju, wy-

kazuje silne cechy dobra publicznego, tj. ogólnodostępnego, służącego zaspoka-

janiu potrzeb użytkowników
3
. Jednak nie wszystkie podmioty portowe, których 

własnością jest lub w użytkowaniu których znajduje się infrastruktura, stwarzają 

                                                      
1 W. Szczurek, Działalność gospodarcza gmin w portach morskich, Wydawnictwo Fundacji 

Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 116. 

2 J. Miszczuk, Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administra-

cji państwowej, w: Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne, XV Sejmik Morski, 

FOKA, Szczecin 1999, s. 67, 70, 74. 

3 O publicznym charakterze infrastruktury publicznej zob. M. Ciesielski, Ekonomika infra-

struktury transportowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1992, s. 10. 
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jednakowe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej przez użytkow-

ników
4
. Jakość oferowanych przez nich usług wykazuje duże zróżnicowanie. 

Niektóre podmioty portowe nie są w stanie świadczyć wszystkich usług porto-

wych. Z tego względu niezmiernie ważne okazują się zmiany struktury własno-

ści infrastruktury. Od niej zależy poziom świadczonych usług portowym  

i w konsekwencji funkcjonowanie oraz rozwój małych struktur portowych
5
.  

Dotychczasowe badania nad wpływem własności infrastruktury na działal-

ność usługową małych portów morskich są niekompletne i wymagają uzupeł-

nienia. 

Celem artykułu jest ukazanie wpływu zmiany własności infrastruktury ma-

łych portów morskich w Polsce na ich funkcjonowanie oraz rozwój w aspekcie 

działalności usługowej. Uwzględnione zostaną także formy organizacyjno- 

-prawne oraz kompetencje podmiotów portowych.  

W pracy wyodrębniono zakres rzeczowy, terytorialny oraz czasowy. Za-

kres rzeczowy pracy obejmuje: 

1. Infrastrukturę portową stanowiącą niezbędny element zapewniający 

prawidłowe funkcjonowanie małych struktur portowych. Jej najważ-

niejszymi elementem są nabrzeża portowe
6
.  

2. Własność infrastruktury, która zaliczana jest do jednych z najważniej-

szych czynników wpływających na funkcjonowanie oraz rozwój ma-

łych portów morskich. W znacznym stopniu determinuje ona wybór 

systemu zarządzania portami
7
, a więc odpowiada za sprawny i efektyw-

ny proces podejmowania decyzji
8
.  

                                                      
4 Więcej na temat warunków prowadzenia działalności w portach zob. J. Zieziula, P. No-

waczyk, Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce, PTE, Szczecin 

2011, s. 5. 

5 Więcej na temat wpływu własności na funkcjonowanie oraz rozwój portów zob. Strategia 

rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża, red. A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka, Wydawnic-

two Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005, s. 21–24. 

6 Innymi elementami infrastruktury są baseny portowe wraz z towarzyszącymi im drogami 

kołowymi, liniami kolejowymi, sieciami energetycznymi, wodno-kanalizacyjnymi i innymi, zob. 

K. Misztal, S. Szwankowski, Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 23–31 oraz S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój 

portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 145–147.  

7 Strategia rozwoju..., s. 18. 

8 K. Misztal, S. Szwankowski, Organizacja..., s. 107. 
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3. Działalność usługową portów – dostępność usług portowych oferowa-

nych na bazie infrastruktury, obsługa jednostek morskich przez pod-

mioty portowe
9
 zgodna z potrzebami użytkowników

10
, promocja usług 

portowych oraz zapewnienie odbioru i unieszkodliwiania odpadów  

i pozostałości ładunków ze statków (odbiór zanieczyszczeń). Są to naj-

ważniejsze zadania, dla realizacji których niezbędna staje się infrastruk-

tura. Potwierdzone zostały zapisami głównego aktu prawnego regulują-

cego funkcjonowanie portów morskich – Ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o portach i przystaniach morskich (ustawa portowa)
11

. Dodat-

kowo zostanie zbadana aktywność inwestycyjna podmiotów portowych, 

od której zależy jakość oferowanych usług.  

4. Podmioty portowe – jednostki, których własnością lub w użytkowaniu 

których znajduje się infrastruktura portowa. Ich działalność opiera się 

na świadczeniu usług użytkownikom portowym. Podmiotami portowy-

mi są: urzędy morskie, spółki komunalne, przedsiębiorstwa portowe 

oraz jednostki samorządu terytorialnego. We władaniu wymienionych 

podmiotów znajduje się zdecydowana większość infrastruktury porto-

wej. Z reguły nie są one uprawnione do prowadzenia działalności go-

spodarczej.  

5. Użytkownicy portowi – jednostki, które na mocy umowy z podmiotami 

portowymi korzystają z usług portowych. Zalicza się do nich głównie: 

rybaków, żeglarzy, firmy przeładunkowe.  

Zakres terytorialny pracy obejmuje dziesięć małych portów morskich
12

, tj. 

Stepnicę, Dziwnów, Kołobrzeg, Darłowo, Ustkę, Łebę, Władysławowo, Jastar-

nie, Hel oraz Nową Pasłękę. Umiejscowione są one na terenie trzech nadmor-

                                                      
9 Świadczenie usług komunalnych (możliwość dostępu do wody pitnej, energii elektrycz-

nej) oraz usług gastronomiczno-hotelarskich. 

10 Dostosowanie funkcji pełnionych przez infrastrukturę do potrzeb zgłaszanych przez 

użytkowników.  

11 DzU 1997, nr 9, poz. 44 z późn. zm. 

12 Pominięto natomiast największe porty morskie, tj. Szczecin, Świnoujście, Gdynie  

i Gdańsk, ze względu na ich większe (krajowe) oddziaływanie gospodarcze. Są one zaliczane do 

portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Do badań nie przyjęto także naj-

mniejszych struktur – mniejszych portów oraz przystani morskich ze względu na ich ograniczone 

oddziaływanie gospodarcze. Ponadto wykazują one mniejsze zróżnicowanie pod względem panu-

jących stosunków własnościowych, wobec czego charakteryzuje je ograniczona reprezentatyw-
ność badawcza. 
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skich województw, tj. zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko- 

-mazurskiego. Reprezentują każdy odcinek polskiego wybrzeża Morza Bałtyc-

kiego. Dodatkowo port w Stepnicy zlokalizowany jest nad Zalewem Szczeciń-

skim, a port w Nowej Pasłęce nad Zalewem Wiślanym. Badane porty wykazują 

duże zróżnicowanie pod względem panujących stosunków własnościowych.  

Jeżeli chodzi o zakres czasowy, to obejmuje on lata 1999–2011. Po cha-

osie własnościowym początku lat 90. XX wieku, w roku 1999 zaczęły wchodzić 

w życie zapisy ustawy portowej. Był to moment, od którego zmiany własno-

ściowe zaczęły zmierzać w kierunku komunalizacji portów. Podstawowym zaś 

zadaniem gmin jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społecznych, w przypad-

ku portów – użytkowników.  

Pracując nad artykułem, bazowano na literaturze przedmiotu oraz materia-

łach zgromadzonych w latach 2005–2011. W okresie tym przeprowadzono licz-

ne badania empiryczne, głównie ankietowe, i wywiady pogłębione. Były one 

skierowane do podmiotów portowych, których własnością lub w których użyt-

kowaniu znajdowała się infrastruktura portowa, tj. urzędów morskich, spółek 

komunalnych, przedsiębiorstw portowych oraz jednostek samorządu terytorial-

nego. Respondentami natomiast byli eksperci z badanych instytucji.  

1. Formy organizacyjno-prawne podmiotów portowych 

oraz ich kompetencje  

W okresie badawczym głównym aktem prawnym regulującym funkcjono-

wanie portów była Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich. Według jej zapisów właścicielem małych portów morskich, jako 

struktur o podstawowym znaczeniu dla gospodarki regionu, powinny być gmi-

ny. Ustawa dała także gminom swobodę w wyborze formy organizacyjno- 

-prawnej zarządzania portami. Określono w niej przy tym przedmiot działalno-

ści gminy lub jej podmiotu zarządzającego portem. Są nim zadania ze sfery 

administracyjnej, jak również ze sfery eksploatacyjnej, od świadczenia której 

pobiera się opłaty. Przy tym podmiot zarządzający portem nie może bezpośred-

nio angażować się w inną działalność o charakterze eksploatacyjnym. Powinna 

być ona domeną użytkowników portowych.  
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Drugim ważnym aktem prawnym, na którym opierało się funkcjonowanie 

gmin, była Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
13

. Zgodnie  

z jej treścią, głównym celem gmin jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb spo-

łecznych.  

W okresie badawczym gminy zdecydowały się na komunalizację czterech 

portów, tj. Stepnicy, Dziwnowa, Kołobrzegu oraz Darłowa. Port w Stepnicy 

zarządzany był w sposób bezpośredni. W tym celu utworzono komórkę organi-

zacyjną w strukturach urzędu gminy. Pozostałe trzy porty zarządzane były  

w sposób pośredni, natomiast port w Dziwnowie – przez odrębną jednostkę 

organizacyjną, prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej. Stano-

wiła ona strukturę o ograniczonej samodzielności finansowej, która wszystkie 

swoje wydatki pokrywała bezpośrednio z budżetu, natomiast dochody uzyskane 

z zarządzania terenami portowymi oraz świadczenia usług odprowadzała na 

rachunek gminy Dziwnów. Zakres jej kompetencji regulowała Ustawa z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych
14

. Z kolei portami w Kołobrzegu oraz 

Darłowie zarządzały podmioty komunalne w formie organizacyjno-prawnej sp. 

z o.o. Prowadziły one działalność w oparciu o zasadę non profit. Realizowały 

przy tym zadania o charakterze użyteczności publicznej. Podstawą ich funkcjo-

nowania, prócz wymienionych wcześniej aktów prawnych, był Kodeks spółek 

handlowych z dnia 15 września 2000 r.
15

 Spółki komunalne w swojej działalno-

ści łączyły zadania związane z zaspokajaniem potrzeb społecznych z zasadę 

racjonalności działania. 

Głównym aktem prawnym, na którym opierała się działalność urzędów 

morskich
16

, była Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczy-

pospolitej Polskiej i administracji morskiej
17

. Zapisy ustawy zawężały przed-

miot działalności urzędów morskich do podstawowych zadań, tj. zarządzania 

gruntami i infrastrukturą portową oraz jej finansowania (utrzymania) oraz do-

konywania niezbędnych inwestycji. Nie przewidywała ona aktywnego zarzą-

dzania portami przez urzędy morskie, np. pozyskiwania terenów portowych, 

                                                      
13 DzU 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.  

14 DzU 2005, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.  

15 DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm. 

16 Urzędy morskie – terenowe jednostki centralnej administracji morskiej. W ich zarząd od-

dawane było portowe mienie państwowe.  

17 DzU 1991, nr 32, poz. 131 z późn. zm. 
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planowania rozwoju portu, nie wspominając już o jego promocji oraz pozyski-

waniu użytkowników. Jeśli chodzi o formę organizacyjno-prawną, to urzędy 

morskie prowadziły działalność w formie jednostek budżetowych. Portami za-

rządzanymi przez nie były: Nowa Pasłęka oraz – z ograniczonymi częściami – 

Łeba i Jastarnia
18

. 

W portach we Władysławowie oraz na Helu infrastruktura stanowiła włas-

ność państwa w użytkowaniu przedsiębiorstw portowych (we Władysławowie 

„Szkunera” Sp. z o.o., a na Helu „Kogi” Sp. z o.o.). Tereny portowe, a wraz  

z nimi zarządzanie portem, zostały przekazane przedsiębiorstwom portowym  

w latach 50. XX wieku
19

. Prowadziły one działalność w formie spółek z o.o., 

więc podlegały rygorom Kodeksu spółek handlowych, jednak w odróżnieniu od 

spółek komunalnych ich działalność nie opierała się o zasadę non profit. Nie 

miały więc obowiązku przeznaczania ewentualnie wypracowanych zysków na 

potrzeby rozwoju portów. Ponadto nie realizowały zadań o charakterze uży-

teczności publicznej. Najważniejszy akt prawny regulujący funkcjonowanie 

portów – ustawa portowa – sankcjonował uprawnienia przedsiębiorstw porto-

wych do zarządzania infrastrukturą portową
20

. Zarządzając portem, musiały 

więc przestrzegać jej zapisów, szczególnie jeśli chodzi o przedmiot działal-

ności.  

Infrastruktura portowa stanowiła także własność podmiotów prywatnych. 

Prowadziły one działalność w formie jednoosobowych przedsiębiorstw lub 

spółek. Nie były one podmiotami zarządzającymi terenami portowymi w rozu-

mieniu ustawy portowej. Nie musiały więc w swojej działalności uwzględniać 

                                                      
18 Komunalną częścią portu w Łebie, tj. mariną jachtową, od 1998 r. zarządzała spółka ko-

munalna. Natomiast gruntami komunalnymi w Jastarni zarządzała jednostka budżetowa powołana 
do prowadzenia działalności przez gminę w 2008 r.  

19 W przypadku portu we Władysławowie było to Zarządzenie Ministra Żeglugi nr 189 z 17 

września 1956 r. w sprawie przekazania terenów i akwenów wodnych portów morskich w trwały 

zarząd i użytkowanie PPiUR „Szkuner”. Natomiast w przypadku portu na Helu – Zarządzenie Mini-

stra Żeglugi i Gospodarki Wodnej nr 40 z 1959 r., zob. R. Białkowski, Status prawny portu Włady-

sławowo, w: Małe porty polskiego wybrzeża stan obecny i perspektywy ich rozwoju, Wydawnictwo Aka-
demii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002, s. 107.  

20 Dowodem niejasnej sytuacji prawnej jednego z przedsiębiorstw portowych – Szkuner Sp. 

z o.o. – był spór kompetencyjny z Urzędem Morskim w Gdyni o prawo do zarządzania portem we 
Władysławowie, zob. www.portalmorski.pl/caly_artykul.php?ida=936, 8.11.2007.  
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jej zapisów
21

. Ich celem była maksymalizacja zysku. Nie były zobligowane do 

świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej.  

2. Charakterystyka przedmiotu działalności
22

 podmiotów portowych  

Działalność podmiotów portowych koncentruje się głównie na świadcze-

niu usług portowych. Jeżeli chodzi o dostępność infrastruktury, to z nabrzeży 

będących własnością komunalną (gmin lub podmiotów komunalnych) oraz we 

władaniu urzędów morskich mogli korzystać wszyscy użytkownicy (tab. 1). 

Przy tym najniższe opłaty portowe pobierały urzędy morskie, wyższe – podmio-

ty komunalne, a szczególnie spółki. W przypadku przedsiębiorstw portowych 

występowały pewne utrudnienia w dostępie do nabrzeży w porcie we Włady-

sławowie. Największe problemy w dostępie do nabrzeży stwarzały podmioty 

prywatne. Związane one były głównie z zakazem stacjonowania statków rybac-

kich przy nabrzeżach oraz z zawyżonymi opłatami za możliwość ich postoju.  

Gminy portowe oraz podmioty komunalne opracowały strategie rozwoju 

portów. Zakładały one wielofunkcyjny rozwój portów, dostosowany do potrzeb 

użytkowników. Świadczyły więc usługi związane z obsługą wszystkich jedno-

stek morskich. Planowanie rozwoju portów nie wchodziło w zakres obowiąz-

ków urzędów morskich, jednak infrastruktura będąca w ich zarządzaniu pełniła 

wielofunkcyjną rolę: umożliwiała obsługę statków rybackich, jednostek rekre-

acyjno-sportowych oraz statków handlowych. Pewne trudności z dostosowa-

niem infrastruktury do potrzeb użytkowników występowały w porcie włady-

sławowskim. Brakowało tam także wystarczającej ilości infrastruktury do ob-

sługi jednostek rekreacyjno-sportowych. Z kolei podmioty prywatne zaintere-

sowane były rozwojem terenów portowych zgodnym z ich potrzebami. Nie 

zawsze pokrywały się one z potrzebami użytkowników. 

                                                      
21 W niektórych przypadkach podmioty prywatne były zobowiązane do udostępniania in-

frastruktury użytkownikom do ściśle określonych celów. 

22 Przedmiot działalności obejmuje działalność usługową oraz aktywność inwestycyjną 

podmiotów portowych. 
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Tabela 1 

Usługi oraz działalność inwestycyjna podmiotów portowych w okresie 1999–2011 

Podmioty por-

towe 

Usługi 
Aktywność 

inwestycyjna 

(tys. zł/%) 

dostępność 

infrastruktu-

ry 

obsługa jed-

nostek mor-

skich 

promocja  
odbiór zanie-

czyszczeń 

gminy oraz 

podmioty ko-

munalne 

pełna 

zgodna  

z potrzebami 

użytkowni-

ków 

realizowana realizowany 160 807/71,65 

przedsiębior-

stwa 

portowe 

ograniczona 

częściowo 

częściowo 

zgodna  

z potrzebami 

użytkowni-

ków 

nierealizo-

wana 
realizowany 7 577/3,38 

urzędy morskie pełna 

zgodna  

z potrzebami 

użytkowni-

ków 

nierealizo-

wana 
realizowany 56 051/24,97 

podmioty pry-

watne 
ograniczona 

zgodna  

z własnymi 

potrzebami 

nierealizo-

wana 

nierealizo-

wany 
0/0 

Odbiór zanieczyszczeń – zapewnienie odbioru i unieszkodliwiania odpadów i pozo-

stałości ładunków ze statków. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań oraz danych 

Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu, Zarządu Portu Morskiego w Dar-

łowie, Urzędu Gminy w Stepnicy, Kapitanatu portu w Dziwnowie, Urzędu 

Miasta w Ustce, Urzędu Miasta w Łebie, Bosmanatu portu w Jastarni, 

Kapitanatu portu w Elblągu, „Szkunera” Sp. z o.o., „Kogi” Sp. z o.o. 

Zadaniami związanymi z zapewnieniem odbioru i unieszkodliwiania od-

padów i pozostałości ładunków ze statków zajmowały się podmioty zarządzają-

ce portami, tj. gminy portowe, urzędy morskie oraz przedsiębiorstwa portowe. 

Nie realizowały ich natomiast podmioty prywatne. 

Aby prawidłowo prowadzić działalność usługową, niezbędne stają się in-

westycje. Dane zawarte w tabeli 1 wskazują, iż największą aktywność inwesty-

cyjną wykazywały gminy oraz podmioty komunalne, które zrealizowały inwe-

stycje o wartości 160 807 tys. zł, co stanowiło 71,65% łącznych nakładów in-

westycyjnych w badanych portach, w tym na spółki komunalne w Kołobrzegu 

oraz w Darłowie przypadły inwestycje o wartości 141 617 tys. zł/63,10%. War-
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tość inwestycji zrealizowanych przez urzędy morskie wyniosła 56 051 tys. 

zł/24,97%, a przez przedsiębiorstwa portowe – 7 577 tys. zł/3,38%. W okresie 

badawczym podmioty prywatne nie dokonały żadnych inwestycji infrastruktu-

ralnych. 

3. Ocena działalności podmiotów portowych 

Gminy oraz podmioty komunalne stwarzały najlepsze warunki dla działal-

ności gospodarczej podejmowanej przez użytkowników portowych. Zaintere-

sowane były modernizacją portów, stąd największa wartość zrealizowanych 

przez nie inwestycji (tab. 1). Szczególną aktywność inwestycyjną wykazywały 

spółki komunalne, które posiadając samodzielność finansową, mogły pozyski-

wać środki na inwestycje z rynku finansowego. Zarządzanie portami przez 

spółki handlowe było rozwiązaniem proefektywnościowym, skutecznym tam, 

gdzie charakter usług jest w pełni lub przynajmniej w części odpłatny. Taka 

właśnie sytuacja występowała w portach
23

. 

Własność komunalna umożliwiała użytkownikom swobodny dostęp do in-

frastruktury. Gminy oraz podmioty komunalne oferowały usługi wszystkim 

jednostkom morskim. Infrastruktura będąca ich własnością pełniła więc funkcje 

dostosowane do potrzeb użytkowników. Realizacji wymienionych zadań oraz 

promocji terenów portowych i odbioru zanieczyszczeń ze statków sprzyjało 

rozdzielenie w portach sfery administracyjnej od sfery eksploatacyjnej. Ponadto 

wymienione zadania wchodziły w zakres kompetencji gmin.  

Gorsze warunki dla użytkowników stwarzały urzędy morskie oraz przed-

siębiorstwa portowe. Urzędy morskie nie były w stanie promować portów, po-

nieważ wykraczało to poza ustawowy zakres ich kompetencji. Forma organiza-

cyjno-prawna działalności ograniczała możliwości pozyskiwania środków na 

                                                      
23 Strata poniesiona przez spółkę mogła być pokrywana z jej dochodów w kolejnych latach. 

Takich cech nie posiadają inne formy organizacyjno-prawne samodzielnego prowadzenia działal-

ności przez gminę, takie jak: jednostka budżetowa, gospodarstwo pomocnicze czy też zakład 

budżetowy. Ewentualne straty tych podmiotów w całości pokrywane są z budżetu gminy, zob. W. 

Szczurek, Działalność..., s. 101 oraz I. Rybka, System pomocy społecznej w Polsce wobec nowej 
fali ekonomii społecznej: szanse i bariery, „Trzeci Sektor” 2007, nr 9. 
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inwestycje z rynku finansowego
24

 oraz nie dopingowała do działalności pro-

efektywnościowej
25

. 

Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa portowe, to ich mała aktywność inwesty-

cyjna wynikała z nie najlepszej sytuacji finansowej. Ponadto infrastruktura  

w portach we Władysławowie oraz na Helu znajdowała się w dość dobrym sta-

nie technicznym – nie wymagała więc dużych nakładów inwestycyjnych. 

Z kolei pewne utrudnienia w dostępie do infrastruktury w porcie władysławow-

skim wynikały z łączenia przez „Szkunera” Sp. z o.o. działalności administra-

cyjnej z gospodarczą. Armatorzy jednostek rybackich stanowili dla przedsię-

biorstwa konkurencję, natomiast niewystarczająca ilość infrastruktury rekre-

acyjno-sportowej spowodowana była rybackim charakterem portu. Przedsię-

biorstwo portowe „Szkuner” prowadziło działalność gospodarczą w zakresie 

przetwórstwa rybnego, było więc zainteresowane rozwojem funkcji rybackiej, 

zaniedbując inne sfery działalności portu. Wymienione braki wynikały także  

z prawnych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa, które – jako spółka  

z o.o. – dążyło do osiągnięcia zysku, nie mając jednocześnie obowiązku zaspo-

kajania potrzeb społecznych. 

Podmioty prywatne stwarzały najgorsze warunki dla użytkowników por-

towych. Ich celem była maksymalizacja zysku, stąd nie inwestowały w infra-

strukturę. Część z nich zainteresowana była wyłącznie krótkookresowymi zy-

skami, bez ponoszenia jakichkolwiek nakładów. Pobierały przy tym najwyższe 

opłaty od użytkowników. Odchodziły od działalności rybackiej – mniej per-

spektywicznej, na rzecz działalności rekreacyjno-sportowej – bardziej rozwo-

jowej. Dlatego rybacy mieli ograniczony dostęp do usług portowych. Ponieważ 

własność prywatna znajdowała się w portach, w których występowała ograni-

czona ilość infrastruktury, podmioty prywatne nie musiały zajmować się jej 

promocją. Jako podmioty niezarządzające portami nie były też zobligowane do 

odbioru zanieczyszczeń ze statków.  

                                                      
24 Urzędy morskie jako organy administracji rządowej nieposiadające osobowości prawnej 

nie mogły gromadzić środków z rynku kapitałowego oraz zaciągać kredytów bez osobnego upo-

ważnienia, zob. Informacja o wynikach kontroli wykorzystania możliwości rozwojowych gospodarki 
morskiej , NIK, Warszawa styczeń 2005; J. Miszczuk, Problemy małych…, s. 75–76. 

25 Dowodem takiej działalności urzędów morskich było m.in. ustalanie zbyt niskich opłat 

za użytkowanie infrastruktury i gruntów portowych oraz opóźnienia w windykacji zaległych 

zobowiązań, zob. Działalność administracji publicznej odpowiedzialnej za gospodarowanie 
zasobami morskiej infrastruktury technicznej, NIK, Warszawa 1997.  
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4. Zmiany w strukturze własności infrastruktury portowej  

W okresie badawczym długość nabrzeży w portach nie uległa zmianie, 

zmieniła się natomiast struktura ich własności, co obrazują dane zawarte w ta-

beli 2. O 29,19% zmniejszyła się długość nabrzeży będąca własnością pań-

stwową oraz o 21,85% ta, będąca własnością prywatną. Jednocześnie o 41,96% 

zwiększył się udział własności komunalnej. Było to spowodowane komunaliza-

cją portów oraz nabyciem przez gminy i spółki komunalne nabrzeży od pod-

miotów portowych. W pierwszym przypadku na komunalizację portów, a wraz 

z nimi nabrzeży, zdecydowały się gminy w Dziwnowie oraz Ustce, natomiast  

w portach w Darłowie oraz Kołobrzegu gminy oraz spółki komunalne nabyły 

nabrzeża od podmiotów portowych (prywatnych i państwowych). W tym celu, 

na mocy ustawy portowej, skorzystały z prawa pierwokupu.  

Tabela 2 

Struktura własności infrastruktury oraz jej zmiany  

w badanych małych portach morskich w latach 1999 i 2011 

 

Wielkość 
infrastruktury 

 

Struktura własności infrastruktury 
Zmiana 2011/1999 

1999 2011 

p
ań

st
w

o
w

a 

k
o
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u
n
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n
a 
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ry

w
at
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a 

p
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w
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n
a 

 

Długość (m) 
11584,65 6721,30 3370,00 8202,90 9541,50 2633,55 –3381,75 2820,20 –736,45 

 

Procentowy 
udział (%) 

 

56,24 32,63 11,13 39,82 46,33 13,85 –29,19 +41,96 +21,85 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Portu Morskiego 

w Kołobrzegu, Zarządu Portu Morskiego w Darłowie, Urzędu Gminy w Stepni-

cy, Kapitanatu portu w Dziwnowie, Urzędu Miasta w Ustce, Urzędu Miasta 

w Łebie, Bosmanatu portu w Jastarni, Kapitanatu portu w Elblągu, „Szkunera” 

Sp. z o.o., „Kogi” Sp. z o.o. 
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5. Ocena przekształceń własnościowych oraz propozycje zmian 

poprawiających funkcjonowanie oraz rozwój portów  

Ze względu na to, że gminy oraz podmioty komunalne stwarzały najlepsze 

warunki do prowadzenia działalności gospodarczej przez użytkowników, opisa-

ne zmiany w strukturze własności należy ocenić jak najbardziej pozytywnie. 

Skomunalizowane nabrzeża w portach w Darłowie, Kołobrzegu oraz częściowo 

w Ustce uległy modernizacji lub są w jej trakcie. Stały się one ogólnodostępne, 

z czym wcześniej były problemy, szczególnie w portach w Kołobrzegu i w Dar-

łowie. Gminy oraz podmioty komunalne świadczyły usługi związane z obsługą 

wszystkich jednostek morskich. Wykazywały przy tym aktywność w działa-

niach promocyjnych. Zajmowały się także odbiorem zanieczyszczeń od użyt-

kowników.  

Poprawę warunków prowadzenia działalności dla użytkowników porto-

wych należy dostrzegać w dalszej komunalizacji terenów portowych. Port na 

Helu został skomunalizowany w roku 2010. Powiat pucki w roku 2011 przejął 

port we Władysławowie. Został już nawet opracowany plan restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa „Szkuner”
26

. Obecnie największe problemy związane są  

z portami w Łebie oraz Nowej Pasłęce. Gminy niechętnie podchodzą do ich 

komunalizacji ze względu na zdekapitalizowaną infrastrukturę oraz relatywnie 

niewielkie przychody osiągane w wyniku ich zarządzania. Ewentualna moder-

nizacja infrastruktury przez urzędy morskie mogłaby skłonić gminy do przeję-

cia portów. Pewien problem przedstawiają także porty już skomunalizowane, 

szczególnie Ustka, gdyż duża część nabrzeży w tym porcie stanowi własność 

podmiotów prywatnych, które nie wyrażają woli ich odsprzedaży.  

Podsumowanie 

Infrastruktura małych portów morskich stanowiła własność podmiotów 

komunalnych, państwowych oraz prywatnych. Podmioty portowe prowadziły 

działalność w zróżnicowanej formie organizacyjno-prawnej: jednoosobowych 

przedsiębiorstw, jednostek budżetowych oraz spółek. Tylko gminy oraz pod-

mioty komunalne były ustawowo uprawnione do kompleksowego świadczenia 

                                                      
26 Restrukturyzacja przedsiębiorstwa portowego „Szkuner” Sp. z o.o., www.portalmorski.pl, 

12.04.2012. 
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usług zaspokajających społeczne potrzeby użytkowników, dlatego najlepiej 

wywiązywały się z ich realizacji. Przekazanie przez gminy terenów portowych 

spółkom komunalnym było rozwiązaniem proefektywnościowym, stąd najwięk-

sza aktywność inwestycyjna portów w Kołobrzegu i w Darłowie przy jedno-

czesnej realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej.  

Gorsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej przez użytkow-

ników stwarzały urzędy morskie oraz przedsiębiorstwa portowe. Urzędy mor-

skie w znacznie mniejszym stopniu pozyskiwały środki z rynku finansowego na 

inwestycje infrastrukturalne. Nie były także uprawnione do świadczenie 

wszystkich niezbędnych usług. Wymienione ograniczenie urzędów morskich 

wiązały się z prowadzeniem przez nie działalności w formie jednostek budże-

towych, a źródłem ich kompetencji była ustawa o obszarach morskich Rzeczy-

pospolitej Polskiej i administracji morskiej. Z kolei przedsiębiorstwo portowe  

z Władysławowa ograniczało możliwość dostępu do infrastruktury, a profil 

działalności portu nie do końca był dostosowany do potrzeb użytkowników. 

Główną przyczyną braków portu było łączenie przez przedsiębiorstwo portowe 

działalności administracyjnej z gospodarczą oraz prowadzenie działalności na-

stawionej na maksymalizację zysku. Najgorsze warunki dla użytkowników 

portowych stwarzały podmioty prywatne. Nie były one zobligowane do zaspo-

kajania potrzeb użytkowników, a celem ich działalności było osiągnięcie moż-

liwie jak największego zysku. 

W okresie 1999–2011 zwiększył się udział własności komunalnej kosztem 

państwowej oraz prywatnej, co należy ocenić pozytywnie. Gminy oraz podmio-

ty komunalne stwarzały użytkownikom najlepsze warunki do prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej.  

Poprawę funkcjonowania oraz rozwoju małych portów morskich, w tym 

lepszą możliwość świadczenia usług użytkownikom, należy dostrzegać w dal-

szej komunalizacji terenów portowych. Porty we Władysławowie oraz na Helu 

przeszły już na własność jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe gminy 

do przejęcia terenów portowych mogłaby skłonić wcześniejsza modernizacja 

zdekapitalizowanej infrastruktury portowej przez urzędy morskie.  
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CHANGES OF SMALL MARINE PORTS OWNERSHIP  

AND PORT SERVICE ACTIVITIES 

Summary 

Infrastructure of small marine ports was owned by communal, states and private 

bodies/enterprises. Organizational and legal forms of port bodies/enterprises activities 

and their competences were differentiated. They were results of different legal regula-

tions. Port gminas and communal enterprises offered the best conditions for economic 

activities in ports. Marine Offices and other port enterprises worse than gminas and 

communal enterprises met needs of users. Private enterprises were the worst of all in 

meeting needs of port users, because of they did not take into account a public character 

of port infrastructure. 

In the period 1999–2011 communal ownership of port infrastructure was in-

creased. It resulted in improving conditions of port users activities. Improvement in 

functioning and activities in small marine ports could be connected with further com-

munalization of port areas. 

Translated by Jolanta Zieziula 
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NOTYFIKACJA POLSKICH JEDNOSTEK 

PROWADZĄCYCH OCENĘ ZGODNOŚCI  

W ZAKRESIE DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA 

Wprowadzenie 

Podstawowym celem dyrektyw nowego podejścia jest zapewnienie, by 

wyroby wprowadzone na rynek były bezpieczne dla zdrowia, życia i środowi-

ska. Nowe podejście do harmonizacji technicznej i normalizacji zostało wpro-

wadzone uchwałą Rady UE z dnia 7 maja 1985 roku. W jego ramach harmoni-

zacja prawa dotyczy tylko zasadniczych wymagań dla wyrobów wprowadza-

nych na rynek UE, określanych w dyrektywach nowego podejścia. Wymagania 

szczegółowe określone są natomiast głównie w normach zharmonizowanych. 

Ich zastosowanie przez producenta jest dobrowolne, jednak ich spełnienie po-

woduje domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi
1
. Oznakowanie 

CE nanoszone przez producenta na wyrób oznacza spełnienie przewidzianych 

dla niego wymagań zasadniczych lub szczegółowych
2
. Producent wydaje także 

                                                      
1 W. Henrykowski, System oceny zgodności w Unii Europejskiej 5 lat po akcesji. Historia – 

Teraźniejszość, Wydawnictwo PERT, Warszawa 2009, s. 123 i 125; Ustawa z 30.08.2002 o sys-

temie oceny zgodności, DzU 2002, nr 166, poz. 1360 z późn. zm., art. 2, ust. 1 i art. 5, pkt 16  

i 17. 

2 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/EC z 9.07.2008 w sprawie wspól-

nych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 

93/465/EEC, DzU L 218 z 13.8.2008, s. 82–128, art. R1, pkt 16); Ustawa z 30.08.2002…, art. 5, 

pkt 3. 
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deklarację zgodności, stwierdzając na własną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny z zasadniczymi wymaganiami
3
. Ocena zgodności może być, zależnie od 

wymagań dyrektywy, prowadzona przez producenta, jednostki notyfikowane 

(czyli „jednostki oceniające zgodność”) lub władze publiczne (wówczas należy 

jednak zapewnić, że spełniają one kryteria przewidziane dla jednostek notyfi-

kowanych)
4
. 

Ze względu na swój potencjał gospodarczy i ludnościowy Polska może 

odgrywać ważną rolę w ocenie produktów z wymaganiami dyrektyw nowego 

podejścia. Celem artykułu jest ocena struktury notyfikacji z polskich jednostek 

notyfikowanych pod względem typu, liczby dyrektyw objętych notyfikacją, jak 

i zakresu notyfikacji w ich ramach. 

1. Zakres aktów prawnych dotyczących nowego podejścia 

W tabeli 1 przedstawiono nazwy wyrobów lub zagadnień określanych 

przez akty prawne dotyczące nowego podejścia. 

Oznaczenie każdej z dyrektyw składa się z roku, numeru kolejnej dyrek-

tywy wydanej w tym roku oraz skrótu EEC (European Economic Community) 

lub EC (European Community) po traktacie z Maastricht w roku 1993. Ponad 

połowa aktów prawnych związanych z nowym podejściem została wydana (lub 

znowelizowana)
5
 po roku 2000. Pomimo powszechnego używania terminu „dy-

rektywa” nie wszystkie akty prawne są dyrektywami (trzy ostatnie to dwa roz-

porządzenia i jedna decyzja). Błędnie również uznaje się, że akty prawne doty-

czące nowego podejścia odnoszą się tylko do produktów. Obejmują one niekie-

dy pewne zagadnienia, jak np. emisję hałasu, kompatybilność elektromagne-

tyczną czy interoperacyjność systemu kolei. Ponadto jako odbiorcę powszech-

nie uznaje się konsumenta, tymczasem może to być także pacjent szpitala, jak 

w przypadku wyrobów medycznych aktywnego osadzania czy użytkownik (ja-

ko pracownik), jak np. w przypadku dyrektywy dotyczącej maszyn. 

                                                      
3 Ibidem, art. 5, pkt 10. 

4 Decyzja nr 768/2008/EC…, art. 6. 

5 M. Pigłowski, The revision of the legal acts in relation to the New Approach for the mar-

keting of products, „Towaroznawcze Problemy Jakości/Polish Journal of Commodity Science” 
2010, nr 4, s. 24. 
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Tabela 1 

Nazwy wyrobów lub zagadnień określanych przez akty prawne 

dotyczące nowego podejścia 

Akt prawny Wyrób lub zagadnienie 

89/106/EEC Wyroby budowlane 

89/686/EEC Wyposażenie ochrony osobistej 

90/385/EEC Wyroby medyczne aktywnego osadzania 

92/42/EEC Kotły wody gorącej 

93/15/EEC Materiały wybuchowe do użytku cywilnego 

93/42/EEC  Wyroby medyczne 

94/9/EC Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem 

94/25/EC Rekreacyjne jednostki pływające 

95/16/EC Dźwigi 

96/98/EC Wyposażenie statków 

97/23/EC Urządzenia ciśnieniowe 

98/79/EC Wyroby medyczne do diagnozy in vitro 

99/5/EC Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne 

2000/9/EC Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób 

2000/14/EC Emisja hałasu do środowiska przez urządzania używane 

na zewnątrz pomieszczeń 

2004/22/EC  Przyrządy pomiarowe 

2004/108/EC Kompatybilność elektromagnetyczna 

2006/42/EC Maszyny 

2006/95/EC Sprzęt elektryczny 

2007/23/EC Wyroby pirotechniczne 

2008/57/EC Interoperacyjność systemu kolei we Wspólnocie 

2009/23/EC Wagi nieautomatyczne 

2009/48/EC Bezpieczeństwo zabawek 

2009/105/EC Proste zbiorniki ciśnieniowe 

2009/142/EC  Urządzenia spalające paliwa gazowe 

2010/35/EU Ciśnieniowe urządzenia transportowe 

305/2011 * Wyroby budowlane 

2009/750/EC ** Interoperacyjność systemów elektronicznych opłat drogowych 

552/2004 * Interoperacyjność Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym 

* rozporządzenia, ** decyzja wdrażająca dyrektywę 2004/52/EC. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, EUR-

Lex. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej, www.eur-lex.europa.eu, 

27.03.2012; Ustawa z 30.08.2002…, uwaga 1; Komisja Europejska, System 

informacji o organizacjach notyfikowanych i wyznaczonych do prowadzania 

oceny zgodności w ramach nowego podejścia (Nando), www.ec.europa.eu, 

20.03.2012. 
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2. Notyfikacja jednostek oceniających zgodność 

Jednostka oceniająca zgodność wykonuje czynności z zakresu oceny 

zgodności, w tym inspekcję, badanie lub wzorcowanie i certyfikację
6
. Po przej-

ściu kolejnych etapów jednostka ta może ubiegać się o notyfikację (rys. 1), czyli 

zgłoszenie jej Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim Unii 

Europejskiej jako jednostki mogącej przeprowadzać ocenę zgodności, określoną 

w odpowiednich procedurach. W przypadku aktów prawnych dotyczących no-

wego podejścia są to określone w każdym z nich procedury (zależnie od rodzaju 

wyrobu lub zagadnienia, a także etapy projektowania i/lub produkcji), oznaczo-

ne symbolami od A do H, lub ich modyfikacje
7
 (tzw. moduły oceny zgodności), 

albo inne szczegółowo opisane procedury. 

 

 

Rys. 1. Etapy prowadzące do notyfikacji jednostki oceniającej zgodność 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z 30.08.2002…, art. 15, ust. 1, art. 

19, ust. 1, art. 20, ust. 1 i art. 21, ust. 1; Komisja Europejska, System informacji 

o organizacjach…  

                                                      
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008/EC z 9.07.2008 ustana-

wiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowa-

dzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie nr 339/93/EEC, DzU L 218 z 13.8.2008, 
s. 30–47, art. 2, pkt 13. 

7 Decyzja nr 768/2008/EC…, załącznik II. 

Jednostka oceniająca zgodność (wnioskuje o akredytację) 

Polskie Centrum Akredytacji (akredytuje) 

Ministerstwo lub kierownik urzędu centralnego (autoryzuje) 

Ministerstwo Gospodarki (notyfikuje) 

Komisja Europejska i inne państwa 



 Notyfikacja polskich jednostek prowadzących ocenę zgodności… 95 

Polskie Centrum Akredytacji jako krajowa jednostka akredytująca
8
 działa 

zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17011:2006, dotyczącą wymagań dla jedno-

stek akredytujących jednostki oceniające zgodność
9
. Akredytacja jest poświad-

czeniem przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca zgod-

ność spełnia wymagania określone w normach zharmonizowanych oraz wszel-

kie dodatkowe wymagania określone w odpowiednich systemach sektorowych, 

konieczne do realizacji czynności związanych z oceną zgodności
10

. Zależnie od 

rodzaju prowadzonej oceny zgodności jednostka oceniająca zgodność, wniosku-

jąca o akredytację powinna przede wszystkim spełniać wymagania następują-

cych norm
11

: jednostka inspekcyjna (PN-EN ISO/IEC 17020:2006 Ogólne kry-

teria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych), laboratorium – ba-

dawcze lub wzorcujące (PN-EN ISO/IEC 17025:2006 Ogólne wymagania doty-

czące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących), jednostka certy-

fikująca wyroby (PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek 

prowadzących systemy certyfikacji wyrobów), jednostka certyfikująca osoby 

(PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące 

jednostek certyfikujących osoby) i jednostka certyfikująca systemy zarządzania 

(PN-EN ISO/IEC 17021:2007 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek 

prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania)
12

. 

Dokumentem, który potwierdza udzielenie akredytacji, jest certyfikat 

akredytacji
13

. Jednostka oceniająca zgodność może wnioskować o akredytację 

jako jednostka prowadząca ocenę zgodności w kilku różnych zakresach, speł-

niając więc jednocześnie wymagania kilku wymienionych norm. 

Po otrzymaniu akredytacji jednostka oceniająca zgodność może ubiegać 

się o autoryzację, czyli zakwalifikowanie przez ministra lub kierownika urzędu 

centralnego, właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności zgłaszającej 

                                                      
8 Ustawa z 30.08.2002…, art. 25, ust. 1. 

9 Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN ISO/IEC 17011:2006 Ocena zgodności. Ogólne 
wymagania dotyczące jednostek akredytujących jednostki oceniające zgodność, Warszawa 2006. 

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008…, art. 2, pkt 10. 

11 Są to tylko dokumenty najważniejsze, ściśle określające charakter jednostki, ale w rze-

czywistości jednostka powinna spełnić jeszcze inne, dodatkowe wymagania. 

12 Polski Komitet Normalizacyjny, Wyszukiwarka norm, www.pkn.pl, 20.03.2012. W usta-

wie o systemie oceny zgodności nie stosuje się terminu jednostka „inspekcyjna”, ale „kontrolują-
ca”. Niekiedy nie stosuje się akredytacji, ale ocenę jednostki oceniającej zgodność. 

13 Ustawa z 30.08.2002…, art. 16, ust. 1. 
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się jednostki do procesu notyfikacji
14

. Przedmiot oznacza rodzaj wyrobu lub 

zagadnienia w ramach aktów prawnych dotyczących nowego podejścia. Auto-

ryzacji dokonuje minister gospodarki, minister infrastruktury lub minister 

zdrowia
15

. Akredytacji nie muszą posiadać jednostki administracji rządowej, 

prowadzące w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej prawną kontrolę metrolo-

giczną przyrządów pomiarowych
16

. 

Ministrowie zgłaszają następnie ministrowi gospodarki autoryzowane jed-

nostki w celu notyfikowania ich Komisji Europejskiej oraz państwom człon-

kowskim UE
17

. Minister gospodarki jest tzw. organem notyfikującym, który 

notyfikuje jednostki za pomocą systemu notyfikacji elektronicznej, prowadzo-

nego i zarządzanego przez komisję
18

. Wykaz jednostek notyfikowanych jest 

ogłaszany przez ministra gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
19

. Komisja Europejska 

przydziela jednostce notyfikowanej numer identyfikacyjny. Numer jest tylko 

jeden bez względu na liczbę aktów prawnych, w zakresie których jest notyfiko-

wana. Wykaz jednostek notyfikowanych jest aktualizowany przez komisję  

w sposób ciągły
20

. Czterocyfrowy numer jednostki notyfikowanej występuje 

zawsze obok skrótu NB (ang. Notified Body), poza tym notyfikowane mogą być 

także np. jednostki typu AB (ang. Approval Body), prowadzące ocenę zgodno-

ści w ramach dyrektywy 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych, czy 

jednostki typu LVD (ang. Low Voltage Directive), prowadzące ocenę zgodności 

w ramach dyrektywy 2006/95/EC dotyczącej sprzętu elektrycznego. Potwier-

dzenia notyfikacji są dostępne w formie elektronicznej w systemie prowadzo-

nym przez Komisję Europejską i zawierają m.in.: nazwę organu notyfikującego, 

nazwę aktu prawnego, w zakresie którego jednostka jest notyfikowana, nazwę 

i adres samej jednostki, zakres akredytacji lub oceny, która wobec niej była 

                                                      
14 Ibidem, art. 5, pkt 12, art. 19, ust. 1 i art. 20. 

15 M. Pigłowski, Znaczenie jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektyw nowego i global-

nego podejścia, w: Wybrane problemy jakości wyrobów przemysłowych, red. J. Żuchowski, Wy-

dawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2010, s. 26–27. 

16 Ustawa z 30.08.2002…, art. 19, ust. 6. 

17 Ibidem, art. 21, ust. 1. 

18 Decyzja nr 768/2008/EC…, art. R23, ust. 2. 

19 Ustawa z 30.08.2002…, art. 21, ust. 4. 

20 Decyzja nr 768/2008/EC…, art. R24. 
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przeprowadzona (i przez kogo), szczegółowy wykaz wyrobów i zagadnień, 

według których jednostka może prowadzić ocenę zgodności
21

.  

Jednostka oceniająca zgodność, występująca o notyfikację, musi być po-

wołana na podstawie polskiego prawa i posiadać osobowość prawną. Musi być 

niezależna od organizacji i wyrobu, który ocenia. Jednostka ta oraz jej pracow-

nicy zobowiązani są do rzetelności przy prowadzaniu działań związanych  

z oceną zgodności, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i nie mogą być 

poddawani żadnym naciskom, mogącym wpłynąć na wyniki oceny. Jednostka 

musi być zdolna do wykonywania zadań związanych z oceną zgodności w za-

kresie, w którym została notyfikowana. Jednostka oceniająca zgodność musi 

dysponować odpowiednimi pracownikami, mającymi wiedzę i doświadczenie 

odpowiednie do realizacji zadań związanych z oceną zgodności, opisami proce-

dur, zgodnie z którymi prowadzi ocenę zgodności, oraz innymi procedurami 

niezbędnymi do prowadzenia działalności, z uwzględnieniem wielkości, sekto-

ra, struktury przedsiębiorstw, stopnia złożoności technologii ocenianego wyro-

bu, a także masowego lub seryjnego charakteru produkcji
22

. Notyfikowane jed-

nostki certyfikujące po przeprowadzeniu oceny zgodności wydają certyfikat 

zgodności, czyli dokument potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania 

są zgodne z zasadniczymi wymaganiami
23

. 

3. Zakres notyfikacji polskich jednostek oceniających zgodność 

W tabeli 2 przedstawiono typy, nazwy i zakres notyfikacji polskich jedno-

stek. Jednostki ułożono w kolejności alfabetycznej. 

                                                      
21 Komisja Europejska, System informacji o organizacjach…  

22 Decyzja nr 768/2008/EC…, art. R17, ust. 2, 3, 5 i 6. 

23 Ustawa z 30.08.2002…, art. 5, pkt 9. 
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Tabela 2 

Oznaczenie, nazwa i zakres notyfikacji polskich jednostek 

Typ Nazwa i zakres notyfikacji 

NB 2119 Auto-Stoma Patrycjusz Stoma; 2004/22/EC (l) 

NB 2156 Cechtar Sp. z o.o.; 2004/22/EC (l) 

NB 1437 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; 89/686/EC 

(l, p, s), 2000/14/EC (l, p, s); 2006/42/EC (l, p, s) 

NB 1486 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej; 

89/106/EC (l, p, s) 

NB 1462, 

LVD 

Centralny Ośrodek Chłodnictwa; 97/23/EC (l, p), 2006/95/EC (l, p, r), 

2009/142/EC (n) 

NB 1438 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej; 89/106/EEC (l, p, s), 

89/686/EEC (p) 

NB 2039 Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej 

Sp. z o.o.; 89/106/EEC (l) 

NB 2310 Certbud Sp. z o.o.; 89/106/EEC (p) 

NB 2365 Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.; 2008/57/EC (p) 

NB 2330 Dekra Certification Sp. z o.o.; 89/106/EEC (p) 

NB 1465, 

LVD 

Eltest M. Jewtuch Sp. J.; 2004/108/EC (l), 2006/95/EC (l) 

NB 2082 Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o.o.; 2004/22/EC (l) 

NB 2083 Energo-Moc Wzorcownia Sp. z o.o.; 2004/22/EC (l) 

NB 2327 Fabryka Aparatury Pomiarowej „Pafal” SA; 2004/22/EC (l) 

NB 1440 Główny Urząd Miar; 2004/22/EC (l, p), 2009/23/EC (n) 

NB 1453 Główny Instytut Górnictwa; 93/15/EEC (n), 94/9/EC (n), 2006/42/EC (l, p, s) 

NB 2253 Gryfitlab Sp. z o.o.; 89/106/EEC (l) 

NB 1885 Haik Sp. z o.o.; 2004/22/EC (l) 

NB 1547 Inova Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.; 94/9/EC (n) 

NB 2219 Instytut Badawczy Dróg i Mostów; 89/106/EEC (l, p, s) 

NB 1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych; 89/106/EEC (l, p) 

NB 1460, 

LVD 

Instytut Elektrotechniki; 2004/108/EC (l, p), 2006/95/EC (n) 

NB 1452, 

LVD 

Instytut Energetyki; 89/106/EEC (n), 92/42/EEC (l), 97/23/EC (n), 2006/95/EC 

(l, p) 

NB 1467 Instytut Kolejnictwa; 2008/57/EC (l, p) 

NB 1471 Instytut Łączności; 99/5/EC (l) 

NB 1664, 

LVD 

Instytut Logistyki i Magazynowania; 99/5/EC (n), 2004/108/EC (l, p), 

2006/95/EC (l, p) 

NB 2311 Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.;  

89/106/EEC (p) 

NB 1531 Instytut Mechaniki Precyzyjnej; 89/106/EEC (n), 2007/23/EC (p) 

NB 1454, 

LVD 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; 89/106/EEC (p, s), 

2000/14/EC (n), 2004/108/EC (p), 2006/42/EC (l, p, s), 2006/95/EC (n) 

NB 1450, 

LVD 

Instytut Nafty i Gazu; 89/106/EEC (l, p, s), 92/42/EEC (n), 97/23/EC (n), 

2004/22/EC (l, p), 2006/95/EC (n), 2009/142/EC (n) 

NB 1940 Instytut Pojazdów Szynowych Tabor; 2008/57/EC (l) 

NB 1439 Instytut Przemysłu Skórzanego; 89/686/EEC (l, p) 



 Notyfikacja polskich jednostek prowadzących ocenę zgodności… 99 

NB 1405, 

LVD 

Instytut Spawalnictwa; 97/23/EC (n), 2006/95/EC (n), 2009/105/EC (n) 

LVD Instytut Technik Innowacyjnych Emag; 2006/95/EC (n) 

AB Instytut Techniki Budowlanej; 89/106/EEC 

NB 1488 Instytut Techniki Budowlanej; 89/106/EEC (l, p, s) 

NB 1456, 

LVD 

Instytut Techniki Górniczej Komag; 94/9/EC (l, p), 2006/42/EC (l, p), 

2006/95/EC (n), 2009/48/EC (l, p) 

NB 1459, 

LVD 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy; 2000/14/EC (n), 2006/42/EC (l, p), 

2006/95/EC (n) 

NB 1475 Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex; 89/686/EEC (l, p) 

NB 1583 Instytut Technologii Drewna; 89/106/EEC (l), 2006/42/EC (l, p) 

NB 1941, 

LVD 

Instytut Tele- i Radiotechniczny; 2004/108/EC (l, p), 2006/95/EC (n) 

NB 1582 Instytut Transportu Samochodowego; 89/686/EEC (l, p) 

NB 1435 Instytut Włókiennictwa; 89/686/EEC (p), 93/42/EEC (p), 2009/48/EC (l, p) 

NB 1455. 

LVD 

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania; 2000/14/EC (n), 

2004/108/EC (p), 2006/42/EC (p), 2006/95/EC (n) 

NB 2057, 

LVD 

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby Test Sp. z o.o.; 

94/9/EC (p), 2004/108/EC (p), 2006/95/EC (p) 

NB 1827 Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. C. B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła; 

89/106/EEC (l) 

NB 2189 Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. C. Anna Mścichowska Adam 

Mścichowski; 89/106/EEC (l) 

NB 1736 Movares Polska Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Urządzeń i Systemowa 

Sterowania Transportu Szynowego; 2008/57/EC (l) 

NB 1442 Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy; 2004/22/EC (i), 2009/23/EC (n) 

NB 1443 Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku; 2004/22/EC (i), 2009/23/EC (n) 

NB 1444 Okręgowy Urząd Miar w Katowicach; 2004/22/EC (i, s), 2009/23/EC (n) 

NB 1445 Okręgowy Urząd Miar w Krakowie; 2004/22/EC (i), 2009/23/EC (n) 

NB 1446 Okręgowy Urząd Miar w Łodzi; 2004/22/EC (i, p), 2009/23/EC (n) 

NB 1441 Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu; 2004/22/EC (i), 2009/23/EC (n) 

NB 1447 Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie; 2004/22/EC (i), 2009/23/EC (n) 

NB 1448 Okręgowy Urząd Miar w Warszawie; 2004/22/EC (i), 2009/23/EC (n) 

NB 1449 Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu; 2004/22/EC (i), 2009/23/EC (n) 

NB 1461, 

LVD 

Ośrodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.; 94/9/EC (p, s), 

2000/14/EC (p), 2004/108/EC (p), 2006/42/EC (p, s), 2006/95/EC (p) 

NB 2075 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA; 2004/108/EC 

(l, p) 

NB 1451, 

LVD 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Predom-OBR; 92/42/EEC (n), 93/42/EEC (n), 

99/5/EC (n), 2000/14/EC (n), 2004/108/EC (l, p, s), 2006/42/EC (l, p, s), 

2006/95/EC (l, p), 2009/142/EC (n) 

NB 1614 Politechnika Łódzka, Laboratorium Badawcze Katedry Fizyki Budowli i Mate-

riałów Budowlanych; 89/106/EEC (n) 

NB 1975 Politechnika Wrocławska, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, 

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej; 2004/108/EC (l) 

NB 1463, 

LVD 

Polski Rejestr Statków SA; 89/686/EEC (p, s), 94/25/EC (p, s), 96/98/EC (i, p, 

s), 97/23/EC (p, s), 2004/108/EC (i, p, s), 2006/95/EC (p, s), 2009/105/EC (p, s) 

NB 1434, 

LVD 

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji SA; 89/106/EEC (l, p, s), 90/385/EEC  

(l, p, s), 93/42/EEC (l, p, s), 94/25/EC (n), 98/79/EC (l, p, s), 99/5/EC (l, p), 

2004/108/EC (l, p), 2006/42/EC (l, s), 2006/95/EC (n), 2009/48/EC (p, s) 
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NB 2148 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Centralne Laboratorium 

Pomiarowo Badawcze; 2004/22/EC (l) 

NB 2105 PPHU „EN-TECH” Sp. z o.o.; 2004/22/EC (l) 

NB 1548, 

LVD 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów; 97/23/EC (n), 2004/108/EC (p), 

2006/42/EC (p), 1006/95/EC (p) 

NB 1457 Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.; 2000/14/EC (l, p), 

2006/42/EC (p) 

LVD Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych; 2006/95/EC (n) 

NB 2149 Radiotechnika Serwis Sp. z o.o.; 2004/22/EC (l) 

NB 1458, 

LVD 

Simptest Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośródek Badań  

i Certyfikacji Sp. z o.o.; 89/106/EEC (p, s), 2006/42/EC (p), 2006/95/EC (p) 

LVD Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Biuro Badawcze ds. Jakości; 2006/95/EC 

(n) 

NB 1468 Transportowy Dozór Techniczny; 89/106/EEC (p, s), 95/16/EC (n), 97/23/EC (i), 

2000/9/EC (n), 2006/42/EC (p, s), 2008/57/EC (i), 2009/105/EC (i, p), 

2010/35/EU (i, l, p, s) 

NB 1433, 

LVD 

Urząd Dozoru Technicznego; 89/106/EEC (l, p), 92/42/EEC (n), 94/9/EC (i, l, p, 

r, s), 95/16/EC (n), 97/23/EC (n), 2000/14/EC (n), 2004/108/EC (i, l, p), 

2006/42/EC (l, p, s), 2006/95/EC (i, l, p, r, s), 2009/105/EC (n), 2009/142/EC 

(n), 2010/35/EU (i, l, p, s) 

NB 2333 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia; 2007/23/EC (l, p) 

NB 2197 Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych Pozyton Sp. z o.o.; 2004/22/EC 

(l) 

LVD Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o.; 

2006/95/EC (n) 

NB 2255 Zakład Usługowo-Produkcyjny Energiapro-Pomiary Sp. z o.o.; 2004//22/EC (l) 

NB 1436, 

LVD 

Zakłady Badań i Atestacji „Zetom” im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.; 

89/106/EEC (l, p, s), 2004/108/EC (p), 2006/42/EC (p), 2006/95/EC (n) 

NB 2128 Zamojskie Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ENERGOZAM”  

Sp. z o.o.; 2004/22/EC (l) 

Typ jednostki: NB – Notfied Body, AB – Approval Body, LVD – Low Voltage 

Directive; zakres notyfikacji (związany z akredytacją lub oceną jednostki) 

z uwzględnieniem poszczególnych dyrektyw: i – jednostka inspekcyjna, l – 

laboratorium, p – jednostka certyfikująca wyroby, r – jednostka certyfikująca 

osoby, s – jednostka certyfikująca systemy zarządzania, n – brak akredytacji 

lub oceny jednostki albo brak informacji o niej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Komisja Europejska, System informacji  

o organizacjach…  

Większość notyfikowanych jednostek to jednostki typu NB (54 jednostki) 

lub jednocześnie NB i LVD (21). Notyfikowano także cztery jednostki typu 

wyłącznie LVD i tylko jedną jednostkę typu wyłącznie AB. Z Polski w ramach 

dyrektyw nowego podejścia notyfikowano więc 80 jednostek. Znacznie więcej 

jednostek notyfikowały Niemcy (336 jednostek), Włochy (246), Wielka Bryta-
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nia (229), Hiszpania (109) oraz Francja (106). Mniej jednostek notyfikowały: 

Holandia (67), Austria (56), Belgia (52), Szwecja (46) i wszystkie pozostałe 

państwa UE. Notyfikacje z Polski obejmują zdecydowaną większość aktów 

prawnych związanych z nowym podejściem (w tym wszystkie dyrektywy). 

Największa liczba notyfikacji odnosi się do dyrektywy 2006/95/EC dotyczącej 

sprzętu elektrycznego (25 notyfikacji), dyrektywy 89/106/EEC dotyczącej wy-

robów budowlanych (24) i dyrektywy 2004/22/EC dotyczącej przyrządów po-

miarowych (23). 

W ramach pojedynczej dyrektywy notyfikowano 41 jednostek, w ramach 

dwóch dyrektyw – 17 jednostek. Pojedyncze jednostki są notyfikowane w za-

kresie wielu dyrektyw, np. Urząd Dozoru Technicznego (notyfikacja w zakresie 

12 dyrektyw), Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (10), Ośrodek Badawczo- 

-Rozwojowy Predom-OBR i Transportowy Dozór Techniczny (po 8) oraz Pol-

ski Rejestr Statków (7). 

Łącznie wszystkie polskie jednostki mają 183 notyfikacji, jednak w ra-

mach jednej notyfikacji zakres prowadzonej przez notyfikowaną jednostkę oce-

ny zgodności (wynikający z akredytacji lub oceny) jest różny. Przeważnie jest 

to pojedynczy zakres, choć niekiedy jednostka została akredytowana lub oce-

niona w kilku zakresach. Jednak ze względu na duże zróżnicowanie (od jednego 

do nawet pięciu zakresów w ramach pojedynczej notyfikacji), najbardziej wła-

ściwe jest przedstawić je oddzielnie: jednostki certyfikujące wyroby (w ramach 

91 notyfikacji), laboratoria badawcze lub wzorcujące (75), jednostki certyfiku-

jące systemy (38), jednostki inspekcyjne (19) i jednostki certyfikujące osoby 

(3). Brak akredytacji lub oceny jednostki, albo brak informacji o niej, dotyczy 

natomiast 56 przypadków, co stanowi ilościowo 30% wobec wszystkich wspo-

mnianych 183 notyfikacji
24

. 

Podsumowanie 

Pod względem liczby notyfikowanych w ramach dyrektyw nowego podej-

ścia jednostek Polska jest na szóstym miejscu za wszystkimi większymi gospo-

darkami zachodnioeuropejskimi, ale jednocześnie wyróżnia się na tle pozosta-

łych krajów, szczególnie regionu Europy Środkowej i Wschodniej. 

                                                      
24 Komisja Europejska, System informacji o organizacjach… 



102 Marcin Pigłowski 

Polskie jednostki są notyfikowane w zakresie wszystkich dyrektyw nowe-

go podejścia. Dowodzi to zapotrzebowania na tego typu jednostki i wprowa-

dzanie do obrotu (lub użytkowania) na terenie Polski większości wyrobów lub 

zagadnień, odnośnie do których określono wymagania w zakresie nowego po-

dejścia (najwięcej jednak dotyczy sprzętu elektrycznego, wyrobów budowla-

nych i przyrządów pomiarowych). Jednak ze względu na wspólny rynek i zwią-

zaną z nim swobodę przepływu wyrobów na terenie Polski w obrocie lub użyt-

kowaniu mogą się także znaleźć wyroby poddane ocenie przez jednostki z in-

nych krajów. Rozwój gospodarki w zakresie produkcji mógłby się przyczynić 

do wzrostu liczby jednostek notyfikowanych w ogóle, w tym jednostek ocenia-

jących zgodność bardziej złożonych wyrobów, objętych aktami prawnymi doty-

czącymi nowego podejścia. 

Jednostki notyfikowane w zakresie stosunkowo dużej liczby dyrektyw to 

przede wszystkim władze publiczne lub zależne od nich. Większość jednostek 

jest jednak notyfikowana w ramach jednej lub dwóch dyrektyw. Wskazuje to na 

ich wąski rodzaj działalności, związany z wyspecjalizowaniem się w danej 

dziedzinie. Połowa wszystkich notyfikacji (związana z akredytacją lub oceną 

jednostki) dotyczy certyfikowania wyrobów, a około 40% działalności w zakre-

sie badań laboratoryjnych lub wzorcowania. Tylko 20% notyfikacji dotyczy 

certyfikacji systemów zarządzania, znacznie mniej jednostek inspekcyjnych, 

znikoma zaś liczba – certyfikacji osób. Taka struktura notyfikacji dowodzi 

przede wszystkim, że polskie jednostki zajmują się oceną zgodności samych 

tylko wyrobów z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia i związanych  

z nimi norm zharmonizowanych w zakresie dokumentacji oraz badań laborato-

ryjnych. 

Brak wcześniejszej akredytacji lub oceny jednostki (albo brak informacji  

o niej) w przypadku aż 30% notyfikacji (w zakresie niektórych dyrektyw) może 

podważać zasadność istnienia akredytacji w ogóle. Jednostki niemające akredy-

tacji ani niebędące wcześniej poddane ocenie to jednak przede wszystkim takie, 

które zależne są od władz publicznych. Tak więc ich akredytowanie nie zawsze 

jest wymagane przez prawo, jak np. w przypadku jednostek prowadzących 

prawną kontrolę metrologiczną. Ponadto akredytowanie przez inny organ pań-

stwowy, jakim jest Polskie Centrum Akredytacji, także mijałoby się z celem. 

Można także założyć, że konsument powinien mieć zaufanie do rzetelności 

oceny zgodności wyrobów prowadzonej przez organy państwa, nie ma więc 

potrzeby ich akredytowania. 
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THE NOTIFICATION OF POLISH BODIES CARRING  

OUT THE CONFORMITY ASSESSMENT WITHIN 

NEW APPROACH DIRECTIVES 

Summary 

In the introduction of the article presents the legal basis of a new approach to 

technical harmonization and standardization. Then the products and issues covered by 

legal acts of the new approach are presented. In the next part of article the following 

steps leading to the notification of conformity assessment body and general require-

ments for these bodies are presented. Then presents the types, names, and the scope of 

notification of Polish bodies, taking into account the particular directives. In the conclu-

sions emphasizes the particular position of Poland within the number and scopes of 

activities of notified bodies among the another EU countries and the possibility of in-

creasing this number in the future. It also pointed the most distinctive scopes of notifica-

tion. 

Translated by Marcin Pigłowski 





 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 723 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 96 2012 

ANNA WIKTOROWSKA-JASIK 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACYJNA  

W USŁUGACH LOGISTYCZNYCH 

Wprowadzenie 

Rozwój sektora usług jest jedną z podstawowych tendencji kształtujących 

współczesne gospodarki. Sektor ten w sposób bezpośredni lub pośredni oddzia-

łuje na produkcję, wymianę lub konsumpcję dóbr. Jednakże postęp w sektorze 

wymaga ciągłych ulepszeń i zmian w systemach zarządzania i sposobach wyko-

rzystania zasobów. Konieczne są stałe zmiany w poszukiwaniu nowych źródeł  

i możliwości zaspokajania potrzeb. Sprostanie temu wymaga podjęcia działań 

będących nośnikami postępu techniczno-organizacyjnego, czyli innowacji. Są 

one w stanie zwiększyć istniejące efekty, wynikające z zastosowanych rozwią-

zań technicznych, lub tworzyć nowe, właściwe dla danej dziedziny techniki lub 

organizacji. Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, szczególnie organizacyjnych 

w sektorze usług, związane jest zwykle z koniecznością pokonywania wielu 

barier, które nie zawsze związane są z finansami, lecz wynikają z problemów 

zmiany mentalności osób zaangażowanych w proces świadczenia usługi. 

1. Istota innowacyjności 

Definiowanie innowacyjności prowadzi do przedstawienia pojęcia inno-

wacji. Pojęcie to pochodzi od łacińskiego słowa innovare i oznacza tworzenie 
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czegoś nowego. Dlatego też popularna stała się ta definicja innowacji, w której 

podkreślono główny atrybut działalności innowacyjnej, jakim jest tworzenie 

czegoś nowego, praktycznego. Zgodnie z tym podejściem „innowacja jest pro-

cesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee  

i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania”. Według Davida Begga 

innowacje to „zastosowanie nowej wiedzy w procesie produkcji”
1
. Czynnikami 

sprzyjającymi innowacjom są różnego rodzaju bodźce, które pobudzają przed-

siębiorstwo do stosowania usprawnień organizacyjnych. To z kolei sprzyja sto-

sowaniu takich systemów zarządzania, które same w sobie określane są jako 

innowacyjne. Ich podstawową cechą jest zapewnianie przedsiębiorstwu ciągłej 

możliwości wprowadzania innowacji poprzez opracowywanie takich mechani-

zmów, które będą zapewniały w sposób szybki i elastyczny reagowanie na 

wszystkie sygnały rynkowe. Mechanizmy te odbierają sygnały płynące z rynku 

poprzez prowadzenie takich działań, jak np. agresywna polityka marketingowa, 

które zapewnią, a wręcz wymuszą otwarcie się przedsiębiorstwa na wszelkie 

nowości i usprawnienia, warunkując w ten sposób silne narzędzie walki z kon-

kurencją. Współcześnie innowacyjność jest postrzegana jako podstawowe na-

rzędzie walki konkurencyjnej. Uwaga ta odnosi się zarówno do pojedynczych 

przedsiębiorstw, jak i całych sektorów. Interpretacja tego pojęcia wskazuje, że 

oznacza ono pewien zespół cech i właściwości psychicznych człowieka, a wła-

ściwie grup ludzkich, które wyrażają się pozytywnym stosunkiem do nowości, 

jak i zdolnością ich przyswajania, wręcz zdolnością tworzenia. 

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że innowacja to 

wynik działalności intelektualnej człowieka, skierowany na przyspieszenie roz-

woju cywilizacji wskutek wdrażania na rynek nowego produktu lub usługi  

w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb społeczeństwa. Oznacza to, że efek-

tywność działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa w znacznej mierze zależy 

od potencjału intelektualnego jego pracowników oraz możliwości ekonomicz-

nych
2
. Nie bez znaczenia jest również polityka innowacyjna, rozumiana jako 

koncepcja rozwoju firmy, określająca zarówno cel, jak i priorytety obranej stra-

tegii zarządzania. To wszystko w sposób bezpośredni wpływa na poziom poten-

cjału innowacyjnego danego produktu/usługi, którego wartość przesądza o kon-

                                                      
1 D. Begg, S. Fischer, R. Dornsbuch, Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1997, s. 341.  

2 I.N. Semenov, Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, t. 2, Wydawnictwo Uczel-

niane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2004, s. 79. 
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kurencyjności. Potencjał innowacyjny może mieć trzy poziomy: wysoki, średni, 

niski. Zaszeregowanie określonej cechy użytkowej nowego produktu/usługi do 

poziomu wysokiego oznacza, że znaczenie innowacji jest bardzo istotne, wręcz 

radykalne na tle konkurencji. Poprzez to może być wyodrębniony nowy rynek 

towarów lub usług. Wynikiem innowacji tego poziomu mogą być unikatowe 

technologie produkcyjne, zasadniczo zmieniające sytuację na określonym ryn-

ku. Potencjał innowacyjny średni oznacza polepszenie działania poprzez opra-

cowanie nowych linii produkcyjnych w celu rozszerzenia rynku towarów lub 

usług. Niski poziom potencjału innowacyjnego oznacza, że znaczenie innowacji 

ma charakter zmian estetycznych, których zadaniem jest udoskonalanie istnieją-

cych linii produkcyjnych w celu rozszerzenia sprzedaży. Z kolei produkcja in-

nowacyjna określa poziom niepowtarzalności określonego wyrobu/usługi, po-

wstałego w wyniku działalności produkcyjnej, która w sposób istotny odróżnia 

się od już istniejących na rynku wyrobów. Badanie określenia wartości użytko-

wej takiej produkcji innowacyjnej może być wykonane poprzez określenie jej 

wyjątkowości i zapotrzebowania rynkowego na takie rozwiązania. 

2. Innowacyjność w sektorze usług 

Sektor usług to wyodrębniony z otoczenia gospodarczego system podmio-

tów, organizacji i instytucji, których działalność bezpośrednio lub pośrednio 

związana jest ze świadczeniem usług. Jest on uporządkowaną całością, jednak 

obejmuje przedsiębiorstwa o zróżnicowanym zakresie ofertowym, strukturze 

organizacyjnej i wielkości. Cechą charakterystyczną tego sektora jest ogromna 

dynamika zmian, jakie zachodzą w jego strukturze. Niemożliwe jest wskazanie 

wszystkich branż i rodzajów działalności, które na dany moment należą do tego 

sektora. Jak już wspomniano, jest to bardzo niejednorodna struktura gospodarki, 

ale o bardzo elastycznym mechanizmie przystosowywania się do zmian zacho-

dzących w otoczeniu rynkowym. Udział tego sektora w ogólnym rozwoju pol-

skiej gospodarki jest dominujący. Szacuje się, że w sektorze tym pracuje około 

70% wszystkich zatrudnionych i podobnie kształtuje się jego udział w krajo-

wym PKB. Sektor usług jest bardzo czuły na potrzeby rynku i odznacza się 

ogromną sprawnością reagowania na nowe potrzeby, m.in. poprzez łatwość  

w adaptacji innowacji technicznych i organizacyjnych. Należy podkreślić, że  

w sektorze usługowym innowacje różnią się od tych, które pojawiają się  
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w przemyśle. W przemyśle za innowacje przyjmuje się pojawianie się nowych 

rozwiązań związanych z tzw. twardymi innowacjami (nowe rozwiązanie tech-

niczne – wynalazek), natomiast w usługach innowacje są zazwyczaj „innowa-

cjami miękkimi”, tzn. wynikającymi z wdrożenia nowości do działań marketin-

gowych, organizacyjno-zarządczych. Nie oznacza to, że nie występują „inno-

wacje twarde”, np. w usługach portowych itp. Innowacje w usługach należy 

rozumieć jako efekt zmian, jakie zostają wprowadzone w procesie zarządzania 

działalnością usługową, jednak wymierne korzyści tych zmian związane są 

z procesem bezpośredniego świadczenia usługi, czyli w momencie kontaktu 

świadczącego usługę z usługobiorcą. Następuje wówczas integracja czynników 

zewnętrznych z wkładem osobistym czynnika ludzkiego
3
. Należy podkreślić, że 

w usługach za innowacje uznane będą zarówno nowe usługi, jak i nowy sposób 

ich świadczenia lub organizacji. Konieczne jest jednak, aby dana innowacja 

spełniała warunek „nowości”, a przede wszystkim przynosiła określone korzy-

ści ekonomiczne lub społeczne. W przypadku usług ustalenie „nowatorstwa” 

jest dość trudne, gdyż działalność innowacyjna w usługach polega raczej na 

przyswajaniu nowych technologii, podczas gdy przemysł jest ich twórcą. 

W przemyśle innowacje mają swoją genezę w sferze B + R, natomiast innowa-

cje usługowe opierają się w ogromnym stopniu na wiedzy pozyskiwanej z ze-

wnątrz. Często twórcami są sami pracownicy, dlatego też sektor usług wykazuje 

coraz wyraźniejszą aktywność w zakresie działalności innowacyjnej. Podsu-

mowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że innowacyjność w usłu-

gach interpretowana jest jako określone usprawnienie, nowa jakość, jaką odbie-

ra klient, która zarazem przekłada się na wartość rynkową i stanowi podstawę 

do budowania strategii działania przez przedsiębiorstwo usługowe. 

3. Klasyfikacje usług logistycznych 

Usługa logistyczna to czynność wykonana na podstawie umowy przez wy-

specjalizowanego usługodawcę zewnętrznego, polegająca na świadczeniu jed-

nej lub wielu funkcji logistycznych, związanych z wspomaganiem działalności 

                                                      
3 P. Niedzielski, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, w: Przedsię-

biorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak i A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 232. 
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podstawowej usługobiorcy
4
. Każda usługa logistyczna ma wtórny charakter  

w stosunku do procesów podstawowych w transporcie, a popyt na nie jest wy-

nikową zapotrzebowania na te procesy. Oznacza to, że zakres działania usług 

logistycznych nie zaczyna się w momencie zaistnienia potrzeby transportowej, 

ale w sytuacji, gdy jej realizacja wymaga wprowadzenia określonego warunku, 

np. zagwarantowania czasu dostawy czy zaoferowania obsługi opakowań 

zwrotnych. W praktyce powoduje to znaczne trudności w jednoznacznym roz-

różnieniu przedsiębiorstw „czysto” transportowych od logistycznych. Przedsię-

biorstwa transportowe świadczą tylko usługi obejmujące kilka kolejnych czyn-

ności, które muszą mieć miejsce, aby przetransportować ładunek z punktu A do 

wyznaczonego punktu B. Przyjmuje się, że usługa transportowa rozpoczyna się 

od momentu odebrania przesyłki od jej nadawcy, poprzez jej załadunek i prze-

transportowanie w wyznaczone miejsce, gdzie następuje rozładunek i przekaza-

nie przesyłki odbiorcy – jako potwierdzenie zakończenia transakcji. W sytuacji, 

gdy mają miejsce czynności dodatkowe, takie jak magazynowanie, konfekcjo-

nowanie, obsługa celna itp., należy mówić o działalności, która obejmuje 

znacznie szerszy zakres czynności niż transport, czyli logistyce.  

Z tego powodu coraz więcej podmiotów określa się jako logistyczne, gdyż 

bardzo trudno wyznaczyć wyraźną granicę pomiędzy zakresami tych usług. 

Podobne trudności pojawiają się przy próbie sklasyfikowania usług logistycz-

nych. Istnieją klasyfikacje wyróżniające cztery grupy usług, z których pierwsza 

to usługi podstawowe. Są one związane z przemieszczaniem i magazynowa-

niem ładunków. Zalicza się do nich są także usługi konsolidacji dostaw, pako-

wania, konfekcjonowania, obsługę opakowań zwrotnych, polonizację itp. Druga 

grupa to tzw. usługi dodatkowe, do których zaliczane są wszelkie czynności 

związane z realizacją zleceń klientów. Mogą one dotyczyć np. inwentaryzacji 

zapasów, obsługi posprzedażnej, działań marketingowych związanych z promo-

cją, badaniem rynku itp. Trzecią grupę stanowią usługi finansowe, które swoim 

pierwotnym zakresem odbiegają od działalności logistycznej, jednak są nie-

zbędne dla zapewnienia sprawnego przebiegu procesów. Są to różnorodne 

czynności związane z obsługą finansowo-ubezpieczeniową, np. finansowanie 

transakcji, realizacja płatności czy prowadzenie ewidencji finansowej. Ostatnia 

grupa to usługi informatyczne, których zadaniem jest dostarczanie informacji 

                                                      
4 Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski, Biblioteka Logistyka, Poznań 2011, s. 11; zob. 

Logistyka. Teoria i praktyka, red. S. Krawczyk, Difin, Warszawa 2011, s. 204. 
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rynkowych, głównie z zakresu zaopatrzenia i zbytu, a także o przebiegu proce-

sów logistycznych
5
.  

Jak wcześniej wspomniano, w literaturze przedmiotu nie ma powszechnie 

przyjętego podziału usług logistycznych. W opracowaniu pod redakcją M. Cie-

sielskiego znajduje się podział inny od zaprezentowanego powyżej. Co prawda 

usługi podzielono także na cztery grupy, jednak kryterium ich podziału odnosi 

się do określonej sfery działań logistycznych w łańcuchu dostaw
6
. Wyróżnione 

grupy to: usługi spedycyjne, do których zaliczono: doradztwo odnośnie do wy-

boru tras i środków transportu, negocjowanie warunków przewozu – ustalanie 

cen, ubezpieczenie ładunku, przygotowanie dokumentów handlowych itp. Ko-

lejna grupa to usługi transportowe, które z samej istoty polegają na przewozie 

ładunku z zachowaniem warunków wynikających z podatności transportowej 

danego ładunku. Zakres tych usług obejmuje bezpośrednie czynności odnoszące 

się do wyboru gałęzi i środka transportu. Następna grupa to usługi magazyno-

wania, które są związane z zarządzaniem zapasami w magazynach, począwszy 

od przyjęcia, a skończywszy na wydaniu towaru klientowi. Czynności te obej-

mują także wszelkie fazy pośrednie, takie jak: formowanie/rozformowywanie 

jednostek ładunkowych, kompletacja przesyłek zgodnie ze zleceniem klientów, 

sortowanie przesyłek, pakowanie itd. Ostatnia grupa usług została określona 

jako usługi dodatkowe, do których zaliczono wszystkie pozostałe czynności 

niemieszczące się w żadnej z wcześniejszych kategorii, tj. np. tworzenie zesta-

wów promocyjnych, dodawanie kart gwarancyjnych, monitorowanie przesyłek, 

różnorodną sprawozdawczość itp. Należy zaznaczyć, że niezależnie od tego, do 

jakieś kategorii dana usługa zostaje zakwalifikowana, każda z nich na określo-

nym etapie realizacji wymaga wsparcia informatycznego, które warunkuje 

sprawność ich realizacji. Na podstawie tego podziału wyodrębniono dwie kate-

gorie usług. Jedna z nich oparta jest na zasobach, środkach trwałych, a druga na 

umiejętnościach. Te oparte na zasobach to usługi transportu i magazynowania, 

czyli czynności fizyczne, do wykonania których niezbędny jest odpowiedni 

sprzęt i wyposażenie techniczne. Ten rodzaj usług świadczą zazwyczaj przed-

siębiorstwa o tradycyjnej strukturze i zakresie usług (transportowo- 

-przewozowe). W przypadku usług opartych na umiejętnościach warunkiem ich 

realizacji jest posiadanie przez usługodawcę odpowiednich umiejętności plano-

                                                      
5 Logistyka. Teoria…, s. 205. 

6 Rynek usług logistycznych, red. M. Ciesielski, Difin, Warszawa 2005, s. 33. 
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wania, organizowania i nadzoru. W świadczeniu tych usług wyspecjalizowały 

się przedsiębiorstwa sieciowe, które ukierunkowane są na zarządzanie global-

nym łańcuchem podaży. 

4. Innowacje organizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

Innowacje organizacyjne polegają zasadniczo na zmianach w sposobie 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mogą one dotyczyć organizacji pracy czy 

organizacji zarządzania. Nie są związane ze wzrostem kosztów, można nawet 

przyjąć, że są „bezkosztowe”, gdyż dotyczą zwykle struktury organizacyjnej, 

racjonalizacji organizacji lub dostosowania jej do zmieniających się przepisów 

prawa czy wymogów ze strony klientów. Ideą wprowadzania innowacji organi-

zacyjnych jest osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy biznesowymi celami 

działalności przedsiębiorstwa a celami zarządzania jego zasobami, głównie 

potencjałem intelektualnym. Osiągnięcie tego stanu zgodne jest z celem strate-

gicznym działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Dąży ona do restruktury-

zacji przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania do uruchamiania postępu, 

uwalniania od nierotujących zasobów materiałowych itp., poprzez co możliwa 

jest racjonalizacja struktury zasobów. Innowacyjność organizacyjna dotyczy 

głównie opracowania nowych technik organizatorskich lub twórczych adaptacji 

już istniejących, które w widoczny sposób usprawnią procesy zarządzania 

przedsiębiorstwem. Do tego celu wykorzystywane są techniki, które aktywizują 

twórcze myślenie, czyli heurystyczne
7
. Wykorzystanie ich prowadzi do zbudo-

wania takich układów przestrzennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które 

zapewnią optymalne projektowanie, konstruowanie i realizowanie celów. Inno-

wacyjność organizacyjna w dużej mierze związana jest z procesem podejmo-

wania decyzji w zakresie wyboru metod zarządzania przedsiębiorstwem. Decy-

zje te powinny być podejmowane w oparciu o tzw. myślenie lateralne
8
 (nieli-

niowe, niestandardowe, kreatywne, a wręcz alternatywne), czyli takie, w którym 

z założenia odchodzi się od wzorców myślenia znanych i uważanych za logicz-

ne. Ich miejsce zastępuje myślenie oparte na tzw. wolnych, swobodnych skoja-

                                                      
7 Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 38–39. 

8 M. Brzozowski, Twórcze myślenie w metodach zarządzania, Wydawnictwo AE w Pozna-

niu, Poznań 2007, s. 142. 
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rzeniach, którego główną cechą jest elastyczność i giętkość w realizacji pomy-

słów, co skutkuje zazwyczaj przypadkowym wyborem rozwiązania problemu
9
. 

Wybór metod zarządzania ograniczony jest jednak wielkością przedsiębiorstwa, 

sektora, jak również regionu, w którym działa, czy też przynależnością do kor-

poracji. Przebieg procesów innowacyjności organizacyjnej, ich tempo i kieru-

nek uzależnione są od zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, będących 

generatorem twórczego myślenia i szeroko rozumianej kreatywności. Zasięg 

innowacji organizacyjnych jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno istotnych 

rozwiązań systemowych, jak i drobnych usprawnień poprawiających efektyw-

ność pracy danego stanowiska. Może odnosić się do restrukturyzacji funkcjo-

nowania określonego podsystemu (-ów) w przedsiębiorstwie albo jednego za-

dania procesowego. Innowacja organizacyjna związana jest zwykle z wprowa-

dzaniem nowej metody organizacji do biznesowych i praktycznych działań 

przedsiębiorstwa. Objawia się nową organizacją pracy lub też zmianami w rela-

cjach zewnętrznych, gdzie wdrażanie nowych rozwiązań istotnie wpływa na 

wybór strategii działania. Zmiany organizacyjne należy uznać za innowacyjne 

tylko wtedy, gdy wywierają pozytywny, dający się zmierzyć wpływ na wyniki 

przedsiębiorstwa, jak np. wzrost produktywności czy zwiększenie sprzedaży. 

Wszystkie te działania sprowadzają się do tego, że współczesne organizacje 

nieustannie dążą i poszukują sposobów do lepszego wykorzystania istniejącego 

potencjału, m.in. pracy, wiedzy i kapitału. Poprzez te rozwiązania chcą zbudo-

wać nowe formy przewagi konkurencyjnej. Zawsze wiąże się to ze wzrostem 

nakładów na działania prorozwojowe, czyli w sferę B + R (badań i rozwoju), tj. 

edukację, infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego oraz metody ich sku-

tecznego wykorzystania dla celów gospodarczych. 

Usługi logistyczne są zróżnicowane pod względem trudności w organizacji 

oraz wyposażenia technicznego, niezbędnego do jej wykonania. Dlatego też 

innowacyjność organizacyjna w usługach logistycznych postrzegana jest jako 

zmiany, tworzenie czegoś nowego i praktycznego zarówno w sferze usług pro-

stych, jak i złożonych. Ponieważ pierwsze z nich charakteryzują się niskim 

poziomem trudności organizacyjnych i wykorzystaniem odpowiednich urzą-

dzeń, innowacyjność dla nich może objawiać się innym wykonaniem, zorgani-

zowaniem działań często uznanych za standardowe, np. określonym sposobem 

                                                      
9 E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2009, s. 44. 
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użycia maszyn i urządzeń (czynności terminalowe – załadunek, rozładunek 

itp.). Usługi tego rodzaju obejmują czynności wchodzące w skład obsługi pod-

stawowej ładunku. Drugi rodzaj to usługi złożone, wymagające zaangażowania 

większej liczby podmiotów uczestniczących w procesie realizacji oraz łączenia 

funkcji i poziomów wykonania. W tym przypadku innowacyjność organizacyj-

na musi być cechą charakterystyczną, a właściwie domeną ich działania, np. 

łączenie operacji logistycznych z czynnościami w określone sekwencje czasowe 

i zakresy zadaniowe. W ten sposób powstają już bardziej skomplikowane ze-

społy czynności, przechodzące w procesy logistyczne. Poszczególne ich części 

uporządkowane są w czasie, a kolejność ich występowania jest określona.  

W zależności od zakresów zadaniowych zakres tych usług może być różny, 

jednak zasadniczo tworzą one ciąg, na który składają się operacje spedycyjne, 

zaopatrzeniowe i dystrybucyjne, a innowacyjność może dotyczyć każdej z nich 

z osobna lub jako zmiany w całym procesie.  

Odrębną grupą usług logistycznych są usługi świadczone dla sektora TSL. 

Są to usługi złożone, jednak wymagające specyficznych umiejętności, infra-

struktury i środków. Ta grupa usług realizowana jest przez wyspecjalizowane 

podmioty, które mają odpowiednie zaplecze logistyczne, tzn. terminale, maga-

zyny, przeładownie, sprzęt przeładunkowy itp. Przykładem tych usług są usługi 

ekspresowe, terminale przeładunkowe do obsługi transportów intermodalnych 

itp. W tym przypadku innowacyjność organizacyjna identyfikowana jest jako 

indywidualne kreowanie rozwiązań w powiązaniu z aktualnie dostępnymi zaso-

bami ludzkimi, tzn. że na potrzeby danego zlecenia dobiera się każdorazowo 

wykonawców zlecenia. Kolejną grupę stanowią usługi rozszerzone, które obej-

mują czynności wykraczające poza tradycyjnie pojmowane usługi logistyczne. 

W ich przypadku wykonawca usług przejmuje od zlecającego towary, na któ-

rych w imieniu zleceniodawcy i zgodnie z jego oczekiwaniami wykonuje proste 

usługi logistyczne. Możliwe jest także wzbogacanie zakresu usług o określone 

czynności ze sfery produkcyjnej, np. montowanie poszczególnych modułów  

w produkt gotowy, pakowanie produktów itp. Usługi logistyczne zorientowane 

na poziom obsługi to przykład innowacji organizacyjnych. Charakteryzują się 

one przejmowaniem przez usługodawcę logistycznego od dostawcy lub odbior-

cy odpowiedzialności za gwarantowany poziom obsługi. Oznacza to, że usługo-

dawca posiadając niezbędne dane o bieżącym zapotrzebowaniu materiałowym, 
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decyduje o przebiegu procesu zaopatrzeniowego danego zakładu
10

. W tym ob-

szarze znajdują się także usługi logistyczne, ale raczej w postaci bardziej za-

awansowanych pakietów, gdzie następuje proces przejmowania całkowitej od-

powiedzialności za sferę logistyki, łącznie z zarządzaniem łańcuchami dostaw. 

Podsumowanie 

Innowacyjność jest obecnie podstawą utrzymania i rozwoju każdego 

przedsiębiorstwa. W skali globalnej umożliwia postęp cywilizacyjny, zaś  

w skali mikroekonomicznej warunkuje postęp ekonomiczny, poprzez który 

przedsiębiorstwa mogą – dzięki ulepszeniom i zmianom w systemach produkcji 

lub usług – zaspokajać stale zmieniające się potrzeby rynku. Innowacyjność  

w usługach logistycznych odnosi się do usprawnień budujących nową wartość  

z punktu widzenia odbiorcy danej oferty usługowej. Szczególnie wyraźne jest to 

w przypadku innowacyjności organizacyjnej, która warunkuje usprawnienie 

procesów, zwiększenie zaangażowania załogi poprzez zmiany w koordynacji 

przepływów materiałowych i informacyjnych w łańcuchach dostaw.  

ORGANIZATIONAL INNOVATION IN LOGISTICS SERVICES 

Summary 

The article tries to identify the organizational innovation in logistics services. The 

paper presents the characteristics of innovations in services and shows the essence of 

that innovations. It was emphasized that the benefits arising from the existence of inno-

vations in services are measurable only during the direct provision of services. Author 

indicates that according to logistics services the innovative changes effect simple and 

complex services. 

Translated by Anna Wiktorowska-Jasik 

                                                      
10 Usługi logistyczne…, s. 15.  
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Wprowadzenie 

Jedną z korzyści, jakie daje globalizacja, jest łatwość inwestowania na 

wielu różnych rynkach na całym świecie. Jednym z nich jest rynek frachtowych 

instrumentów pochodnych. Łączy on w sobie wady i zalety charakterystyczne 

dla transakcji terminowych ogółem ze specyfiką usług przewozowych oraz 

kontraktów czarterowych w żegludze morskiej. 

1. Istota rynku frachtowych instrumentów pochodnych 

Instrumentami finansowymi, które cieszą się dużym zainteresowaniem na 

wielu giełdach oraz w obrocie pozagiełdowym, są instrumenty pochodne (de-

rywaty). Są to papiery wartościowe, których wartość zależy od ceny innych 

instrumentów, zwanych bazowymi. Instrumentami bazowymi są na przykład 

kursy akcji, indeksy giełdowe, ceny towarów bądź kursy walut
1
.  

Na globalnym rynku finansowym obecne są także derywaty ściśle związa-

ne z sytuacją na rynku żeglugowym. Jest to co prawda rynek niszowy w porów-

naniu z dużą skalą obrotów instrumentami pochodnymi, choćby na indeksy 

                                                      
1 P. Kulpaka, Giełdy w gospodarce, PWE, Warszawa 2007, s. 25. 
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akcji, niemniej jednak stanowi interesującą propozycję zarówno dla uczestni-

ków rynku żeglugowego, jak i inwestorów spoza branży morskiej. Frachtowe 

derywaty są to instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym jest 

wielkość pochodząca z rynku frachtowego. Zmienną tą może być np. stawka 

frachtowa dla określonej relacji przewozowej bądź opłata za czarter na czas. 

Podobnie jak w przypadku większości transakcji terminowych, tak i na tym 

rynku zakłada się pieniężne rozliczenie transakcji, a nie świadczenie usług, 

których wycena była podstawą do zawarcia umowy. 

Przyczyny angażowania się w handel instrumentami pochodnymi dzielone 

są na trzy zasadnicze grupy
2
: 

 hedging; 

 spekulacja; 

 arbitraż. 

Na rynku frachtowych derywatów największe znaczenie mają dwie pierw-

sze z wymienionych przyczyn. Hedging wynika z chęci zabezpieczenia włas-

nych interesów przez podmioty działające na rynku frachtowym. Zabezpiecze-

nie transakcji rzeczywistych polega na zawieraniu przeciwstawnych kontraktów 

nierzeczywistych
3
. Straty na rzeczywistym rynku frachtowym rekompensowane 

są przez zyski na frachtowym rynku instrumentów pochodnych. Dzięki przyję-

ciu przez armatora takiej strategii ograniczane jest ryzyko strat, choć z drugiej 

strony blokowana jest możliwość wysokich zysków w momencie nieoczekiwa-

nego wzrostu stawek frachtowych
4
. Im większa zmienność stawek obserwowa-

na jest na rynku, tym bardziej widoczna staje się chęć zabezpieczenia się przed 

ryzykiem, zgłaszana zarówno przez armatorów, jak i czarterujących. 

Drugim głównym celem uczestniczenia w tym rynku, obok zabezpieczenia 

się przed ryzykiem, jest inwestowanie spekulacyjne nastawione na osiąganie 

ponadprzeciętnych dochodów. Zawieranie transakcji nastawionych na maksy-

malizację zysku może być korzystnym zjawiskiem dla rynku. Dzięki nim obroty 

na rynku rosną, a inwestorzy zaangażowani także w rzeczywiste usługi trans-

                                                      
2 K. Mejszutowicz, Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje, GPW, War-

szawa 2008, s. 40.  

3 Czyli takich, które są tylko rozliczane pieniężnie, a nie wiąże się z nimi fizyczne świad-

czenie usług. 

4 M. Kavussanos, I. Visvikis, FFAs can stabilise revenue, „Lloyd’s Shipping Economist” 

2003, No. 7. 
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portowe, widząc wyższą płynność rynku, częściej postrzegają rynek jako atrak-

cyjne narzędzie. 

Podmioty zainteresowane uczestniczeniem w obrocie tego typu instrumen-

tami to oczywiście przede wszystkim armatorzy, czarterujący i właściciele ła-

dunków, czyli strony, które są obecne na rynku frachtowym i są zaangażowane 

w fizyczny przewóz ładunków drogą morską. Oprócz nich pochodnymi instru-

mentami frachtowymi zainteresowana jest także grupa podmiotów, która nie ma 

nic wspólnego z organizacją przewozów morskich. Są to banki, instytucje fi-

nansowe i fundusze inwestycyjne, których głównym celem jest inwestowanie 

środków finansowych w przedsięwzięcia o zadowalającej stopie zwrotu z kapi-

tału. 

Podobnie jak na innych rynkach kapitałowych, handel instrumentami po-

chodnymi bazującymi na wycenie stawki frachtowej może być realizowany na 

dwa sposoby. Pierwszy z nich odbywa się na rynku pozagiełdowym
5
 (over-the- 

-counter – OTC), a drugi opiera się na korzystaniu z usług izb rozrachunko-

wych (clearing houses)
6
. 

Najważniejszą kwestią na rynku derywatów jest wybór instrumentu bazo-

wego, który cieszyłby się dużym zaufaniem inwestorów odnośnie do rzetelności 

jego wyceny. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa Giełda Bałtycka (Baltic Ex-

change) w Londynie. Publikuje ona wartości stawek frachtowych i indeksów, 

które ze względu na wiarygodną i niezależną wycenę nie budzą wątpliwości 

uczestników rynku i dzięki temu są powszechnie uznawanym instrumentem 

bazowym.  

Giełda Bałtycka od wielu lat angażuje się w rozwój rynku frachtowych de-

rywatów. Pierwszym krokiem mającym na celu budowę tego rynku było stwo-

rzenie indeksu BDI
7
. Obecnie rola indeksu BDI polega głównie na spełnianiu 

funkcji informacyjnej, natomiast zasadniczą przyczyną jego stworzenia 

(w 1985 r.) było umożliwienie zawierania w oparciu o niego transakcji termi-

nowych. W tym celu w 1985 roku na Giełdzie Bałtyckiej powołano Bałtycki 

Międzynarodowy Frachtowy Rynek Terminowy (The Baltic International 

                                                      
5 Kontrakty nie są przedmiotem obrotu na żadnej giełdzie, a zainteresowane strony dokonu-

ją transakcji za pośrednictwem maklera. 

6 B. Parker, NYMEX moves on FFAs, „Lloyd’s Shipping Economist” 2005, No. 9. 

7 Do 1999 r. BFI – Baltic Freight Index. 
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Freight Futures Market  BIFFEX)
8
. Jego zadaniem było umożliwienie zawie-

rania transakcji, w których kupujący i sprzedający kontrakt zobowiązują się do 

pieniężnego rozliczenia w przyszłości, a jego wysokość będzie zależna od 

zmiany wartości instrumentu bazowego. Instrumentem tym był indeks BDI, 

którego punkt miał wartość 10 USD
9
. Pierwsze lata funkcjonowania BIFFEX 

były obiecujące, ale w następnych zainteresowanie stopniowo spadło. Z tego 

powodu BIFFEX zawiesił swą działalność. Nie oznacza to jednak, że zastoso-

wanie transakcji terminowych na rynku frachtowym nie było właściwe. Okazało 

się jedynie, że choć na rynku potrzebny jest ten rodzaj transakcji, to muszą one 

mieć inny kształt.  

W kolejnych latach stopniowy wzrost obrotów frachtowymi derywatami 

odbywał się przede wszystkim poprzez sieć brokerów, którzy włączyli ten ro-

dzaj transakcji do obszaru swoich zainteresowań. Do roku 2011 Giełda Bałtyc-

ka nie podejmowała się reaktywacji giełdy umożliwiającej obrót frachtowymi 

instrumentami pochodnymi. Pełniła za to ważną rolę promującą ten rodzaj 

transakcji, a także szacowała i publikowała wartości stawek, które dla większo-

ści podmiotów były wiarygodnym instrumentem bazowym.  

Obecnie obrót frachtowymi derywatami nie jest skoncentrowany w jed-

nym miejscu, na jednej giełdzie. Kupujący i sprzedający są skupieni wokół 

brokerów i izb rozrachunkowych. Najbardziej znane giełdy zaangażowane  

w ten rynek to nowojorska giełda NYMEX i norweski IMAREX
10

. Pierwsza  

z nich, obok bardzo szerokiego wachlarza instrumentów z różnych gałęzi go-

spodarki, w odniesieniu do żeglugi umożliwia obrót derywatami konstruowa-

nymi w oparciu o przewozy suchych i płynnych ładunków masowych. Druga 

działa podobnie, oferując zarówno instrumenty bazujące na rynku zbiornikow-

ców, jak i masowców do przewozu ładunków suchych. Poza tym w swojej ofer-

cie ma także instrumenty tworzone dla rynku artykułów żywnościowych po-

chodzenia morskiego. Obie giełdy w dużej mierze opierają swoją działalność na 

wycenie stawek publikowanych przez Giełdę Bałtycką. 

                                                      
8 W 1986 r. stworzono także rynek terminowy dla zbiornikowców, ale został on w tym sa-

mym roku zawieszony ze względu na zbyt małe zainteresowanie inwestorów. 

9 Od listopada 1999 r. instrumentem bazowym stał się BPI. 

10 Giełdy te są ze sobą powiązane kapitałowo. W 2007 r. NYMEX stał się właścicielem 

15% udziałów IMAREXU. 
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2. Przesłanki utworzenia platformy Baltex 

W roku 2011 Giełda Bałtycka uruchomiła nowe konkurencyjne rozwiąza-

nie w postaci internetowej platformy ułatwiającej zawieranie transakcji termi-

nowych wyłącznie dla suchych ładunków masowych. Platforma Baltex dedy-

kowana jest wyłącznie frachtowym derywatom i stanowi próbę koncentracji 

handlu na tym rynku. Jej zadaniem, podobnie jak w przypadku większości 

giełd, jest ułatwienie obrotu i przyczynienie się do większej płynności rynku. 

Baltex proponuje nowe rozwiązania jakościowe usprawniające obrót, a przy 

tym nieburzące dotychczasowej organizacji całego rynku. Jej celem nie jest 

zmiana architektury rynku frachtowych derywatów. Umożliwia stronom funk-

cjonowanie w dotychczasowej sieci powiązań handlowych, a jednocześnie two-

rzy wiele ułatwień, które mogą się przyczynić do większej aktywności inwesto-

rów na tym rynku w przyszłości.  

Można wskazać kilka bezpośrednich przyczyn powstania Baltexu. Niektó-

re z nich są ze sobą powiązane, a korzeni większości należy upatrywać w świa-

towym kryzysie finansowym z 2008 roku. Pierwszą z nich jest towarzyszący 

problemom światowych rynków finansowych gwałtowny spadek stawek frach-

towych w 2008 roku, który uświadomił wielu armatorom konieczność zabez-

pieczania się przed zmianami cen na rynku realnym. 

Frachtowe derywaty mogą stanowić interesujące rozwiązanie nie tylko ja-

ko zabezpieczenie strat w czasie dekoniunktury żeglugowej. Wychodzenie  

z kryzysu finansowego może skłaniać inwestorów spoza rynku żeglugowego do 

poszukiwania nowych rynków i instrumentów, które mogłyby przynosić wysoki 

zwrot z kapitału. Być może niektórzy uznają, że rynek ten jest bardziej wiary-

godny i przejrzysty niż branże i instrumenty, które kryzys finansowy ujawnił 

jako obarczone zbyt wysokim ryzykiem. Atrakcyjność Baltexu nie zależy od 

sytuacji panującej na realnym rynku frachtowym. Rynki terminowe mają to do 

siebie, że stwarzają możliwość osiągania zysków niezależnie od koniunktury. 

Giełda Bałtycka – jako instytucja od setek lat ciesząca się renomą – może 

swoim autorytetem dawać gwarancję rzetelności i neutralności wyceny instru-

mentów bazowych. Dla Giełdy Bałtyckiej uruchomienie Baltexu to także nowy 

sposób umocnienia swej pozycji na rynku. Jak już wspomniano, giełda ta od lat 

podejmowała próby rozpowszechnienia handlu frachtowymi derywatami. Bal-

tex może być nowym narzędziem służącym wciąż tej samej idei promocji frach-

towych instrumentów pochodnych.  
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Baltex za jeden z głównych celów stawia sobie pozyskanie jak największej 

liczby uczestników. Stworzenie funkcjonalnego systemu do handlu online ma 

służyć pozyskaniu także takich inwestorów, którzy nie są związani z rynkiem 

żeglugowym. Dla inwestorów, którzy angażują się w rynki papierów warto-

ściowych, surowców bądź forex, poszukiwanie zysków na rynku frachtowych 

derywatów może być równie atrakcyjne. Dla funduszy hedgingowych typowe 

jest poszukiwanie nowych instrumentów i jak największych zysków na różnego 

rodzaju rynkach. Warunkiem wejścia na nowy rynek bywa często gwarancja 

przejrzystych warunków zawierania transakcji i duża płynność rynku, która 

zapewni możliwość wyjścia z rynku w dowolnym momencie. Takie warunki 

chce zapewnić Baltex. Tak więc z jednej strony fundusze inwestycyjne są na 

tym rynku potrzebne, by zwiększyć płynność, a z drugiej – będą zainteresowane 

wejściem dopiero, gdy ta płynność będzie dla nich odpowiednia.  

Pojęcie spekulacji bywa kojarzone negatywnie. Dzieje się tak po części ze 

względu na doświadczenia związane z ostatnim kryzysem finansowym. Pomi-

mo to dla podmiotów zaangażowanych w obrót frachtowymi instrumentami 

pochodnymi wysoka liczba spekulantów (definiowanych jako inwestor podej-

mujący ryzyko w celu osiągnięcia wysokich zysków) jest korzystna. Duża licz-

ba uczestników gwarantuje wysoką płynność rynku. Jej brak jest jednym z pod-

stawowych czynników zniechęcających inwestorów do angażowania się w dany 

rynek. Gdyby Baltex zdobył popularność oznaczającą większą płynność rynku 

frachtowych instrumentów pochodnych, przyniosłoby to korzyści również ar-

matorom i czarterującym zabezpieczającym się przed zmianami cen na rynku 

realnym. 

Jedną z przesłanek powstania Baltexu były zapowiadane uregulowania 

prawne, dotyczące nadzoru nad rynkiem handlu derywatami. Pozagiełdowy 

niekontrolowany obrót instrumentami pochodnymi traktowany jest jako jedna 

z przyczyn światowego kryzysu finansowego, dlatego należało oczekiwać pew-

nych kroków, polegających na wprowadzeniu większej kontroli ze strony 

państw. Sygnały o tym, że obostrzenia na tym rynku się pojawią, były widoczne 

w roku 2009 na szczycie G20 w Toronto. Celem nowych regulacji podejmowa-

nych przez USA i Unię Europejską jest oczywiście dążenie do zapewnienia 

większego bezpieczeństwa rynków finansowych, co ma zapobiec ewentualnym 

kolejnym kryzysom finansowym. W USA nowe regulacje ograniczające swo-

bodę inwestowania m.in. w instrumenty pochodne zostały wprowadzone 

w czerwcu 2010 roku pod zwyczajową nazwą Aktu Dodda-Franka. W marcu 
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2012 roku Parlament Europejski przegłosował rozporządzenie wprowadzające 

większą kontrolę rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W ramach 

jednego z ważniejszych postanowień narzucono obowiązek korzystania z usług 

centralnych izb rozrachunkowych przy zawieraniu transakcji OTC. Poza tym 

wszystkie zawierane transakcje OTC mają być centralnie rejestrowane
11

. Baltex 

spełnia wymagania narzucone przez Financial Services Authority z Wielkiej 

Brytanii. Wymagane standardy spełnia jako platforma obrotu instrumentami 

finansowymi (Multilateral Trading Facility).  

3. Organizacja obrotu na platformie Baltex 

Wśród zalet korzystania z Baltexu wskazuje się
12

: 

 transparentność cen;  

 zachowanie anonimowości inwestorów; 

 płynność rynku; 

 elastyczną współpracę z brokerem; 

 automatyczne połączenie z izbami rozrachunkowymi; 

 możliwość wyboru izby rozrachunkowej.  

Warto do tej grupy zalet dodać jeszcze jedną, a mianowicie gwarancję 

uczestniczenia w obrocie, który jest nadzorowany przez uprawnione instytucje 

finansowe. Spełnienie wymagań stawianych przez nadzór finansowy daje pew-

ność, że rynek ten jest tak samo wiarygodny jak inne.  

Zaletą Baltexu jest także to, że bazuje na instrumentach wycenianych nie 

przez pojedynczego brokera, lecz przez cały ich system, opracowany i prowa-

dzony przez Giełdę Bałtycką. Ta niezależność jest doceniana na rynku, na co 

dowodem może być fakt, że również inne podmioty z tego rynku jako instru-

menty bazowe przyjmują wyceny stawek frachtowych i opłat czarterowych 

publikowane przez Giełdę Bałtycką. 

Baltex umożliwia zawieranie transakcji w czasie rzeczywistym, czyli na 

podobnych zasadach, jakie proponuje choćby system ciągły obrotu na GPW  

w Warszawie. Złożone oferty kupna i sprzedaży na bieżąco widoczne są na 

                                                      
11 www.wyborcza.biz, 29.03.2012. 

12 www.balticexchange.com/default.asp?action=article&ID=6923, 1.03.2012. 
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ekranach komputerów zalogowanych użytkowników
13

. Dzięki temu potencjalni 

inwestorzy mogą łatwo wejść do gry. Co więcej, daje to też pogląd o stanie 

rynku podmiotom, które chcą tylko śledzić tendencje występujące na rynku  

i nastroje dotyczące przyszłości. 

Rodzi się w związku z tym pytanie, czy Baltex można nazwać giełdą elek-

troniczną. Sami założyciele – Giełda Bałtycka w Londynie – unikają tego sfor-

mułowania. Mówi się raczej o handlu za pośrednictwem ekranu (screen tra-

ding). Łatwiej jest opisywać ten sposób handlu, charakteryzując jego funkcjo-

nalność, a nie nadając mu etykietę giełdy. Zresztą Giełda Bałtycka także nie 

funkcjonuje w sposób typowy dla giełdy. Co zatem różni platformę Baltex od 

typowych giełd papierów wartościowych? Platforma Baltex nie jest stroną pod-

czas zawierania transakcji. Jej funkcją jest tylko pomoc świadczona inwestorom 

w płynnym obrocie frachtowymi derywatami. Transakcje w dalszym ciągu mo-

gą być realizowane przez brokerów (system umożliwia wybór brokera) lub bez-

pośrednio przez inwestora. Można wybierać brokera dla poszczególnych trans-

akcji lub w ustawieniach standardowych systemu zadeklarować stałą współpra-

cę z konkretnym pośrednikiem. W momencie otwierania Baltexu było ich po-

nad dwudziestu. Stanowią oni grupę najbardziej aktywnych brokerów na tym 

rynku
14

.  

Baltex umożliwia także wybór izby rozrachunkowej. Izby rozrachunkowe 

mają w swojej ofercie rozliczanie transakcji zawieranych na wielu różnych ryn-

kach, tj. towarowych, walutowych, rynkach energii. Niektóre z nich rozliczają 

także derywaty z rynku frachtowego. Zadaniem izby jest rozliczanie wartości 

pozycji na koniec każdego dnia. Największe izby rozrachunkowe, które zajmują 

się obsługą frachtowych derywatów, to: 

 LCH Clearnet; 

 NOS Clearing; 

 SGX Asiaclear; 

 CME. 

Pierwsze trzy spośród nich pokrywają ponad 95% handlu frachtowymi in-

strumentami pochodnymi na świecie, który odbywa się z wykorzystaniem usług 

                                                      
13 Wszyscy użytkownicy muszą być członkami Giełdy Bałtyckiej. 

14 Np. Cargill, BHP Billiton, Toepfer, Navios. 
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clearingowych
15

. Pierwsze dwie izby funkcjonują już w ramach platformy Bal-

tex. Docelowo mają się na niej znaleźć wszystkie cztery izby. 

Instrumenty pochodne notowane przez Baltex to przede wszystkim kon-

trakty typu forward – FFA (Forward Freight Agreements). Ponadto Baltex pro-

ponuje także opcje oraz transakcje typu spread, oparte na kontraktach FFA
16

. 

Kontrakty FFA można podzielić na trzy główne grupy: 

 oparte na stawkach frachtowych obowiązujących w danych relacjach 

przewozowych; 

 oparte na czarterach na czas podróży; 

 oparte na średniej wycenie kilku czarterów na czas. 

Instrumenty zaprezentowano w tabeli 1. Widać, że jedną z podstawowych 

informacji charakteryzujących dany kontrakt jest nośność statku. Najliczniejszą 

grupę stanowią kontrakty dedykowane największym masowcom z segmentu 

Capesize.  

Podstawową jednostką obowiązującą przy zawieraniu kontraktów FFA jest 

lot. Jest on definiowany na dwa sposoby w zależności od rodzaju kontraktu.  

W przypadku, gdy kontrakt dotyczy czarteru na czas podróży oraz czarteru na 

czas, lot stanowi jeden dzień czarteru (wycena w USD za dzień). Natomiast  

w odniesieniu do kontraktów opierających się na czarterze na podróż lot jest 

definiowany jako 1000 t ładunku (cena w USD za tonę). 

Interesujący jest obraz rynku frachtowych derywatów z rozbiciem na seg-

menty w zależności od kategorii wielkości statków, których dotyczy. Najwięk-

szym zainteresowaniem cieszą się kontrakty związane z największymi jednost-

kami – capesize. Im mniejsza nośność statków, tym mniejsza liczba kupowa-

nych i sprzedawanych jednostek (lotów). Zależności te kształtują się podobnie 

zarówno w odniesieniu do transakcji zawieranych z wykorzystaniem platformy 

Baltex, jak i bez jej pośrednictwa. Przykładowe wielkości obrotów szacowane 

dla całego rynku kontraktów FFA pokazano w tabeli 2. Jednocześnie widać 

w niej proporcje pomiędzy liczbą transakcji OTC a zawartych z wykorzysta-

niem usług clearingowych. Dla ładunków masowych suchych informacje te są 

                                                      
15 www.thecleartrade.com, 30.03.2012. 

16 Transakcje typu spread wykorzystują różnice w cenach kontraktów, które w pewien spo-

sób są ze sobą powiązane. Na platformie Baltex możliwe jest zawarcie tego typu transakcji  

z wykorzystaniem różnych dat wygasania kontraktów lub w oparciu o kontrakty na różne relacje 
przewozowe bądź czartery. 
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publikowane przez Giełdę Bałtycką w ujęciu tygodniowym. W 11. tygodniu 

2012 roku udział transakcji objętych usługami clearingowymi wynosił 98,3%. 

Tabela 1 

Kontrakty terminowe znajdujące się w obrocie na platformie Baltex 

Kontrakty oparte na stawkach frachtowych obowiązujących  

w danych relacjach przewozowych 

C3 – Capesize, Tubarao – Qingdao 

C4 – Capesize, Richards Bay – Rotterdam 

C5 – Capesize, Zach. Australia – Qingdao 

C7 – Capesize, Bolivar – Rotterdam 

C8 – Capesize, transatlantycka podróż okrężna 

C9 – Capesize, Europa – Bliski/Daleki Wschód 

Kontrakty oparte na czarterach na czas podróży 

P1A – Panamax, transatlantycka podróż okrężna 

P2A – Panamax, podróż z portu europejskiego (z zasięgu między Skandynawią a Gibraltarem) 

na Daleki Wschód 

P3A – Panamax, podróż przez Pacyfik (odbiór i zwrot statku w porcie z zasięgu Japonia  

– Korea Pdn.) 

S7 – Supramax, podróż z portu na wschodnim wybrzeżu Indii do Chin 

Kontrakty oparte na uśrednionych czarterach na czas dla segmentów statków 

Capesize 

Panamax 

Supramax 

Handysize 

Źródło: opracowanie na podstawie: Baltex Trading Rules, Baltic Exchange Derivatives 

Trading Limited, styczeń 2012. 

Tabela 2 

Wielkości obrotów kontraktami FFA dla suchych ładunków masowych  

w 11. tygodniu 2012 roku 

Segment 

masowców 

Transakcje objęte usługami 

izb rozrachunkowych (loty) 

Transakcje OTC 

(loty) 

Suma 

(loty) 

Capesize 15 651 270 15 921 

Panamax 8629 0 8629 

Supramax 2170 180 2350 

Handysize 0 0 0 

Suma 26 450 450 26 900 

Źródło: www.balticexchange.com, 19.03.2012. 
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Jeszcze bardziej dominacja transakcji rozliczanych przez izby rozrachun-

kowe widoczna jest na podstawie danych zawartych w tabeli 3. Przedstawione 

w niej obroty w 12. tygodniu 2012 roku wskazują, że transakcje te stanowiły 

100% obrotów. Porównanie danych z obu tabel obrazuje, jak dużą zmiennością 

charakteryzuje się badany rynek. Z tygodnia na tydzień liczba kupowanych  

i sprzedawanych lotów spadła o ponad połowę. Największa zmienność dotyczy 

segmentu capesize. W ciągu dwóch prezentowanych tygodni liczba sprzeda-

nych lotów dla największych masowców spadła aż o 65%. Wybrane do analizy 

tygodnie są typowym obrazem wahań charakteryzujących ten rynek.  

Tabela 3 

Wielkości obrotów kontraktami FFA dla suchych ładunków masowych  

w 12. tygodniu 2012 roku 

Segment 

masowców 

Transakcje objęte usługami 

izb rozrachunkowych (loty) 

Transakcje OTC 

(loty) 

Suma 

(loty) 

Capesize 5658 0 5658 

Panamax 4797 0 4797 

Supramax 2225 0 2225 

Handysize 30 0 30 

Suma 12 710 0 12 710 

Źródło: www.balticexchange.com., 3.03.2012.  

Podsumowanie 

Inwestowanie we frachtowe instrumenty pochodne nie jest powszechne  

i prawdopodobnie nigdy nie będzie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, 

jak kontrakty oparte na indeksach akcji, walutach czy akcjach pojedynczych 

spółek z branż od dawna obecnych na giełdach papierów wartościowych.  

W dużej mierze jest to spowodowane tym, że inwestowanie w kontrakty termi-

nowe na rynku frachtowym wymaga nie tylko wiedzy z zakresu inżynierii fi-

nansowej, lecz jednocześnie znajomości specyfiki rynków frachtowych. Po 

części również ze względu na to, że instrumenty oparte na wycenie usług dopie-

ro budują swoją pozycję na światowych giełdach. Nowe rozwiązanie w postaci 

platformy do elektronicznego obrotu frachtowymi derywatami może sprzyjać 
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koncentracji obrotu tymi instrumentami oraz przyczynić się do wzrostu obrotów 

na tym rynku. 

TRADE IN FREIGHT DERIVATIVES WITH THE USE 

OF THE BALTEX PLATFORM 

Summary 

Freight derivatives are securities whose price is dependent upon freight rate or 

evaluation of charter party. 

The traders of freight derivatives are placed in one of two groups:  

 hedgers who have an interest in the underlying asset and are seeking to hedge 

out the risk of price changes, 

 speculators, who seek to make a profit by predicting market moves. 

Dry freight derivatives can be traded on Baltex – a Multilateral Trading Facility 

developed by the Baltic Exchange in 2011. The article presents the main reasons for 

creating Baltex, instruments which are traded and rules of operation. 

Translated by Natalia Wagner 
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EDUKACJA I WIEDZA FINANSOWA  

A ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI 

Wprowadzenie 

W ostatniej dekadzie nastąpił bardzo szybki rozwój rynku usług finanso-

wych. Niestety, edukacja finansowa w większości krajów nie nadążała za zmia-

nami finansowej rzeczywistości. Łatwość i szybkość, z jaką kryzys na rynku 

kredytów hipotecznych w USA rozprzestrzenił się na inne kraje, należy tłuma-

czyć nie tylko globalnym charakterem rynków finansowych, ale również bra-

kiem podstawowej wiedzy konsumentów na temat racjonalnego gospodarowa-

nia własnymi finansami. Łatwość, z jaką ludzie popełniali błędy w zarządzaniu 

finansami osobistymi oraz odczuwalne przez konsumentów skutki kryzysu fi-

nansowego skłaniają do podjęcia głębszej dyskusji na temat potrzeb społeczeń-

stwa związanych z edukacją finansową. Świadomość niedostatku edukacji fi-

nansowej mają obecnie rządy większości krajów, w tym urzędnicy Komisji 

Europejskiej i OECD
1
. 

Celem artykułu jest przedstawienie przyczyn wzrostu znaczenia edukacji 

finansowej oraz roli wiedzy i świadomości finansowej w zarządzaniu finansami 

osobistymi. Treść artykułu koncentruje się również na identyfikacji podstawo-

                                                      
1 Por. A. Atkinson, F. Messy, Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / Inter-

national Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on 
Finance, Insurance and Private Pensions No. 15, OECD Publishing, 2012. 



128 Adam Barembruch 

wych inicjatyw związanych z edukacją z zakresie finansów osobistych w Polsce 

oraz problemów związanych z pomiarem jej efektywności. 

1. Podstawowe pojęcia 

Poniżej zdefiniowane zostały cztery podstawowe pojęcia istotne dla treści 

artykułu, tj. edukacja, wiedza, świadomość finansowa oraz zarządzanie finan-

sami osobistymi. 

Przez pojęcie edukacja finansowa rozumie się podejmowanie szeroko za-

krojonych działań, mających na celu upowszechnianie wiedzy oraz wykształce-

nie pozytywnych nawyków wśród obywateli, prowadzących do podejmowania 

właściwych decyzji w zakresie zarządzania ich osobistymi finansami oraz efek-

tywnego dysponowania posiadanymi środkami finansowymi, zgodnie z obec-

nymi i przyszłymi potrzebami ekonomicznymi
2
. Edukacja finansowa powinna 

być postrzegana jako proces ciągły (life long), który umożliwia nabywcom 

usług finansowych podejmowanie świadomych decyzji, a pośredników finan-

sowych motywuje do konstruowania inteligentnych produktów
3
. Edukacja fi-

nansowa umożliwia wykształcenie wśród społeczeństwa świadomości finanso-

wej (financial literacy, financial capability), aby obywatele zdawali sobie spra-

wę z możliwości i zagrożeń, które są związane z produktami finansowymi
4
. 

Należy wyraźnie rozróżnić działania podejmowane w zakresie edukacji finan-

sowej od poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa. Wiedza z zakresu finan-

sów osobistych to ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umie-

jętnością ich wykorzystywania. Stanowi ona fundament, na bazie którego osoby 

fizyczne zarządzają własnymi finansami, ale również rozwijają inne kompeten-

cje życiowe
5
.  

                                                      
2 www.microfinanceopportunities.org, za: M. Iwanicz-Drozdowska, A. Matuszyk, A. No-

wak, R. Kitala, Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów 
wysoko rozwiniętych, raport z badań, Warszawa 2009, s. 9. 

3 Financial education and better acccess to adequate financial serwices, Report, EU Pro-

ject FES, Vuenna 2007, s. 3. 

4 The importance of financial education, Policy Brief, lipiec 2006, OECD. 

5 Kompetencje życiowe – umiejętności (zdolności) umożliwiające człowiekowi pozytywne 

zachowania przystosowawcze, dzięki którym skutecznie radzi sobie z zadaniami (wymaganiami)  

i wyzwaniami codziennego życia; por. Life skills education in schools (WHO/MNH/PSF/93.A 
Rev. 1); WHO, Genewa 1993. 
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Zarządzanie finansami osobistymi natomiast to złożony proces, na który 

składa się: planowanie, organizowanie, motywowanie (automotywowanie) 

i kontrolowanie zasobów materialnych i niematerialnych będących w dyspozy-

cji osób fizycznych (gospodarstwa domowego). Proces ten polega na podejmo-

waniu działań pozwalających na utrzymanie bieżącej i długoterminowej płyn-

ności oraz na efektywną realizację celów
6
. 

2. Przyczyny rosnącego znaczenia edukacji i wiedzy finansowej 

Solidna wiedza na temat finansów osobistych uznawana jest za bardzo 

ważną zarówno na poziomie UE, jak i globalnym. W sprawozdaniu poświęco-

nym jednolitemu rynkowi Europy XXI wieku Komisja Europejska (KE) określa 

edukację finansową jako zasadniczy element podejmowanych wysiłków na 

rzecz zapewnienia, by wspólny rynek przynosił korzyści obywatelom europej-

skim, w szczególności przez umożliwienie im wyboru najlepszych usług finan-

sowych spośród oferowanych na rynku UE oraz zdobycia podstawowej wiedzy 

na temat finansów osobistych. Zgodnie ze stanowiskiem KE, edukacja finanso-

wa stanowi uzupełnienie środków legislacyjnych służących zapewnieniu kon-

sumentom dostępu do właściwych informacji, właściwego doradztwa, a także 

odpowiedniej ich ochrony
7
. 

Nie tylko na terenie UE, ale w większości krajów na świecie obserwuje się 

rosnące znaczenie edukacji finansowej. Przyczyną takiego zjawiska jest globa-

lizacja rynków finansowych, a także odczuwalne przez konsumentów negatyw-

ne skutki kryzysu finansowego. Postęp techniczny, nowe elektroniczne kanały 

dystrybucji oraz integracja rynków finansowych poszerzyły wachlarz i stopień 

skomplikowania oferowanych instrumentów finansowych oraz możliwości do-

stępu do nich. Na skutek realizacji regulacji unijnych na rzecz ochrony konsu-

menta liczba przekazywanych przez instytucje finansowe informacji wzrosła 

znacznie szybciej niż tempo ich przyswajania oraz wiedza klientów w tym za-

kresie. Niski poziom świadomości finansowej w konfrontacji z ogromną liczbą 

                                                      
6 Por. A. Barembruch, Zarządzanie finansami osobistymi – teoria i praktyka, w: Zarządza-

nie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe 

nr 689, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 50, s. 241 i nast. 

7 Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie edukacji finansowej (COM(2007)0808), 

18.12.2007. 
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informacji powoduje, że wielu nabywców usług nie jest w stanie podejmować 

właściwych decyzji o złożonych produktach finansowych i korzystać w pełni ze 

swoich praw.  

Problem edukacji finansowej jest w ostatnim czasie szczególnie aktualny 

w Polsce w związku z podjętą przez rząd dyskusją nad emeryturami – czyli 

oszczędzaniem długoterminowym, które stanowi podstawowy element zarzą-

dzania finansami osobistymi. Jest to obszar szczególnie ważny, ale i wrażliwy. 

Wagi problemowi długoterminowego oszczędzania nadaje proces starzenia się 

społeczeństwa, a wrażliwości sama istota oszczędzania, która oznacza koniecz-

ność odroczenia bieżącej konsumpcji. Trudno młodych ludzi przekonać o za-

sadności długoterminowego oszczędzania w sytuacji braku wystarczającej wie-

dzy – świadomości wartości pieniądza w czasie i jego wpływu na wartość przy-

szłą. Nie chodzi nawet o wiedzę, w co i jak inwestować, tylko świadomość te-

go, że im dłużej się oszczędza, tym większe są zyski z zainwestowanego kapita-

łu. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki wybranych badań, ukazujące problemy, 

na jakie napotykają konsumenci w związku z brakiem dostatecznej wiedzy  

z zakresu finansów, oraz przyczyny rosnącego znaczenia edukacji finansowej. 

Z danych przedstawionych w tabeli wynikają trzy główne przesłanki do 

zwiększenia zainteresowania problemem edukacji finansowej:  

 dla wielu osób finanse są trudne do zrozumienia nawet w elementar-

nym zakresie;  

 ludzie często przeceniają własną wiedzę na temat usług finansowych;  

 wiele osób nie potrafi planować przyszłości pod względem finanso-

wym lub wybiera niepotrzebne produkty.  

Mimo licznych dowodów niskiego poziomu wiedzy z tej dziedziny, kon-

sumenci w coraz większym stopniu świadomi są faktu, że zrozumienie zagad-

nień finansowych ma coraz większe znaczenie dla ich przyszłości
8
. 

                                                      
8 Por. The Jumpstart Coalition for Personal Financial Literacy, Making the case for finan-

cial literacy, 2007. 
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Tabela 1 

Przyczyny wzrostu znaczenia edukacji finansowej z punktu widzenia konsumentów 

Problem Wyniki badania Źródło 

Dla wielu osób świat 

finansów jest trudny do 

zrozumienia – coraz 

częściej zdają oni sobie 

sprawę, że brakuje im 

podstawowych umie-

jętności, koniecznych 

do zrozumienia i do-

konywania operacji 

finansowych 

Węgry (2007 r.) – 70% responden-

tów nie zna podstawowych termi-

nów finansowych, np. inflacji 

Gecser, 8 steps to teach 

young Hungarians to use 

their money in a smart way, 

wykład, konferencja „Finan-

cial Capability”, Bruksela, 

28 marca 2007 

Francja, Hiszpania, Włochy 

(2006 r.) – znaczna część osób 

o niskich dochodach nie zwraca 

uwagi na różnice w kosztach 

i warunkach usług oferowanych 

przez różne instytucje finansowe  

i nie potrafi ich ocenić 

Nieri, Access to Credit: the 

Difficulties of Households, 

New Frontiers in Banking 

Services, Emerging Needs 

and Tailored Products for 

Untapped Markets, Springer 

Verlag, Berlin 2006 

Ludzie przeceniają 

swoją własną wiedzę 

na temat usług finan-

sowych  

USA (2004 r.) w przeprowadzonym 

badaniu respondenci wysoko ocenili 

własną znajomość zagadnień finan-

sowych, jednak przeprowadzone 

następnie testy wykazywały, że jest 

ona ograniczona 

Mandell, Personal Finance 

Survey of High School Sen-

iors, The Jumpstart Coali-

tion for Personal Financial 

Literacy, 2004 

Australia (2003 r.) – 2/3 responden-

tów uważało, że zna się na zagad-

nieniach finansowych, ale jedynie 

około 1/4 z nich rozumiała znacze-

nie pojęcia procent składany 

ANZ Banking Group, ANZ 

Survey of Adult Financial 

Literacy in Australia, 2003 

Wiele osób nie potrafi 

planować przyszłości 

pod względem finan-

sowym lub wybiera 

produkty, które nie 

odpowiadają ich po-

trzebom 

Wielka Brytania (2006 r.) – w przy-

padku wszystkich grup dochodów 

wiele osób nie planuje przyszłości 

pod kątem finansowym, 70% nie 

jest w żaden sposób zabezpieczo-

nych na wypadek nieoczekiwanego 

spadku swoich dochodów 

Financial Services Authori-

ty, Financial Capability 

 in the UK: Establishing 

a Baseline, 2006 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie 

edukacji finansowej (COM(2007)0808), 18.12.2007. 
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3. Wpływ edukacji i wiedzy finansowej  

na zarządzanie finansami osobistymi 

Edukacja finansowa wpływa w bezpośredni sposób na zasób wiedzy z za-

kresu finansów, ten natomiast decyduje o tzw. świadomości finansowej konsu-

mentów, która z kolei decyduje o jakości zarządzania finansami osobistymi.  

 

 

Rys. 1. Edukacja, wiedza, świadomość finansowa i jej wpływ na zarządzanie finansami 

osobistymi 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykluczenie społ. 

 Edukacja finansowa Wiedza Świadomość finansowa 

Racjonalne zarządzanie finansami osobistymi 

Korzyści indywidualne Korzyści społeczne Korzyści dla gospodarki 

– zrozumienie wartości pieniądza 
w czasie 
– znajomość zasad oszczędzania 
i gospodarowania środkami finan-
sowymi 
– umiejętności przydatne do 
prowadzenia samodzielnego życia 
– planowanie ważnych wydarzeń, 
takich jak: narodziny dzieci, zakup 
nieruchomości 
– lepsze przygotowanie na nie-
przewidziane sytuacje życiowe 
– długoterminowe oszczędzanie na 
emeryturę 
– unikanie oszustw związanych 
z płatnościami 
– ochrona przed zakupem niepo-
trzebnych produktów finansowych 
– świadomość ryzyka 

– zapobieganie proble-
mowi nadmiernego 

zadłużenia, wykluczenia 

finansowego, upadłości 
konsumenta i wyklu-

czenia społecznego 

– zwiększenie stabilności systemu 

finansowego 
– wzrost wydajności sektora 
finansowego 
– wzrost dobrobytu przez zwięk-

szenie konkurencji oraz innowacji 
– wyższe wymagania co do jako-

ści świadczonych usług 
– zwiększenie oszczędności może 
zapewnić finansowanie MŚP 
– generowanie wzrostu gospo-

darczego oraz powstanie nowych 
miejsc pracy 
– organizacje konsumentów mogą 

stanowić przeciwwagę polityczną 

w procesach stanowienia prawa 

Nieracjonalne zarządzanie finansami osobistymi 

Nadmierne zadłu-

żenie 
Wykluczenie finansowe Bankructwo 

Nieracjonalne zarządzanie finansami osobistymi 

Nadmierne zadłużenie Wykluczenie finansowe Bankructwo Wykluczenie społeczne 
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Nieracjonalne zarządzanie finansami osobistymi, wynikające z ograniczo-

nej wiedzy oraz niskiej świadomości finansowej, niesie za sobą negatywne 

skutki zarówno dla konsumentów, społeczeństwa, jak i gospodarki. Na rysun-

ku 1 przedstawiono zależność między edukacją finansową, wiedzą finansową, 

świadomością finansową a zarządzaniem finansami osobistymi.  

Deficyt wiedzy finansowej wpływa bowiem na deficyt finansów gospo-

darstw domowych, a to przekłada się na sytuację gospodarczą w kraju. Nieod-

powiedzialne zarządzanie finansami może prowadzić do nadmiernego zadłuże-

nia
9
, wykluczenia finansowego

10
, upadłości konsumenckiej (bankructwa) czy  

w skrajnym przypadku nawet do wykluczenia społecznego. Warto zaznaczyć 

również, że niska świadomość finansowa ogółu społeczeństwa w zderzeniu  

z szeroką wiedzą finansową wybranych prowadzi do pogłębiania nierówności 

społecznych.  

Jak wynika z rysunku, zapewnienie ludziom odpowiedniej wiedzy finan-

sowej może przynieść korzyści zarówno jednostkom – niezależnie od ich grupy 

wiekowej i poziomu dochodów – jak również gospodarce i społeczeństwu jako 

całości. Edukacja finansowa powinna stanowić uzupełnienie odpowiedniej 

ochrony konsumenta oraz odpowiedzialnego postępowania podmiotów świad-

czących usługi finansowe.  

                                                      
9 Nadmierne zadłużenie jest definiowane jako sytuacja, w której osoba bądź gospodarstwo 

domowe nie jest w stanie spłacać regularnie swojego zadłużenia ze względu na brak równowagi 

w poziomie dochodów i wydatków, łącznie z narosłymi w czasie opóźnieniami w spłacie związa-

nymi z typowymi płatnościami gospodarstwa domowego. Znalezienie się w sytuacji nadmiernego 

zadłużenia może być przyczyną późniejszego wykluczenia finansowego. Por. Bankructwa gospo-

darstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, red. B. Świecka, Difin, Warszawa 

2008. 

10 Wykluczenie finansowe oznacza trudności, jakich doświadczają osoby o niskich docho-

dach i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej (socially disadvantaged), w korzystaniu 

z usług finansowych, które są nim potrzebne. Por. L. Anderloni, Access to Bank Accont and Pay-

mant Services, w: New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for 

Untapped Markets, red. L. Anderloni, M.D. Braga, E.M. Carluccio, Springer-Verlag, Berlin–
Heidelberg 2007. 
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4. Wybrane instytucje oraz inicjatywy wspierające edukację finansową  

w Polsce i na świecie 

4.1.  Instytucje i inicjatywy edukacyjne 

Kwestia edukacji finansowej została poruszona w konkluzjach Rady 

ECOFIN z dnia 8 maja 2007 roku, w których Rada wezwała państwa członkow-

skie do znacznego przyspieszenia podejmowanych przez nie starań zmierzają-

cych do „(…) zwiększenia świadomości gospodarstw domowych na temat ich 

potrzeby uzyskania właściwych informacji i edukacji (…)”. Celem działań KE 

jest ułatwienie zainteresowanym stronom opracowania programów edukacji 

finansowej poprzez: 

 uświadamianie potrzeby zwiększenia poziomu wiedzy z zakresu finan-

sów; 

 zachęcanie do świadczenia w UE wysokiej klasy usług w zakresie edu-

kacji finansowej, w tym wymiany najlepszych praktyk, a także wspie-

ranie tego typu działalności; 

 opracowanie określonych praktycznych środków pomocniczych służą-

cych osiągnięciu tych celów. 

Wiedza z dziedziny zarządzania finansami osobistymi jest przekazywana 

konsumentom przez wiele różnych podmiotów, począwszy od krajowych orga-

nów władzy publicznej (ministerstw, organów nadzoru rynku, urzędów, banków 

centralnych) przez instytucje prywatne (przedsiębiorstwa sektora finansowego), 

stowarzyszenia, fundacje, zrzeszenia branżowe, władze oświatowe aż po po-

szczególne instytuty badawcze, koła naukowe, media i portale internetowe. 

Na tle inicjatyw międzynarodowych należy wyróżnić realizowany pod pa-

tronatem OECD program IGFE (International Gateway for Financial Educa-

tion). Wśród wielu inicjatyw UE na rzecz edukacji finansowej konsumentów 

należy wskazać wspierane przez Komisję Europejską internetowe narzędzie 

edukacyjne dla dorosłych – DOLCETA (Developing Online Consumer Educa-

tion Tool for Adults) oraz działalność powołanej przez Komisję Europejską 

grupy ekspertów do spraw edukacji finansowej (Expert Group on Financial 

Education). Trudno stworzyć jeden model edukacji finansowej dla wszystkich 

państw Unii Europejskiej. W związku z tym w każdym z krajów członkowskich 

UE powinny być dokładnie oszacowane potrzeby edukacyjne i możliwości ich 



 Edukacja i wiedza finansowa a zarządzanie finansami osobistymi 135 

zaspokojenia przy uwzględnieniu konkretnych potrzeb grup docelowych oraz 

poziomu rozwoju rynku usług finansowych
11

. 

Również w Polsce w ciągu ostatnich lat za pośrednictwem podmiotów pu-

blicznych i prywatnych przeprowadzono wiele cennych inicjatyw edukacyj-

nych. Wybrane organizacje i inicjatywy podejmowane na rzecz edukacji finan-

sowej konsumentów w Polsce, innych krajach UE oraz na świecie przedstawio-

ne zostały w tabeli 2. 

Analiza działań na rzecz edukacji finansowej podejmowanych w Polsce 

pozwala sformułować następujące wnioski ogólne: 

1. Programy edukacyjne w zakresie usług finansowych realizowane lub 

współfinansowane przez instytucje publiczne (szczególnie te, na które na-

łożono ustawowy obowiązek wspierania edukacji) wyróżniają się zazwy-

czaj wysokim poziomem merytorycznym i kompleksowością. 

2. Inicjatywy przedsiębiorstw sektora finansowego, mimo ich ogromnej licz-

by, często mają charakter marketingowy, a nie nastawiony ściśle na eduka-

cję finansową. Na ich tle wyróżniają się te, które są organizowane cyklicz-

nie. Istotne znaczenie w tym segmencie mają doradcy finansowi, jednak 

trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że przejęli oni ciężar praktycznej 

edukacji. Co prawda doradzają konsumentom w zakresie planowania fi-

nansów osobistych (oszczędzanie, kredyty, emerytura), ale ze względu na 

brak jednolitych standardów kształcenia i wymogów w zakresie wiedzy  

i umiejętności doradców ryzykowne byłoby stwierdzenie, że są oni rzetel-

nym źródłem informacji. 

3. Edukacja w zakresie finansów osobistych praktycznie nie jest obecna  

w programie nauczania szkół
12

. 

                                                      
11 J. Łańcucki, Rola edukacji w rozwoju rynku ubezpieczeniowego, „Prawo Asekuracyjne” 

4 (61) 2009. 

12 Zdaniem M. Polaka, w Polsce istnieje jeden poważny (w rozumieniu masowy, rzetelny  

i przebadany pod względem efektywności nauczania) program edukacji finansowej, skierowany 

do szkół ponadgimnazjalnych i – mimo szerokiego zasięgu – z pewnością nie zaspokaja potrzeb 

w tym zakresie. Por. M. Polak, Konsumenci finansowi uczą się na błędach, www.edunews.pl, 
20.03.2012. 
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Tabela 2 

Organizacje oraz inicjatywy podejmowane w Polsce i na świecie na rzecz edukacji 

 w zakresie zarządzania finansami osobistymi 

 Instytucja Źródło 

1 2 3 

Ś
w

ia
t 

International Gateway for Finan-

cial Education 
www.financial-education.org 

U
E

 

(DOLCETA) Developing Online 

Consumer Education Tool for 

Adults 

www.dolceta.eu 

Expert Group on Financial Edu-

cation 

www.ec.europa.eu/internal_market/finservices-

retail/capability/index_en.htm 

P
o

ls
k

a 

Przedsiębiorstwa sektora finansowego 

(banki, fundusze inwestycyjne, biura maklerskie i inne) 

Instytucje państwowe (publiczne) 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny www.bfg.pl 

Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie 
www.gpw.com.pl 

Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl 

Krajowy Depozyt Papierów War-

tościowych 
www.kdpw.pl 

Narodowy Bank Polski www.nbportal.pl/pl/np 

Rzecznik Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl 

Urząd Ochrony Konkurencji 

 i Konsumentów 
www.uokik.gov.pl/ 

Stowarzyszenia, fundacje, organizacje branżowe 

Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl 

Centrum Mikrofinansowe www.mfc.org.pl 

Fundacja Edukacji Rynku Kapita-

łowego 
www.ferk.pl 

Fundacja Edukacji Ubezpiecze-

niowej 

www.rzu.gov.pl/fundacja-edukacji-

ubezpieczeniowej 

Fundacja im. Lesława A. Pagi www.paga.org.pl 

Fundacja Kronenberga Citi 

Handlowy 
www.citi.com/poland/kronenberg/polish/index.htm 

Fundacja Młodzieżowej Przedsię-

biorczości 
www.junior.org.pl 

Fundacja Promocji i Akredytacji 

Kierunków Ekonomicznych 
www.fundacja.edu.pl 

Fundacja PZU www.fundacja.pzu.pl/ 

Fundacja Think! Instytutu Rozwo-

ju Komunikacji i Edukacji 
www.think.org.pl 

Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl 

Komitet organizacyjny Olimpiady 

Przedsiębiorczości 
www.olimpiada.edu.pl 
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1 2 3 

P
o

ls
k

a 

Polska Izba Ubezpieczeń www.piu.org.pl 

Polskie Towarzystwo  

Ekonomiczne 
www.pte.pl 

Stowarzyszenie Krewienia Eduka-

cji Finansowe 
www.skef.pl 

Stowarzyszenie Inwestorów In-

dywidualnych 
www.sii.org.pl 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpie-

czeństwa Finansowego Obywateli 

RP 

www.stob.pl 

Uczelnie wyższe, instytuty badawcze, koła naukowe 

Instytut Badań Edukacyjnych www.ibe.edu.pl/pl/ 

Instytut obywatelski www.instytutobywatelski.pl 

Media (gazety, miesięczniki) 

Portale internetowe i inicjatywy prywatne 

www.eportfel.com/ 

www.edunews.pl/ 

www.edukacja-finansowa.info/ 

www.money.pl/ 

www.edufin.org.pl/ 

www.inteligencja-finansowa.info/ 

www.edukacja-finansowa.informativo.pl 

www.finanseosobiste.pl/ 

Źródło: opracowanie własne. 

4. Internet i media to przyszłość dla edukacji – stwarzają nowe możliwości 

rozwoju, zwiększając dostęp do wartościowych źródeł wiedzy i informacji. 

Takie narzędzia edukacyjne są relatywnie tanie i efektywne
13

. 

Zdaniem autora, inicjatyw edukacyjnych jest bardzo wiele, natomiast ich 

jakość i efektywność w znaczący sposób podniosłaby opracowana narodowa 

strategia w zakresie edukacji finansowej, w którą zaangażowane byłyby zarów-

no instytucje publiczne, jak i prywatne. Polska jest jednym z krajów UE, który 

do tej pory nie opracował takiej strategii, mimo że nawołują do tego OECD (od 

2005 r.) oraz Komisja Europejska. Bez takiego planu działań, w którego reali-

zację mogłyby się włączyć różne podmioty, edukacja dotycząca finansów oso-

bistych będzie działaniem chaotycznym. 

                                                      
13 Por. M-learning czyli (r)ewolucja w nauczaniu, red. L. Hojnacki, Moj@ Edukacja”, War-

szawa, lipiec 2011; W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie się zmieniać edukacja. Wyzwania dla 
polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011. 
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5. Problemy z oceną efektywności działań edukacyjnych 

Trudno jednoznacznie ocenić efektywność wspomnianych wcześniej ini-

cjatyw, ponieważ zmiany postaw konsumentów widoczne są dopiero w dłuższej 

perspektywie oraz ze względu na brak powszechnie przyjętych mierników. 

Oceny koncentrują się najczęściej na takich wskaźnikach, jak: wzrost liczby 

uczestników programów, liczba zamówionych publikacji, liczba osób odwie-

dzających daną stronę internetową, relacje prasowe, nadesłane zapytania czy 

testy ewaluacyjne
14

. Ocena poszczególnych etapów edukacji w Polsce nie jest 

zadaniem łatwym również z powodu ograniczonej liczby dostępnych danych, 

dodatkowo rzadko pochodzących z badań spełniających rygory reprezentatyw-

ności prób, a więc niepozwalających na wnioskowanie o całości populacji. 

Skutecznym narzędziem wykorzystywanym do pomiaru korzyści przez 

niektóre podmioty oferujące usługi w zakresie edukacji finansowej są badania 

podstawowe. Określają one poziom wiedzy finansowej w populacji w danym 

momencie, pozwalają wskazać priorytety i ułatwiają monitorowanie osiągnięte-

go postępu po upływie określonego czasu.  

W Polsce jak dotąd nie prowadzono szeroko zakrojonych badań wiedzy fi-

nansowej, a z dostępnych, odnoszących się bezpośrednio do poziomu edukacji 

lub pośrednio pozwalających wnioskować o zmianach w wiedzy Polaków wy-

nika, że stan poziomu wiedzy Polaków jest niezadowalający
15

. Poziom ten jest 

również niski, szczególnie na tle innych krajów. Z raportu OECD Measuring 

Financial Literacy wynika, że na 14 zbadanych krajów Polska plasuje się na 9. 

pozycji pod względem poziomu wiedzy finansowej
16

. 

                                                      
14 Przy ocenie efektów programów edukacyjnych można stosować takie mierniki, jak: wy-

sokość kredytów, liczba przypadków niewywiązywania się ze zobowiązań finansowych, skargi 

konsumentów, zmiany poziomu wydatków publicznych na mediację w zakresie długów. Zdaniem 

prof. M. Iwanicz-Drozdowskiej mają one jedynie ograniczoną wymowę w ocenie, czy inicjatywy 

na rzecz edukacji finansowej przyczyniają się do pożądanych zmian zachowania. Trudno jest 

odróżnić wpływ programów edukacji finansowej od wpływu szerszych czynników rynkowych, 

takich jak: wskaźniki zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń, innowacje finansowe, a także od zmian 

sytuacji osobistej. Por. M. Iwanicz-Drozdowska, A. Matuszyk, A. Nowak, R. Kitala, Produkty 

finansowe… 

15 Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Instytut Badań Edu-

kacyjnych, Warszawa 2011, Stan Edukacji finansowej Polaków – MillwardBrown SMG/KRC, 

sierpień 2007, na zlecenie NBP; Sondaż PBS DGA, wrzesień 2007, na zlecenie „Gazety Prawnej”  

i Open Finanse; Postawy Polaków wobec oszczędzania – Pentor Research International, paździer-
nik 2009, na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. 

16 A. Atkinson, F. Messy, Measuring Financial..., s. 20. 
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Podsumowanie 

Podstawowa wiedza o finansach jest niezbędna dla właściwego zarządza-

nia finansami osobistymi, a przede wszystkim do osiągania celów życiowych 

lub zawodowych. Można ją uznać za fundament, na którym rozwija się wiele 

innych życiowych kompetencji. Zdaniem autora istnieje potrzeba zwrócenia 

większej uwagi na kształcenie ludzi w zakresie finansów osobistych już od 

najmłodszych lat, tak aby z chwilą osiągnięcia dojrzałości posiadali podstawo-

wą wiedzę i umiejętności racjonalnego gospodarowania finansami. Takie kom-

petencje mogłyby zapewnić im w przyszłości bezpieczeństwo finansowe i być 

może uchronić przed ryzykiem nadmiernego zadłużania, które będzie w Polsce 

rosło, podobnie jak w krajach zachodnioeuropejskich, wraz ze wzrostem popu-

larności konsumpcyjnego modelu życia. Praktyczna edukacja finansowa mogła-

by być przedmiotem fakultatywnym w szkołach, ale także na uczelniach wyż-

szych – na wszystkich kierunkach. Profil ogólnoakademicki większości uczelni 

powoduje niestety, że przekazywana wiedza często ma charakter teoretyczny  

i nie odpowiada potrzebom rynku. 

Szybki rozwój globalnych rynków finansowych, pojawianie się nowych 

produktów finansowych, a także skutki kryzysu zmuszają nas do nowego spoj-

rzenia na edukację finansową młodzieży i dorosłych oraz badania w tym zakre-

sie. Stąd dalszym krokiem w badaniach autora w tym obszarze będzie wykorzy-

stanie wielowymiarowej analizy porównawczej do określenia zmian w pozio-

mie wiedzy i świadomości finansowej Polaków na tle innych krajów. 

EDUCATION AND FINANCIAL KNOWLEDGE IN RELATIONS 

TO PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT 

Summary 

The article is devoted to the role of education and knowledge in personal finance 

management. Irrational personal finance management, resulting from limited knowledge 

and low financial literacy, entails negative effects for consumers and the society, as well 

as for the economy. It can lead to excessive debt, financial exclusion, consumer bank-

ruptcy, or, in extreme cases, even to social exclusion. The article also presents selected 
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initiatives connected with financial education in Poland and problems related to the 

measurement of their effectiveness. 

Translated by Paulina Szmidka 
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AGNIESZKA GRZYBOWSKA 

Uniwersytet w Białymstoku 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE  

W ROZWOJU USŁUG SEKTORA BANKOWEGO 

Wprowadzenie 

Banki są instytucjami przodującymi w stosowaniu nowoczesnych rozwią-

zań technologicznych. Trudno wyobrazić sobie efektywne funkcjonowanie sek-

tora bankowego bez wykorzystywania rozwiązań z zakresu informatyki czy 

telekomunikacji. Ulepszenia są nieodzowne i muszą cechować się wartościami, 

takimi jak: niezawodność, szybkość, bezpieczeństwo, możliwość powszechnego 

wykorzystania przez klientów. Celem artykułu jest wskazanie wpływu nowo-

czesnych technologii na rozwój usług sektora bankowego, identyfikacja obsza-

rów wdrażania nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem 

biometrii i jej wpływu na oblicze usług współczesnego banku. 

1. Nowoczesna technologia jako determinanta rozwoju  

sektora usług bankowych 

Zachowania klientów na rynku usług bankowych, w istotny sposób wpły-

wające na efektywność funkcjonowania banków, determinowane są uwarunko-
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waniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wewnętrzne odnoszą się do nabywcy 

produktów bankowych i można wśród nich wymienić czynniki
 1
: 

 psychologiczne – osobowość, motywy, postawy, doświadczenia, proces 

uczenia się; 

 ekonomiczne – poziom dochodów, struktura ich wydatkowania, stan 

oszczędności; 

 demograficzne – wiek, płeć, poziom wykształcenia; 

 geograficzne – miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia. 

Do czynników zewnętrznych zalicza się między innymi: specyficzne ce-

chy produktów bankowych, strukturę podmiotową rynku usług bankowych, 

poziom rozwoju gospodarczego, poziom technologii stosowanych w sektorze 

bankowym
2
. 

Wydaje się, że wśród wskazanych elementów niezmiernie ważnym czyn-

nikiem określającym zachowania klientów jest wykorzystywana w sektorze 

bankowym technologia. Można wręcz uznać, że technologia współcześnie od-

grywa rolę decydującą o istnieniu i kształcie sektora bankowego. Pozwala na 

efektywniejsze przetwarzanie danych, daje możliwość poszerzenia, uproszenia  

i obniżenia kosztów dostępu do usług bankowych, stwarzając przy tym szansę 

na ich szybki rozwój. 

Technologia oddziałuje na usługi sektora bankowego w sposób bezpośred-

ni, co widoczne jest w zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, 

zmieniających funkcjonowanie placówek, oraz w podniesieniu jakości i stan-

dardów świadczenia usług bankowych. Inny sposób oddziaływania – pośredni – 

przejawia się przez wpływ na podmioty zainteresowane zakupem usług banko-

wych, które akceptują i wykorzystują rozwiązania technologiczne. Technologia 

jest czynnikiem, który skutecznie może być wykorzystany do zdobycia i utrzy-

mania przewagi konkurencyjnej przez banki
3
. 

                                                      
1 W. Grzegorczyk, A. Sibińska, W. Krawiec, Funkcjonalność stron internetowych banków 

a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

Łódź 2009, s. 8. 

2 Ibidem. 

3 Ibidem, s. 18–19. 
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2. Nowoczesne technologie w ofertach banków 

Nowoczesne technologie są nie tylko instrumentem wykorzystywanym do 

tworzenia nowych kanałów dystrybucji, ulepszania i usprawniania usług ban-

kowych. Nowoczesne technologie umożliwiają klientom bezpośrednie uczestni-

czenie w procesie budowy relacji klient–bank. Standardem staje się możliwość 

kontaktu przez Skype’a czy uczestniczenie w czatach z doradcami bankowymi.  

W kwietniu 2009 roku Bank Zachodni WBK udostępnił klientom platfor-

mę przeznaczoną do dialogu na temat bankowości elektronicznej. Klienci po-

czuli, że mają realny wpływ na usługi świadczone przez bank. Najbardziej ak-

tywni w przekazywaniu sugestii i wyrażaniu opinii otrzymują statusy wyróżnia-

jące ich spośród klientów, a autorzy wdrażanych pomysłów otrzymują wyna-

grodzenie pieniężne. Pozostawienie klientom decyzji o tym, jakich ulepszeń 

oczekują, stało się istotnym źródłem wiedzy dla banku, a korzyści dzięki temu 

odniesione to między innymi
4
: 

 zwiększona lojalność klientów; 

 dynamiczny rozwój produktów; 

 oszczędność kosztów; 

 wzmocniony wizerunek. 

W dobie szybkiego Internetu mobilnego klienci mają możliwość korzysta-

nia z bankowości internetowej przez telefon komórkowy, wchodząc na stronę 

banku i logując się na swoim koncie. Bardziej zaawansowanym narzędziem, 

umożliwiającym mobilny dostęp do konta bankowego, są specjalne programy, 

które instaluje się na tzw. smartfonach. Takie aplikacje w jeszcze większym 

stopniu ułatwiają korzystanie z konta przez telefon – dostęp do rachunku uzy-

skuje się po kliknięciu w ekran i podaniu hasła bez konieczności uruchamiania 

przeglądarki internetowej w telefonie
5
.  

Oprócz oferowania coraz bardziej zaawansowanych narzędzi umożliwiają-

cych dostęp do konta banki stale pracują nad usprawnianiem poszczególnych 

funkcji, z których korzystają ich klienci. Przykładem jest stałe upraszczanie 

działań związanych z wykonywaniem przelewów. We współczesnej bankowo-

ści obserwuje się rozwój rynku płatności wykonywanych w czasie rzeczywi-

                                                      

4 M. Czuba, Klient w sieci 2.0, „Bank”, dodatek IT@BANK 2011, nr 11, s. 85. 

5 A. Rojek, M. Piórkowska, Nowe technologie w ofertach banków, 
www.finanse.egospodarka.pl, 1.04.2012. 
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stym. Realizacja płatności natychmiastowych oznacza możliwość wykonania 

przez klienta przelewu między dwoma rachunkami, prowadzonymi w dwóch 

różnych bankach, który będzie skutkował natychmiastowym obciążeniem ra-

chunku bankowego nadawcy przelewu oraz natychmiastowym uznaniem ra-

chunku odbiorcy przelewu. Oznacza to, że 99% transakcji realizowanych będzie 

w czasie poniżej 15 sekund, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeń-

stwa transakcji. Nowy system może stać się bazą dla innowacyjnych instrumen-

tów płatniczych
6
. 

Dokonywanie natychmiastowych przelewów jest możliwe już od kilku lat. 

Nowoczesne technologie sprawiają, że banki pozwalają wysłać przelew we-

wnętrzny, gdy znany jest tylko adres e-mailowy lub numer telefonu odbiorcy. 

Nowością jest tak zwana FotoKasa, czyli możliwość zapłacenia rachunku  

z wykorzystaniem aparatu fotograficznego zamontowanego w telefonie. Apli-

kacja zainstalowana w telefonie fotografuje specjalny kod zamieszczony na 

fakturze, następnie odczytuje zawarte w nim dane – numer konta odbiorcy, 

kwotę oraz tytuł przelewu. Dzięki temu jedynym zadaniem klienta jest kliknię-

cie potwierdzenia wykonania danej transakcji. Postęp technologiczny w ofercie 

banków widoczny jest przede wszystkim w rozwiązaniach skracających do 

minimum czas potrzebny do przeprowadzenia operacji bankowych
7
. 

W przypadku bankowości elektronicznej główne zmiany widać na pozio-

mie odświeżania wizerunków serwisów www, uruchamiania bankowości mo-

bilnej przez kolejne banki, a także stopniowego dodawania nowych funkcji
8
. 

Skala nowoczesnych wdrożeń w miarę upływu lat ciągle się poszerza. Banko-

wość elektroniczna rozwija się intensywnie. Przyczynia się do tego konieczność 

obniżenia kosztów działania, a przede wszystkim rosnące wymagania klientów 

w zakresie szybkości, wygody i jakości usług sektora bankowego.  

Dane Związku Banków Polskich wskazują, że w IV kwartale 2011 roku 

zarejestrowanych było 17,8 mln klientów indywidualnych, mających podpisaną 

umowę dotyczącą usług bankowości internetowej. Biorąc pod uwagę klientów 

aktywnych, to jest logujących się minimum raz w miesiącu, ich liczba wzrosła  

                                                      
6 T. Jończyk, Przelew bankowy…, s. 32–33. 

7 A. Rojek, M. Piórkowska, Nowe technologie… 

8 B. Styrnik, W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi, „Gazeta Bankowa” 2011, nr 7–8, 

s. 23. 
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z 5 mln w roku 2007 do 10,14 mln w IV kwartale 2011 roku
9
. Na rysunku 1 

uwidoczniono liczbę aktywnych klientów indywidualnych w latach 2007–2011. 

 

Rys. 1. Liczba aktywnych klientów indywidualnych w latach 2007–2011 (mln osób) 

Źródło: Netb@nk. Raport Bankowość…, s. 5. 

Ważnym obszarem bankowości elektronicznej są karty płatnicze. Liczba 

kart debetowych w ostatnich latach systematycznie rośnie, z kolei w przypadku 

kart kredytowych obserwuje się odwrócenie trendu – liczba kart kredytowych  

w latach 2010–2011 zmniejszyła się o ponad 20%. Dane zawarte w tabeli 1 

wskazują na wzrost liczby transakcji zarówno kartami debetowymi, jak i kredy-

towymi.  

Technologie bezgotówkowego regulowania płatności rozwijają się bardzo 

dynamicznie. Karty debetowe i kredytowe to już tradycja. Od kilku lat inten-

sywnie rozwijane są technologie płatności zbliżeniowych – w I kwartale 2011 

roku – 4,2 mln sztuk kart zbliżeniowych, w IV kwartale 2011 roku już 9,7 mln 

                                                      
9 Netb@nk. Raport Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe. Podsumowanie 2011 

roku, ZBP, Warszawa 2012, s. 5. 
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sztuk
10

. Płatność za pomocą takich kart trwa do kilkunastu sekund i polega na 

zbliżeniu przez klienta karty do specjalnego czytnika. Popularność kart zbliże-

niowych zdeterminowana jest liczbą podmiotów akceptujących taką formę płat-

ności, a ta z kolei uzależniona jest od kosztów obsługi.  

Tabela 1 

Transakcje kartami debetowymi i kredytowymi w IV kwartale 2010–2011 roku 

Kategoria 
IV kw.  

2010 

IV kw.  

2011 

Zmiana proc. 

IV kw. 2011/ 

IV kw. 2010  

Liczba wyemitowanych kart debetowych (tys.) 22 751 24 785 8,94 

Łączna wartość transakcji kartami debetowymi 

(mln zł) 
84 544 94 393 11,65 

Liczba transakcji kartami debetowymi (tys.) 354 161 413 810 16,84 

Liczba wyemitowanych kart kredytowych (tys.) 8 901 6 949 –21,93 

Łączna wartość transakcji kartami kredytowymi 

(mln zł) 
7 595 7 965 4,86 

Liczba transakcji kartami kredytowymi (tys.) 50 595 53 394 6,20 

Źródło: jak pod rys. 1. 

Systematycznie wzrasta liczba bankomatów dostępnych dla klientów – na 

koniec roku 2011 sektor bankowy dysponował ich liczbą równą 17 500. Wzro-

stowi liczby bankomatów towarzyszył wzrost liczby operacji wykonywanych za 

ich pomocą. Według danych NBP w 2011 dokonano ponad 707 mln operacji, 

czyli o 35 mln więcej niż w roku 2010. Operacje wypłaty gotówki stanowiły 

99% wszystkich transakcji. Rośnie popularność depozytów – w 2011 roku było 

ich 2,8 mln, czyli prawie dwa razy więcej niż w roku 2010 (1,7 mln)
 11

.  

Taka sytuacja może wskazywać, że rośnie możliwość zastosowania ban-

komatów recyklingowych, które w wielu krajach świata rewolucjonizują obsłu-

gę klientów bankowych. Podstawowa różnica między tradycyjnymi rozwiąza-

niami a bankomatem z zamkniętym obiegiem gotówki to możliwość wpłacania, 

a następnie, po weryfikacji, wypłacania klientom tych samych banknotów.  

                                                      

10 Ibidem, s. 17. 

11 Dane NBP za IV kw. 2011 r. 
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Podstawową korzyścią, jaką zapewniają bankomaty z funkcją recyklingu, 

jest zmniejszenie kosztów obsługi w porównaniu z tradycyjnymi modelami. 

Wynika to przede wszystkim z niższych kosztów transportu gotówki, co jest 

efektem mniejszej liczby wizyt firm transportujących gotówkę. Według szacun-

ków koszt transportu między centralą banku a centrum obsługi gotówki obniża 

się o 70%, a koszt dostaw do placówek o 40%. Poza oszczędnościami operato-

rzy urządzeń mogą też realizować dodatkowe zyski. Nadwyżki wynikające  

z mniejszej ilości gotówki zamrożonej w transporcie i w bankomatach pozwala-

ją na osiąganie zysków, np. poprzez lokaty overnight. Dodatkowo znacznie 

obniża się ryzyko kradzieży w wyniku mniejszej liczby operacji zasilania ban-

komatów gotówką lub odbioru pełnych kaset depozytowych. Jeśli bankomaty  

z funkcją recyklingu będą zastępowały tradycyjne modele, klienci banków uzy-

skają powszechny dostęp do samoobsługowych wpłat. Da im to jeszcze większą 

swobodę w korzystaniu z usług bankowych. Klienci będą mogli też naraz wpła-

cać 200–300 banknotów, a nie 50–100, jak to jest w przypadku wpłatomatów
12

. 

W Polsce bankomaty posiadające tzw. zamknięty obieg gotówki nie są jeszcze 

stosowane, ale dotychczasowe tendencje pozwalają przypuszczać, że wprowa-

dzenie ich jest tylko kwestią czasu. 

3. Biometria a współczesna bankowość  

Szczególne miejsce wśród bankowych technologii zajmuje biometria.  

W bankowości podstawowym jej zastosowaniem są systemy kontroli dostępu. 

Do najczęściej używanych w bankowości technologii biometrycznych można 

zaliczyć
13

: 

 odcisk palca – najbardziej powszechna metoda identyfikacji. Skaner li-

nii papilarnych w ciągu ułamków sekundy jest w stanie porównać od-

cisk palca klienta z danymi zarejestrowanymi w bazie. Urządzenie 

uwzględnia napięcie naskórka, różnice temperatur między wypukłą  

a wklęsła częścią linii papilarnych, co eliminuje próby oszustw; 

                                                      

12 Bankomaty recyklingowe zdobywają świat. Czy będziemy mogli z nich korzystać także 
w Polsce?, www.automatykabankowa.pl, 25.03.2012. 

13 A. Jasiński, Bank jako ośrodek nowoczesnych technologii. Ewolucja bankowych technik 

zabezpieczeniowych i ich wpływ na architekturę współczesnych banków, „Czasopismo Technicz-

ne”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2007, z. 4, s. 81–82. 
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 skan tęczówki oka – uważany za jedną z najskuteczniejszych metod 

kontroli dostępu ze względu na niepowtarzalność, odporność na zmia-

ny związane z wiekiem czy konkretnymi chorobami; 

 geometria twarzy – w metodzie weryfikacji budowany jest matema-

tyczny model twarzy porównywany ze wzorem zapisanym podczas re-

jestracji. Zmiana sposobu uczesania czy makijaż nie stanowią prze-

szkody w prawidłowym funkcjonowaniu metody; 

 geometria dłoni – polega na zbadaniu przez czytnik promieni podczer-

wonych długości i szerokości dłoni, układu stawów oraz takich szcze-

gółów jak geometria obszarów między kostkami palców. Przeszkody  

w wykorzystywaniu tej metody nie stanowią ani zmiany związane ze 

starzeniem się, ani chociażby z tyciem. Niektóre urządzenia badają 

temperaturę, przewodność i stabilność skóry, co wyklucza błędy w we-

ryfikacji;  

 rejestracja głosu – techniki rozpoznawania mowy koncentrują się na 

wyłonieniu zespołu charakterystycznych cech mowy, takich jak na 

przykład akcent, szybkość wypowiadania zgłosek. W celu zwiększenia 

bezpieczeństwa metody wykorzystuje się ją często łącznie z analizą 

geometrii twarzy.  

W roku 2010 Bank Polskiej Spółdzielczości SA uruchomił pierwszy  

w Polsce bankomat wyposażony w biometrię. Był to bankomat, który poza PIN- 

-em do potwierdzenia transakcji wykorzystywał skan układu krwionośnego 

palca. Bank wymienił już ponad 90% swoich bankomatów na urządzenia, które 

posiadają taki moduł. Innym „pionierskim” wdrożeniem jest wykorzystanie 

rozwiązania biometrycznego przez klientów korporacyjnych Banku Pekao SA 

Użytkownicy internetowej platformy transakcyjnej PekaoBIZNES24 mogą na 

podstawie odcisków palców logować się do systemu i autoryzować zlecenia. 

Wzorcowe obrazy odcisków dwóch palców przechowywane są wyłącznie na 

karcie klienta. Na etapie testowania przez kilka banków znajduje się również 

biometria głosowa
14

. 

W biometrii niewątpliwie tkwi duży potencjał, który może sprawić, że ko-

rzystanie z usług bankowych będzie przyjemniejsze i jednocześnie bardziej 

                                                      

14 W Polsce pierwszy bankomat z weryfikacją tęczówki prezentowała firma Emax już pra-

wie 10 lat temu. Zob. www.automatykabankowa.pl/czy-biometria-zmieni-oblicze-bankowosci, 
1.04.2012. 
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bezpieczne. Rozwiązania technologiczne są na tyle zaawansowane, że już teraz 

mogłyby znaleźć powszechne zastosowanie w bankowości. Dzisiaj banki jesz-

cze nie wykorzystują powszechnie biometrii. Można powiedzieć, że w dalszym 

ciągu jest to technologia przyszłości. Na przeszkodzie upowszechnieniu tej 

metody stoją niewątpliwie dodatkowe koszty dla banku.  

4. Rola nowoczesnych technologii w kształtowaniu oblicza  

współczesnych banków 

W okresie intensywnego rozwoju bankowości elektronicznej wydawać by 

się mogło, że placówki skazywane są na „wymarcie”. Okazało się jednak, że są 

one niezastąpione w przypadku sprzedaży złożonych produktów bankowych 

oraz w budowaniu trwałych relacji z klientami. Istnieje wciąż grupa klientów, 

która woli odwiedzać placówki banków, niż sięgać po login i hasło niezbędne  

w bankowości elektronicznej. Są to najczęściej osoby starsze, które nie mają 

dostępu do Internetu lub nie potrafią przestawić się na nowy sposób zarządzania 

swoimi pieniędzmi. Są także klienci, którzy pomimo sprawnej obsługi banko-

wości internetowej wolą zlecić przelew bezpośrednio u kasjera w placówce 

bankowej. Niektórzy wciąż nie czują się bezpiecznie w sieci, inni po prostu nie 

mają ochoty na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń
15

.  

Mimo wzrostu liczby przeprowadzanych transakcji bezgotówkowych, 

nadal ważnym środkiem płatniczym pozostaje gotówka. Efektem tego jest trwa-

jący wyścig banków w poszukiwaniu nowatorskich koncepcji aranżacyjnych,  

a przede wszystkim sposobów na zwiększanie skuteczności sprzedaży produk-

tów bankowych. Placówka bankowa jest miejscem, w którym bank rozwija 

najbardziej wartościowe relacje z klientami
16

. 

Fakt, że gotówkę zastępuje w coraz większym stopniu pieniądz wirtualny, 

umożliwia bankom organizację siedzib w formie przyjaznej klientom – bez krat, 

masywnych zabezpieczeń, w pięknych kolorowych, ukwieconych pomieszcze-

niach. Zanika charakterystyczna niegdyś bankowa sala operacyjna. Procesy 

przemian wywołane nowoczesnymi technologiami skutkują zanikiem tożsamo-

ści budynków bankowych. Centrale banków niejednokrotnie nie różnią się wy-

                                                      
15 H. Braun, E-bankowość, e-transakcje, e-faktury, www.prnews.pl, 20.03.2012. 

16 www.automatykabankowa.pl, 1.04.2012. 
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glądem od innych budynków biurowych. Wydawać by się wręcz mogło, że 

wzrost roli instytucji finansowych w gospodarce przekłada się na coraz większą 

ich anonimowość. 

W niedalekiej przyszłości placówka bankowa będzie multimedialnym śro-

dowiskiem, w którym klient będzie miał dostęp do usług przez urządzenia sa-

moobsługowe, telefon komórkowy, ekrany informacyjne. Personel na bieżąco 

będzie otrzymywał informacje o osobach odwiedzających placówkę i odpo-

wiednio reagował na ich wizytę. Nowoczesne rozwiązania technologiczne dają 

bankom duże pole manewru i zwiększają szanse na sukces podejmowanych 

przedsięwzięć
17

.  

Podsumowanie  

Bezsprzecznie możliwości rozwoju usług sektora bankowego wynikają  

z zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Postęp technolo-

giczny w dziedzinie usług bankowych stwarza nowe możliwości rozwiązywania 

wielu kluczowych problemów. Zmienia podejście do kształtowania nowych 

usług, umożliwia stosowanie efektywnych sposobów obsługi klientów. Nowo-

czesne rozwiązania rewolucjonizują nie tylko pracę samych banków, ale także 

wpływają na stosunki między bankiem a klientem. Banki chcąc budować sku-

teczną strategię działania, powinny wnikliwie analizować zmiany zachodzące  

w otoczeniu, doskonalić świadczone usługi oraz – poprzez wykorzystywanie 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych – kształtować i wychodzić naprze-

ciw nowym potrzebom klientów. 

MODERN DEVELOPMENTAL TECHNOLOGIES  

IN THE BANKING SECTOR 

Summary 

Banks are leading institutions when the usage of modern technology is concerned. 

It is hard to imagine the effective functioning of the banking sector without information 

and telecommunication solutions. Improvements are essential and they must be charac-

                                                      
17 Ibidem. 
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terized by such values as reliability, speed, security and the possibility of common use 

by consumers. Modern solutions have revolutionized not only the system of banks’ 

work, but also have affected the relationship between the bank and the client. This ar-

ticle aims to investigate the impact of modern technology on the development of bank-

ing services as well as to identify areas for implementation of modern technologies, 

with particular attention on biometrics and its impact on the character of the modern 

bank’s services. 

Translated by Agnieszka Ertman 
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WDRAŻANIE ORIENTACJI MARKETINGOWEJ  

W FIRMACH UBEZPIECZENIOWYCH 

Wprowadzenie 

Konkurencja na polskim rynku ubezpieczeń i nadwyżkowa podaż usług  

w stosunku do popytu spowodowały, że firmy ubezpieczeniowe zainteresowały 

się marketingiem. W oparciu o praktykę marketingową sformułowano ogólne 

zasady i stworzono wiele nowych narzędzi. Centralnym obiektem działań firmy 

ubezpieczeniowej zorientowanej marketingowo jest klient i jego potrzeby, któ-

rych zaspokojenie winno nieść obustronne korzyści (zarówno dla firmy, jak  

i dla klienta). Ważnym zadaniem marketingu jest zapewnienie ciągłości działal-

ności, rozwoju firmy ubezpieczeniowej poprzez opracowanie relacji rynkowo- 

-produktowych korzystnych dla firmy ubezpieczeniowej i klientów oraz ciągłej 

ich adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia
1
. 

Rozwój orientacji marketingowej firm ubezpieczeniowych uwarunkowany 

jest makro- i mikrootoczeniem oraz zdolnościami dostosowawczymi firm. Dla-

tego wdrożenie orientacji marketingowej firm ubezpieczeniowych w Polsce 

odbywało się etapowo. W okresie gospodarki socjalistycznej ubezpieczenia 

gospodarcze opierały się na państwowym monopolu oraz przymusie ubezpie-

czenia i nie były konieczne działania marketingowe. W okresie transformacji 

                                                      

1 M. Płonka, Rozwój orientacji marketingowej polskich banków, Zeszyty Naukowe Mało-
polskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie nr 4, Tarnów 2001, s. 31. 
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ustrojowej i gospodarczej w latach 1990–1999 dokonano radykalnych reform 

w dziedzinie ubezpieczeń i stworzono mocne podstawy prawne rynku ubezpie-

czeniowego. Od wprowadzenia pierwszej ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku
2
, 

uwzględniającej zasady obowiązujące na rynku europejskim, w Polsce pojawia-

ją się coraz to nowe firmy ubezpieczeniowe (tab. 1). 

Tabela 1 

Wykaz firm ubezpieczeniowych działających w latach 1991–2010 

Lata 
Firmy ubezpieczeniowe na 

życie dział I 

Firmy ubezpieczeniowe 

majątkowe dział II 

Wszystkie firmy ubezpie-

czeniowe 

1991 5 19 24 

1992 5 21 26 

1993 6 22 28 

1994 10 26 36 

1995 13 27 40 

1996 15 30 45 

1997 21 30 51 

1998 24 31 55 

1999 30 33 63 

2000 35 34 69 

2001 36 35 71 

2002 37 36 73 

2003 36 41 77 

2004 33 38 71 

2005 32 37 69 

2006 31 34 65 

2007 32 35 67 

2008 30 36 66 

2009 30 35 65 

2010 30 33 63 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KNUiFE oraz Raportu PIU na 

2010 rok, Warszawa 2011, s. 9. 

Spadek liczby firm ubezpieczeniowych w 2004 roku spowodowany był 

wycofaniem się niektórych inwestorów zagranicznych, jednak dzięki wejściu 

Polski do Unii Europejskiej nastąpił rozwój rynku ubezpieczeniowego. Przeja-

wem tego było zwłaszcza poszerzenie oferty dostępnej na krajowym rynku oraz 

                                                      
2 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r., DzU 1990, nr 59, poz. 

344. 
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zainteresowanie sprzedażą polis ubezpieczeniowych wśród firm ubezpiecze-

niowych z Unii Europejskiej. 

Konkurencja zagraniczna powoduje wiele pozytywnych skutków dla pol-

skiego rynku ubezpieczeniowego, ponieważ wnosi swoje know-how ubezpie-

czeń, zwłaszcza w zakresie obsługi klientów i produktów wyższego rzędu. 

Największym atutem konkurencji zagranicznej jest nie tyle cena, ile lepsza 

efektywność działania i jakość obsługi. 

Firmy ubezpieczeniowe kierują uwagę na swoich obecnych i potencjal-

nych klientów, tym bardziej że korzystanie z usług ubezpieczeniowych jest 

zdeterminowane statusem majątkowym, poziomem świadomości i wiedzy. Do 

ważnych zadań marketingu, realizowanych przez firmy ubezpieczeniowe, nale-

ży budowanie zaufania, kreowanie wizerunku oraz nadanie niematerialnym 

usługom ubezpieczeniowym cech wyróżniających, co wiąże się ze zwróceniem 

uwagi bardziej na „opakowanie” usługi niż na nią samą. Na „opakowanie” 

usługi ubezpieczeniowej składają się: ludzie, lokalizacja, wygląd firmy ubez-

pieczeniowej, asortyment i dostępność usług, elastyczność w obsłudze klienta, 

innowacje, działania promocyjne (reklama, public relations, promocja sprzeda-

ży, sprzedaż osobista)
3
. 

Innym obszarem działalności marketingowej firm ubezpieczeniowych jest 

wdrażanie segmentacji poprzez dostosowanie oferty ubezpieczeniowej do spe-

cyfiki segmentu. Orientacja na określony segment rynku może być ważnym 

źródłem przewagi konkurencyjnej. 

Firmy ubezpieczeniowe powinny dążyć do wytworzenia wysokiego po-

ziomu wzajemnego zaufania między firmą a klientem. 

W działaniach marketingowych należy uwzględniać potrzeby klientów, 

którzy poszukują takich wartości, jak zaufanie, dostępność, sprawność, szyb-

kość, kompetencja, z czego wynika, że firmy ubezpieczeniowe realizują zadania 

marketingowe. 

Powszechnie uznaje się, że marketing stanowi swego rodzaju filozofię 

współczesnego biznesu zorientowanego na klienta. Co najważniejsze, marke-

ting jest narzędziem ekspansji i walki firmy o jej pozycję na rynku, ta zaś bywa 

                                                      
3 Zob. B. Nowotarska-Romaniak, Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Pol-

sce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003. 
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oceniana przez powszechnie przyjęte w świecie standardy, jakimi są: wielkość 

sprzedaży na danym rynku, udział w rynku, dobre imię firmy i wielkość zysku
4
.  

Marketing powinien być interaktywny. W jego ramach winny zachodzić 

wzajemne oddziaływania partnerów wymiany, w efekcie czego następuje reali-

zacja aspiracji i satysfakcja klienta, a firma utrzymuje swoje miejsce na konku-

rencyjnym rynku. Przyjmując za podstawę zasady postępowania marketingo-

wego, o orientacji marketingowej danej jednostki można mówić wówczas, gdy 

spełnia ona następujące wymogi: 

 „prowadzi systematyczne badania marketingowe (…), które stanowią 

podstawę działania na rynku, a więc decyzji bieżących oraz długookre-

sowych; 

 musi umieć określić własne pole opłacalnego działania (…) zwane 

segmentem rynku, do którego ma zamiar adresować swoje działania 

(…) Określenie własnego segmentu pozwala na stałe jego śledzenie 

pod kątem zmian w nim zachodzących, co ułatwia firmie bardziej traf-

ną ofertę swych produktów; 

 stale komunikuje się ze swoim otoczeniem, pobierając z jednej strony 

informacje z rynku, z drugiej – emitując je w stosunku do różnych 

uczestników rynku poprzez systemy promocyjne, reklamę, public rela-

tions, kontakty z organizacjami konsumenckimi i agendami rządowy-

mi. Opierając się na stale gromadzonych informacjach, tworzy ona 

marketingowe systemy informacji określone przez swoje potrzeby de-

cyzyjne i możliwości finansowe; 

 podstawę ekspansji firmy na konkurencyjnych rynkach stanowi jasne 

określenie jej długofalowych celów (misji). Firma wciela je w życie, 

stosując różne typy strategii marketingowej (…) Cele te dotyczą (…) 

zdobycia nowych rynków, ulokowania na nich odpowiedniej ilości 

własnych towarów, zwiększenia udziału (…) na danym rynku, utrwale-

nia jej dobrego imienia (…) powiększenia zysku. Konstruując strategię, 

firma musi określić (…) swoją sytuację konkurencyjną i strategiczną, 

współcześnie czyni to zazwyczaj za pomocą analizy SWOT; 

 firma zorientowana marketingowo nie ma szans zaistnienia na rynkach 

europejskich bez uznania i realizowania przez nią generalnych standar-

                                                      
4 T. Kramer, Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich: wyzwania i zagrożenia, 

w: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej, red. L. Żabiń-
ski, AE/PTE Katowice, Katowice 1995, s. 10. 
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dów obowiązujących w ramach Unii Europejskiej. Dotyczą one norm 

jakości produktów (…), wzornictwa opakowań, systemów zarządzania, 

systemów informacyjnych, logistyki, bankowości itp. (…) Procesy stra-

tegiczne w Europie zrodziły nowe struktury rynkowe i nowe standardy 

konsumpcji. Mówi się (…) o europroduktach, eurokonsumencie i euro-

rynku; 

 ważnym i wcale nie ostatnim standardem jest przestrzeganie etyki za-

wodowej w biznesie”
5
.  

Ph. Kotler określa orientację marketingową firmy jako pięć głównych 

elementów, takich jak: filozofia klienta, zintegrowana organizacja marketingo-

wa, adekwatna informacja, marketingowa orientacja strategiczna i skuteczność 

operacyjna
6
. Firma zorientowana marketingowo, dążąc do zaspokojenia potrzeb 

klientów, musi uwzględniać aspekty społeczne i ekologiczne oraz stosować się 

do światowych standardów
7
. 

Podstawą orientacji marketingowej jest zrozumienie potrzeb nabywców  

i czynników wpływających na ich zaspokojenie. Wyrazem współczesnej kon-

cepcji marketingu są trzy następujące orientacje firm, zapewniające im odno-

szenie sukcesów na rynku
8
: 

 orientacja na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb nabywców – jest to cel 

istnienia i zadanie każdej firmy, wymagające kreowania podaży pro-

duktów i usług w pełnej zgodności z uprzednio rozpoznaną wielkością  

i strukturą popytu odzwierciedlającą potrzeby nabywców w obsługiwa-

nym przez firmę segmencie rynku; 

 orientacja na przewagę nad konkurentami – oznacza konieczność wy-

twarzania lepszych produktów, świadczenia korzystniejszych usług, 

sprzedawania ich po bardziej atrakcyjnych cenach i w najbardziej do-

godnym dla nabywców miejscu i czasie; 

                                                      
5 Ibidem, s. 11; definicje orientacji marketingowej na podstawie: Orientacje marketingowe 

podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Kierunki badań, red. L. Żabiński, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999, s. 34. 

6 Ph. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 222 i 697. 

7 Z. Kędzior, Orientacja marketingowa w przedsiębiorstwach (próba identyfikacji), „Mar-

keting i Rynek” 1997, nr 7, s. 20. 

8 T. Sztucki, Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza 

Placet, Warszawa 1998 s. 227. 
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 orientacja na społeczną odpowiedzialność firmy – traktowana nie jako 

działalność filantropijna, lecz jako obowiązek ścisłego przestrzegania 

prawa i norm etycznych biznesu, a także jako konieczność uczestnic-

twa w sprawach ważnych dla środowiska zewnętrznego, dotyczących 

zwłaszcza ochrony środowiska. 

Połączenie tych trzech założeń orientacji marketingowej daje firmie moż-

liwość tworzenia zysku długookresowego, zapewniającego trwanie i rozwój 

firmy. Z powyższych definicji wynika, że podstawę rozwoju firmy stanowi 

orientacja marketingowa, również dla firm ubezpieczeniowych. 

Orientacja marketingowa firm ubezpieczeniowych jako źródło zysków 

wskazuje potrzeby i preferencje klientów, tak by kierowane oferty i sprzedawa-

ne usługi ubezpieczeniowe zaspokajały je lepiej niż konkurencja. Zadowolenie 

klienta ma opierać się przede wszystkim na satysfakcji, a następnie mieć prze-

łożenie w lojalności klienta w stosunku do firmy. 

Problematyka orientacji marketingowej coraz częściej jest przedmiotem 

badań, a jej występowanie w zachowaniach strategicznych firm postrzegane jest 

jako symptom rozwoju gospodarki. Rozwój orientacji marketingowej (a jest to 

proces) zależy od wielu czynników zewnętrznych, a mianowicie: zakresu, tem-

pa rozwoju gospodarki i jej transformacji, rozwoju czynników kształtowania się 

stosunków konkurencyjnych w poszczególnych sektorach gospodarki, w tym  

w sektorze restrukturyzowanych i prywatyzowanych firm państwowych oraz 

sektorze małych i średnich firm prywatnych itp. Zależy ona również w niebaga-

telnym stopniu od samych firm – ich zasobów i atutów konkurencyjnych, kom-

petencji i statusu własnościowego, wreszcie od systemu i procesów zarządzania 

firmą
9
. 

Zadaniem badań orientacji marketingowej jest opis i analiza stanu i zmian 

dokonujących się w stopniu zorientowania rynkowego firm. Ponieważ stopień 

zorientowania rynkowego obejmuje bardzo złożone zjawiska, koniecznie jest 

określenie, jakie elementy powinny być uwzględnione w ich badaniu. Na ry-

sunku 1 przedstawiono elementy, które według A.K. Kohli i B.J. Jaworskiego 

powinny być uwzględniane w badaniach orientacji marketingowej. Pierwszą 

grupę stanowią warunki zwiększania stopnia zorientowania marketingowego  

w zarządzaniu firmą. W zakresie tej problematyki badań empirycznych spraw-

dzane są zależności między cechami najwyższego szczebla zarządzania w fir-

                                                      
9 Zarządzanie marketingowe…, s. 5. 
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mie relacji między działaniami oraz cechami struktur organizacyjnych a stop-

niem zorientowania marketingowego w firmie
10

. Druga grupa to elementy 

orientacji marketingowej dla firmy. Sprawdzane są zależności między stopniem 

zorientowania marketingowego firmy a reakcjami nabywców, poprawą wyni-

ków firmy (zysk, sprzedaż, udział w rynku) i relacjami pracowników. W ra-

mach tych badań sprawdza się pozytywne relacje między stopniem zorientowa-

nia marketingowego a rynkami firmy
11

 oraz reakcjami pracowników
12

 i nabyw-

ców, a także wpływ warunków otoczenia na tę relację
13

. Trzecią grupę elemen-

tów należących do dziedziny badań orientacji marketingowej stanowi problema-

tyka stopnia zorientowania marketingowego firm. Zgłębianie tej problematyki 

dotyczy zgodności zarządzania firmą z zasadami koncepcji marketingowej
14

. 

Na rysunku 1 przedstawiono zakres problematyki badań orientacji marke-

tingowej. Pomimo że przeprowadzono wiele badań, to nie opracowano jedno-

znacznych mierników badania orientacji marketingowej firm. 

W artykule postawiono tezę, że o powodzeniu wdrażania orientacji marke-

tingowej decydują na równi stan świadomości kadry zarządzającej oraz odpo-

wiednie struktury i procedury realizacji działań marketingowych. Dlatego iden-

tyfikatorów orientacji marketingowej poszukiwano w obydwu sferach, kierując 

pytania do kadry zarządzającej o zakres realizacji działań marketingowych.  

                                                      
10 L.C. Haris, The organizational barriers to developing market orientation, „European 

Journal of Marketing” 2000, No. 5, s. 598–624. 

11 Zob. K. Fonfara, Marketing XXI wieku. Międzynarodowy projekt badawczy, Wielkopol-

ska Szkoła Biznesu przy AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 5–8; materiał powielony: B. Leisen, 

B. Lilly, R.D. Winsor, The effects of organizational culture and market orientation on the effec-

tiveness of strategic marketing alliances, „Journal of Services Marketing” 2002, No. 3, s. 201–
222. 

12 Zob. J.A. Siguaw, G. Brown, R.E. Widding, The influence of the market orientation 

of the firm on sales force behavior and attitudes, „Journal of Marketing Research”, luty 1994, 
s. 106–116. 

13 S.F. Slater, J.C. Narver, Does competitive environment moderate the market orientation – 
performance relationship?, „Journal of Marketing”, styczeń 1994, s. 46–55. 

14 R. Kłeczek, Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie – podejście metodologiczne i kie-

runki rozwoju badań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocła-
wiu, Wrocław 2003, s. 14. 
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Rys. 1. Elementy orientacji marketingowej 

Źródło: A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market orientation. The construct, research 

propositions and managerial implications, „Journal of Marketing”, kwiecień 

1990, s. 7. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie: 

 podstawowych celów działania firm ubezpieczeniowych; 

 strategii działania wobec klientów; 

 sposobów identyfikacji potrzeb klienta; 

 sposobów uświadamiania pracownikom, że firma wdraża działania 

orientacji marketingowej. 

Dane empiryczne uzyskano na podstawie badania ankietowego. Badaniami 

objęto firmy ubezpieczeniowe w okresie od kwietnia do grudnia 2011 roku. 

Ankietę wysłano pocztą elektroniczną i skierowano do dyrektorów i menadże-

rów firm ubezpieczeniowych ubezpieczeń na życie i majątkowych. Responden-
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ci legitymowali się wykształceniem wyższym (95% badanych). Ponad połowa 

badanych pracowała w firmie ubezpieczeniowej dłużej niż 10 lat. Spośród an-

kiet rozesłanych do oddziałów firm ubezpieczeniowych otrzymano 182 prawi-

dłowo wypełnione – w tym 72 wypełnione przez dyrektorów lub menadżerów 

firm ubezpieczeń na życie i 110 przez menedżerów firm ubezpieczeń majątko-

wych. 

Ponieważ w orientacji marketingowej jednym z głównych założeń jest 

orientacja na klienta, zadano pytanie o to, czy firmy ubezpieczeniowe korzysta-

ją z informacji o klientach i jakie to są źródła. Większość firm ubezpieczenio-

wych deklaruje, że gromadzi informacje o klientach. Podstawowym ich źródłem 

jest dokumentacja firmy, następnie materiały otrzymane od agentów ubezpie-

czeniowych oraz informacje pochodzące ze statystyk masowych, czasopism  

i badań (rys. 2). 

 

Rys. 2. Źródła informacji o klientach w badanych firmach ubezpieczeniowych (%) 

Źródło: opracowanie własne. 

Następnym problemem badawczym w odniesieniu do działania firm ubez-

pieczeniowych było określenie podstawowych celów strategicznych (tab. 2) 

oraz działań wobec klientów i konkurencji.  
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Tabela 2  

Podstawowe cele firmy ubezpieczeniowej 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem firmy 

ubezpieczeń  

(%) 

Firmy ubezp.  

na życie 

(%) 

Firmy ubezp. 

majątkowe 

(%) 

1. 
Podniesienie poziomu obsługi klien-

tów 
75,4 78 72,7 

2. 
Wprowadzenie do sprzedaży nowych 

usług ubezpieczeniowych 
36,9 42,7 31 

3. 
Rozszerzenie dotychczasowego 

obszaru działania 
40,7 39,3 42,1 

4. Wzrost zysku 56,9 55,3 58,6 

5. Wzrost udziału w rynku 65,6 66,2 65,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Jeśli chodzi o strategię działania firm ubezpieczeniowych wobec klientów 

(tab. 3), to większość firm ubezpieczeniowych (71,2%) stara się dostosować 

ofertę do wymagań poszczególnych grup odbiorców. Strategię tę częściej reali-

zują firmy ubezpieczeń na życie (73,1%) niż majątkowe (69,3%). 

Tabela 3  

Strategie działania wobec klientów w badanych firmach ubezpieczeniowych 

Lp. Wyszczególnienie 

Ogółem firmy 

ubezpieczeń 

(%) 

Firmy ubezp. 

na życie 

(%) 

Firmy ubezp. 

majątkowe 

(%) 

1. 
Stosujemy takie same działania wo-

bec wszystkich klientów 
23,3 22,3 24,2 

2. 
Staramy się dostosować ofertę do 

wymagań poszczególnych grup 
71,2 73,1 69,3 

3. 
Dostosowujemy ofertę do oczekiwań 

klientów indywidualnych 
32,8 37,4 28,2 

Źródło: opracowanie własne. 

Co trzecia firma ubezpieczeniowa dostosowuje ofertę do oczekiwań klien-

tów indywidualnych, przy czym częściej działania tej strategii realizują firmy 
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ubezpieczeń na życie (37,4%) niż firmy oferujące ubezpieczenia majątkowe 

(28,2%). 

Rynki, na których działają firmy ubezpieczeniowe, nie są jednorodne. 

Wynika stąd konieczność podjęcia decyzji o wyborze segmentów rynku. Celem 

strategii segmentacji jest skierowanie określonej usługi ubezpieczeniowej do 

konkretnej grupy odbiorców. Dla każdego rodzaju ubezpieczenia określa się 

inny segment odbiorców, dlatego istotnym krokiem jest wybór kryteriów. Na 

czoło wysuwa się wiek, płeć, zasoby finansowe
15

. Z badań wynika, że ważnym 

celem działania firmy ubezpieczeniowej jest wysoki, kompleksowy poziom 

obsługi klienta, dlatego istotne jest, w jaki sposób identyfikuje się potrzeby 

klientów. 

 

Rys. 3. Sposoby identyfikacji potrzeb klienta 

Źródło: opracowanie własne. 

Identyfikacja potrzeb klienta najczęściej (71%) dokonywana jest na pod-

stawie potrzeb zgłaszanych podczas bezpośredniej rozmowy z klientem, na-

stępnie na podstawie trendów i tendencji na rynku (18%) i ankiet (9%), które 

wypełniane są podczas spotkania z klientem. 

                                                      
15 Zob. B. Nowotarska-Romaniak, Marketingowa orientacja firm…, s. 73–84. 
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W badaniu orientacji marketingowej firm ubezpieczeniowych ważne było 

pytanie o sposób uświadamiania pracownikom działań marketingowych w celu 

transformacji firm w kierunku orientacji marketingowej (rys. 4). 

 

 

Rys. 4. Sposoby uświadamiania pracownikom, że firma wdraża działania marketingu 

Źródło: opracowanie własne. 

Uświadamianie pracownikom, jakie cele i zadania marketingowe realizuje 

firma ubezpieczeniowa, odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem szko-

leń (74%) oraz w formie zarządzeń i procedur (21%). 

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że badania ujaw-

niły pewne symptomy orientacji marketingowej stosowane przez firmy ubez-

pieczeniowe w Polsce. Kryteria wybrane do zbadania orientacji marketingowej 

firm ubezpieczeniowych pozwoliły na zidentyfikowanie stopnia wykorzystania 

instrumentów marketingowych. W działalności firm ubezpieczeniowych naj-

ważniejszy jest klient – widoczny jest nacisk na kompleksową indywidualną 

obsługę. Dla firm ubezpieczeniowych istotne jest zadowolenie klienta, które 

przekłada się na lojalność i chęć współpracy. Często jednak pewne działania 

marketingowe przeprowadza się bez wcześniejszej analizy otoczenia i zdefi-

niowania celów w odniesieniu do wybranego segmentu rynku. 
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IMPLEMENTATION OF THE MARKETING ORIENTATION 

IN INSURANCE COMPANIES 

Summary 

The base for development of insurance companies is a focus on marketing orienta-

tion. This orientation, as a source of profits, indicates needs and preferences of custom-

ers, in order to satisfy them better than competition through created, offered and sold 

products or services. Problem of marketing orientation is frequently a subject of re-

search and its appearance in firm’s strategic behavior perceived as symptom of econom-

ic growth. This paper presents results of the survey concerning strategy of an insurance 

company toward its customers; answers how firm identifies customer needs and how 

company makes its employees aware of implementation of the new focus.  

Translated by Anna Romaniak 
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E-UBEZPIECZENIA JAKO NOWA FORMA 

ŚWIADCZENIA USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH 

Wprowadzenie 

Zmiany, jakie zaszły w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym 

na przełomie XX i XXI wieku, wpłynęły zarówno na gospodarkę, jak i na co-

dzienne życie ludzi. Formuje się społeczeństwo zwane informacyjnym, w któ-

rym ludzkie życie wzbogacane jest dzięki możliwości korzystania z osiągnięć 

techniki i usług informacyjnych. Jesteśmy wciąż uczestnikami przemian doko-

nujących się w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Niewątpli-

wie największym wynalazkiem z pogranicza informatyki i telekomunikacji, 

mającym najbardziej istotny wpływ na wizerunek współczesnego biznesu, oka-

zał się Internet. Jest on najbogatszym źródłem informacji i najtańszym środkiem 

komunikacji, przez co stwarza ogromne szanse rozwoju dla różnego typu przed-

siębiorstw. Również branża ubezpieczeniowa zainteresowana jest wykorzysta-

niem Internetu do wspierania obsługi produktów ubezpieczeniowych. 

Celem opracowania jest zaprezentowanie nowej formy świadczenia usług 

ubezpieczeniowych zwanej e-ubezpieczenie, opierającej się na wykorzystaniu 

Internetu. 
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1. Pojęcie e-ubezpieczenia 

E-ubezpieczenia (ang. e-insurance) to termin związany z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ubezpieczeniach. 

E-ubezpieczenia są jednym z rodzajów e-usług (usług elektronicznych). 

E-usługę można zdefiniować jako nową formułę świadczenia usług, a tym sa-

mym zaspokajania potrzeb przy wykorzystaniu Internetu – od momentu kontak-

towania się firmy z klientem (indywidualnym lub instytucjonalnym) celem 

przedstawienia oferty poprzez zamówienie usługi, jej świadczenie i kontakt po 

wykonaniu usługi
1
. Natomiast samo pojęcie usługi Ph. Kotler zdefiniował jako 

wszelką działalność lub korzyść, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, 

z zasady niematerialną i nieprowadzącą do uzyskania własności, a jej wykona-

nie może, ale nie musi być związane z materialnym przedmiotem
2
.  

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

określa w sposób następujący co oznacza świadczenie usługi drogą elektro-

niczną: wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na 

odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, 

przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwa-

rzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest  

w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomuni-

kacyjnej
3
. 

Ubezpieczenie to umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na 

wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. 

Umowa ta jest uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego (art. 805–834).  

W umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) zobowiązuje się 

w razie wystąpienia przewidzianego w niej zdarzenia wypłacić ubezpieczają-

cemu określone odszkodowanie lub świadczenie płatne jednorazowo lub  

w postaci renty
4
. 

                                                      
1 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, 

Difin, Warszawa 2009, s. 41. 

2 B. Hollins, S. Shinkins, Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, War-

szawa 2009, s. 23. 

3 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, DzU 2002, 

nr 144, poz. 1204. 

4 B. Nowatorska-Romaniak, Marketing usług ubezpieczeniowych, PWE, Warszawa 1996, 

s. 17. 
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Ubezpieczenia dzieli się według kilku kryteriów, jednak podstawowy po-

dział przedstawiono na rysunku 1. Natomiast ryzyka ubezpieczeniowe dzieli się 

na dwa działy: dział I – ubezpieczenia na życie (np. posagowe, rentowe, wy-

padkowe, chorobowe) i dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe 

(np. OC, casco, żegluga morska, przedmioty w transporcie, szkody spowodo-

wane żywiołami, ochrona prawna)
5
.  

 

 

Rys. 1. Podział ubezpieczeń 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Nowatorska-Romaniak, Marketing…  

Produkt ubezpieczeniowy zaspokaja potrzebę wsparcia finansowego w ra-

zie: 

 poniesienia straty (utraty mienia); 

                                                      
5 Załącznik do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2003, 

nr 124, poz. 1151. 
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 uszczerbku lub utraty dochodów (np. na skutek bezrobocia, przejścia 

na emeryturę lub utraty zysków);  

 losowej potrzeby finansowej (np. z powodu urodzenia dziecka)
6
. 

E-ubezpieczenia w swojej definicji i istocie niczym nie różnią się od zwy-

czajnych ubezpieczeń. E-ubezpieczenie to niematerialna usługa, w której ubez-

pieczający wykupuje umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela, jeśli  

w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego nastąpi określone zdarzenie. 

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z funduszu tworzonego ze składek 

wnoszonych przez ubezpieczających się. 

2. Informatyka w działalności ubezpieczeniowej 

Instytucje ubezpieczeniowe, podobnie jak inne z sektora usług finanso-

wych, intensywnie wykorzystują narzędzia informatyczne do wspierania obsłu-

gi produktów ubezpieczeniowych i procesów biznesowych. 

Systemy informatyczne wspierające działalność w zakładach ubezpieczeń 

rozwijały się początkowo w odizolowanych od siebie pionach, zorientowanych 

wokół (typu) produktu, procesu lub szczebla organizacyjnego
7
. W ten sposób 

wytworzyły się systemy realizujące określone funkcje, fragmenty procesu biz-

nesowego, obsługę określonego zestawu czynności właściwych dla danej ko-

mórki organizacyjnej. Zarejestrowane i przetworzone zdarzenia gospodarcze 

pochodzące z tych systemów były później źródłem danych dla systemów zarzą-

dzających informacją
8
. 

Obecnie na rynku sektora ubezpieczeń funkcjonują następujące rodzaje 

systemów informatycznych, wspierających ten rodzaj działalności
9
: 

 tzw. systemy produktowe, które stanowią podstawowy trzon systemów 

informatycznych ubezpieczeń. Są to systemy złożone, mające bezpo-

średni kontakt z użytkownikiem i realizujące usługi dla tego użytkow-

nika, polegające na umożliwieniu rejestrowania i przetwarzania pod-

                                                      
6 www.fiestafinanse.pl/ubezpieczenia.html, 13.04.2012. 

7 Informatyka gospodarcza, red. nauk. J. Zawiła-Niedźwiedzki, K. Rostek, A. Gąsiorkie-

wicz, t. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 51. 

8 Ibidem, s. 52. 

9 Ibidem, s. 52–55. 
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stawowych danych ubezpieczeniowych zgodnie z określonymi reguła-

mi. Systemy te obsługują poszczególne działy (czy grupy produktowe), 

jak: ubezpieczenia majątkowe (a tu komunikacyjne lub rolne), życiowe 

lub zdrowotne. Podstawowa funkcjonalność tych systemów umożliwia 

ewidencję polis i operacje dokonywane na polisie, ponadto część tych 

systemów poza rejestracją automatycznie obsługuje procesy, takie jak 

oferowanie, sprzedaż, automatyczne wznowienie, wystawianie not 

prowizyjnych itp. Systemy te często zbudowane są z modułów, jak np. 

moduł do administrowania polisami czy moduł do likwidacji szkód. 

Zawierają też taki komponent, jakim jest relacyjna baza danych, służą-

cy do zapisu danych i zdarzeń gospodarczych w postaci transakcji; 

 systemy specjalistyczne będące uzupełnieniem dla systemów produk-

towych, wspierające pojedyncze procesy, grupy działań czy poszcze-

gólne działania. Do tej kategorii należą: taryfikatory, symulatory, gene-

ratory produktów, systemy do ofertowania, systemy do obsługi prowi-

zji, do rozliczeń, do obsługi reasekuracji biernej i/lub czynnej, do ob-

sługi regresów, odzysków czy wierzytelności, jak również systemy do 

zarządzania relacjami z klientami (CRM); 

 systemy analityczne i systemy informacji zarządczej umożliwiają udo-

stępnienie danych z różnych źródeł do przeprowadzenia analiz, rapor-

tów, ekstraktów i wykonywania określonych analiz wspierających 

wszystkie obszary biznesowe (aktuariat, reasekurację, sprzedaż, finan-

se, rozwój produktów, marketing); 

 front-end – rozwiązania informatyczne wspierające obsługę bezpośred-

nich kanałów interakcji zakładu ubezpieczeń z otoczeniem. W syste-

mach tych poza sprzedażą obsługiwane są kontakty z klientem, agen-

tem, brokerem, przyjmowane są zgłoszenia szkód itp.; 

 workflow (przepływ pracy) – automatyzacja procesów biznesowych,  

w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub za-

dania przekazywane są od jednego uczestnika do następnego według 

odpowiednich procedur zarządczych. Za pomocą tych systemów defi-

niowane są przebiegi określonych procesów poprzez ułożenie we wła-

ściwej sekwencji poszczególnych czynności i punktów decyzyjnych 

oraz przypisanie do nich właściwych ról wraz z określonymi uprawnie-

niami; 
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 systemy eksperckie – komputerowe systemy rozwiązujące problemy  

z wykorzystaniem opisu (reprezentacji) wiedzy i procesu rozumowania. 

Systemy te generują swoje decyzje w oparciu o bazy wiedzy i mecha-

nizmy sztucznej inteligencji, dzięki czemu mogą tworzyć różnorodne 

modele sytuacji decyzyjnej, uwidaczniać otrzymane rozwiązania  

i objaśniać je. Dostarczają one standardowych dla branży ubezpiecze-

niowej danych słownikowych, algorytmów, reguł biznesowych używa-

nych do określonych zastosowań, takich jak: identyfikacja przedmiotu 

ubezpieczenia (np. pojazd), wycena przedmiotu ubezpieczenia (np. bu-

dynek w gospodarstwie rolnym), oszacowanie szkody, orzeczenie 

uszczerbku na zdrowiu itp.; 

 systemy usług wspólnych – występują w większości przedsiębiorstw. 

Wspierają zarządzanie organizacją i zasobami i często określane są 

mianem back office. Należą do nich: systemy finansowo-księgowe, ka-

drowo-płacowe, logistyczne, do obsługi lokacyjnej, do zarządzania nie-

ruchomościami, sprawozdawcze. 

Obecnie praktycznie wszystkie zakłady ubezpieczeniowe oferują swoje 

usługi za pośrednictwem Internetu, co oznacza, że klienci mają dostęp do roz-

wiązań informatycznych danego zakładu za pośrednictwem sieci. Systemy te 

(front-end) wytwarzane są w technologii klient–serwer
10

 i obsługują tzw. cien-

kiego klienta lub grubego klienta. „Cienki klient” to usługobiorca, a „gruby 

klient” to pośrednik ubezpieczeniowy. „Cienki klient” za pomocą przeglądarki 

internetowej może samodzielnie wypełnić wniosek ubezpieczeniowy, dokonać 

płatności, zgłosić szkodę, sprawdzić swoje konto ubezpieczeniowe, np. w ubez-

pieczeniu na życie – w tym przypadku weryfikacja danych będzie wykonywana 

po stronie serwera. Te same czynności może wykonać „gruby klient”, czyli 

pośrednik, który obsługuje klienta-usługobiorcę – w tym przypadku weryfikacja 

danych nastąpi na stacji roboczej pośrednika, a jakieś zmiany danych klienta- 

-usługobiorcy zostają przekazane do właściwego systemu po połączeniu z siecią 

zakładu ubezpieczeń. 

                                                      
10 Klient–serwer – sieć, w której znajduje się jeden centralny serwer udostępniający dane; 

komputer klienta żąda usługi, a serwer odpowiada i wykonuje usługę. 
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3. Obsługa internetowa klientów (interesantów) 

Wysoka konkurencja na rynku usług ubezpieczeniowych i nowe możliwo-

ści, jakie daje rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych, przyczyniły 

się do poszukiwania nowych kanałów dystrybucji tych usług. Nową formą dys-

trybucji usług ubezpieczeniowych są tzw. kanały direct
11

, którymi są telefon  

i Internet. Początkowo Internet był wykorzystywany tylko do celów informa-

cyjno-promocyjnych. Z czasem zakłady ubezpieczeniowe zaczęły wzbogacać 

swoją ofertę e-ubezpieczeniową, i tak zastąpiono m.in. pocztę tradycyjną pocztą 

elektroniczną, wprowadzono telepracę, wzrosły zasoby informacji udostępnia-

nych w sieci
12

. W tabeli 1 zestawiono wybrane usługi internetowe ubezpieczy-

cieli. 

Obecnie zakupy w Internecie poprzedza się skorzystaniem z porównywar-

ki internetowej, która wskazuje najtańsze i najlepsze oferty. Podobnie można 

kupować ubezpieczenia. Część firm ubezpieczeniowych oferuje zakup swoich 

produktów poprzez własną stronę internetową, inne udostępniają je za pomocą 

tzw. porównywarek ubezpieczeń. Do najpopularniejszych porównywarek nale-

żą: www.rankomat.pl, www.wygodnie.pl, www.placemniej.pl, www.ipolisa.pl, 

www.polskieubezpieczenia.pl. Dostępne w Internecie porównywarki ubezpie-

czeń są często rozbudowanymi narzędziami. Dzięki nim można dokonać analizy 

i porównania coraz większej liczby ofert ubezpieczeń turystycznych, mieszka-

niowych i komunikacyjnych, a nawet ubezpieczeń na życie, NNW, zdrowot-

nych czy emerytalnych. Porównywarki są bezpłatne i bardzo użyteczne. Uła-

twiają zakup określonego przedmiotu czy usługi najlepszego czy najlepszej pod 

względem relacji ceny do wartości. Zaletami porównywarek są oszczędność 

czasu i pieniędzy. Żeby otrzymać interesującą ofertę, nie trzeba wychodzić 

z domu, można znaleźć ubezpieczenie w najlepszej cenie, z najszerszą ochroną 

i za niższą cenę. Formularz, który wypełnia się raz, jest przechowywany przez 

system. System zapewnia też bezpieczeństwo transmisji i przetwarzania danych 

osobowych. 

                                                      
11 Taka forma pozwala zaoszczędzić na kosztach utrzymywania biur, na prowizji dla po-

średniczących w sprzedaży agentów ubezpieczeniowych  niższe koszty akwizycji.  

12 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi..., s. 65. 
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Tabela 1 

Wybrane usługi internetowe ubezpieczycieli 

Ubezpieczy-

ciel 

 kanał direct 

Sposoby kontaktu z klien-

tem 
Dostawa 

polisy  

e- 

-mailem 

Płatność 

składki 

online na 

stronie 

www 

Zgłaszanie 

szkody 

poprzez 

interneto-

wy formu-

larz online 

Przypomnie-

nie  

o kończącej 

się ochronie 

ubezpiecze-

niowej  

e-mailem 

czat Skype 

zapytanie 

e- 

-mailem, 

formularz 

Link4.pl tak tak tak tak tak nie tak 

AXAdirect.pl nie tak tak tak tak nie b.d. 

Benefia24.pl tak nie tak tak tak nie nie 

AlianzDirect.p

l 
nie nie tak tak tak nie tak 

mDirect.pl tak nie tak tak tak tak tak 

Liberty-

Direct.pl 
nie tak tak tak tak nie tak 

AvivaDirect.pl nie tak tak tak tak nie tak 

Generali-

Direct.pl 
nie nie tak tak tak tak tak 

PZUonline.pl nie nie tak tak tak tak tak 

YouCan-

Drive.pl 
nie nie tak tak tak tak tak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Wrotniak, Rynek ubezpieczeń direct pod 

lupą, Bankier.pl, www.bankier.pl/wiadomosc/Rynek-ubezpieczen-direct-pod-

lupa-Bankier-pl-2287748.html, 21.02.2012. 

Obsługa internetowa klientów przynosi wiele korzyści zarówno dla zakła-

dów ubezpieczeń, jak i klientów. Internet jest doskonałym narzędziem dostar-

czania informacji o produktach ubezpieczeniowych. Ponadto zakłady ubezpie-

czeń mają możliwość redukcji kosztów dystrybucji, co wiąże się z prowadze-

niem sprzedaży – przyjmowaniem zamówień bezpośrednio przez sieć Internet. 

Pozwala to na ominięcie kosztów dystrybucji związanych z tworzeniem sieci 

placówek sprzedaży (jak opłaty wynajmu lub budowy, koszty utrzymania, oso-

bowe) bądź też pozwala na zwiększenie przychodów ze sprzedaży dzięki niż-

szym składkom oferowanym klientom i przez to zwiększeniu liczby transakcji. 

Dzięki obsłudze internetowej klienci zyskują na jakości obsługi, są lepiej poin-

formowani, wzrasta też siła przetargowa klientów, ponadto spośród wielu ofert 

mogą wybrać wariant najbardziej odpowiedni dla siebie. Sieć Internet jest 

ogromnym rezerwuarem informacji użytecznych przy podejmowaniu decyzji  
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o zakupie ubezpieczenia. Co ważne, można szybko do nich dotrzeć przy mini-

malnym koszcie ich pozyskania. 

4. Korzystanie z usług e-ubezpieczeń 

Dostępność e-ubezpieczeń w Polsce jest dość mała – wśród 41 zakładów 

ubezpieczeń w Polsce, działających w dziale II (ubezpieczenia majątkowe  

i pozostałe osobowe), 25%, tj. 10 podmiotów, sprzedaje usługi drogą elektro-

niczną. Najszerzej (60%) w sprzedaży elektronicznej oferowane są ubezpiecze-

nia komunikacyjne, kolejno – ubezpieczenie podróży (40%), turystyczne (30%), 

mieszkania i domu (30%), NNW, OC, na życie – po 10%
13

. Również popyt na 

rynku polskim znajduje się jeszcze w stadium rozwoju. W dziale I (ubezpiecze-

nia na życie) udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży bezpośredniej to za-

ledwie 0,01%, a w dziale II – tylko 0,53%
14

. 

Najwięcej internautów zainteresowanych ubezpieczeniami korzysta z kal-

kulatorów obliczających wysokość składki, w następnej kolejności – z serwi-

sów poświęconych ubezpieczeniom i porównuje oferty ubezpieczycieli. Korzy-

stanie z usług e-ubezpieczenia przedstawiono na rysunku 2. 

Na stronach internetowych ubezpieczycieli można zapoznać się nie tylko  

z ich produktami, ale także z informacjami na temat ich działalności. Niekiedy 

udostępnione są również poradniki, symulacje, słowniki ubezpieczeniowe. 

Obecnie wielu klientów zainteresowanych jest zakupem polis przez Inter-

net, ale też i duży odsetek preferuje zakup polis w siedzibie ubezpieczyciela. 

Preferowane kanały zakupu polis ubezpieczeniowych przedstawiono na rysun-

ku 3. 

                                                      
13 www.web.gov.pl/e-finansowanie/76_142.html, 13.04.2012. 

14 Ibidem. 
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Rys. 2. Korzystanie z usług e-ubezpieczenia w Polsce w 2008 roku (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, 

Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Difin, 

Warszawa 2010, s. 161. 

 

Rys. 3. Preferowane kanały zakupu polis ubezpieczeniowych 

Źródło: T. Szopiński, E-konsument na rynku usług, CeDeWu.pl Wydawnictwa 

Fachowe, Warszawa 2012, s. 104. 
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Wśród najczęstszych powodów kupna polisy przez Internet należy wska-

zać: oszczędność czasu, wygodę oraz możliwość porównania ofert. Natomiast 

czynnikami zniechęcającymi do takiego zakupu są: preferencje kontaktu osobi-

stego, możliwość zasięgnięcia dodatkowych informacji oraz wygoda i bezpie-

czeństwo. W tabeli 2 przedstawiono zestawienie argumentów za i przeciw do-

konywaniu zakupu polis przez Internet. 

Tabela 2 

Zestawienie argumentów za i przeciw dokonywaniu zakupu polis przez Internet 

Kanał internetowy 

Powody zakupu Odpowiedzi 

(%) 

Przyczyny niechęci Odpowiedzi 

(%) 

oszczędność czasu 37,2 brak zaufania 42,5 

dostępność, wygoda 35,2 preferencje bezpośredniego 

kontaktu 

31,5 

możliwość analizy, porów-

nanie ofert 

16,9 niewystarczające informacje 6,2 

niższa cena, korzystniejsza 

oferta 

1,7 brak możliwości negocjacji 1,4 

niezależna decyzja, brak 

kontaktu ze sprzedawcą 

1,7 niekorzystna oferta 0,7 

brak konkretnego powodu 5,0 brak konkretnego powodu 17,8 

inne 2,3 

Źródło: jak pod rys. 3. 

Konsumentami usług ubezpieczeniowych przez Internet są głównie ludzie 

młodzi, którzy są bardziej obyci z nowoczesnymi technologiami informacyjny-

mi i częściej z nich korzystają. Ponadto występuje zależność pomiędzy wysoko-

ścią dochodu a skłonnością do korzystania z e-ubezpieczeń, tj. wraz ze wzro-

stem dochodu zwiększa się częstotliwość nabywania ubezpieczeń za pośrednic-

twem Internetu
15

. 

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi e-ubezpieczeń są: możliwość ogra-

niczenia kosztów transakcji, coraz większa popularność zakupów w Internecie, 

wzrastająca świadomość, dostęp i możliwość kontroli nabytych przez konsu-

mentów produktów ubezpieczeniowych, większa możliwość indywidualizacji 

                                                      
15 T. Szopiński, E-konsument…, s. 108. 
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usług ubezpieczeniowych do potrzeb konsumentów, tworzenie baz klientów, 

poprawa widoczności stron internetowych zakładów ubezpieczeń
16

. 

Podsumowanie 

Obecnie Internet jest bardzo pomocny dla zakładów ubezpieczeń w dostar-

czaniu użytecznych informacji i ułatwieniu nawiązywania kontaktów oraz bu-

dowaniu relacji. Jest on też obszarem dokonywania transakcji. Dzięki współ-

czesnym technologiom internetowym możliwe jest również sprawne zarządza-

nie firmą ubezpieczeniową. W przypadku niektórych firm sieć może stanowić 

środowisko niezbędne do ich istnienia (np. dla firm ubezpieczeniowych typu 

direct). 

E-INSURANCE AS A NEW FORM 

OF INSURANCE SERVICES PROVISION 

Summary 

E-insurance means the performing of insurance service through the Internet. This 

is a new form of provision of such services. Internet is increasingly used in the insur-

ance and may include such services as the purchase of insurance, contact with the agent, 

damage report, interactive consulting, calculation of premiums. The purpose of this 

paper is to present new forms of insurance service provision, known as e-insurance. 

Translated by Anna Wallis 

                                                      
16 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi..., s. 67. 
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DZIAŁANIA NA RZECZ WZROSTU WARTOŚCI 

KONSUMENCKIEJ W USŁUGACH SPA 

Wprowadzenie 

Pojęcie wartości jest rozmaicie definiowane w różnych naukach. Jak za-

uważa K. Rogoziński
1
, inaczej interpretowane jest pojęcie wartości na gruncie 

ekonomii, a inaczej na gruncie filozofii, w szczególności aksjologii.  

W ujęciu aksjologicznym wartość dla klienta wymaga zdefiniowania  

w pierwszej kolejności łańcucha wartości. Pojęcie to zostało zaproponowane 

przez M. Portera
2
, według którego każda organizacja posiada zbiór niepowta-

rzalnych procesów, a w ramach ich działań, które przenikają się wzajemnie, 

tworzą specyficzny łańcuch, zdolny wytworzyć taką, a nie inną wartość dla 

klienta. W tym ujęciu organizacja traktowana jest jako system działań, w wyni-

ku których tworzy się wartość dodaną, będącą sumą wartości cząstkowych. Jest 

wielce prawdopodobne, że organizacje, które tworzą tę wartość najwyższą,  

w każdym z procesów osiągają lepsze wyniki od pozostałych graczy na rynku.  

                                                      
1 Dość szeroki dyskurs na temat etymologii, znaczenia w: K. Rogoziński, Zarządzanie war-

tością z klientem, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 22–24. 

2 M.E. Porter, Competitive Advantage, Free Press, Nowy Jork 1985.  
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Problem pojawia się w związku ze zdefiniowaniem samej wartości.  

Ph. Kotler
3
 rozpatruje wartość jako użyteczność produktu związaną z korzy-

ściami i kosztami, jakie klient uzyskuje i ponosi, nabywając produkt/usługę. 

Wartości te zestawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Wartość produktu w kategoriach kosztów i korzyści 

Wartość całkowita  Wartości cząstkowe  

korzyści, jakie może przynieść klientowi 

produkt 

wartość produktu 

wartość usług związanych z produktem 

wartość wkładu pracowników 

wartość wizerunku organizacji  

koszty, jakie musi ponieść klient w procesie 

nabywania produktu 

 

koszty wydatkowanego czasu 

kosztu wydatkowanej energii 

koszty zaangażowania psychicznego  

Źródło: Ph. Kotler, Marketing…, s. 290.  

Wartość dla klienta, nazywana w literaturze przedmiotu wartością konsu-

mencką
4
, jest rozpatrywana z dwóch perspektyw – klienta i organizacji. Najbar-

dziej optymalnym rozwiązaniem dla obu stron wymiany jest sytuacja, kiedy 

wartość tworzona przez organizację spełnia oczekiwania klienta. Wówczas 

działania realizowane przez przedsiębiorstwo w ramach procesów są przepro-

wadzane w taki sposób, że w pełni zaspokajają wyobrażenia klienta o wartości 

danego produktu czy usługi. Pożądanym stanem dla przedsiębiorstwa jest ofe-

rowanie takich produktów czy usług, które dostarczają więcej, niż oczekuje 

klient. Oczekiwania klienta to wszelkiego rodzaju korzyści i przyjemności, 

jakie otrzymuje i czerpie użytkownik w związku z posiadaniem produktu lub 

otrzymaniem usługi oraz czasem jego pozyskania i ceną, jaką musi zapłacić.  

Wartość dla klienta w sferze usług różni się od wartości produktów mate-

rialnych. Powstaje pytanie, czy tylko i wyłącznie – jak zauważają Kaplan i Nor-

ton – tworzenie wartości odbywa się poprzez atrybuty produktu, relacje z klien-

                                                      
3 Ph. Kotler, Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i S-ka, 

Warszawa 1994, s. 290. 

4 Z. Zymonik, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Poli-

techniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 128–129. 
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tem oraz reputację organizacji
5
. Wydaje się, że postrzeganie tworzenia wartości 

w usługach w sytuacjach, gdy w procesie wymiany udział produktu jest naj-

mniejszy, jest inne niż w sytuacjach, gdzie procesowi wymiany towarzyszy sam 

produkt. Ze względu na specyfikę usługi wartość ma w znacznie większym 

stopniu charakter niematerialny, a odbiór usługi przez klienta jest na ogół bar-

dziej emocjonalny niż postrzeganie produktów (bo oparty na subiektywnych 

wyobrażeniach, sądach, przypuszczeniach). Działania organizacji zmierzające 

do kształtowania wartości usług odbiegają od czynności realizowanych w celu 

generowania wartości produktów. Kładzie się bowiem nacisk na działania, któ-

rych celem jest przekonanie klienta do wysokiej wartości usługi oraz zmniej-

szenia subiektywizmu oceny wartości tejże usługi. Potwierdzeniem tego przy-

puszczenia są na przykład słowa prezydenta ISPA Lynne McNees, według któ-

rego obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, ważne dla branży staje się edukowanie 

konsumentów na temat korzyści płynących z korzystania ze SPA
6
. Z racji gwał-

townego rozwoju i w ślad za nim idących nowatorskich pomysłów kształtowa-

nia wartości dla klienta, sektor usług SPA jest dobrym przykładem działań, 

jakie podejmuje się, by przyciągnąć i zatrzymać klienta, uczynić go klientem 

rentownym.  

Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób jeden z pionierów na 

rynku usług SPA w Polsce kształtuje wartość dla klientów. Artykuł ma charak-

ter teoretyczno-empiryczny. Rozważania oparto na studiach literaturowych, 

analizie danych statystycznych oraz badaniach przeprowadzonych w wybranym 

ośrodku SPA. Do zgromadzenia i analizy materiału empirycznego wykorzysta-

no kwestionariusz wywiadu oraz obserwacje poczynione przez autorkę w trak-

cie kilku pobytów w ośrodku.  

1. Charakterystyka sektora usług SPA  

Sektor usług SPA charakteryzuje się wzrostem zarówno w kraju, jak i na 

świecie. W Polsce brakuje badań na temat liczby ośrodków. Z obserwacji wyni-

ka, ze przybywa zarówno hoteli (medical SPA, Resort SPA), jak i obiektów 

                                                      
5 R. Kaplan, S. Norton, Strategiczna Karta Wyników, Balanced Scorecard. Praktyka, CIM, 

Warszawa 2001. 

6 www.e-hotelarstwo.com/aktualnosci/dossier?more=1254107970.  
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miejskich (Day-spa) świadczących usługi SPA. W tabeli nr 2 przedstawiono 

fragment raportu opracowanego przez International SPA Association (ISPA) na 

zamówienie PricewaterhouseCoopers (PwC). Wynika z niego, że sektor usług 

SPA w 2010 roku osiągnął 12,8 mld USD przychodów, czyli o 4,3% więcej niż 

rok wcześniej. W tym samym roku odnotowano 150 mln wizyt w obiektach 

SPA, a zatem o 4,7% więcej niż rok wcześniej. Na podstawie przedstawionych 

liczb można przypuszczać (jednak z pewną niedokładnością), że podczas staty-

stycznej wizyty w SPA klient wydaje około 85 USD. 

Tabela 2 

Podstawowe wskaźniki sektora SPA w USA 

 Rok 2009 Rok 2010 Zmiana (%) 

przychody  12,3 mld USD 12,8 mld USD 4,3  

liczba wizyt 143 mln  150 mln 4,7  

liczba obiektów  20 600 19 900 –3,3 

zatrudnienie  332 000 338 600 2 

Źródło: Spa Industry Study International SPA Association (ISPA), www.e-

hotelarstwo.com/aktualnosci/dossier?more=1254107970, kwiecień 2012.  

W literaturze przedmiotu bardzo dokładnie zdefiniowano samą usługę, bę-

dącą specyficznym rodzajem działalności, w wyniku której nie powstaje nowy 

produkt i która nie wiąże się z nabyciem czegokolwiek, lecz ze zmianą cech 

konsumentów bądź posiadanych przez nich dóbr materialnych. Usługi przywra-

cają utraconą wartość użytkową, udostępniają dobra materialne nabywcom, 

służą zachowaniu sprawności organizmu, poprawie wyglądu, stanu ducha (np. 

usługi lekarskie, zabiegi w SPA), kształtują wiedzę i wzbogacają świadomość.  

Nazwa SPA wywodzi się z języka łacińskiego i znaczy sanus per aquam, 

czyli zdrowie dzięki wodzie. Filozofia SPA opiera się na złożeniu, że woda jest 

tym dla ciała, czym marzenia dla duszy – może ukoić lub pobudzać do aktyw-

ności, może relaksować lub stymulować do działania, dać poczucie spokoju, 

odosobnienia, przywrócić urodę, kondycję fizyczną i psychiczną. W praktyce to 

cała gama zabiegów oferujących różnorodne doznania, których podmiotem jest 

woda: kąpiele, aromaterapia, balneoterapia, oczyszczanie ciała, masaże, kąpiele 

borowinowe, drenaże, krioterapia itp. SPA łączy więc rozmaite sposoby pielę-

gnacji i relaksacji. Usługi SPA mają się kojarzyć z luksusem, ekskluzywnością, 



 Działania na rzecz wzrostu wartości konsumenckiej w usługach SPA 183 

wyjątkową przyjemnością. Cisza, dyskretna obsługa, unoszące się aromaty, 

prawie niesłyszalna muzyka, pastelowe kolory wnętrz, profesjonalne zabiegi, 

markowe kosmetyki stanowią komponenty tej usługi. Istotnym jej dopełnieniem 

są walory związanie z lokalizacją danego ośrodka (walory krajobrazowe, 

uzdrowiskowe, inne) oraz infrastrukturą techniczną – przede wszystkim nowo-

czesnym sprzętem zabiegowym i urządzeniami wodnymi. Ostatnim czynni-

kiem, ale w istocie najważniejszym, są kompetencje pracowników: masaży-

stów, fizjoterapeutów, kosmetyczek i innych. Bardzo często renoma konkret-

nych pracowników przyciąga i zachęca do powrotu wielu klientów. Oferowanie 

wysokiej jakości usług SPA wymaga podejścia holistycznego, przemyślanego 

doboru wielu różnych uzupełniających się działań. Zalicza się do nich: dobór  

i stałe doskonalenie kwalifikacji personelu; wybór i aranżację pomieszczeń; 

konstruowanie ich wewnętrznej topografii z podziałem na pomieszczenia do 

kąpieli, zabiegów, zmiany ubioru; wytworzenie odpowiedniego nastroju po-

przez dobór zapachów, muzyki, świateł; skomponowanie pakietów zabiego-

wych. Analizując usługi SPA, można sformułować następujące wnioski:  

 obejmują one zarówno zabiegi na ciało, jak i kąpiele w basenie, pobyty 

w saunie, inhalacje. W zależności od kompozycji usługi są to pojedyn-

cze zabiegi lub odpowiednio dobrane pakiety zabiegowe; 

 często usługa SPA utożsamiana jest z pobytem w obiekcie, gdzie 

oprócz zabiegów związanych z wodą duże znaczenie odgrywają inne 

usługi zdrowotno-relaksacyjne, np. joga, fitness itd.; 

 klient oczekuje, by usługa była kompleksowa, nawet jeśli jest to tylko 

jeden seans masażu. Ważne są również usługi towarzyszące: szatnia, 

natrysk; 

 od pracowników klient oczekuje szerokich kompetencji, poczynając od 

fachowych po interpersonalne i związane z kulturą osobistą. 

Oczekiwania klienta zależą od stopnia jego dojrzałości, wynikającej z czę-

stotliwości korzystania z usług SPA, możliwości porównywania różnych usłu-

godawców, także zagranicznych. Stąd subiektywne odczuwanie wartości będzie 

różne dla różnych klientów. Dodatkowo na ocenę wartości wpływa:  

 sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w danym czasie; 

 cykl życia sektora; 

 moda na inny styl życia. 
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Tabela 3 

Podział usług 

 

Zróżnicowanie wewnętrzne usług 

niskie wysokie 

kompetencje pracownika 

niezbędne do świadczenia 

usług 

niskie 
usługa podstawowa 

(mycie samochodu) 

usługa fryzjerska, usługa 

dostarczenia przesyłki 

wysokie edukacja (szkolenia) 
usługa profesjonalna (SPA, 

usługa informatyczna) 

Źródło: opracowanie własne.  

By móc w pełni kształtować wartość, należy w sposób ciągły badać po-

trzeby, pragnienia i wymagania klientów. Może się tak zdarzyć, że mimo zbie-

rania opinii od klientów, ośrodki kreują wartość dla klienta w ograniczonym 

stopniu. W maju 2011 zapytano klientów DAY SPA zlokalizowanego we Wro-

cławiu, czego oczekują od usługodawcy. Udzielono następujących odpowiedzi: 

 wysokiej jakość wykonywanej usługi czy proponowanego produktu; 

 poczucia bezpieczeństwa i dyskrecji; 

 dostępności do usługi; 

 czystości i porządku w wyglądzie materialnych elementów usługi; 

 estetyki dotyczącej elementów materialnych i wyglądu personelu; 

 punktualności w dostarczaniu usługi; 

 dotrzymywania składanych obietnic; 

 wysokiego profesjonalizmu wykonania usługi (wykwalifikowany per-

sonel); 

 dokładnego informowania o przebiegu usługi; 

 umiejętności wysłuchania klienta; 

 podjęcia wysiłku w celu poznania klienta i jego potrzeb; 

 niezawodności w wykonaniu usługi; 

 poczucia pewności w stosunku do urządzeń i personelu, który go ob-

sługuje; 

 uprzejmości i życzliwość w trakcie trwania usługi; 

 pełnej gotowości personelu do pomocy; 

 szybkości i odpowiedniego czasu w trakcie wykonywania usługi; 
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 szybkiej reakcji na reklamację zgłaszaną przez klienta i ewentualnej 

rekompensaty; 

 dobrej reputacji i wiarygodności firmy usługowej.  

2. Kształtowanie wartości dla klienta usług SPA – studium przypadku  

Jelenia Struga jest obiektem, który od 10 lat świadczy usługi SPA na wy-

sokim poziomie. Jest to firma rodzinna w 100% z kapitałem polskim. Cztero-

gwiazdkowy obiekt hotelowy zlokalizowany jest w pięknym świerkowym lesie 

w otoczeniu gór na obrzeżach Kowar – z dala od miasta, ulic, fabryk itp. Hotel 

w pierwotnej nazwie był obiektem typu resort, co według definicji stowarzy-

szenia ISPA oznacza, że obiekt posiada: 

 bogatą ofertę zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, relaksacyj-

nych na twarz i ciało;  

 specjalistyczny rodzaj kuchni, która ze względu na oferowaną dietę 

stanowi integralną część programu SPA;  

 specjalnie wydzieloną przestrzeń do uprawiania różnorodnych dyscy-

plin sportowych;  

 własną bazą noclegową umiejscowioną w szczególnie atrakcyjnych 

pod względem turystycznym miejscach lub w uzdrowiskach. 

Od stycznia 2012 roku obiekt przekształcono w Medical SPA, co oznacza, 

że: 

 obiekt działa pod stałym nadzorem dyplomowanych specjalistów;  

 świadczy się zabiegi pielęgnacyjne, relaksacyjne, lecznicze, rehabilita-

cyjne, z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej; 

 zwraca się tu uwagę zarówno na działanie medycyny konwencjonalnej, 

jak i terapii alternatywnych. 

Jelenia Struga posiada w swojej infrastrukturze basen z wodą oczyszczaną 

specjalnym filtrem neutralizującym uboczne, złe związki wytrącające się z chlo-

ru, który – zgodnie z wymogiem sanepidu – musi być dodawany do wody 

w basenie. Ponadto na klientów czekają sztolnie pełniące rolę atrakcji tury-

stycznej i zdrowotną. Odbywają się tutaj inhalacje radonowe. Wyjątkowym 

atutem tego obiektu jest źródło Sulica z wodą o szczególnych, zdrowotnych 

właściwościach.  
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Autorka w maju oraz październiku 2011 roku brała udział w obserwacji 

uczestniczącej, a w kwietniu 2012 roku przeprowadziła wywiad z menedżerem 

oraz właścicielem obiektu. Zdaniem właściciela rynek jest coraz trudniejszy. 

Jeśli konkuruje się na tym samym rynku o tych samych klientów, gra się na 

tych samych zasobach i ponosi się podobne koszty stałe, to pozyskanie i za-

trzymanie klienta staje się coraz trudniejsze. Według właściciela należy szukać 

innych rozwiązań. Przyszłość leży w wodzie, naturalnym zasobie, a przede 

wszystkim w edukacji zdrowotnej. Podziemna woda, która wypływa z głębi 

góry Sulica w masywie Karkonoszy na terenie Jeleniej Strugi Medical SPA, 

stanowi naturalne źródło przewagi konkurencyjnej tego ośrodka oraz podstawę 

do kreowania wartości dla klienta. Woda ta zawiera aktywny wodór i wykazuje 

antyoksydacyjne właściwości
7
. W opinii właściciela klienci w perspektywie 

będą wybierać miejsca oferujące wartości związane ze zdrowiem, wpisujące się 

w oczyszczanie, odnowę i pielęgnację ciała, obejmujące ciało, umysł i duszę.  

W tabeli 4 zaprezentowano odpowiedzi zebrane podczas wywiadu.  

Usługi SPA często rozumiane są przez klientów bardzo szeroko. Nie ozna-

czają one tylko zabiegów na ciało, ale wszelkie inne udogodnienia oferowane 

na miejscu. Autorka poprosiła, by określono procentowo, w jakim stopniu po-

szczególne oferty cząstkowe tworzą wartość dla klienta z punktu widzenia 

obiektu. W tabeli 5 przedstawiono strukturę tworzenia wartości w hotelu Jelenia 

Struga Medical SPA.  

Jak można zauważyć, pokoje, a więc funkcja noclegu, w przekonaniu me-

nedżera i właściciela mają najmniejszy wpływ na wartość dla klienta. Jest to 

zapewne spowodowane tym, że wystrój pokoju jest łatwy do skopiowania, więc 

nie warto angażować tego zasobu do gry konkurencyjnej.  

Jako najważniejsze źródło tworzenia wartości wskazano otoczenie rekre-

acyjne. W obiekcie proponuje się klientom wiele działań, np. ranne brodzenie  

w strumieniu, spacery z kijami itd. W pokojach dla gości czeka woda potencjał-

ka, którą można kupić na miejscu, oraz broszury informacyjne o jej działaniu. 

Wartość odgrywa bardzo ważną rolę w wyborach dokonywanych przez 

klientów. Nabywcy mający możliwość wyboru wielu ofert konkurencyjnych 

decydują się na produkty lub usługi, których wartość postrzegają jako  

 

                                                      
7 Więcej o właściwościach wody na stronie www.jeleniastruga.pl.  
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Tabela 4  

Wartość dla klienta wczoraj i dziś 

Zadane pyta-

nie 
Odpowiedzi właściciela Odpowiedzi menedżera 

W jaki sposób 

tworzy Pan 

wartość dla 

klientów? 

Menedżer jest wykonawcą projektu, 

jest ograniczony czasem, poziomem 

jakości, a przede wszystkim budże-

tem. On sam, będąc od początku 

jedynym właścicielem  

z dostępem do środków finansowych, 

był wolny, nikt go nie ograniczał, 

mógł realizować swoje pomysły, 

które w jego przekonaniu stanowiły  

i nadal stanowią wartość dla klienta. 

W jego opinii „prawdziwy artysta 

tworząc dzieło, nie kieruje go do 

konkretnej osoby. Wartość rodzi się 

w duszy” 

Klient to nie „ślepa babcia”, którą 

należy prowadzić za rękę. Dobry 

klient ceni wartość dodaną, klient 

przeciętny lubi rabaty 

Jak zmieniało 

się podejście 

do klienta  

z biegiem lat? 

Na początku działalności przebieg 

usługi SPA wyznaczali producenci 

sprzętu, którzy prześcigali się  

w innowacjach technologicznych  

i efektach, jakie dana maszyna może 

przynieść. Dzisiaj najważniejsze dla 

klienta, choć często o tym on jeszcze 

nie wie, są woda i energia, jaka wy-

twarza się podczas kontaktu fizjotera-

peuty z klientem (stąd  

w obiekcie nie ma mechanicznych 

urządzeń poprawiających wygląd). 

Podejście do klienta kształtuje  

w oparciu o modele podpatrzone  

za granicą 

Na początku działalności, kiedy 

ośrodków SPA było niewiele, 

uczyli się klienci, my się uczyli-

śmy, rynek się uczył. Dzisiaj kon-

kurencja jest ogromna, nie ma 

tanich ośrodków SPA, wszystkie są 

klasy średniej i wyższej. Koszty 

stałe prowadzenia ośrodka SPA są 

porównywalnie wysokie dla więk-

szości obiektów i tu pojawia się 

problem – w jaki sposób tworzyć 

ofertę, tak by nie być 

w klasie średniej, lecz w najwyż-

szej. Obecnie klient ma większe 

wymagania, które nie wynikają 

z wiedzy, tylko z postawy roszcze-

niowej. Oczywiście dbamy o ko-

munikacje z klientem i wszelkie 

sprawy załatwiamy polubownie, po 

wysłuchaniu uwag 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.  

najwyższą. Jak zauważa P. Doyle
8
, klient dokonuje wyceny wartości, oceniając 

zdolność produktu i usługi do zaspokojenia jego potrzeb. Oferta dopasowana do 

                                                      
8 P. Chlipała, Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw, 

www.swiatmarketingu.pl. 
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potrzeb klienta zwiększa szanse przedsiębiorstwa na sprzedaż produktu, podno-

si też prawdopodobieństwo powtarzalności zakupów klienta, co bezpośrednio 

generuje większe zyski. 

Tabela 5 

Struktura tworzenia wartości dla klienta 

Oferta Jeleniej 

Strugi 

Stopień ważności  

w kreowaniu warto-

ści dla klienta (%) 

Główne czynniki tworzące wartość dla klienta 

Otoczenie rekre-

acyjne 
40 

czyste powietrze  

las świerkowy 

brak smogu elektromagnetycznego i zasięgu 

telefonii komórkowej  

SPA zabiegi  20 

medical 

zabiegi wykonywane na produktach natural-

nych, własna linia kosmetyczna  

zabiegi wykonywane bez urządzeń mechanicz-

nych  

Basen  15 

woda w basenie ustrukturyzowana – filtr Gran-

der 

efekt szklanej podłogi  

wyższa temperatura wody i powietrza  

Restauracja  10 

świeże produkty (nie ma mrożonek)  

widoki z restauracji  

zawsze czysta podłoga  

Sztolnie 10 

inhalatorium rodanowe 

mikroklimat  

możliwość zwiedzania 

Pokoje  5 

aneksy kuchenne 

powierzchnia  

dostępna woda potencjałka  

 100  

Źródło: opracowane na podstawie wywiadu. 

Profesjonalne SPA spełnia następujące kryteria: dobra woda – czysta  

i żywa, krystalicznie czyste powietrze, dobra energia i zdrowotna edukacja
9
. 

 

 

                                                      
9 www.jeleniastruga.pl.  
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W związku z powyższym autorka stawia hipotezę, że w usługach SPA 

największą wartość usługi tworzy edukacja klienta, będąca częścią obsługi
10

. 

Posiadania doskonałych wyrobów, odpowiedniej infrastruktury, a nawet kom-

petentnych pracowników nie gwarantuje jeszcze, że klient odczuje pełną satys-

fakcję. Co więcej, te atrybuty mogą zostać całkowicie zniweczone, jeśli jakość 

obsługi klienta była niska (rys. 1)
11

.  

 

 

 
Struktura usługi SPA 

 – organizacja 
Klient 

Wartość usługi 

SPA świadczona 

klientowi 

Cechy i właści-

wości materialne 

 

Co mogę 

otrzymać? 

Obsługa 
Jak to mogę 

otrzymać? 

Udogodnienia 

Jak szybko 

mogę to otrzy-

mać? 

Edukacja 
Jakie będą 

efekty? 

Prestiż i zaufanie 
Czy mogę temu 

zaufać? 

Kompetencje 

personelu 
Ile to kosztuje? 

Rys. 1. Kształtowanie wartości konsumenckiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Zymonik, Klient i wartość…, s. 786. 

W tabeli 6 zaproponowano model kreowania wartości dla klienta usług 

SPA w oparciu o przeprowadzone badanie w hotelu Jelenia Struga Medical 

SPA.  

                                                      
10 Zob. U. Bąkowska-Morawska, Obsługa klienta w strategii doskonałości operacyjnej na 

przykładzie usług hotelarskich, w: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, red. 
T. Borys, PN Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 151, Wrocław 2011, s. 23–34.  

11 U. Bąkowska-Morawska, Implementacja strategii zarządzania w kontekście procesów 

obsługi klienta, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2010,  
nr 100, s. 14. 
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Tabela 6 

Propozycja działań kreujących wartość w zakresie edukacji 

Oferta Jeleniej Strugi  Proponowane działania edukacyjne  

Otoczenie rekreacyjne 

tabliczki z opisem występującej roślinności  

ścieżka zdrowia obejmująca różne ćwiczenia opisane do samodziel-

nego wykonania  

SPA zabiegi  

opisane efekty poszczególnych zabiegów  

prowadzenie kart klienta zarówno dotyczących stosowanych zabie-

gów, jak i zapisywanie potrzeb i preferencji klienta,  

spotkania prowadzone przez dietetyków na temat odżywiania, przez 

kosmetologów na temat pielęgnacji skóry kremami na bazie wody 

potencjałka itd. 

Basen  
dostępny instruktor pływania 

zorganizowanie ćwiczeń w basenie 

Restauracja  

zdjęcia potraw w karcie menu 

informacja dotycząca kaloryczności potraw i składników odżyw-

czych 

wieczór degustacji herbaty zaparzanej wodą wodociągową i poten-

cjałką 

codzienne spotkanie z menedżerem SPA, który krótko opowiada 

o walorach, specyfice i wyjątkowości wody potencjałki  

Inne 

stałe konsultacje dla każdego gościa (kobiety w ciąży, kobiety kar-

miące w sposób naturalny, osoby zagrożone chorobami nowotwo-

rowymi) o możliwościach wykorzystania wody w leczeniu różnych 

dolegliwości, schorzeń 

Źródło: opracowanie własne.  

Podsumowanie  

Kluczem do kształtowaniu wartości dla klienta jest jego edukacja
12

.  

W sektorze szybko rozwijających się usług, coraz większej konkurencji i rosną-

cych wymagań klienta o przewadze nad konkurencją decydują działania two-

rzące dodatkowe korzyści dla klienta i zarazem modyfikujące w istotny sposób 

dotychczasowy łańcuch wartości. Analiza rynku SPA, kontakty autorki z przed-

siębiorstwami sektora, rozmowy z właścicielami i menedżerami, w tym z repre-

zentującymi Jelenią Strugę, dają podstawę do stwierdzenia, że ośrodek SPA 

musi włączyć do usług podstawowych edukację klienta. Oczywiście przekazy-

wanie wiedzy klientowi powinno być dyskretne i naturalne, nie może zniechę-

                                                      
12 Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligal-

ski, Wydawnictwo Polten, Warszawa 2010, s. 98. 



 Działania na rzecz wzrostu wartości konsumenckiej w usługach SPA 191 

cać i odstraszać. Jednak pobytowy charakter omawianych usług, ich komplek-

sowość oraz różne wielozabiegowe pakiety powinny sprzyjać okazjom do prze-

kazywania wiadomości o specyficznych cechach usługi, jej zaletach i korzy-

ściach dla klienta, wynikających z jej świadczenia. 

ACTIVITIES IN FAVOUR OF THE INCREASE IN THE VALUE 

OF CONSUMER SERVICES SPA 

Summary 

The article presents the problems of creating customer value in the services sector 

on the example of the SPA. Due to the complexity of SPA, in their provision are very 

different activities. Based on observations SPA sector companies, including the research 

presented in the article, the company Jelenia Struga, the author draws the conclusion 

about the crucial role of education in shaping customer value. The author creates  

a shape model of customer value and selected the value creating activities in the field of 

education. 

Translated by Urszula Bąkowska-Morawska  
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Wprowadzenie 

Współczesna branża hotelarska funkcjonuje w trudnych warunkach konku-

rencji rynkowej. Mnogość podmiotów i oferowanych przez nie produktów po-

woduje, że poszczególne obiekty podejmują szereg przedsięwzięć i wykorzystu-

ją wiele dostępnych metod oraz narzędzi mających na celu wyróżnienie swojej 

oferty na rynku. Działania w zakresie wykorzystywania marketingu mix (trady-

cyjnego lub rozszerzonego) mają różnorodny charakter. Jedną z ważniejszych 

sfer oddziaływania na rynek są przedsięwzięcia podejmowane w sferze produk-

tu turystycznego (hotelarskiego). 

Obiektem badań w niniejszym artykule jest Royal Park Hotel & SPA  

w Mielnie – trzygwiazdkowy obiekt zlokalizowany w jednej z atrakcyjniejszych 

miejscowości nadmorskich w Polsce. Analizowany obiekt należy do znaczą-

cych przedsiębiorstw noclegowych w Mielnie zarówno pod względem możli-

wości recepcyjnych, jak i oferowanych produktów. 

Celem opracowania jest próba oszacowania oferty specjalnych pakietów 

pobytowych w ujęciu podażowym i popytowym. Zamiarem autorów było więc 

ukazanie oferty analizowanego obiektu w tym zakresie oraz określenie jej 
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atrakcyjności w opinii gości hotelu poprzez wielkość jej wykorzystania. Pod-

stawowy problem badawczy można zawrzeć w pytaniu: jakie znaczenie dla 

branży hotelarskiej (na przykładzie badanego obiektu) mają obecnie tzw. spe-

cjalne pakiety pobytowe. 

Artykuł zasadniczo został podzielony na trzy części. W pierwszej przed-

stawiono wybrane teoretyczne zagadnienia dotyczące współczesnych tendencji 

na rynku, w tym w zakresie rozwoju produktu hotelarskiego. Kolejne dwie do-

tyczą analizowanego problemu pod kątem podaży i popytu. W artykule poza 

literaturą naukową wykorzystano materiały pochodzące z analizowanego obiek-

tu hotelarskiego. Te drugie obejmowały dane dotyczące oferty obiektu w zakre-

sie specjalnych pakietów pobytowych oraz zbiorcze opracowania na temat ich 

wykorzystania na tle pozostałych. Autorzy pragną podkreślić, że przedmiotem 

analizy były jedynie tzw. pakiety okolicznościowe, związane z określonym 

wydarzeniem (świętami i innymi). Poruszana w opracowaniu problematyka ma 

charakter teoretyczno-empiryczny.  

1. Współczesne tendencje w hotelarstwie 

Współczesne hotelarstwo jest sektorem dynamicznie się rozwijającym, 

a tym samym – zmieniającym się. Istotą funkcjonowania branży hotelarskiej 

jest problem właściwego dostosowania produktów do wymogów rynku. Jak 

podają J. Kaczmarek, A. Stasiak i B. Włodarczyk, w odróżnieniu od innych 

produktów turystycznych usługa hotelarska składa się z dwóch równoważnych 

elementów tworzących jej istotę, tj. noclegu i posiłku. Co więcej, to nie tylko 

powszechnie rozumiane „udzielanie noclegu i wyżywienia za określoną opłatą”, 

ale również wiele usług dodatkowych (wspomagających), które mogą mieć 

różny wymiar w zależności od charakteru obiektu
1
. W tym przypadku można 

nawet mówić o tzw. pakiecie usług, za który S. Medlik uważa „(…) kombinację 

dwóch lub więcej elementów sprzedawanych jako jeden produkt po zryczałto-

wanej cenie, w której koszty poszczególnych pozycji nie są wyodrębnione”
2
. 

                                                      
1 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Za-

rządzanie, wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 98–99. 

2 S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1995, s. 184. 
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Obraz współczesnego hotelarstwa ciągle się zmienia. Jak słusznie zauwa-

żają W. Błaszczuk i Cz. Witkowski, obecne tendencje na rynku hotelarskim 

obejmują przede wszystkim: podnoszenie standardu obiektów, rozbudowę pro-

gramów użytkowych oraz uatrakcyjnianie (rozszerzanie) oferty usługowo- 

-handlowej dla gości i osób przebywających w obiekcie. Jednocześnie autorzy 

ci zauważają, że do źródeł tych zmian należy zaliczyć: konkurencję na rynku, 

wzrost wymagań ze strony gości, konieczność wyrównania poziomu hoteli do 

światowych standardów oraz dążenie do utrzymania i pozyskania gości
3
. Z ko-

lei do tzw. ogólnych pożądanych i oczekiwanych kierunków rozwoju hotelar-

stwa w Polsce zalicza się: przyrost bazy noclegowej, lepsze rozmieszczenie 

obiektów na terenie kraju, modernizację i dostosowanie standardu hoteli do 

potrzeb gości, podniesienie standardu obiektów i usług w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjnych i funkcjonalnych, wyposażenia, obsługi oraz rozszerzenie ofer-

ty usługowo-handlowej hoteli
4
. Coraz większa konkurencja na rynku hotelar-

skim „wymusza” wręcz rozwój i doskonalenie swojej oferty przez poszczególne 

obiekty. To co do niedawna było wyróżnikiem, staje się obecnie normą w wielu 

obiektach hotelarskich. Jak podaje W.W. Gaworecki, „(…) przemiany ilościo-

wo-jakościowe ruchu turystycznego krajowego i międzynarodowego sprawiły, 

że zakres usług hotelarskich staje się coraz szerszy i urozmaicony”
5
. Z kolei 

W. Alejziak podkreśla, że wzrost wymagań dotyczących jakości usług jest 

obecnie jedną z najważniejszych tendencji w podaży turystycznej
6
. 

Przygotowywanie specjalnych ofert przez obiekt hotelarski wynika rów-

nież z kwestii dostosowania jej do wymogów klientów, a ściślej mówiąc – do 

konkretnych segmentów rynku. Poszczególne rodzaje produktów hotelowych 

można rozważać w kontekście segmentacji produktu, rozumianej jako tworze-

nie przez firmy hotelarskie koncepcji bazy noclegowej z myślą o zaspokojeniu 

                                                      
3 W. Błaszczuk, Cz. Witkowski, Hotelarstwo w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnic-

two Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, Lublin 2006, 

s. 151–156. 

4 Turystyka. Zarys wykładu, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, 

s. 148. 

5 W.W. Gaworecki, Turystyka, wyd. IV zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2003, s. 319. 

6 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo ALBIS, Kraków 

1999, s. 234. 
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potrzeb docelowych rynków
7
. Do najważniejszych segmentów rynku hotelar-

skiego można zaliczyć: indywidualnych gości przybywających na wypoczynek, 

indywidualnych gości podróżujących służbowo, grupy turystyczne, klientów 

konferencji pobytowych, klientów konferencji miejscowych, klientów zakładów 

gastronomicznych oraz klientów bankietów i innych imprez towarzyszących
8
. 

Uatrakcyjnianie pobytów turystów, szczególnie w obiektach położonych  

w miejscowościach nadmorskich, wynika również ze zjawiska sezonowości. 

Niektóre przedsiębiorstwa hotelarskie w tzw. wysokim sezonie skupiają się na 

typowej działalności wczasowej. W pozostałych miesiącach prowadzi się 

zwiększone wysiłki na rzecz propagowania innych form pobytu, w tym m.in. 

rehabilitacyjno-profilaktycznej, sanatoryjnej czy biznesowej
9
.  

Można stwierdzić, że branża hotelarska przedstawia do dyspozycji gości 

coraz bogatszą ofertę, wśród której należy wymienić m.in.: zróżnicowaną struk-

turę jednostek mieszkalnych, bardziej zróżnicowaną gastronomię, obsługę tury-

styczną i podróżniczą, obsługę kongresów, profilaktykę zdrowotną czy pełną 

organizację spędzenia wolnego czasu
10

. 

Warto podkreślić, że współczesne tendencje i rozwój hotelarstwa poprzez 

dostosowanie się do zdywersyfikowanych potrzeb konsumentów spowodowały 

wykreowanie w przedsiębiorstwie hotelarskim różnych rodzajów produktów 

(pakietów), a wśród nich m.in. weekendowego, konferencyjnego, biznesowego, 

wystawienniczego, rekreacyjno-wypoczynkowego czy okolicznościowego. 

Produkty takie mogą być świadczone bez obligatoryjności korzystania  

z noclegu lub wyżywienia. Z punktu widzenia działalności hotelu najbardziej 

korzystne są te produkty, które łączą świadczenia podstawowe hotelu z uzupeł-

niającymi
11

. Tym samym można stwierdzić, że współczesna działalność hote-

                                                      
7 T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2001, s. 123. 

8 M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 1997, s. 51–53. 

9 I. Moszkowicz, E. Dłubakowska-Puzio, K. Puzio, Metody łagodzenia sezonowości usług 

turystyczno-leczniczych na przykładzie OWL Węgiel Brunatny w Kołobrzegu, w: Marketing  

w rozwoju turystyki, red. J. Chotkowski, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 
Koszalin 2009, s. 302. 

10 W. Błaszczuk, Cz. Witkowski, Hotelarstwo…, s. 157. 

11 D. Jaremen, A. Panasiuk, Usługi hotelarskie jako produkt, w: Hotelarstwo. Usługi – eks-

ploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008, s. 78–79. 
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larska zmierza do specjalizacji, której efektem jest m.in. łączenie w produkty 

(pakiety) podstawowych usług oraz innych (dodatkowych, uzupełniających)
12

. 

Należy podkreślić, że tzw. usługi dodatkowe w każdym obiekcie uwarunkowa-

ne są jego rodzajem. Łatwo zauważyć, iż niektóre usługi w różnych obiektach 

mogą mieć różny charakter – jako podstawowe lub dodatkowe
13

. Niemniej jed-

nak wszystkie te działania nastawione są na zagospodarowanie tych segmentów 

rynku, które wykazują sprecyzowane preferencje związane z konkretną ofertą 

i oczekują usług o charakterze specjalistycznym
14

. 

Rosnące wymagania klientów powodują coraz częściej, że poszczególne 

obiekty stoją przed koniecznością dostosowania się do zmieniających trendów 

na rynku i przedstawienia coraz bogatszej oferty za równie atrakcyjną cenę. 

2. Oferta specjalnych pakietów pobytowych w analizowanym obiekcie 

Royal Park Hotel & SPA to trzygwiazdkowy hotel o bogatym zapleczu ga-

stronomicznym, konferencyjno-szkoleniowym oraz SPA & Wellness. Szeroka 

oferta oraz lokalizacja w nadmorskiej miejscowości turystycznej Mielno pozwa-

lają obiektowi sprawnie funkcjonować przez cały rok. 

Celem artykułu jest charakterystyka podaży i popytu na specjalne pakiety 

pobytowe w analizowanym obiekcie. Należy wyjaśnić, że autorzy przez to po-

jęcie rozumieją ofertę wykraczającą poza standardowe usługi w obiekcie hote-

larskim (tj. nocleg i wyżywienie). Z uwagi na typ badanego obiektu i świadczo-

nych przez niego usług umownie przyjęto, że specjalny pakiet pobytowy  

w swojej ofercie będzie uwzględniał usługi związane z SPA & Wellness. Zgod-

nie z założeniami strategicznymi analizowane przedsiębiorstwo oferuje swoim 

klientom możliwość skorzystania ze specjalnych pakietów pobytowych obejmu-

jących nocleg z wyżywieniem HB, zaproszenie do Instytutu SPA & Wellness 

na zabiegi odnowy biologicznej oraz zabiegi lecznicze, a także wiele innych 

                                                      
12 A. Doliński dzieli usługi hotelarskie na podstawowe, dodatkowe i uzupełniające, a z ko-

lei M. Turkowski na podstawowe i dodatkowe (w ramach tych drugich wyróżnia uzupełniające, 

towarzyszące i fakultatywne), M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo. Podstawowe wiado-
mości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 205. 

13 M. Świątkowska, Usługi hotelarskie, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskie-

go, red. H. Górskiej-Warsewicz, E. Świstak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 98. 

14 M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo…, s. 328. 
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atrakcji. Kompozycja oferty każdorazowo zawiera inną konfigurację usług, 

która zależna jest przede wszystkim od okresu, w jakim realizowany jest pobyt. 

Istotną rolę odgrywa tu pora roku, długość pobytu oraz okazja przyświecająca 

wprowadzeniu oferty specjalnej. Od początku istnienia badanego przedsiębior-

stwa w kalendarzu pakietów pobytowych znaleźć można m.in. ofertę karnawa-

łową, walentynkową, świąteczną, sylwestrową oraz z okazji przedłużonych 

weekendów. Aby zaspokoić rosnące wymagania klientów, pakiety corocznie 

wzbogacane są o coraz to nowsze zabiegi odnowy biologicznej oraz urozmaica-

ne o atrakcje. Oferta kierowana jest do różnych segmentów rynku. Tym samym 

z oferty mogą skorzystać np. zakochane pary, nowożeńcy, rodziny z dziećmi, 

przyjaciółki, jubilaci oraz osoby indywidualne. W każdym przypadku hotel 

oferuje dopasowany do rodzaju pobytu zestaw usług oraz organizację czasu 

wolnego. Z uwagi na zdolności urlopowe polskich turystów, a to właśnie oni są 

głównymi adresatami omawianej oferty, pobyty specjalne trwają od 2 do 3 dób 

hotelowych, chyba że organizowane są podczas przedłużonych weekendów, jak 

np. tegoroczny długi weekend czerwcowy (Boże Ciało). W takim przypadku 

oferta obejmuje pobyt w obiekcie przez 4 doby hotelowe. Z uwagi na szeroką 

gamę specjalnych produktów badanego przedsiębiorstwa, w dalszej części sku-

piono się na charakterystyce wyżej wymienionego produktu.  

Analizując ofertę badanego przedsiębiorstwa na przykładzie wyżej wy-

mienionego weekendu, można wyszczególnić cztery grupy produktowe:  

1. Usługi hotelowe obejmują zakwaterowanie w komfortowych pokojach lub 

apartamentach. W cenie usługi gość hotelowy może bezpłatnie korzystać  

z parkingu, dostępu do Internetu, telewizji i bilarda. 

2. Usługi gastronomiczne to śniadania w formie bufetu szwedzkiego, obia-

dokolacje z deserem, kolacja grillowa w wiejskiej chacie w formie rodzin-

nego pikniku oraz „Royal Kwadrans” – degustacja wypieków firmowych, 

owocowa salsa z czekoladą przy filiżance kawy lub herbaty.  

3. Usługi SPA &Wellness występują w formie programu zabiegowego dla 

uczestników pobytu. W przypadku analizowanej oferty składa się on z sze-

ściu zabiegów indywidualnych z podziałem na masaż gorącymi kamienia-

mi, kawitację ultradźwiękową, liftingujący masaż twarzy (dla pani) oraz 

masaż klasyczny, seans w kapsule parowej i zabieg kosmetyczny na twarz 

„ChronoDetox” (dla pana). Ponadto uczestnicy pobytu korzystają z indy-

widualnego seansu w saunie fińskiej. W pozostałym czasie do dyspozycji 
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gości pozostaje kryty basen i jacuzzi. W trakcie pobytów specjalnych go-

ście mogą skorzystać z dodatkowych zabiegów w specjalnej cenie. 

4. Atrakcje dodatkowe – w czasie długiego weekendu czerwcowego to m.in. 

muzyczny wieczór w wiejskiej chacie, prowadzony przez duet prezenterów 

z Koszalina, a także wspólne kibicowanie podczas rozgrywek EURO 2012 

w specjalnej strefie kibica. W okresie letnim do dyspozycji gości pozostaje 

tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, ogród kawowy, fontanna oraz rowery. 

Koszt prezentowanego pobytu wynosi 1790 zł brutto za dwie osoby.  

W odniesieniu do standardowego cennika usług jego rzeczywista wartość to 

2090 zł. Tym samym należy wyraźnie podkreślić, że tego typu pakiety są atrak-

cyjne pod względem ceny. 

Głównym założeniem kadry zarządzającej Royal Park Hotel & SPA jest 

skierowanie do klienta atrakcyjnej oferty pobytowej, zawierającej wszelkie 

elementy niezbędne do rodzinnego wypoczynku i relaksu w SPA w korzystnej 

cenie. Zaletą strategii jest oczywiście utrzymanie obłożenia nie tylko w okre-

sach specjalnych, ale także poza sezonem. Przykładem takiej oferty jest „Mega 

promocja”, za którą klient zamiast 1530 zł zapłaci 690 zł. Analogicznie do po-

przednio analizowanej oferty pakiet zawiera pobyt z wyżywieniem HB, cztery 

indywidualne zabiegi SPA &Wellness na osobę, seans w saunie fińskiej dla 

dwojga oraz nieograniczony dostęp do basenu i jacuzzi. W tym przypadku rabat 

wynosi aż 55%, ale oferta ograniczona jest czasowo i wymaga wpłaty pełnej 

kwoty na rachunek bankowy w ciągu 3 dni od rezerwacji. 

Szeroka gama produktów specjalnych cieszy się dużym zainteresowaniem 

klientów oraz doskonale konkuruje z podstawową ofertą hotelu, przy której 

goście samodzielnie wybierają termin pobytu i usługi, z których chcą skorzy-

stać.  

3. Zainteresowanie specjalnymi pakietami pobytowymi  

w badanym hotelu 

W celu zbadania zainteresowania specjalnymi pakietami pobytowymi ofe-

rowanymi przez Royal Park Hotel & SPA zgromadzono informacje oraz doko- 
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Tabela 1 

Wykorzystanie specjalnych pakietów pobytowych i pobytów 

standardowych w okresach specjalnych przez klientów Royal Park Hotel & SPA  

w latach 2010–2012 

Lp. Okres/wydarzenie Pobyty spakietyzowane (%) 
Pobyty bez pakietów 

(%) 

 
Rok 2010 

1. Walentynki 31,58 68,42 

2. Dzień Kobiet 74,19 25,81 

3. Święta Wielkanocne 59,26 40,74 

4. Weekend majowy 60,98 39,02 

5. Boże Ciało 44,87 55,13 

6. Weekend listopadowy 44,64 55,36 

7. Andrzejki  33,33 66,67 

8. Boże Narodzenie  53,33 46,67 

9. Sylwester  28,17 71,83 

 
Rok 2011 

10. Trzech Króli  16,67 83,33 

11. Walentynki  41,86 58,14 

12. Karnawał  32,73 67,27 

13. Dzień Kobiet  10,81 89,19 

14. Święta Wielkanocne 84,62 15,38 

15. Weekend majowy 73,68 26,32 

16. Boże Ciało  15,79 84,21 

17. Weekend listopadowy 81,25 18,75 

18. Andrzejki  0,00 100,00 

19. Boże Narodzenie  27,50 72,50 

20. Sylwester  100,00 0,00 

 
Rok 2012 

21. Trzech Króli  25,86 74,14 

22. Walentynki  39,02 60,98 

23. Karnawał  8,33 91,67 

24. Dzień Kobiet  66,66 33,34 

Źródło: opracowanie własne. 
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nano analizy porównawczej wykorzystania pakietów specjalnych i pobytów bez 

pakietów (standardowych) w latach 2010–2012 (tab. 1). 

Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić duży udział po-

bytów pakietyzowanych w obłożeniu badanego obiektu hotelarskiego. Należy 

zauważyć, że w badanym okresie 43,96% turystów skorzystało z pobytu spakie-

tyzowanego, a pozostałe 56,04% – z pobytu standardowego (rys. 1). 

 

Rys. 1. Stosunek zrealizowanych pobytów SPA do pobytów indywidualnych w latach 

2010–2012 

Źródło: opracowanie własne. 

Zainteresowanie specjalnymi pakietami pobytowymi było znacznie wyż-

sze od pobytów indywidualnych w okresie Dnia Kobiet (za wyjątkiem roku 

2011), Świąt Wielkanocnych, weekendu majowego oraz Bożego Narodzenia. 

Wysoki wzrost zainteresowania zaobserwowano w przypadku weekendu listo-

padowego (z 44,64% w 2010 r. do 81,25% w 2011 r., co daje przyrost na po-

ziomie 36,61 pkt procentowych) oraz w Bożego Narodzenia (z 55,33% w roku 

2010 do 100% w roku 2011, co daje przyrost o 44,67 pkt procentowych). Na 

omówienie zasługuje okres andrzejkowy w 2011 roku, kiedy to hotel obłożony 

był w całości przez pobyty standardowe. Sytuacja ta była skutkiem rezerwacji 

43,96%

56,04%

Specjalne pakiety 

pobytowe

Pobyty standardowe
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grupowej dokonanej przez jedną z współpracujących firm lokalnych, której 

uczestnicy we własnym zakresie wybierali usługi, z których korzystali. Spadek 

zainteresowania produktami specjalnymi widoczny jest w okresie długiego 

weekendu czerwcowego (z 44,87% w roku 2010 do 15,79% w roku 2012) oraz 

w okresie karnawałowym, który zawsze uchodził za specyficzny ze względu na 

konkurencyjne połączenie z sylwestrem i walentynkami. Karnawał jest za to 

dobrym momentem na organizację eventów gastronomiczno-rozrywkowych. 

Weekend Trzech Króli traktowany jest przez hotelarzy jako nowość, jed-

nak zainteresowanie ofertą pobytów SPA & Wellness utrzymuje tendencję 

wzrostową. Termin ten wciąż jest mało popularny, jednak stanowi „szybką al-

ternatywę” dla wszystkich branżystów, którzy pracowali w noc sylwestrową. 

Warto zauważyć, że dane zawarte w tabeli 1 praktycznie nie wskazują na 

jednoznaczną tendencję w zakresie zainteresowania specjalnymi pakietami po-

bytowymi, w niektórych przypadkach zauważono bowiem wyraźny wzrost,  

a w innych spadek (np. Dzień Kobiet). Uwarunkowane jest to wieloma czynni-

kami, niemniej jednak zainteresowanie analizowaną ofertą należy uznać za zja-

wisko coraz wyraźniejsze. Warto nadmienić, że pomimo kryzysu przewiduje się 

ogólny wzrost wykorzystania specjalnych pakietów pobytowych w roku 2012 

ze względu na dynamiczny rozwój portali zakupów grupowych, na których 

pojawiają się coraz korzystniejsze oferty SPA & Wellness z rabatami sięgają-

cymi nawet 60%. Badane przedsiębiorstwo również prognozuje wzrost zainte-

resowania specjalną ofertą pakietową, dodatkowo wiążąc nadzieję z aktywno-

ścią turystów przyjeżdżających w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012. Jednocześnie znając specyfikę klienta zaintereso-

wanego tego typu ofertą, przygotowuje atrakcyjne rozwiązania dla kobiecego 

segmentu rynku. 

Warto podkreślić, że zakup określonej oferty pobytowej w żaden sposób 

nie ogranicza możliwości zakupowych klientów przybywających do obiektu. 

Osoba taka może w dowolny sposób dokonywać zakupu innych interesujących 

ją usług. Tym samym gość poza nabyciem właściwego pakietu usług sam  

w znacznym stopniu decyduje o usługach składających się na jego pobyt.  

Przeprowadzone przez autorów badanie pakietyzacji usług oraz ich wyko-

rzystania na przykładzie obiektu turystycznego Royal Park Hotel & SPA po-

zwala na sformułowanie następujących wniosków: 

 podaż produktów pakietowych stale rośnie, co jest widoczne na przy-

kładzie badanego przedsiębiorstwa: rok 2010 – 9 ofert specjalnych, rok 
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2011 – 11 ofert specjalnych, prognoza na rok 2012 – 13 ofert specjal-

nych; 

 popyt na oferty specjalne w badanym okresie wyniósł przeszło 43% ca-

łego obłożenia i według prognoz wzrośnie w kolejnych latach; 

 obiekty hotelarskie mając świadomość, jak dużą rolę w ich działalności 

odgrywają specjalne pakiety pobytowe, konkurują ze sobą na tej płasz-

czyźnie, sięgając do coraz nowocześniejszych i bardziej pomysłowych 

rozwiązań.  

Podsumowanie 

Przedstawiona w artykule analiza specjalnych pakietów pobytowych  

w badanym obiekcie wskazuje na ciekawe zjawisko na rynku hotelarskim. 

Rozważania podjęte w części teoretycznej zostały jednoznacznie potwierdzone 

w przypadku analizy zarówno podaży, jak i popytu na tego typu usługi. Wyraź-

na specjalizacja i kierowanie oferty do określonych segmentów rynku ukazują, 

że turyści oczekują przedstawienia im konkretnych usług. Na przykładzie Royal 

Park Hotel & SPA w Mielnie wyraźnie zauważa się coraz dalej idącą pakietyza-

cję usług hotelarskich. Zdefiniowanie i komercjalizacja produktów hotelarskich 

ma odwzorowanie w popycie na nie. W analizowanym okresie (rok 2010–

pierwszy kwartał roku 2012) przeanalizowano 24 produkty związane z określo-

nym wydarzeniem. Okazało się, że w dziewięciu przypadkach liczba gości ko-

rzystających ze specjalnych pakietów była wyższa niż tych, którzy nie wykupili 

takiej oferty. Sumaryczna ocena pokazuje, że w badanym okresie liczba wyku-

pionych pakietów specjalnych jest niższa od standardowych, niemniej można 

szacować, że w kolejnych miesiącach i latach ich udział będzie się sukcesywnie 

zwiększał. Analizowany obiekt nie jest w tym przypadku żadnym wyjątkiem. 

Tego typu praktyki stosowane są przez wiele obiektów hotelarskich. Warto 

podkreślić, że rozwiązania takie są korzystne dla obu stron rynku hotelarskiego. 

Usługodawca ma bowiem pewność wykupienia przez turystów określonej licz-

by usług (w formie pakietu), a tym samym – szansę na zwiększone wykorzysta-

nie nie tylko bazy noclegowej, ale i innych elementów infrastruktury hotelar-

skiej. Klient kupuje zaś ofertę, która jest odpowiednia dla niego i – co szczegól-

nie istotne – po znacznie niższej cenie niż w przypadku zakupu pojedynczych 

usług.  
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Zarówno w przypadku analizowanego obiektu, jak i wielu innych można 

spodziewać się dalszej specjalizacji oferty i wyróżniania w swoich działaniach 

specjalnych pakietów pobytowych.  

ANALYSIS OF AN OFFER OF SPECIAL STAY PACKAGES 

AND THEIR USE IN A HOTEL FACILITY ON THE EXAMPLE 

OF ROYAL PARK HOTEL & SPA IN MIELNO 

Summary 

The present article covers selected issues related to the demand and supply con-

nected with special stay packages in the Royal Park Hotel & SPA in Mielno. It was 

demonstrated that offers of this type are very popular among customers. This contri-

butes to their diversification in the facility in question. This phenomenon is the result of 

among others the current trends in hotel industry, related both to the supply and the 

touristic demand. The history of the facility in question demonstrates that guests use 

increasingly frequently offers in the form of an extended package that includes not only 

accommodation and catering services but also a number of other services (including 

those in the area of Wellness & SPA). At the same time, a further increase of the signi-

ficance of this hotel market segment can be assessed: not only in the facility in question 

but also in the entire hotel sector. 

Translated by Piotr Trojanek 
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MAŁGORZATA GRZYWIŃSKA-RĄPCA 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

ANALIZA WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH 

NA REKREACJĘ I KULTURĘ W ROKU 2010 

Wprowadzenie 

W wielu klasyfikacjach czynników warunkujących konsumpcję wyróżnia 

się różną liczbę i różne rodzaje kryteriów będących podstawą ich wyodrębnie-

nia. Niezależnie od klasyfikacji czynników, od których uzależniona jest kon-

sumpcja, zachowania konsumentów rozumiane są jako ogół działań, czynności  

i sposobów postępowania mających na celu zdobycie środków pozwalających 

na zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb. Cechą wspólną wszystkich klasyfika-

cji jest grupa czynników ekonomicznych. Czynniki te (w hierarchii wymienia 

się najczęściej dochód, ceny, podaż towarów i usług) mają największy wpływ 

na poziom i strukturę wydatków. Wysokość i struktura dochodów w gospodar-

stwie domowym jest więc podstawowym czynnikiem ekonomicznym kształtu-

jącym wielkość i strukturę spożycia
1
. Wysokość dochodów oraz ich struktura 

rodzajowa stanowią informację istotną dla analizy poziomu i proporcji wydat-

ków ludności
2
.  

                                                      
1
 B. Sojkin, Determinanty konsumpcji żywności, analiza hierarchiczna, Zeszyty Naukowe 

Akademii Ekonomicznej, Poznań 1994. 
2 Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, Almamer, 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2010. 
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1. Materiał i metoda badawcza 

W artykule skoncentrowano się na analizie dochodowych uwarunkowań 

zachowań konsumentów. Do realizacji założonego celu wykorzystano informa-

cje pochodzące ze źródeł wtórnych, opublikowanych przez Główny Urząd Sta-

tystyczny, dotyczących dochodów i wydatków (wydatków ogółem oraz wydat-

ków na rekreację i kulturę) gospodarstw domowych. Zastosowaną metodę ba-

dawczą należy określić jako analizę opisową z elementami analizy ilościowej. 

W szczególności analizowano poziom i strukturę wydatków gospodarstw do-

mowych na turystykę i rekreację w różnych typach gospodarstw.  

Do analizy wykorzystano dane pochodzące z badania budżetów gospo-

darstw domowych przeprowadzonego w roku 2010
3
. Badanie to jest źródłem 

szczegółowych danych uwzględnionych w analizie poziomu życia i zróżnico-

wania sytuacji konsumentów. W każdym miesiącu 2010 roku badaniem obej-

mowano 3132 mieszkań
4
. Liczbę objętych badaniem osób według głównego 

źródła utrzymania przedstawiono w tabeli 1.  

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby reprezentujące gospodarstwa domo-

we czteroosobowe, których głównym źródłem dochodów była praca na stano-

wiskach pracowniczych. Do drugiej pod względem liczebności grupy gospo-

darstw domowych objętych badaniem w 2010 roku zaliczały się osoby pocho-

dzące z dwuosobowych gospodarstw domowych, utrzymujące się ze świadczeń 

pochodzących z ubezpieczeń społecznych. Do najmniej licznych grup objętych 

badaniem należały gospodarstwa domowe pracowników użytkujących gospo-

darstwa rolne oraz pracujących na własny rachunek. 

2. Poziom i struktura wydatków w gospodarstwach domowych 

Zachowania członków gospodarstw domowych na rynku obejmują decyzje 

dotyczące zakupu określonych dóbr i usług. Są one determinowane przede 

wszystkim poziomem dochodów. Dochody gospodarstw domowych przezna-

czone na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych pochodzą głównie z trzech źródeł. 

Dochody bieżące pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb członków 

                                                      
3 Dane za rok 2011 zostaną opublikowane w IV kwartale 2012 r. 

4 www.stat.gov.pl. 
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gospodarstw, dzięki oszczędnościom zaspokajane są potrzeby wyższego rzędu, 

natomiast dobra, takie jak samochody, działki, mieszkania, większość konsu-

mentów nabywa dzięki kredytom
5
. Poza czynnikami dochodowymi na zmiany 

zachowań konsumpcyjnych wpływa również wykształcenie, które jest powiąza-

ne z wyższą aktywnością zawodową oraz przynależnością do określonej grupy 

społeczno-ekonomicznej.  

Tabela 1 

Liczba osób według głównego źródła utrzymania, w których przeprowadzono badanie 

w roku 2010 

Badane budżety  

1
-o

so
b

o
w

e 

2
-o

so
b

o
w

e 

3
-o

so
b

o
w

e 

4
-o

so
b

o
w

e 

5
-o

so
b

o
w

e 

6
 i

 w
ię

ce
j 

o
so

-

b
o

w
e 

na stanowiskach  

razem  6700 22 174 23 514 26 948 15 015 13 616 

robotniczych  435 2570 4153 4662 2564 2055 

nierobotniczych  970 3748 4711 4198 1402 780 

2. pracowników użytkujących gospodar-

stwo rolne  
64 570 995 1247 1058 1296 

4. pracujących na własny rachunek  164 858 1114 1237 433 307 

pobierających 

świadczenia 

z ubezpieczeń 

społecznych 

razem  4469 11 515 4304 2303 1723 1722 

emerytów  3336 9507 2849 1409 1061 1196 

rencistów  1133 2008 1455 894 662 526 

Źródło: opracowanie własne na postawie: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/GUS. 

Biorąc pod uwagę poziom wydatków w poszczególnych grupach społecz-

no-ekonomicznych bez względu na wielkość gospodarstwa domowego, można 

zauważyć, że najwyższe kwoty na towary i usługi (w tym na rekreację i kulturę) 

                                                      
5 T. Słaby, Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa 2006. 
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przeznaczają te gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem utrzyma-

nia jest praca na własny rachunek, oraz rodziny pracowników, w przypadku 

których głowa rodziny zatrudniona jest na stanowisku nierobotniczym (tab. 2). 

Tabela 2 

Wydatki gospodarstw domowych na towary i usługi konsumpcyjne w 2010 roku (zł) 

Gospodarstwa 

domowe według 

wielkości 

Gospodarstwa domowe 

pracowników na stanowiskach 

rolników 

pracujących 

na własny 

rachunek 

emerytów 

i rencistów 

robotniczych nierobotniczych 

1-osobowe 1544,4 2576,14 * * 1349,38 

2-osobowe 1141,73 1868,1 1206,8 1970,2 1144,79 

3-osobowe 885,72 1334,84 949,32 1451,5 903,38 

4-osobowe 716,8 1083,85 793,88 1045,52 710,2 

5-osobowe 618,13 831,32 737,61 810,63 634,03 

6 i więcej osób 507,32 754 619,36 675,34 513,71 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Poziom wydatków ogółem w gospodarstwach domowych pracujących na 

własny rachunek w zależności od wielkości tegoż gospodarstwa kształtował się 

w roku 2010 od 675,34 złotych w gospodarstwach sześcio- i więcej osobowych 

(najczęściej były to rodziny składające się z dwojga dorosłych i czworga dzieci) 

do 1970,20 złotych w gospodarstwach dwuosobowych. Można zaobserwować, 

że liczebność gospodarstwa domowego wyznacza jego ogólne wydatki. Wydat-

ki na usługi i towary konsumpcyjne w miarę wzrostu liczby osób w przeliczeniu 

na jedną osobę maleją (tab. 3). 
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Tabela 3 

Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych w 2010 roku 

(zł) 

Gospodarstwa 

domowe według 

wielkości 

Gospodarstwa domowe 

pracowników na stanowiskach 

rolników 

pracujących 

na własny 

rachunek 

emerytów  

i renci-

stów robotniczych 
nierobotni-

czych 

1-osobowe 1445,13 2401,16 * * 1249,78 

2-osobowe 1073,52 1735,11 1103,5 1836,22 1066,15 

3-osobowe 848,33 1277,55 883,26 1385,21 860,78 

4-osobowe 697,67 1050,41 759,09 1015,79 690,98 

5-osobowe 607 808,93 713,22 789,96 611,91 

6 i więcej osób 498,66 735,05 596,7 663,35 502,39 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Najwyższy poziom wydatków na towary i usługi konsumpcyjne (na jedną 

osobę w rodzinie) w 2010 roku zanotowano w gospodarstwach jednoosobo-

wych, w przypadku których głowa rodziny zatrudniona jest na stanowisku nie-

robotniczym. Konsumenci reprezentujący grupę emerytów i rencistów oraz 

pracowników na stanowiskach robotniczych ponosili wydatki na zbliżonym 

poziomie bez względu na wielkość gospodarstwa domowego. 

Poziom realizowanej konsumpcji towarów związanych z rekreacją i kultu-

rą przez poszczególne gospodarstwa domowe przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela 4 

Wydatki poniesione na rekreację i kulturę w odniesieniu do wydatków ogółem 

na towary i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych w 2010 roku  

(zł) 

Gospodarstwa 

domowe według 

wielkości 

Gospodarstwa domowe 

pracowników na stanowiskach 

rolników 

pracujących 

na własny 

rachunek 

emerytów 

i rencistów 

robotniczych nierobotniczych 

1-osobowe 6,85% 11,43% * * 6,29% 

2-osobowe 6,46% 10,94% 4,01% 10,99% 6,22% 

3-osobowe 7,12% 10,58% 4,44% 10,79% 6,33% 

4-osobowe 7,63% 11,45% 5,89% 11,95% 6,19% 

5-osobowe 7,19% 9,80% 5,61% 9,60% 5,96% 

6 i więcej osób 6,04% 8,78% 5,72% 7,58% 5,14% 

Źródło: jak pod tab. 1.  

Największy udział wydatków na rekreację i kulturę odnotowano w gospo-

darstwach domowych czteroosobowych, gdzie głównym źródłem utrzymania 

jest praca na własny rachunek. Najniższym udziałem wydatków na produkty  

i usługi związane z rekreacją i kulturą charakteryzowały się rodziny sześcio-  

i więcej osobowe emerytów i rencistów (5,14% wydatków ogółem). Przeciętne 

miesięczne wydatki na rekreację i kulturę na jedną osobę w gospodarstwach 

domowych według liczby osób w 2010 roku przedstawiono w tabeli 5.  
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Tabela 5 

Przeciętne miesięczne wydatki na rekreację i kulturę na jedną osobę 

w gospodarstwach domowych według liczby osób w 2010 roku 

(zł) 

Gospodarstwa 

domowe według 

wielkości 

Gospodarstwa domowe 

pracowników na stanowiskach 
rolników 

pracujących na 

własny rachu-

nek 

emerytów 

i rencistów 

robotniczych nierobotniczych 

1-osobowe 99,02 274,47 * * 78,55 

2-osobowe 69,3 189,83 44,24 201,85 66,36 

3-osobowe 60,36 135,21 39,18 149,52 54,52 

4-osobowe 53,24 120,32 44,73 121,34 42,75 

5-osobowe 43,66 79,29 40,01 75,81 36,47 

6 i więcej osób 30,13 64,52 34,11 50,27 25,83 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Wydatki na rekreację i kulturę w strukturze potrzeb stoją na wyższym po-

ziomie niż realizacja potrzeb podstawowych. Badania Głównego Urzędu Staty-

stycznego wskazują, że w 2010 roku gospodarstwa domowe dwuosobowe prze-

znaczały na rekreację i kulturę maksymalnie 201,85 zł (tab. 6). 
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Tabela 6 

Wydatki na rekreację i kulturę gospodarstw domowych dwuosobowych w roku 2010 

Rodzaj wydatków 

Pracowników 

na stanowi-

skach robotni-

czych 

Stanowiskach 

nierobotniczych 

Pracujących na 

własny rachu-

nek 

Emerytów  

i rencistów 

rekreacja i kultura 69,3 189,83 201,85 66,36 

sprzęt audio-

wizualny, 

fotograficzny, 

informatyczny 

A 9,43 28,56 29,75 7,58 

B 13,61% 15,05% 14,74% 11,42% 

pozostały 

sprzęt związa-

ny z rekreacją 

A 11,98 31,03 51,29 11,07 

B 17,29% 16,35% 25,41% 16,68% 

gazety, czaso-

pisma, książki 

A 5,68 18,2 18,4 9,71 

B 8,20% 9,59% 9,12% 14,63% 

turystyka 

zorganizowana 

A 8,15 49,09 41,37 8,49 

B 11,76% 25,86% 20,50% 12,79% 

Źródło: jak pod tab. 1.  

Badanie budżetów gospodarstw domowych przeprowadzone przez Głów-

ny Urząd Statystyczny w 2010 roku wskazują, że 25,86% wydatków na turysty-

kę zorganizowaną poniosły gospodarstwa domowe utrzymujące się z pracy na 

stanowiskach nierobotniczych. Znacznie niższe kwoty na tę grupę wydatków 

poniosły rodziny, których głównym źródłem utrzymania była praca na stanowi-

skach robotniczych. Pracujący na własny rachunek z kwoty 201,85 złotych na 

osobę 25,41% przeznaczyli na pozostały sprzęt związany z rekreacją.  

W gospodarstwach domowych trzyosobowych (tab. 7) na turystykę zorga-

nizowaną osoby reprezentujące w badaniu konsumentów utrzymujących się  

z pracy na własny rachunek przeznaczyły w 2010 roku prawie 30% kwoty prze-

znaczonej na rekreację i kulturę. 
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Tabela 7 

Wydatki na rekreację i kulturę gospodarstw domowych trzyosobowych w roku 2010 

Rodzaj wydatków 

Pracowników na 

stanowiskach 

robotniczych 

Pracowników na 

stanowiskach nie-

robotniczych 

Pracujących na 

własny rachunek 

Emerytów  

i rencistów 

rekreacja i kultura 60,36 135,21 149,52 54,52 

sprzęt audiowi-

zualny, fotogra-

ficzny, informa-

tyczny 

A 7,38 18,1 18,44 7,51 

B 12,23% 13,39% 12,33% 13,77% 

pozostały sprzęt 

związany 

z rekreacją 

(artykuły ogrod-

nicze, zwierzęta 

domowe) 

A 11,19 25,02 27,75 8,33 

B 18,54% 18,50% 18,56% 15,28% 

gazety, czasopi-

sma, książki 

A 7,18 15,69 13,82 6,51 

B 11,90% 11,60% 9,24% 11,94% 

turystyka zorga-

nizowana 

A 6,76 30,88 44,16 5,9 

B 11,20% 22,84% 29,53% 10,82% 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Druga grupa produktów, w ramach której konsumenci przeznaczyli zna-

czącą część wydatków na rekreację i kulturę (ponad 18%), to wydatki na pozo-

stały sprzęt związany z rekreacją. Wydatki poniesione na zakup sprzętu audio-

wizualnego, fotograficznego i informatycznego stanowiły we wszystkich gru-

pach niespełna kilkanaście procent. Najwięcej na tę grupę produktów przezna-

czały osoby z gospodarstw domowych, w przypadku których głównym źródłem 

utrzymania jest praca na stanowiskach nierobotniczych, oraz utrzymujących się 

z emerytury bądź renty (odpowiednio 13,39 i 13,77% – rys. 1). 
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Rys. 1. Wydatki na rekreację i kulturę czteroosobowych gospodarstw domowych 

w roku 2010 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Wydatki na rekreację i kulturę czteroosobowych gospodarstw domowych 

w roku 2010 przedstawiono w tabeli 8. 
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Tabela 8 

Wydatki na rekreację i kulturę czteroosobowych gospodarstw domowych w roku 2010 

Rodzaj wydatków 

Pracowników na 

stanowiskach 

robotniczych 

Pracowników na 

stanowiskach nie-

robotniczych 

Pracujących na 

własny rachunek 

Emerytów  

i rencistów 

rekreacja i kultura 53,24 120,32 121,34 42,75 

sprzęt audiowi-

zualny, fotogra-

ficzny, informa-

tyczny 

A 6 14,01 12,39 5,09 

B 11,27% 11,64% 10,21% 11,91% 

pozostały sprzęt 

związany  

z rekreacją 

(artykuły ogrod-

nicze, zwierzęta 

domowe) 

A 8,74 20,7 21,66 6,57 

B 16,42% 17,20% 17,85% 15,37% 

gazety, czasopi-

sma, książki 

A 9,16 15,79 13,78 7,24 

B 17,21% 13,12% 11,36% 16,94% 

turystyka zorga-

nizowana 

A 6,9 31,95 36,95 2,7 

B 12,96% 26,55% 30,45% 6,32% 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Spośród czteroosobowych gospodarstw domowych najniższe kwoty na re-

kreację i kulturę w 2010 roku przeznaczyły osoby funkcjonujące w rodzinach 

pracowników na stanowiskach robotniczych (53,24 zł na osobę). 

Wydatki na rekreację i kulturę w gospodarstwach domowych pięcio- i sze-

ścioosobowych miały podobny rozkład (rys. 2). 
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Rys. 2. Wydatki na rekreację i kulturę gospodarstw domowych pięcio-  

i sześcioosobowych w roku 2010 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Najwyższe kwoty na rekreację i kulturę przeznaczały gospodarstwa do-

mowe utrzymujące się z dochodów pochodzących z pracy na stanowiskach 

nierobotniczych oraz pracy na własny rachunek. W gospodarstwach pięciooso-

bowych była to kwota 79,29 złotych na osobę w rodzinie, w przypadku gdy 

głównym źródłem utrzymania była praca na stanowiskach nierobotniczych,  

i 75,81 złotych na osobę w sytuacji, gdy źródłem utrzymania była praca na wła-

sny rachunek. W największym stopniu realizowane zakupy związane były  

z zakupem sprzętu do rekreacji (23,16% gospodarstwa pięcioosobowe; stanowi-

ska nierobotnicze). Na turystykę zorganizowaną najmniej przeznaczały gospo-

darstwa domowe pracowników na stanowiskach robotniczych – 9,37% ogólnej 

kwoty na rekreację i kulturę. 

W sześcioosobowych gospodarstwach domowych najwyższy odsetek 

z ogólnych wydatków na rekreację i kulturę stanowiły koszty związane z wy-

datkami na zakup sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego 

(gospodarstwa domowe pracowników pracujących na własny rachunek). Eme-
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ryci i renciści najwięcej dochodu przeznaczali na pozostały sprzęt związany 

z rekreacją (artykuły ogrodnicze, zwierzęta domowe) oraz gazety, czasopisma 

i książki.  

ANALYSIS OF HOUSEHOLD SPENDING  

ON RECREATION AND CULTURE IN 2010 

Summary 

The aim is to meet the household needs of its members. This is accomplished by 

achieving revenue and management (meeting the needs of household members, invest-

ments, savings). The essence of household activities is therefore based on the measures 

being or becoming a personal property of individuals or groups living in households. 

Some research work includes the compilation of the expenditure on different groups of 

products and different types of income households. The work includes the structure of 

expenditure on recreation and culture, and their share in total expenditures, as well as 

the analysis of percentage of household expenditure in the period.  

Translated by Małgorzata Grzywińska-Rąpca 
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WPŁYW USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH 

NA PODAŻ I JAKOŚĆ USŁUG PILOCKICH I PRZEWODNICKICH 

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1997–2012 

Wprowadzenie 

Turystyka traktowana jest obecnie jako zjawisko interdyscyplinarne. Moż-

na ją rozpatrywać z różnych badawczych względów: geograficznego, społecz-

nego i ekonomicznego. Kilkanaście lat temu turystykę postrzegano przez pry-

zmat regeneracji sił człowieka
1
. Na przestrzeni lat definicje turystyki oraz usług 

pośrednictwa w turystyce ulegały zmianom, by w końcu można było powie-

dzieć, że turystyka jest częścią kultury masowej, sposobem na poznanie ludzi  

i warunków, w których żyją
2
. Po przemianach, które zaszły w 1989 roku, tury-

styka traktowana jest coraz częściej jako zjawisko ekonomiczne. Jest ono zwią-

zane ze wzrostem społecznego zapotrzebowania na usługi świadczone przez 

szeroko pojmowaną branżę turystyczną. Zjawiska interdyscyplinarności w tury-

styce dotyczą różnych zagadnień. Do jednych z ważniejszych należy zaliczyć 

organizację procesu kształcenia, szkolenia i prowadzenie badań naukowych. 

Pomimo swej interdyscyplinarności turystyka ma bowiem charakter branżowy
3
.  

                                                      
1 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Warszawa 2009, IX (wstęp). 

2 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków 2000, 

s. 29. 

3 Kompendium wiedzy…  
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Celem artykułu jest przedstawienie zmian ustawowych, które nastąpiły  

w ostatnich latach w systemie szkoleń w turystyce, biorąc pod uwagę dwa pod-

stawowe zawody: pilota wycieczek i przewodnika. Ich założeniem było zapew-

nienie wyższych kompetencji osobom wykonującym wymienione zawody  

w celu zapewnienia lepszej jakości usług, a co za tym idzie, większego bezpie-

czeństwa usługobiorców. Realizacja programu szkoleń ujawnia jednak w prak-

tyce luki kompetencyjne. Ocena ex post, jeżeli taka jest w ogóle przeprowadzo-

na, wskazuje, że organizatorzy nie zawsze wyciągają wnioski z krytycznych 

opinii nabywców usług szkoleniowych w celu zapewnienia wysokiej skutecz-

ności programu. Sytuacje te często występują, gdy chodzi o szkolenia finanso-

wane ze środków Unii Europejskiej (UE), których organizatorem jest zazwyczaj 

podmiot mający niewiele wspólnego z branżą turystyczną, a czasami zupełnie  

z nią niezwiązany.  

1. Metodologia badań  

Przy opracowaniu artykułu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego 

(technika badań ankietowych), analizy dokumentów, wywiadu bezpośredniego, 

a także obserwacji. Badaniami ankietowymi prowadzonymi w I kwartale 2012 

roku objęto 300 respondentów. W ich trakcie przeprowadzano rozmowy i wy-

wiady z pracownikami biur podróży oraz osobami zatrudnionymi przez biuro do 

obsługi poszczególnych grup – pilotami wycieczek oraz wychowawcami. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów pozyskano, badając dokumenta-

cję działalności biura. Dokonano także analizy literatury przedmiotu w zakresie 

opracowywanego tematu, danych Urzędu Statystycznego w Lublinie, aktual-

nych przepisów prawnych, proponowanych przez rząd zmian legislacyjnych  

w zakresie zawodów regulowanych w branży turystycznej. Wykorzystano rów-

nież własne doświadczenia zawodowe, wynikające z kilkuletniego pełnienia 

funkcji kierownika kursu pilotów wycieczek, prowadzonego na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie.  

Aby uzyskać wiarygodny obraz zjawiska, zastosowano dwie uzupełniające 

się metody, tj.: 

 pozyskanie danych ilościowych od organizatora wyjazdów – biura po-

dróży (dane liczbowe dotyczące wyjeżdżających oraz charakteru wy-

jazdów); 
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 pozyskanie danych jakościowych za pomocą przygotowanego w tym 

celu kwestionariusza;  

 ankietowanie respondentów zostało przeprowadzone wśród uczestni-

ków szkoleń na kandydatów na pilotów oraz przewodników prowadzo-

nych przez różnych organizatorów (szkolenia komercyjne i finansowa-

ne ze środków UE), wśród studentów kierunków turystycznych oraz  

w punktach informacji turystycznej, gdzie ankiety zostały wypełnione 

przez zainteresowane osoby.  

Na potrzeby procedury badawczej opracowano autorski projekt kwestiona-

riusza ankiety. Ze względu na politykę ochrony danych osobowych oraz ko-

nieczność zachowania tajemnicy handlowej w artykule nie została podana na-

zwa biura podróży, którego oferta stała się przedmiotem analizy.  

2. Zarys przedmiotu badań oraz problematyki badawczej 

W Polsce szybki rozwój turystyki nastąpił po odzyskaniu niepodległości  

w 1918 roku. Dzięki ustawom o czasie pracy wprowadzono płatne urlopy, na-

stąpił rozwój usług komunikacyjnych, co skróciło czas podróży. Zmiany prze-

łożyły się na wzrost liczby podróżujących po kraju i świecie. Z każdym rokiem 

przybywało turystów. Po drugiej wojnie światowej wiele ośrodków upaństwo-

wiono, powstał Fundusz Wczasów Pracowniczych. Kolejne przełomowe zmia-

ny ustrojowe nastąpiły w roku 1989. W czasach III RP popularne stały się krót-

kie wyjazdy, odbywane kilka razy w roku. Dziś Polacy coraz częściej wykorzy-

stują urlop już nie tylko latem, ale również w innych porach roku, korzystając 

z oferty wyjazdów zorganizowanych. Coraz większą popularnością cieszą się 

wyjazdy zagraniczne. Biura podróży kusząc kolorowymi katalogami, oferują 

atrakcyjne wycieczki zagraniczne. Do lat 90 XX wieku wyjazdy zagraniczne 

mogły odbywać się jedynie do krajów tzw. państw bloku wschodniego, zaś 

wyjazdy na zachód Europy mogła odbywać tylko wąska grupa osób. Główne 

wówczas ośrodki zagraniczne to jezioro Balaton i kurort Złote Piaski
4
. Zmiany 

ustrojowe spowodowały, że pojawiły się nowe formy i możliwości spędzania 

czasu wolnego, zwiększyła się dostępność usług turystycznych, a także nastąpił 

zanik podziału na pilotów wycieczek zagranicznych i krajowych.  

                                                      
4 B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Lublin 2007, s. 56–57. 
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W artykule skupiono się na przedstawieniu zmian ustawowych dotyczą-

cych szkolenia pilotów wycieczek oraz przewodników, wpływu przepisów 

prawnych na sytuację na rynku usług oraz ich praktycznego wykorzystywania 

przez osoby okazujące zainteresowanie pracą w sferze turystyki. Problematyka 

dotycząca oferty szkoleniowej przygotowującej nowe kadry dla turystyki cieszy 

się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem w literaturze przedmiotu – za-

równo wśród przedstawicieli branży turystycznej, jak i pracowników uczelni. 

Wymienione grupy zawodowe zainteresowane są bowiem profesjonalnym 

kształtowaniem rynku usług turystycznych przy równoczesnym zachowaniu 

trendów i kierunków rozwoju polskiej turystyki. Problematyka rozpatrywana 

jest nie tylko w naukowym piśmiennictwie, ale również na licznych konferen-

cjach naukowych i branżowych (m.in. Forum Przewodnickie PTTK w Białym-

stoku, luty 2011; II Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki Sopot, maj 2012; 

VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Toruniu, 2–4.12.2011; Przewodnictwo 

turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Kraków 10.12.2011) oraz 

na forum rządu i parlamentu. 

Zawód przewodnika turystycznego i pilota wycieczek ma kilkudziesięcio-

letnią tradycję, a historia ich szkoleń sięga w Polsce odpowiednio lat 70. XIX 

wieku oraz dwudziestolecia międzywojennego
5
. Wykonywanie zawodu uregu-

lowała Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (DzU 

2004, nr 223, poz. 2268 z późn. zmian.) oraz rozporządzenia wykonawcze, 

m.in. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przewodników 

turystycznych i pilotów wycieczek z dnia 4 marca 2011 r. (DzU 2011, nr 60, 

poz. 302 z dnia 18.03.2011 r.)
6
. Warto przy okazji wspomnieć, że rozporządze-

nia w sprawie przewodników i pilotów wydawane były przez ministrów wła-

ściwych do spraw turystyki. Pierwsze zostało wydane przez Prezesa Rady Mini-

                                                      
5 D. Kozłowska, W. Ryszkowski, 101 kompetencji pilota wycieczek, Difin, Warszawa 2011, 

s. 17–20 i in.; A. Stasiak, R. Wiluś, Analiza form i programów kształcenia przewodników tury-

stycznych i pilotów wycieczek, w: Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,  

red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków 2010, s. 81–82 i in. 

6 M. Nestorowicz, Prawo turystyczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 

2009, s. 27 i in.; T. Simiński-Stanny, Ogólna sytuacja prawna pilotów i przewodników w Polsce, 

w: Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, red. Z. Kruczek, 

Proksenia, Kraków 2012, s. 165; P. Szymanowski, Kształcenie, egzaminowanie i doskonalenie 

pilotów i przewodników w nowym rozporządzeniu – Wprowadzenie do dyskusji, w: Etyka prze-
wodników…, s. 103–107. 
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strów. Kolejne rozporządzenia pojawiały się w związku z nowelizacją ustawy 

o usługach turystycznych. Były to kolejno lata: 2001, 2004
7
, 2006 i 2011

8
.  

Aktualnie w Polsce trwają dość burzliwe branżowe dysputy na temat 

wdrożenia europejskich i krajowych ram kwalifikacji, które powinny być uregu-

lowane z powodu funkcjonowania znacznej różnorodności programów kształ-

cenia. Nie ma bowiem możliwości porównywania dyplomów lub innych świa-

dectw w krajach UE oraz przenoszenia i kumulacji dokonań zawodu pilota  

i przewodnika. Warto zauważyć, że w roku 2004 zapoczątkowano opracowy-

wanie europejskich ram kwalifikacji. Kwestia do dzisiaj nie została uregulowa-

na, aczkolwiek wiele argumentów, takich jak wspólny europejski punkt odnie-

sienia; lepsza komunikacja pomiędzy krajowymi systemami kwalifikacji; utwo-

rzenie sieci niezależnych, ale powiązanych i wzajemnie zrozumiałych syste-

mów kwalifikacji; ułatwienie porównania i transferu kwalifikacji pomiędzy 

krajami, systemami i instytucjami w UE, przemawia za ich przyjęciem. Euro-

pejskie ramy kwalifikacji stanowią ambitny instrument o szerokim oddziaływa-

niu, który wywiera wpływ na systemy kształcenia i szkolenia, rynek pracy, 

przemysł i handel oraz obywateli
9
.  

3. Wyniki badań  

W turystyce, podobnie jak w każdej działalności usługowej, zwraca się 

szczególną uwagę na zadowolenie klienta. Decydują o tym podmioty uczestni-

czące w pośrednictwie turystycznym, a w szczególności osoby mające bezpo-

średni kontakt z klientem. Rynek wymusza konkurencję, a touroperatorzy dążą 

ciągle do podnoszenia atrakcyjności (jakość/cena) swoich usług. Gospodarka 

turystyczna w Polsce jest zdominowana przez małe przedsiębiorstwa, które 

pomimo braku formalnych systemów kształtowania jakości troszczą się o swo-

ich klientów. Kładą nacisk na osobiste relacje i lepsze rozumienie ich potrzeb. 

Taka sytuacja występuje również na rynku lubelskich usług turystycznych, 

                                                      
7 W nowelizacji ustawy z 2004 r. nie przyjęto proponowanych zmian bulwersujących bran-

żę turystyczną, w myśl których planowano połączyć zawód pilota i przewodnika w jeden, tworząc 
superfachowca na cały świat i okolice.  

8 P. Szymanowski, Kształcenie…, s. 104.  

9 P. Szymanowski, Europejskie ramy kwalifikacji w pilotażu i przewodnictwie a uznawanie 

zawodów regulowanych, w: Specjalizacja i profesjonalizacja…, s. 181–185. 
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gdzie przeważającą liczbę organizatorów turystyki stanowią przedsiębiorstwa 

małe, zatrudniające maksymalnie do 9 pracowników. Zjawisko to występuje na 

terenie całego województwa lubelskiego oraz samego Lublina
10

. 

Obecne biura podróży nastawione są głównie na obsługę turystyki wyjaz-

dowej, oferując usługobiorcom bogatą ofertę imprez turystycznych zarówno 

własnych, jak i innych touroperatorów. Niszę rynkową stanowi turystyka przy-

jazdowa, a samo województwo lubelskie nie posiada na tyle atrakcyjnej oferty 

pobytowej, aby zatrzymać w regionie turystę komercyjnego dłużej niż jedną 

dobę. Z obiektów noclegowych Lubelszczyzny korzystają wprawdzie goście 

zagraniczni, ale rzadko ich pobyt obejmuje więcej niż jeden nocleg. Wśród grup 

zorganizowanych przeważają grupy żydowskie, dla których Lublin – stolica 

województwa, nie jest niestety miejscem docelowym wyjazdów. Szczególne 

natężenie osób korzystających z usług noclegowych nastąpiło w roku 2006 

(154 630 tys. nocujących), w kolejnych latach zanotowano jednak zdecydowany 

spadek liczby gości z zagranicy, spowodowany światowym kryzysem gospo-

darczym, dającym się również odczuć w turystyce (rys. 1, tab. 1).  

Tabela 1  

Turyści zagraniczni w obiektach noclegowych na terenie województwa lubelskiego  

w latach 2000, 2004, 2206, 2010 według obywatelstwa (123 państwa świata) 

Rok  Świat ogółem Europa Unia Europejska 

2000 96 711 * * 

2004 141 805 108 969 56 483 

2006 154 630 111 888 59 974 

2010  89 940 55 800 31 330 

* brak danych. 

Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Lublinie za lata 2000–2010. 

                                                      
10 Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, War-

szawa 2007, s. 157. 
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Rys. 1. Turyści zagraniczni w obiektach noclegowych na terenie województwa 

lubelskiego w latach 2000–2010 według obywatelstwa (123 państwa świata)
11

 

Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Lublinie za lata 2000–2010.  

Wśród oferty touroperatorów z regionu lubelskiego dużą popularnością 

cieszą się krótkie wyjazdy zorganizowane młodzieży szkolnej i osób dorosłych 

do miast i ośrodków położonych poza granicami województwa. Na podstawie 

danych od jednego z lubelskich touroperatorów (mikroprzedsiębiorca) można 

zauważyć, że ich liczba w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta (tab. 2).  

Na terenie województwa lubelskiego prowadzi działalność wiele podmio-

tów posiadających status organizatora kursów pilotów wycieczek oraz prze-

wodników
12

. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie organizacją kursów 

pilotów wycieczek i na rynku pojawili się nowi organizatorzy tego typu szko-

                                                      
11 Państwa: Chile, Gujana, Irak, Iran, Jemen, Kenia, Laos, Lichtenstein (liczba podawana 

łącznie z liczbą turystów ze Szwajcarii), Meksyk, Mozambik, Niger, Sudan, Syria, Tanzania, 

Wybrzeże Kości Słoniowej – dane dotyczące liczby nocujących z tych państw nie mogły być 

udostępnione przez US ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozu-

mieniu ustawy o statystyce publicznej. 

12 Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych 

i pilotów wycieczek, www.eu-go.gov.pl, 13.04.2012. 
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leń, szczególnie w Lublinie, który posiada opinię miasta akademickiego 

i o pozyskanie słuchaczy jest tu zdecydowanie łatwiej niż w mniejszych ośrod-

kach leżących w granicach województwa. Wśród nowych organizatorów należy 

wymienić uczelnie państwowe: Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej (dalej UMCS) oraz Lubelską Lokalną Organizację Tury-

styczną. Można też zaobserwować, że ze względu na dużą konkurencję ceny 

tego typu szkoleń są zdecydowanie niższe niż w innych miastach województwa. 

Poza kursami komercyjnymi prowadzone są również kursy pilotów, których 

program realizowany jest poprzez włączenie ustawowych, obowiązujących 

przedmiotów teoretycznych i zajęć praktycznych w ramowy program studiów 

(np. nowa oferta – geografia historyczna na UMCS w Lublinie). Takie rozwią-

zanie nie jest traktowane wówczas jako oferta szkoleniowa komercyjna. Jej 

celem jest uatrakcyjnienie kierunku studiów w dobie niżu demograficznego. 

Organizatorzy szkoleń przewodników miejskich i terenowych nie mają dużej 

konkurencji prawdopodobnie ze względu na konieczność realizacji obszernego, 

specjalistycznego programu i w związku z tym liczba zainteresowanych wyko-

nywaniem zawodu przewodnika w porównaniu z postrzeganym jako atrakcyj-

niejszy zawódem pilota wycieczek jest stosunkowo niewielka. 

Tabela 2 

Wycieczki młodzieży szkolnej i osób dorosłych  

zorganizowane przez lubelskie biuro podróży w latach 2005–2011 

Rok 
Dzieci i młodzież  

(z opieką) 
Dorośli  Razem 

 szt. 
liczba 

dni 

liczba 

osób 
szt. 

liczba 

dni 

liczba 

osób 
 szt. 

liczba 

dni 

liczba 

osób 

2005 38 72 1335 13 33 515  51 105 1850 

2006 48 76 2064 12 36 462  60 112 2526 

2007 48 95 1993 14 50 475  62 145 2468 

2008 38 69 2006 17 71 636  55 140 2642 

2009 46 77 2137 18 68 653  64 145 2790 

2010 53 78 2440 17 78 570  70 156 3010 

2011 84 126 3716 21 86 803  105 212 4519 

Źródło: opracowanie własne.  
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Pomimo dużej liczby organizatorów kursów pilotów oraz znacznej liczby 

zainteresowanych, liczba uprawnień do wykonywania zawodu wydana do 2010 

roku przez marszałka województwa lubelskiego jest zdecydowanie niższa niż  

w innych województwach i plasuje region pod tym względem dopiero na szó-

stym miejscu w kraju.  

Badania przeprowadzono wśród 300 uczestników szkoleń na kandydatów 

na pilotów oraz przewodników prowadzonych przez różnych organizatorów 

(szkolenia komercyjne i finansowane ze środków UE), studentów kierunków 

turystycznych oraz w punktach informacji turystycznej. Tu ankiety wypełniły 

zainteresowane osoby.  

Na pytanie „Które z uprawnień uważa Pan/Pani za przydatne dla swojego 

zawodowego rozwoju w turystyce?” najwięcej osób odpowiedziało, że pilota 

wycieczek (101 osób), następnie wskazano przewodnika (98), obsługę ruchu 

turystycznego (86) oraz inne (15).  

 

Rys. 2. Przydatność uprawnień zawodowych w turystyce  

Źródło: opracowanie własne.  

Pomimo dużego zainteresowania wymienionymi zawodami, znaczna fluk-
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z ważniejszych problemów w szkoleniu kadr turystycznych. Z badań wynika, że 

około 44% wyszkolonych nie podejmuje pracy w biurach podróży, 56% nie 

obsłużyło w swojej karierze ani jednej grupy krajowej i 69% ani jednej grupy 

na trasie zagranicznej. Z kolei na braki w ich przygotowaniu skarżą się tourope-

ratorzy oraz uczestnicy wyjazdów. Sytuacja ta może być wynikiem braków  

w kompetencjach zawodowych, będących wynikiem realizacji standardowych 

programów szkolenia
13

. Liczbę wydanych uprawnień przewodników i pilotów 

w poszczególnych województwach przedstawiono na rysunku 3.  

 

Rys. 3. Liczba uprawnień wydanych przez marszałków 16 województw, stan na dzień 

4.03.2010 r.  

Źródło: Z. Kruczek, Europejskie ramy kwalifikacji w obszarze turystyki; Materiały 

z VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Toruń, 13.12.2011 r.  

                                                      
13 D. Kozłowska, W. Ryszkowski, 101 kompetencji…, s. 13.  
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Na pytanie „Które ze szkoleń uważa Pan/Pani za przydatne w turystyce, 

dające praktyczne uprawnienia?” 115 osób udzieliło odpowiedzi, że pilot wy-

cieczek, 102 – przewodnik, 62 – obsługa ruchu turystycznego i 21 – inne, po-

twierdzając tym samym dużą popularność dwóch podstawowych zawodów  

w turystyce. 

Wiele szkoleń w branży turystycznej finansowanych jest ze środków UE, 

ale są one głównie skierowane do osób zatrudnionych w branży, często bezro-

botnych, a bardzo rzadko studentów. Na pytanie „Jak ocenia Pan/Pani szkolenia 

dla branży turystycznej finansowane przez UE, jeżeli był/a Pan/Pani ich uczest-

nikiem?” 5 osób odpowiedziało – satysfakcjonująco, 48 osób – średnio, 12 – 

zdecydowanie zbyt mało merytorycznie i 225 nigdy nie było uczestnikami tego 

typu szkoleń.  

W związku z problemem dotyczącym aktualnych i potencjalnych pracow-

ników branży turystycznej związanych z potencjalnymi zmianami proponowa-

nymi przez ministra sprawiedliwości w zakresie deregulacji zawodów, respon-

denci udzielili odpowiedzi na pytanie: „Czy zdaniem Pana/Pani deregulacja 

zawodów zaproponowanych przez polski rząd powinna objąć likwidację zawo-

du pilota i przewodnika?”. Spośród badanych 55 osób odpowiedziało aprobują-

co, 179 przecząco, 43 nie miało zdania, a 23 nigdy nie słyszało o takich propo-

zycjach. 

Podsumowanie  

Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że zawód pilota i przewodnika cie-

szy się dużym zainteresowaniem wśród osób przejawiających zainteresowanie 

pracą w branży turystycznej. Jest to w dużym stopniu spowodowane funkcjonu-

jącym stereotypem dotyczącym dużej atrakcyjności zawodu oraz wysokich 

zarobków. Nieco mniejszą popularnością cieszy się zawód przewodnika tury-

stycznego, wymagający znacznie większego zasobu wiedzy. Większość z bada-

nych jest również przeciwna propozycjom zmierzającym do likwidacji regulo-

wanych zawodów turystycznych, co może doprowadzić do obniżenia jakości 

usług oraz bezpieczeństwa turystów. Obowiązujące programy nastawione są 

głównie na wiedzę, a w mniejszym stopniu na nabywanie umiejętności, w efek-

cie czego kompetencje pilotów okazują się niewystarczające w sytuacjach no-

wych i trudnych przy coraz większej świadomości i wymaganiach usługobior-

ców. 
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TRAINING IN TOURISM IN THE CONTEXT OF LEGISLATIVE  

CHANGES AND THEIR INFLUENCE ON THE SERVICES MARKET  

IN THE YEARS 1997–2012 

Summary 

In the recent years, much attention has been paid in specialist literature to the me-

thodology of professional training in tourism. The aim of this paper is to present the 

legislative changes introduced into the tourism training system in the last years, regard-

ing the two basic professions of a tour leader and a tour guide. The purpose of the 

changes is to increase competence of people pursuing these professions, in order to raise 

quality of services and improve security of clients. The paper describes legislative 

changes in training of tour leaders and guides, the influence of legal regulations on the 

situation on the services market and their practical application by people interested in 

working in tourism. The professions of a tour leader and a tour guide are highly popular 

among people who intend to work in the tourist sector. This results probably from con-

forming to stereotypes of attractiveness of these professions (especially of the tour lead-

er) and high salaries. The research findings confirm that the current training pro-

grammes focus mainly on transferring knowledge to participants. In practice, the com-

petences of trained tour leaders and guides prove insufficient in new and difficult situa-

tions.  

Translated by Ewa Zabrotowicz 

 



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 723 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 96 2012 

BEATA KOLNY 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSIĘBIORSTW ŚWIADCZĄCYCH 

USŁUGI ZAGOSPODAROWUJĄCE CZAS WOLNY  

NA TLE SZANS I ZAGROŻEŃ W OTOCZENIU 

Wprowadzenie 

Do przedsiębiorstw oferujących usługi zagospodarowujące czas wolny na-

leży zaliczyć m.in. te, świadczące usługi w zakresie kultury (np. kina, teatry, 

muzea, biblioteki), gastronomiczne (puby, restauracje, kawiarnie itp.), tury-

styczne (biura podróży, hotele itp.), oferujące usługi związane z aktywną rekre-

acją (m.in. ośrodki sportowe, kluby fitness, siłownie, pływalnie). Przedsiębior-

stwa te świadczą usługi bardzo odmienne, trudno porównywalne, ale mimo to 

powiązane ze sobą przez cel działania, którym jest zaspokojenie potrzeb kon-

sumentów, ujawnionych w czasie wolnym. Funkcjonują one w określonych 

warunkach (wewnętrznych i zewnętrznych), podlegających nieustannym zmia-

nom. Warunki wewnętrzne tworzone są przez zasoby ludzkie, rzeczowe i finan-

sowe. Na zasoby te składają się zarówno środki materialne (kapitał, nierucho-

mości, wyposażenie techniczne itp.), jak i niematerialne (kadra, jej kwalifikacje 

i motywacja do pracy, reputacja przedsiębiorstwa, osiągnięcia itp.)
1
. Przedsię-

biorstwa mogą te zasoby kształtować w pożądanym kierunku, zaś one składają 

się na ich mocne i słabe strony. Przez mocne strony przedsiębiorstwa rozumie 

                                                      
1 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, War-

szawa 2003, s. 162. 
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się te jego niepowtarzalne zasoby oraz umiejętności, które odróżniają go pozy-

tywnie od konkurencji. Słabymi stronami są te aspekty funkcjonowania przed-

siębiorstwa, które ograniczają jego działalność lub też blokują jego rozwój (np. 

słaby marketing, przestarzałe wyposażenie, zadłużenie). Zewnętrzne warunki 

działania tworzy otoczenie dalsze i bliższe. Otoczenie dalsze to obszar, którego 

zmiany wpływają na działanie przedsiębiorstwa, ale na który ono nie ma wpły-

wu (np. uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, prawne, technologiczne, 

demograficzne). Natomiast otoczenie bliższe wpływa na firmę, ale równocześ-

nie firma może oddziaływać na to otoczenie, kształtować je i zmieniać. Zalicza 

się do niego odbiorców, konkurentów, dostawców, lokalną społeczność
2
. Czyn-

niki otoczenia działają stale i nieuchronnie w postaci szans, które przedsiębior-

stwa mogą wykorzystać, i zagrożeń, które powinny zminimalizować
3
. Nieunik-

nione zmiany, które dokonują się w otoczeniu wielu przedsiębiorstw, wpływają 

także na zachowania konsumentów
4
 i zakres korzystania przez nich z usług. 

Interesujące z punktu widzenia poznawczego są odpowiedzi na pytania, 

jakie są atuty przedsiębiorstw usługowych zagospodarowujących czas wolny 

decydujące o ich przewadze konkurencyjnej oraz jakie są słabe strony, nad któ-

rymi powinny one pracować, aby utrzymywać i pozyskiwać klientów. Ponadto 

jeśli uwzględnić, że przedsiębiorstwa te funkcjonują w specyficznym dla nich 

otoczeniu bliższym oraz dalszym, rodzą się pytania, jakie dostrzegają szanse, 

wywierające istotny wpływ na ich działalność, oraz zagrożenia stwarzane przez 

czynniki tego otoczenia. Celem artykułu jest zatem próba odpowiedzi na posta-

wione pytania i scharakteryzowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstw 

świadczących usługi zagospodarowujące czas wolny oraz szans i zagrożeń  

w otoczeniu bliższym i dalszym, z którym stykają się, prowadząc swoją działal-

ność. 

Chcąc zrealizować założony cel, w grudniu 2011 roku w województwie 

śląskim przeprowadzono badania bezpośrednie z zastosowaniem techniki wy-

wiadu pogłębionego. Wywiady przeprowadzono z 50 osobami zarządzającymi 

                                                      
2 K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001, s. 108. 

3 Na temat mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rynku usług związanych  

z czasem wolnym zob. w: A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i per-
spektywy, SGH, Warszawa 2008, s. 203–236. 

4 H. Mruk, Makrotrendy a zachowania konsumentów, w: Konsument. Gospodarstwo do-

mowe. Rynek, red. Z. Kędzior, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Centrum Badań i Eksper-
tyz, Katowice 2007, s. 9–28. 
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przedsiębiorstwami świadczącymi usługi zagospodarowujące czas wolny. Do 

badania wybrano przedsiębiorstwa oferujące usługi z zakresu kultury, aktywnej 

rozrywki i rekreacji, gastronomiczne i hotelarskie. Badania sfinansowano ze 

środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji  

nr N N112 257239 na realizację projektu pt. „Rynek usług zagospodarowują-

cych czas wolny w Polsce w perspektywie roku 2025”. Ze względu na przyjętą 

technikę badania i niewielką próbę badawczą wyniki nie mogą być uogólniane 

na całą badaną populację. Pojedyncze wypowiedzi badanych pozwalają jednak 

na zobrazowanie mocnych i słabych stron tych przedsiębiorstw, a także rysują-

cych się przed nimi szans i zagrożeń.  

1. Mocne strony przedsiębiorstw usługowych  

zagospodarowujących czas wolny 

Na sukces przedsiębiorstw usługowych zagospodarowujących czas wolny 

na rynku ma wpływ m.in. ich potencjał w postaci odpowiednio dobranych  

i konkurencyjnych zasobów, a także umiejętność ich wykorzystania. Analizując 

szczegółowo wypowiedzi zarządzających badanymi przedsiębiorstwami, odno-

towano, że przedstawiciele instytucji świadczących usługi w zakresie kultury  

w zależności od rodzaju oferty zwracali uwagę na inne atuty swojej działalno-

ści. Dyrektor kina studyjnego podkreślał aspekty niematerialne związane z rze-

telnością usług, fachowością ich świadczenia, solidnością oraz uczciwością 

wobec klienta. Mocną stroną innego badanego kina dysponującego wieloma 

salami (typu multipleks) jest lokalizacja w centrum handlowym w środku mia-

sta, duży i zróżnicowany wybór filmów, a także filmy w technologii 3D.  

Dyrektorzy muzeów wskazywali na aspekty niematerialne, np. tradycję 

funkcjonowania w regionie jako przewagę nad innymi instytucjami, reputację 

marki, ale także materialne – różnorodność i bogactwo eksponatów, które są 

stale powiększane i wzbogacane. W opinii kierujących muzeami ich atutem jest 

również rosnąca liczba organizowanych imprez, a także proponowana oferta 

wydawnicza. Podejmują one wiele nowych tematów, np. związanych  

z udostępnianiem zbiorów dla niepełnosprawnych (niewidomych), dotyczących 

aspektów regionalnych. Atutem jest też doświadczona, długo pracująca kadra, 

poszerzana o osoby młode i pełne energii, a także umiejętność wzbudzenia zain-

teresowania działalnością muzeum wśród młodzieży. Badani dyrektorzy pod-
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kreślali także wzrost poziomu działań marketingowych, wykorzystywanie róż-

nych mediów w kontaktach z klientami.  

Mocnymi stronami badanych instytucji muzycznych są głównie zasoby 

niematerialne, takie jak profesjonalny zespół artystyczny, ugruntowana pozycja 

na rynku (renoma), gwiazdy (artyści), które występowały w ich murach.  

Dyrektor teatru wskazywał na rzetelność, kadrę pracowniczą, a zwłaszcza 

dobrą obsadę aktorów, a także zróżnicowany repertuar proponowany klientom 

przy niskich cenach biletów.  

Dyrektorzy badanych bibliotek jako mocne strony swych instytucji wska-

zywali wykwalifikowaną kadrę, bogaty księgozbiór, dobrą lokalizację (np.  

w centrum miasta, w domu kultury), a także przyjazną aranżację wnętrza biblio-

teki i stały dostęp do Internetu. Atutem bibliotek jest także przejrzysta struktura 

organizacyjna. Dyrektor jednej z badanych placówek wskazał na efektywną 

windykację należności z tytułu nieterminowego zwrotu książek, inny na pracę  

z czytelnikami, współpracę z innymi podmiotami o podobnym profilu działania, 

a także dostęp do komputera i urządzeń reprograficznych dla klientów. 

Zasoby ludzkie, a przede wszystkim wykształcony i wykwalifikowany 

personel oraz zaangażowanie animatorów kultury w realizację zadań wymienia-

ne były jako główne zalety domów i centrów kultury. Ich atutem jest także loka-

lizacja, zazwyczaj w centrum miasta. Klientów przyciąga urozmaicona oferta 

dostosowana do ich zainteresowań (zróżnicowany repertuar muzyczny, teatral-

ny, kinowy, praca z dziećmi, emerytami, różne kółka zainteresowań) oraz po-

dejmowanie nowych inicjatyw, zgodnych z oczekiwaniami. Mocną stroną jed-

nego z badanych centrów kultury jest wyremontowana, dobrze wyposażona  

i stale doposażana siedziba (rys. 1).  

Przedsiębiorstwa świadczące usługi związane z aktywną rekreacją wska-

zywały podobne atuty. Dyrektor badanego klubu sportowego podkreślał duże 

zaangażowanie osób działających w klubie, działaczy i zawodników, a także 

dobrej jakości bazę infrastrukturalną i możliwość jej dalszej rozbudowy. Wła-

ściciele klubów fitness wskazywali więcej zasobów niematerialnych, takich jak 

tradycja działania na rynku, wykwalifikowani trenerzy, miła obsługa, domowa 

atmosfera, atrakcyjna oferta, wysoki komfort i jakość świadczonych usług, ale 

także stali klienci oraz dobra opinia o placówce. Spośród zasobów materialnych 

jako atuty przedstawiano udostępnianie sprzętu sportowego oraz konkurencyjne 

ceny. Zarządzający miejskimi ośrodkami sportu i rekreacji wśród zalet swojej 

działalności wymienili dużą liczbę organizowanych imprez sportowo- 
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-rekreacyjnych, dobry stan techniczny udostępnianych obiektów (basenów kry-

tych i hal sportowych). Podobnie jak w innych instytucjach, mocną stroną jest 

profesjonalna, wykwalifikowana i doświadczona kadra, rzetelnie realizująca 

swoje obowiązki. Ponadto jako zalety wskazywano dobrą lokalizację, godziny 

otwarcia, a także zróżnicowanie oferty dla klientów w zależności od wieku  

i zainteresowań (rys. 2). 

 
Kina    rzetelność, fachowość, solidność 

 lokalizacja placówki 

 zróżnicowany repertuar 

 filmy 3D 

Muzea   tradycja funkcjonowania w regionie 

 marka 

 eksponaty muzealne 

 organizowane imprezy tematyczne 

 oferta wydawnicza 

 doświadczona kadra 

Teatr/Instytucja muzyczna   rzetelność 

 kadra pracownicza 

 zróżnicowana oferta 

 niskie ceny 

Biblioteki   księgozbiór  

 wykwalifikowana kadra 

 lokalizacja 

 dostęp do Internetu 

 przejrzysta struktura organizacyjna 

Domy kultury   wykwalifikowana kadra 

 lokalizacja 

 zróżnicowana oferta 

 dobrze wyposażona placówka 

Rys. 1. Atuty przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu kultury  

Źródło: opracowanie własne. 
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Klub sportowy    fachowość, solidność 

 kadra pracownicza 

 infrastruktura sportowa  

Kluby fitness   tradycja funkcjonowania w mieście 

 wykwalifikowana kadra 

 domowa atmosfera 

 zróżnicowana oferta 

 ceny 

Miejskie ośrodki sportu 

i rekreacji 

  organizowane imprezy sportowe 

 infrastruktura sportowa 

 kadra pracownicza 

 lokalizacja  

 godziny otwarcia 

 zróżnicowana oferta 

Rys. 2. Atuty przedsiębiorstw świadczących usługi związane z aktywną rekreacją 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne i hotelarskie w zależ-

ności od rodzaju świadczonych usług eksponowały inne swoje atuty. Właścicie-

le badanych pubów wskazywali dobrą pozycję na rynku i opinię wśród klien-

tów, ponadto atrakcyjność usług, a także solidność i rzetelność ich świadczenia. 

Ich mocną stroną jest miła atmosfera zapewniona przez zgrane towarzystwo 

klientów odwiedzających pub, zróżnicowana oferta i otwartość personelu pla-

cówki na potrzeby klientów. Jeden z badanych wskazał na „bogate”, nietypowe 

menu, inny na niskie ceny – jako przewagę nad innymi pubami. Jako atuty pu-

bów wymieniano także: dogodne godziny otwarcia, lokalizację w centrum, or-

ganizowane imprezy oraz profesjonalną i miłą obsługę. Kierownik badanej ka-

wiarni podkreślił dobrą lokalizację, godziny otwarcia, zaangażowany w obsługę 

klienta personel oraz znaną markę. Właściciel pizzerii jako atut wskazał możli-

wość zjedzenia w niej tanio i dużo, poza tym dostępność w centrum miasta, 

możliwość zamówienia przez telefon i Internet oraz dowóz do domu klienta. 

Mocnymi stronami badanych restauracji są dobre, smaczne posiłki, personel, 

duża różnorodność organizowanych imprez dostosowanych do potrzeb klien-

tów. Wskazywano także niskie ceny, godziny otwarcia, architekturę budynku, 

w którym znajduje się restauracja. Mocne strony przedsiębiorstw świadczących 

usługi hotelarskie stanowią głównie zasoby materialne, przede wszystkim baza 

noclegowa (komfort pokoi) i gastronomiczna umożliwiająca organizację wesel, 
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bankietów oraz imprez firmowych. Jako atuty, podobnie jak w przypadku in-

nych przedsiębiorstw, wskazywano: lokalizację, ceny, dostępność parkingu. 

Właściciel jednego z badanych przedsiębiorstw świadczących usługi hotelarskie 

wskazał możliwość organizowania zgrupowań sportowców, a także łączenia 

bazy noclegowej, gastronomicznej i sportowej (rys. 3).  

Placówki gastronomiczne    fachowość, rzetelność 

 kadra pracownicza 

 zróżnicowana oferta 

 dobra opinia wśród klientów 

 godziny otwarcia  

 lokalizacja  

 ceny 

Hotele    komfort pokoi 

 lokalizacja 

 ceny 

 parking  

 baza gastronomiczna 

Rys. 3. Atuty przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne i hotelarskie 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie pozyskanych informacji można stwierdzić, że mocnymi 

stronami przedsiębiorstw usługowych zagospodarowujących czas wolny są 

przede wszystkim: bardzo dobra i zaangażowana w obsługę klienta kadra pra-

cownicza, odpowiednia lokalizacja ułatwiająca dostęp do placówek oraz zróżni-

cowana oferta dostosowana do potrzeb coraz bardziej wymagających klientów. 

2. Słabe strony przedsiębiorstw usługowych  

zagospodarowujących czas wolny 

Zarządzający badanymi przedsiębiorstwami wskazywali zdecydowanie 

mniej słabych stron niż mocnych lub deklarowali ich brak. Często słabe strony 

utożsamiane były z warunkami otoczenia, a nie funkcjonowaniem przedsiębior-

stwa. Wskazywano bowiem na lokalizację w pobliżu konkurencji (kino typu 

multipleks) lub nieodpowiednią lokalizację i wynikającą z niej utrudnioną do-
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stępność instytucji (muzeum). Jako słabe strony dyrektorzy badanych muzeów 

wymienili również infrastrukturę i możliwość zabezpieczenia i tworzenia od-

powiednich warunków dla eksponatów. Ponadto zwrócono uwagę na niski sto-

pień innowacyjności (mała liczba nowych projektów), niewystarczającą współ-

pracę międzynarodową, a także proces zdobywania nowych kwalifikacji i umie-

jętności przez pracowników. W opinii badanych do słabych stron należy zali-

czyć niewystarczające środki finansowe w stosunku do potrzeb instytucji. Dy-

rektorzy badanego teatru i instytucji muzycznej wskazywali na zbyt małą kuba-

turę sal, w których odbywają się przedstawienia, z czym związana jest nieza-

dowalająca liczba miejsc dla odbiorców. Problemem badanych instytucji jest 

również brak parkingu o odpowiedniej wielkości. W bibliotekach wskazywano 

niski poziom finansowania wpływający na małą dynamikę aktualizacji księgo-

zbioru, zakup nowości i wyposażenia (starzejący się księgozbiór). Brak środ-

ków finansowych uniemożliwia bibliotekom rozszerzenie działalności, dlatego 

mankamentem jest wąski asortyment usług, a także braki w wyposażeniu pla-

cówek. W jednej z badanych bibliotek przyznano, że słabą stroną jest niedosta-

tecznie kreatywna kadra pracownicza. Niektóre biblioteki są nieprzystosowane 

do obsługi osób niepełnosprawnych. Słabymi stronami części badanych domów 

i centrów kultury są warunki lokalowe (mała liczba pomieszczeń, nieodpowied-

ni sprzęt techniczny) oraz brak środków na remont, zakup wyposażenia i osiąg-

nięcia standardu, który byłby satysfakcjonujący dla wszystkich. Brak pieniędzy 

nie pozwala realizować również zaplanowanych przedsięwzięć. Wskazywano 

także na niezadowalające budowanie więzi i kształtowanie relacji między pra-

cownikami tych instytucji.  

Prezes badanego klubu sportowego jako słabą stronę wskazał niski budżet 

ograniczający działalność, a także małe doświadczenie części działaczy w pro-

wadzeniu tego typu instytucji. Kierujący klubami fitness jako mankamenty 

wymienili małą powierzchnię swoich lokali oraz ich usytuowanie poza centrum 

miasta. Właściciel jednego z nich stwierdził, że część sprzętu nadaje się do 

wymiany, inny zaś narzekał na brak parkingu. Zarządzający miejskimi ośrod-

kami sportu i rekreacji wskazywali brak odpowiedniej bazy sportowej. Podkreś-

lali oni kwestię braku pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne i ograniczone 

możliwości działań promocyjnych. 

Właściciele placówek gastronomicznych i hotelarskich, podobnie jak inni 

usługodawcy, wskazywali głównie na brak parkingu jako główną niedogodność 

ich funkcjonowania. Ponadto jako słabe strony wymieniono ograniczoną liczbę 
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miejsc dla klientów i zbyt małe sale uniemożliwiające organizację większych 

imprez. Jeden z badanych wskazał zbyt małą liczbę działań promocyjnych. 

Właściciele hoteli jako słabe strony postrzegają wiek budynków, w których 

prowadzą działalność, zbyt małą liczbę pokoi (dlatego planowana jest rozbudo-

wa hotelu), a także zbyt dużą odległość hotelu od centrum miasta (rys. 4). 

Usługi w zakresie kultury    nieodpowiednia infrastruktura (mała kuba-

tura budynków) 

 brak współpracy międzynarodowej 

 brak środków finansowych 

 brak parkingu 

 budynek nieprzystosowany dla osób niepeł-

nosprawnych 

Usługi związane  

z aktywną rekreacją 

  brak środków finansowych 

 lokalizacja  

 mała powierzchnia obiektów 

 brak parkingu 

 przestarzały sprzęt sportowy  

Usługi gastronomiczne  

i hotelarskie 

  brak parkingu 

 ograniczona liczba miejsc (mała kubatura 

budynków) 

 lokalizacja  

Rys. 4. Słabe strony przedsiębiorstw świadczących usługi zagospodarowujące czas 

wolny  

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy zauważyć, że podstawową 

barierą funkcjonowania badanych przedsiębiorstw jest brak środków finanso-

wych, uniemożliwiający im rozwój. W wypowiedziach badanych wśród słabo-

ści wskazywano zwłaszcza zasoby materialne, takie jak: nieodpowiednia kuba-

tura budynków, przestarzałe ich wyposażenie oraz doskwierający brak parkingu 

w sytuacji, gdy zdecydowana większość klientów, chcąc skorzystać z ich usług, 

przyjeżdża własnymi samochodami. 
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3. Szanse rozwoju postrzegane przez przedsiębiorstwa usługowe 

Szanse, które dostrzegają zarządzający badanymi przedsiębiorstwami, 

związane są nie tylko z warunkami otoczenia dalszego i bliższego. Analizują je 

oni często przez pryzmat swojego przedsiębiorstwa i możliwości, które rysują 

się przed nim w wyniku zmian, które dokonują się zarówno w tym otoczeniu, 

jak i w samym przedsiębiorstwie pod wpływem tych uwarunkowań. 

Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że szansami rozwoju 

dostrzeganymi w makrootoczeniu są czynniki otoczenia ekonomicznego pozwa-

lające na rozwój przedsiębiorstwa dzięki możliwości pozyskania dotacji finan-

sowych, a także związane z bogaceniem się społeczeństwa, a więc wzrostem 

dochodów klientów tych placówek. Wskazywano także uwarunkowania techno-

logiczne, głównie cyfryzację w kinach i komputeryzację bibliotek. Badani spo-

śród uwarunkowań społeczno-kulturowych wymienili: wzrost wykształcenia, 

zainteresowanie ludzi historią i kulturą (także regionu), a także częstsze dbanie 

o zdrowie i sylwetkę. 

Szczegółowa analiza wypowiedzi poszczególnych badanych pozwala na 

stwierdzenie, że szansą na rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi w za-

kresie kultury jest bogacenie się społeczeństwa, wzrost zatrudnienia i polepsze-

nie warunków życia. Istotny jest też wzrost liczby ludzi wykształconych. Wy-

mieniano także obserwowaną w dzisiejszym świecie „modę na kulturę”. Kieru-

jący instytucjami upatrują szansy na ich rozwój w możliwości pozyskaniu dota-

cji finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unii Euro-

pejskiej oraz od sponsorów. W otoczeniu bliższym szansą dla przedsiębiorstw 

jest współpraca z innymi podmiotami, np. urzędem miasta, szkołami, różnymi 

instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Szansą dla kin jest cyfryzacja, 

czyli wykorzystanie technologii cyfrowej w celu dystrybucji i wyświetlania 

filmów. Kierujący muzeami szansy dla nich upatrują w obserwowanym więk-

szym zainteresowaniu odbiorców historią (w tym historią regionu). Dla ich 

działalności dobrze rokuje duża liczba młodzieży korzystająca z ich usług, 

a także coraz większe zaangażowanie władz miasta w organizację działań mu-

zeum. Dyrektorzy badanych bibliotek szansę na rozwój tych placówek widzą 

w ich komputeryzacji. Możliwość rozwoju związana jest również z ich rozbu-

dową, uzyskaniem obiektu o wyższym standardzie, perspektywą zaoferowania 

nowego zróżnicowanego programu oraz w uczestniczeniu i organizacji lokal-

nych imprez kulturalnych. 
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Prezes badanego klubu sportowego szansę jego rozwoju dostrzega w dużej 

liczbie osób działających w klubie oraz zawodników i młodzieży korzystają-

cych z jego oferty. Nadzieję na rozwój daje też zainteresowanie lokalnych 

przedsiębiorców i sponsorów wspierających funkcjonowanie klubu. Zarządza-

jący klubami fitness swoją szansę widzą w coraz większej wiedzy klientów na 

temat znaczenia sportu w życiu człowieka i powszechnie promowanej kulturze 

jego uprawiania oraz propagowania zdrowego stylu życia. Nadzieję na większe 

zainteresowanie ich ofertą pokładają także w poprawie sytuacji gospodarczej 

regionu, w którym funkcjonują. Jako szansę wskazano również odpowiednią 

lokalizację (na dużym osiedlu, w miejscu znanym mieszkańcom miasta) oraz 

brak konkurencji w najbliższej okolicy. Podobne możliwości rozwoju, związane 

z modą na aktywny styl życia oraz wzrostem liczby osób dbających o stan 

zdrowia, dostrzegają zarządzający miejskimi ośrodkami sportu i rekreacji. 

Szansą ich rozwoju jest współpraca ze szkołami i klubami sportowymi, dogod-

na lokalizacja i związany z nią brak w najbliższym otoczeniu ośrodka podobne-

go typu, organizującego imprezy sportowo-rekreacyjne. Kierujący nimi widzą 

możliwość rozwoju nie tylko w otoczeniu, ale również w modernizacji obiektu, 

dobudowaniu nowych pomieszczeń. 

Właściciele placówek gastronomicznych jako szansę rozwoju wymienili 

dostrzegalną zmianę w zachowaniach nabywczych klientów, częstsze korzysta-

nie z ich usług, chęć spotykania się ze znajomymi w lokalach. Możliwości roz-

woju związane są także z dokonującymi się w ich bliższym otoczeniu zmiana-

mi, powstawaniem nowych obiektów (np. szkół, „Orlika”), co przyczyni się do 

przyciągnięcia klientów do placówek. Szanse rozwoju związane są również 

z samym przedsiębiorstwem, z jego zmianami infrastrukturalnymi, rozbudową 

placówek (np. poszerzenie działalności o usługi hotelarskie) oraz lokalizacją. 

Właściciele hoteli w zależności od ich podstawowego segmentu docelo-

wego zwracali uwagę na inne czynniki. Zarządzający hotelem posiadającym 

rozbudowaną infrastrukturę sportową dostrzega szansę w częstszej organizacji 

imprez sportowych, do których sportowcy muszą się gdzieś przygotować, więc 

chętniej będą korzystali z jego obiektu. Zwrócił on także uwagę na wzrost zain-

teresowania rekreacją, odnową biologiczną, z której można skorzystać w jego 

hotelu. Szansą dla hotelu zapewniającego tylko nocleg jest rozwijający się ry-

nek budowlany w mieście i związany z tym napływ pracowników firm zamiej-

scowych, którzy korzystają z jego usług. Inny badany możliwości rozwoju upa-
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truje w uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę hotelu (dobudowanie sal konferen-

cyjnych). Szansą dla hoteli jest również dokończenie budowy autostrad. 

4. Bariery rozwoju postrzegane przez przedsiębiorstwa usługowe 

Kierujący badanymi instytucjami podkreślali inne istotne dla nich bariery 

rozwoju. Wskazywano uwarunkowania otoczenia dalszego (ekonomiczne, tech-

nologiczne, społeczno-kulturowe, prawne, demograficzne), jak i bliższego (na-

bywcy, konkurenci, społeczności lokalne).  

Dyrektorzy przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie kultury jako 

główną barierę rozwoju wymieniali kryzys gospodarczy. Analizując szczegóło-

wo odpowiedzi poszczególnych badanych, należy odnotować, że dyrektor kina 

studyjnego obawia się konkurencji multipleksów oraz zubożenia ludzi. Barierą 

rozwoju muzeów jest niski poziom edukacji kulturalnej i szkolnej, a ponadto 

środki finansowe z budżetu miasta niewystarczające wobec potrzeb. Brak pie-

niędzy to również czynnik uniemożliwiający rozwój badanemu teatrowi i bi-

bliotekom oraz domom kultury. Podkreślanym mankamentem jest nieprzysto-

sowanie niektórych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dyrektorzy 

bibliotek zwrócili także uwagę, że barierą w funkcjonowaniu kierowanych 

przez nich placówek jest rozwój technologii, a zwłaszcza pojawienie się biblio-

tek internetowych i coraz większa popularność Internetu. Barierą są także  

e-papier oraz spadek znaczenia słowa pisanego. Wskazano również na czynniki 

demograficzne, związane z niżem i starzeniem się ludności
5
. Jako barierę wy-

mieniono mniejsze zainteresowanie bibliotekami na rzecz oglądania programów 

telewizyjnych. Zarządzający centrami i domami kultury zwrócili ponadto uwa-

gę na częstsze spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców w centrach hand-

lowych. Jako bariery rozwoju wymieniono niskie zarobki mieszkańców oraz 

bezrobocie. Wskazywano też na niski poziom wykształcenia mieszkańców, co 

przekłada się na niską świadomość kulturalną. Istotny jest także brak czasu na 

uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych. Barierą są niewystarczające środ-

ki w budżecie instytucji, mniejsze dotacje, a zwłaszcza zależność od sytuacji 

                                                      
5 Prognoza dla Polski do roku 2035 wskazuje, że w perspektywie najbliższych dwudziestu 

kilku lat nastąpi gwałtowny proces starzenia się społeczeństwa. Zob. Prognoza ludności na lata 
2008–2035, GUS, Warszawa 2009, s. 152. 
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finansowej miasta oraz inne instytucje zagospodarowujące czas wolny, które 

konkurują z nimi o klienta (zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim).  

Prezes badanego klub sportowego podkreślił, że rozwój prowadzonej przez 

niego instytucji osłabiają lokalne kluby sportowe, które przejmują zawodników, 

proponując im lepsze warunki do rozwijania pasji. Barierą jest również niewy-

starczający budżet placówki. Na brak pieniędzy ograniczających rozwój zwróci-

li także uwagę właściciele klubów fitness i miejskich ośrodków sportu i rekre-

acji. Jako bariery wskazywali oni: systematyczny spadek ludności w mieście 

i powiecie, sytuację ekonomiczną mieszkańców oraz słabą świadomość niektó-

rych ludzi na temat znaczenia sportu dla zdrowia i kondycji fizycznej człowie-

ka. Podobnie jak w przypadku innych usługodawców podmioty o tym samym 

profilu działania funkcjonujące w mieście i miastach ościennych zagrażają ich 

działalności. 

Kierujący placówkami gastronomicznymi widzą podobne zagrożenia jak  

w przypadku innych badanych przedsiębiorstw zagospodarowujących czas wol-

ny. Związane są one z kryzysem gospodarczym i niskimi dochodami potencjal-

nych klientów, a także konkurencją. Szczegółowa analiza uzyskanych odpowie-

dzi pozwala odnotować, że właściciele pubów jako barierę rozwoju wskazali 

obowiązek przestrzegania ciszy nocnej i zakaz palenia papierosów w lokalach. 

Jeden z badanych jako barierę postrzega czynniki demograficzne (zbyt mała 

liczba młodzieży). Innemu rozwój uniemożliwia niewystarczająca powierzchnia 

lokalu i brak miejsca w stosunku do liczby klientów. Podobną niedogodność 

związaną z ograniczoną wielkością lokalu wymienili właściciele restauracji, 

wskazując równocześnie na brak możliwości jej powiększenia lub brak dostęp-

nej powierzchni gruntowej pod jej rozbudowę. Pożądany rozwój uniemożliwia 

również nieodpowiednie sąsiedztwo restauracji (np. zakład wulkanizacyjny 

przed placówką). W opinii właścicieli hoteli rozwój ogranicza im „mała ela-

styczność urzędu miasta”, czas związany z załatwianiem formalności urzędo-

wych. Jeden z badanych wskazał utrudniony dostęp do kredytów. Właściciel 

hotelu zlokalizowanego w zabytkowej kamienicy wymienił także ograniczenia 

narzucane przez konserwatora zabytków. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania pozwoliły na poznanie opinii zarządzających 

przedsiębiorstwami świadczącymi usługi zagospodarowujące czas wolny na 
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temat atutów i słabości ich działalności oraz szans i zagrożeń, które dostrzegają 

w otoczeniu. Zastosowana metoda badawcza nie pozwala na wyciągnięcie jed-

noznacznych i rozstrzygających wniosków, jednak wyniki mogą być inspiracją 

do prowadzenia bardziej pogłębionych analiz lub zweryfikowania ich w toku 

badań ilościowych (reprezentatywnych). Uzyskane wyniki potwierdziły, że 

badane przedsiębiorstwa pomimo funkcjonowania na tym samym rynku usług 

zagospodarowujących czas wolny są bardzo zróżnicowane i trudno porówny-

walne. Bywa, że to, co w jednej instytucji jest atutem, na przykład lokalizacja, 

wyposażenie przedsiębiorstwa, kreatywna kadra pracownicza, dostęp do par-

kingu, w innej o tym samym profilu działania jest postrzegane jako słaba strona 

ze względu na nieciekawe miejsce, nieodpowiedni standard placówki, małe 

zaangażowanie pracowników, brak miejsc parkingowych. Tym, co łączy badane 

przedsiębiorstwa, jest rzetelność, fachowość świadczonych usług, dostosowy-

wanie oferty do wymagań klientów, kompetentna kadra pracownicza. Wśród 

słabych stron wskazywano głównie niewystarczające środki finansowe unie-

możliwiające pełny rozwój. Zarządzający badanymi przedsiębiorstwami wie-

dzą, że postęp technologiczny (np. komputeryzacja, Internet) jest dla nich szan-

są rozwoju, choć mają świadomość, że ta sama technologia jest zagrożeniem dla 

ich funkcjonowania (np. dla bibliotek). Szanse w otoczeniu to także promowany 

w społeczeństwie aktywny styl życia, bogacenie się ludzi oraz wzrost ich wy-

kształcenia. Zagrożenia związane są głównie z kryzysem gospodarczym i zmia-

nami demograficznymi.  

STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ENTERPRISES 

 PROVIDING LEISURE-TIME SERVICES IN THE LIGHT 

OF OPPORTUNITIES AND THREATS IN THEIR ENVIRONMENT 

Summary 

The paper presents the results of the field research conducted under the author’s 

research project no. N N112 257239 financed by the National Science Centre – “The 

leisure-time services market in Poland towards 2025”. The paper presents the results of 

field research carried out using the in-depth interview technique. The interviews were 

conducted with 50 managers from leisure-time service providers. The study discusses 

the profiles of these enterprises, the range of services that they offer. It focuses on the 
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strengths and weaknesses of the enterprises as well as on the growth opportunities that 

they encounter in their environment and the threats that constitute barriers for their 

development. 

Translated by Beata Kolny 





 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 723 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 96 2012 

MAGDALENA KULBACZEWSKA 

ROBERT KUBICKI 

Uniwersytet Szczeciński 

UDZIAŁ TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH  

W TURYSTYCE UZDROWISKOWEJ  

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Wprowadzenie 

Gospodarka turystyczna jest ważną dziedziną działalności gospodarczej 

województwa zachodniopomorskiego. Działalność ta ma charakter złożony  

i znajduje odzwierciedlenie w wielu sekcjach gospodarki narodowej
1
, generując 

znaczące dochody oraz miejsca pracy w regionie. Warunki przyrodnicze wystę-

pujące w województwie zachodniopomorskim umożliwiają uprawianie różnych 

form turystyki. Ze względu na dostęp do morza i związane z tym zalety mor-

skiego klimatu oraz występowanie zasobów naturalnych (m.in. złóż borowiny  

i źródeł solanki) szczególnie intensywnie rozwija się turystyka uzdrowiskowa. 

Dodatkowo przygraniczne położenie województwa oraz wciąż rozwijająca się 

sieć połączeń transportowych: drogowych, wodnych i lotniczych, sprawia, że 

                                                      
1 Sekcja H – Hotele i Restauracje, do której zalicza się: hotele, pozostałe obiekty noclego-

we turystyki, restauracje i inne placówki gastronomiczne, bary, działalność stołówek i catering; 

Sekcja I – Transport, Gospodarka Magazynowa i Łączność obejmująca: transport kolejowy, 

transport lądowy pozostały, transport wodny, transport lotniczy, działalność wspomagającą trans-

port, działalność związaną z turystyką. Działalność towarzysząca uprawianiu turystyki znajduje 

się pośrednio także i w innych sekcjach gospodarki, np. rolnictwie, działalności produkcyjnej, 

budownictwie, pośrednictwie finansowym, ochronie zdrowia, zob. Ekonomika turystyki, red.  
A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 51. 
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jest to region atrakcyjny nie tylko dla turystów krajowych, ale również zagra-

nicznych. 

Na wstępie w artykule scharakteryzowano bazę noclegową oraz natężenie 

ruchu turystycznego w zakładach uzdrowiskowych województwa zachodnio-

pomorskiego na tle Polski w latach 2005–2010. Głównym celem artykułu jest 

analiza udziału turystów zagranicznych w turystyce uzdrowiskowej wojewódz-

twa. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dane statystyczne z Urzędu 

Statystycznego w Szczecinie oraz Banku Danych Lokalnych GUS.  

1. Baza turystyki uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim 

na tle Polski 

W roku 2010 w województwie zachodniopomorskim funkcjonowało 47 

zakładów uzdrowiskowych, co stanowiło blisko 30% wszystkich obiektów tego 

typu w Polsce. W porównaniu z rokiem 2005 liczba zakładów w zachodniopo-

morskim zmniejszyła się o 7,8%, natomiast liczba miejsc noclegowych w tych 

obiektach wzrosła z 9,7 tys. do 11,9 tys. (o 22,6% – tab. 1). Takie zmiany mogą 

Tabela 1 

Liczba zakładów uzdrowiskowych oraz miejsc noclegowych w tych obiektach  

w latach 2005–2010 

Lata 

Liczba zakładów uzdrowiskowych 
Liczba  

miejsc noclegowych 

 
województwo zachodnio-

pomorskie 
 

województwo zachodnio-

pomorskie 

2005 137 51 24 318 9695 

2006 145 48 26 518 9831 

2007 156 46 27 871 9403 

2008 159 49 29 112 10 437 

2009 158 46 30 987 10 609 

2010 159 47 31 972 11 890 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, 

www.statgov.pl, 11.04.2012. 
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być wynikiem przekształceń organizacyjnych w obrębie zakładów uzdrowisko-

wych, zapoczątkowanych w okresie transformacji ustrojowej oraz po wprowa-

dzeniu reformy administracyjnej.  

W roku 2010 zakłady uzdrowiskowe w województwie zachodniopomor-

skim stanowiły 5,8% wszystkich turystycznych obiektów zbiorowego zakwate-

rowania. W porównaniu z Polską ogółem udział ten był ponad 2,5-krotnie więk-

szy (rys. 1).  

 

Rys. 1. Udział zakładów uzdrowiskowych w turystycznych obiektach zbiorowego 

zakwaterowania ogółem w Polsce w latach 2005–2010 (%) 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Miejsca noclegowe w zakładach uzdrowiskowych województwa zachod-

niopomorskiego w roku 2010 stanowiły 11,2% miejsc we wszystkich turystycz-

nych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Udział ten był również zdecydo-

wanie wyższy niż w przypadku całej Polski (rys. 2). 
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Rys. 2. Udział miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych w miejscach 

noclegowych ogółem w Polsce w latach 2005–2010 

Źródło: jak pod tab. 1. 

2. Ruch turystyczny turystów zagranicznych w zakładach 

uzdrowiskowych w województwie zachodniopomorskim na tle Polski 

W województwie zachodniopomorskim w latach 2005–2010, podobnie jak 

w Polsce, udział turystów zagranicznych korzystających z turystycznych obiek-

tów zbiorowego zakwaterowania charakteryzował się tendencją spadkową. Na-

leży jednak podkreślić, że w województwie zachodniopomorskim odsetek ten  

w badanym okresie był wyższy niż w Polsce (tab. 2). W roku 2010 w woje-

wództwie zachodniopomorskim 377,9 tys. turystów zagranicznych skorzystało 

z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Najlicz-

niejszą grupę stanowili obywatele Niemiec (280,2 tys. osób, tj. 74,1%), następ-

nie Duńczycy (33,9 tys. osób, tj. 9%) oraz Szwedzi (13,7 tys. osób, tj. 3,6%). 
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Tabela 2 

Udział turystów zagranicznych korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego 

zakwaterowania w korzystających ogółem w latach 2005–2010 (%) 

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 26 24,4 23,2 20,7 20 20,2 

Województwo zachod-

niopomorskie 
30,8 27,5 24,6 21,8 22,6 21,6 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Zdecydowanie większym udziałem turystów zagranicznych w wojewódz-

twie zachodniopomorskim charakteryzuje się turystyka uzdrowiskowa. W roku 

2010 odsetek turystów zagranicznych korzystających z zakładów uzdrowisko-

wych w województwie zachodniopomorskim wynosił 23,4%, podczas gdy  

w Polsce – 9,5% (tab. 3). 

Tabela 3 

Udział turystów zagranicznych korzystających z zakładów uzdrowiskowych  

w latach 2005–2010 (%) 

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 17 14,8 13,3 11 10,9 9,5 

Województwo zachod-

niopomorskie 
34,4 33,9 31,3 26,1 27,2 23,4 

Źródło: jak pod tab. 1. 

W roku 2010 w zakładach uzdrowiskowych udzielono 627,6 tys. nocle-

gów, z czego aż 87% przypadało na województwo zachodniopomorskie. Tak 

wysokim udziałem województwa zachodniopomorskiego charakteryzowały się 

wszystkie badane lata (tab. 4). 
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Tabela 4 

Noclegi udzielone turystom zagranicznym w zakładach uzdrowiskowych  

w latach 2005–2010 

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska (tys.) 853,3 858,4 835,7 757,1 757,6 627,6 

Województwo zachodnio-

pomorskie (tys.) 
691,2 677,6 649,6 637,2 669,7 545,7 

Województwo zachodnio-

pomorskie (%) 
81 78,9 77,7 84,2 88,4 87 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Turyści zagraniczni w zakładach uzdrowiskowych w województwie za-

chodniopomorskim przebywali ponad dwukrotnie dłużej niż w obiektach ogó-

łem. W 2010 roku na jednego turystę zagranicznego przypadało średnio 10,9 

noclegu w zakładach uzdrowiskowych, podczas gdy w obiektach ogółem jedy-

nie 5,3. 

 

Rys. 3. Przeciętna liczba noclegów przypadająca na jednego turystę zagranicznego 

 w województwie zachodniopomorskim w latach 2005–2010 

Źródło: jak pod tab. 1. 
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Na podstawie przedstawionych informacji można wnioskować, że w wo-

jewództwie zachodniopomorskim występuje silna koncentracja turystów zagra-

nicznych korzystających z zakładów uzdrowiskowych w Polsce. 

3. Analiza dynamiki ruchu turystycznego turystów zagranicznych  

w zakładach uzdrowiskowych w województwie zachodniopomorskim 

Do badania natężenia ruchu turystycznego przyjęto dwie zmienne, tj. licz-

bę turystów zagranicznych korzystających z zakładów uzdrowiskowych oraz 

liczbę noclegów udzielonych turystom zagranicznym w tych obiektach.  

Kształtowanie się liczby turystów zagranicznych korzystających z zakła-

dów uzdrowiskowych w województwie zachodniopomorskim w latach  

2005–2010 przedstawiono na rysunku 4. W badanym okresie zmienna ta cha-

rakteryzowała się tendencją spadkową. 

 

Rys. 4. Liczba turystów zagranicznych korzystających z zakładów uzdrowiskowych 

w województwie zachodniopomorskim w latach 2005–2010 według kwartałów 

(tys.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego 

w Szczecinie. 
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Analizowaną zmienną opisano za pomocą modelu wyrównywania wy-

kładniczego z trendem liniowym oraz addytywną sezonowością (model Holta)
2
. 

W procesie estymacji otrzymano następujące parametry modelu: S0 = 15,5; T0 = 

-0,135; α = 0,25; δ = 0,1; γ = 0,3 oraz addytywne wskaźniki sezonowości, któ-

rych wartości przedstawiono na rysunku 5. Oszacowany model teoretyczny jest 

dobrze dopasowany do danych rzeczywistych, co potwierdza wartość średniego 

bezwzględnego błędu procentowego (9,71%)
3
. 

 

Rys. 5. Addytywne wahania sezonowe zmiennej liczba turystów zagranicznych 

korzystających z zakładów uzdrowiskowych w województwie 

zachodniopomorskim w latach 2005–2010 (tys.) 

Źródło: jak pod rys. 4. 

Druga z przyjętych do badania zmiennych (liczba noclegów udzielonych 

turystom zagranicznym w zakładach uzdrowiskowych w latach 2005–2010) 

również wykazywała tendencję spadkową (rys. 6). 

                                                      
2 Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2005, s. 74. 

3 Za dopuszczalne uznaje się modele, dla których wartość średniego względnego błędu pro-

centowego nie przekracza 10%. 
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Rys. 6. Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym w zakładach 

uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2010 

według kwartałów (tys.) 

Źródło: jak pod rys. 4. 

Do charakterystyki kształtowania się badanej zmiennej przyjęto również 

model Holta, dla którego wartość średniego bezwzględnego błędu procentowe-

go równa jest 9,76%. Parametry oszacowanego modelu wynoszą: S0 = 176; T0 = 

1,9; α = 0,3; δ = 0,1; γ = 0,2. Wyznaczone kwartalne miary sezonowości przed-

stawiono na rysunku 7.  
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Rys. 7. Addytywne wahania sezonowe zmiennej liczba noclegów udzielonych 

turystom zagranicznym w zakładach uzdrowiskowych województwa 

zachodniopomorskiego w latach 2005–2010 (tys.) 

Źródło: jak pod rys. 4. 

Obliczone dla obydwu analizowanych zmiennych addytywne miary sezo-

nowości wskazują, że sezon dla turystów zagranicznych w zakładach uzdrowi-

skowych województwa zachodniopomorskiego przypada na okres od lipca do 

września każdego roku. Najmniejsze zainteresowanie turystów zagranicznych 

pobytami o charakterze uzdrowiskowym obserwuje się od października do mar-

ca. 

4. Prognozy  

W oparciu o oszacowane modele dokonano prognoz zmiennych opisują-

cych ruch turystyczny turystów zagranicznych w zakładach uzdrowiskowych 

województwa zachodniopomorskiego. Przydatność modeli prognozowania 

sprawdzono w procesie weryfikacji empirycznej. Jako okres empirycznej wery-
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fikacji prognoz, na podstawie którego oceniono trafność wykonanych prognoz 

(prognozy wygasłe), przyjęto rok 2011.  

W przypadku zmiennej liczba turystów zagranicznych korzystających  

z zakładów uzdrowiskowych w województwie zachodniopomorskim wartość 

względnego błędu predykcji ex post wyniosła 4,7%, natomiast dla zmiennej 

liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym w zakładach uzdrowisko-

wych województwa zachodniopomorskiego ten sam błąd predykcji równy był 

7,3%. W obydwu przypadkach wartości błędów wskazują na dobrą jakość wy-

znaczonych prognoz wygasłych (granica dopuszczalności 10%)
4
. 

Prognozy obliczone dla roku 2012 przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5 

Prognozy zmiennych opisujących ruch turystyczny w zakładach uzdrowiskowych 

województwa zachodniopomorskiego na 2012 rok według kwartałów (tys.) 

Zmienna I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 

liczba korzystających 7,37 12,69 16,55 7,23 43,84 

liczba udzielonych  

noclegów 
68,04 146,07 183,08 74,03 471,22 

Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z obliczonymi prognozami w roku 2012 w zakładach uzdrowi-

skowych województwa zachodniopomorskiego można spodziewać się 43,84 

tys. turystów zagranicznych, czyli o 6,16 tys. mniej niż w roku 2010. Przewi-

dywany jest także spadek liczby noclegów udzielonych turystom zagranicznym 

w tych obiektach o 74,47 tys. w stosunku do roku 2010. 

Podsumowanie  

1. W województwie zachodniopomorskim zlokalizowanych jest aż 30% 

wszystkich zakładów uzdrowiskowych w Polsce, dysponujących 40% 

wszystkich miejsc noclegowych w tego typu obiektach. 

                                                      
4 A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zada-

nia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 48–50. 
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2. Spadek liczby zakładów uzdrowiskowych w latach 2005–2010 w wo-

jewództwie zachodniopomorskim może wynikać ze zmian organizacyj-

nych, a nie ze spadku zainteresowania turystyką uzdrowiskową, o czym 

świadczy wzrastająca liczba miejsc noclegowych. 

3. Ruch turystyczny turystów zagranicznych w zakładach uzdrowisko-

wych koncentruje się na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

W latach 2005–2010 w województwie zachodniopomorskim przyjmo-

wano rocznie średnio 82,9% turystów zagranicznych korzystających  

z zakładów uzdrowiskowych w Polsce, wobec czego można przyjąć, że 

województwo wyspecjalizowało się w obsłudze turystyki uzdrowisko-

wej. 

4. Główną grupę turystów zagranicznych w województwie zachodniopo-

morskim stanowią Niemcy, których oprócz bliskości walorów natural-

nych przyciągają przede wszystkim niższe ceny usług turystyki uzdro-

wiskowej. 

5. Turyści zagraniczni korzystają z zakładów uzdrowiskowych w woje-

wództwie zachodniopomorskim przede wszystkim w okresie od lipca 

do września. 

6. Cechą charakterystyczną turystyki uzdrowiskowej są długie pobyty, co 

potwierdza średnia liczba dni pobytu przypadająca na jednego turystę 

zagranicznego korzystającego z noclegów w zakładach uzdrowisko-

wych województwa zachodniopomorskiego, która w latach 2005–2011 

wynosiła 11 dni. 

7. W badanym okresie w województwie zachodniopomorskim ruch tury-

styczny turystów zagranicznych w zakładach uzdrowiskowych charak-

teryzował się tendencją spadkową. Prognozy obliczone dla roku 2012 

wskazują na dalsze spadki w tym zakresie.  

8. Spadkowa tendencja w ruchu turystycznym turystów zagranicznych  

w województwie oznacza, że województwo zachodniopomorskie traci 

część klientów ważnego segmentu turystyki w tym regionie. Konieczne 

są zatem – obok dalszej poprawy infrastruktury turystycznej i uzdrowi-

skowej – odpowiednie działania marketingowe, popularyzujące usługi 

turystyki uzdrowiskowej wśród turystów zagranicznych, zwłaszcza  

w Niemczech. 
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9. Silny wpływ turystyki na różne sektory gospodarki narodowej sprawia, 

że korzyści płynące z rozwoju turystyki uzdrowiskowej czerpie wiele 

podmiotów gospodarczych, nie tylko w rejonie. 

THE SHARE OF FOREIGN TOURISTS IN THE TOURIST RESORT  

OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP 

Summary 

This article aims to analyze the touristic flow of foreign tourists in the health es-

tablishments in area of zachodniopomorskie voivodship. The study was conducted on 

the basis of recorded data on touristic flow in zachodniopomorskie voivodship. It was 

shown that the health establishments in this region takes the most foreign tourists in 

Poland, but in 2005–2010 their number was slowly decreasing. Therefore the special 

action must be taken to promote health tourism in zachodniopomorskie voivodship. 

Translated by Magdalena Kulbaczewska 
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KSZTAŁTOWANIE MARKI  

NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH 

Wprowadzenie 

Dynamiczne zmiany na rynku usług, silna konkurencja czy nieograniczone 

potrzeby nabywców sprawiają, że działalność podmiotów gospodarczych wy-

maga ściśle określonych i zaplanowanych zachowań. Postrzeganie przedsię-

biorstw i świadczonych przez nie usług przez otoczenie, a szczególnie nabyw-

ców, jest jednym z najważniejszych elementów. Stąd budowanie marki, kształ-

towanie wizerunku podmiotu jest współcześnie obligatoryjne. 

1. Rynek usług turystycznych 

Pojęcie rynku w ogólnym ujęciu definiowane jest jako ogół stosunków 

wymiennych, zachodzących między podmiotami, tj. sprzedającymi – oferują-

cymi usługi po określonej cenie, a kupującymi – wyrażającymi chęć zakupu 

tych usług. Stosunki te poparte są odpowiednimi środkami płatniczymi
1
.  

W ujęciu przedmiotowym rynek usług turystycznych określany jest jako proces, 

w którym usługobiorcy (nabywcy usług turystycznych) i usługodawcy (wy-

                                                      
1 S. Mynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra, 

Kraków 1995, s. 9. 
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twórcy usług turystycznych) określają, co będzie przedmiotem zakupu i sprze-

daży oraz na jakich warunkach
2
. W ujęciu podmiotowym zaś rynek usług tury-

stycznych określany jest jako zbiór nabywców usług i wytwórców usług, którzy 

dokonują transakcji rynkowych, a ich przedmiotem są usługi turystyczne
3
.  

Rynek usług turystycznych jest zestawem różnego rodzaju usług, m.in. 

przewozowych, hotelarskich, rekreacyjnych, gastronomicznych. Z perspektywy 

odbiorcy natomiast usługi turystyczne to te, które świadczone są turystom.  

Z perspektywy świadczącego usługi można wskazać np. usługi przewoźników, 

hoteli czy biur podróży
4
.  

Kształtowanie marki na rynku usług turystycznych jest kluczowe z punktu 

widzenia jego strony podażowej. Zabieganie o zainteresowanie i lojalność 

klientów ma szczególne znaczenie. Mimo że ustawa o usługach turystycznych 

nie wprowadza odrębnego pojęcia przedsiębiorcy turystycznego, funkcjonuje 

ono w praktyce. Przedsiębiorca turystyczny to podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie usług turystycznych. Do podmiotów, które kształtują 

podażową stronę rynku, zalicza się
5
: 

 sektor bazy noclegowej – hotele, motele, pensjonaty, kwatery wiejskie, 

centra konferencyjne, kempingi stałe, ośrodki żeglarskie; 

 sektor transportowy – linie lotnicze, linie promowe, kolej, przewoźnicy 

autobusowi, firmy wynajmu samochodów; 

 biura podróży – touroperatorzy, agencje turystyczne, pośrednicy, orga-

nizacje specjalistyczne; 

 organizacje w miejscach odwiedzanych – regionalne organizacje tury-

styczne, lokalne organizacje turystyczne, stowarzyszenia, informacja 

turystyczna; 

 sektor atrakcji turystycznych – podmioty zapewniające dostęp do 

atrakcji turystycznych, np. parków narodowych, rezerwatów przyrody, 

ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, parków tematycz-

nych, parków rozrywki, muzeów i galerii, miejsc historycznych. 

                                                      
2 D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza „So-

lidarność”, Gdańsk 1991, s. 4. 

3 Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2011, s. 114. 

4 Ibidem. 

5 Ibidem, s. 71. 
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Miejsce przedsiębiorstwa w strukturze rynku usług turystycznych zostało 

przedstawione na rysunku 1. Z punktu widzenia marki ważne jest, jaką pozycję 

na rynku posiada podmiot. Postrzeganie przedsiębiorstwa m.in. przez klientów, 

konkurentów, kontrahentów, podmioty polityki turystycznej ma kluczowe zna-

czenie w procesie kształtowania marki.  

 

 

Kolor szary – elementy struktury podmiotowej. 

Kolor biały –  elementy struktury przedmiotowej. 

Strzałki – instrumenty rynkowe. 

Rys. 1. Uproszczona struktura rynku usług turystycznych 

Źródło: opracowanie na podstawie: Ekonomika turystyki…, s. 71. 

Z jednej strony pozycja przedsiębiorstwa na rynku usług turystycznych 

umożliwia zdobycie określonej pozycji przez podmiot, z drugiej jednak strony 

– popytowej – może wpływać na proces wyboru danej usługi. Marka na rynku 

turystycznym może ułatwić nabywcom podjęcie decyzji, stanowi gwarancję 

jakości, wiarygodności, rzetelności, czasem również popularności. Kształtowa-

nie marki jest współcześnie procesem ważnym czy nawet wiodącym. 
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2. Kształtowanie marki na rynku usług turystycznych 

Marka na rynku usług jest ważnym elementem, a jej kształtowanie wyma-

ga czasu oraz znacznych nakładów. Marka definiowana jest jako nazwa, poje-

cie, znak, symbol, rysunek, melodia lub kombinacja tych elementów, stworzona 

w celu oznaczenia usługi (produktu) oraz jej wyróżnienia na tle konkurentów
6
. 

Według definicji American Marketing Association, marka została określona 

jako: „nazwa, termin, znak, symbol lub projekt bądź ich kombinacja, mające na 

celu identyfikację towarów lub usług sprzedawcy bądź ich grupy i odróżnienie 

ich od oferty konkurencji”. Jak twierdzi K. Keller, za każdym razem, gdy mar-

ketingowiec tworzy pewną nazwę, logo, symbol dla nowego produktu (z tech-

nicznego punktu widzenia), jednocześnie tworzy markę. W praktyce jednak 

marka obejmuje szerszy zakres – pewną świadomość, reputację, znaczenie na 

rynku
7
. Każdy produkt na rynku może posiadać, kształtować swoją markę, np. 

dobro materialne – płatki śniadaniowe Corn Flakes, samochody Audi, usługa – 

LOT, sklep – Sephora, Tesco, osoba – Marek Kondrat, Leszek Balcerowicz, 

hotel – Sheraton, czy miejsce – Szczecin, Mazury.  

W rozważaniach J. Kalla opartych o holistyczne rozumienie marki w lite-

raturze brytyjskiej pojęcie to, oprócz identyfikowania oferty danego podmiotu 

i odróżnienia jej od konkurencji, pełni różnorodne funkcje, które pozwalają ją 

definiować jako kombinację produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, 

reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny. Marka 

jest również kombinacją, która odróżnia podmiot na konkurencyjnym rynku, 

dostarcza konsumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych lub/i symbo-

licznych, tworząc lojalną grupę nabywców oraz osiągając wiodącą pozycję na 

rynku. Jak wnioskuje J. Kalla, w USA marka ograniczana jest do wartości do-

danych, które występują ponad fizyczną postacią oferty
8
. 

                                                      
6 A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, 

Kraków 2006, s. 97. 

7 K.L. Keller, Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki – budowanie, mierzenie i za-

rządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 20. 

8 J. Kall, Silna marka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 12. 
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W koncepcji L. de Chernatony i M. McDonald istota marki została przed-

stawiona w oparciu o strukturę produktu Th. Levitta i obejmuje cztery pozio-

my
9
: 

 poziom rodzajowy – jest immanentnym elementem każdej marki  

i składa się z korzyści funkcjonalnej produktu („jądro”); 

 poziom oczekiwany – jest zestawem minimalnych wymagań docelo-

wego segmentu nabywców, składającym się m.in. z podstawowych 

cech użytkowych, opakowania, skuteczności działania, wymiarów, wy-

dajności, dostępności, ceny. Poziom oczekiwany jest istotny w sytuacji, 

gdy nabywca ma małe doświadczenie zakupowe w obszarze danej ka-

tegorii produktu, jak również we wczesnych etapach rozwoju rynku; 

 poziom poszerzony – obejmuje zaspokajanie potrzeb funkcjonalnych 

oraz emocjonalnych. Na poziomie poszerzonym nabywca zaczyna kon-

centrować się na elementach odróżniających produkt na rynku w zakre-

sie funkcjonalnym lub symbolicznym; związane jest to ze wzrostem 

wymagań i doświadczenia konsumentów; 

 poziom potencjalny – obejmuje potrzebę dodania marce nowej warto-

ści.  

W rozważaniach J. Marconi produkt lub usługa, gdy już istnieją, mają na-

zwę, znak handlowy, podlegają określonej ochronie i powinny zostać uzupeł-

nione o wyróżniające się cechy i sugestię wartości. Aby nazwa stała się marką, 

musi utożsamiać „pewną osobowość”
10

.  

Marka pozwala zidentyfikować producenta, sprzedawcę, który posiada 

tym samym wyłączne prawo do użytkowania znaku w nieograniczonym czasie. 

Marka jest złożonym symbolem i może mieć kilka poziomów znaczeniowych
11

: 

1. Cechy – marka może kojarzyć się z określonymi cechami produktu, jak np. 

niezawodny, trwały, dobry. 

2. Korzyści – cechy muszą przekładać się na korzyści użytkowe i emocjonal-

ne, np. cecha trwałości przekłada się na brak konieczności zakupu danego 

produktu w określonym czasie (korzyści użytkowe), natomiast cecha wy-

sokiej ceny niesie korzyści emocjonalne w postaci podziwu czy szacunku. 

                                                      
9 Ibidem. 

10 J. Marconi, Marketing marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość 

marki, Liber, Warszawa 2002, s. 31. 

11 P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 421. 
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3. Wartości – marka jest informacją o wartościach producenta, prestiżu jego 

osiągnięć, bezpieczeństwa. 

4. Kultura – marka może być odzwierciedleniem kultury, np. marka TUI jest 

odbiciem kultury niemieckiej, tj. dobrej organizacji, wysokiej jakości, nie-

zawodności. 

5. Osobowość – marka może wskazywać na pewną osobowość. 

6. Użytkownik – marka nasuwa typ klienta, który kupuje i użytkuje dany pro-

dukt, korzysta z określonych usług. 

Wielopłaszczyznowość marki została opisana i przedstawiona przez 

H. Davidsona za pomocą tzw. góry lodowej – brandingu. Jej istota polega na 

tym, że marka to nie tylko logo, nazwa itp. – wierzchołek góry lodowej, ale 

przede wszystkim elementy ukryte, niewidoczne, tworzące wartość dodaną, jak 

wartość, intelekt, kultura – część ukryta góry lodowej
12

. 

Z punktu widzenia określenia pozycji marki w świadomości odbiorców 

istotne jest prowadzenie badań. W opinii K. Kellera elementami wyróżniający-

mi towary markowe od niemarkowych są wyobrażenia i odczucia wywołane 

przez cechy produktu. 

Marka usług pełni bardzo ważne funkcje, które potwierdzają jej definicyj-

ne ujęcie
13

: 

 funkcja identyfikacyjna – marka ułatwia nabywcom zidentyfikowanie  

i odróżnienie danej oferty usługowej od ofert konkurencyjnych, szcze-

gólnie gdy atrybuty usługi różnią się nieznacznie; 

 funkcja informacyjna – marka utożsamia podstawowe właściwości cha-

rakteryzujące usługę i jej wykonawcę; 

 funkcja gwarancyjna – marka daje nabywcy poczucie zobowiązania 

podmiotu do utrzymania jakości usług na określonym poziomie; 

 funkcja promocyjna – marka ułatwia przekazywanie zestawu informa-

cji o cechach oferty usługowej przy użyciu określonych narzędzi pro-

mocji.  

Jak twierdzi L. de Chernatony, marka jest cenna zarówno dla organizacji, 

jak i dla konsumentów, ponieważ podmioty mogą osiągać bogactwo, wykorzy-

                                                      
12 H. Davidson, Even more offensive marketing, Penguin, Londyn 1997, za: L. de Cherna-

tony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, 
s. 23. 

13 A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing ..., s. 97. 
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stując umiejętność dodania wartości do życia swoich klientów. Wraz z rozwo-

jem sektora usługowego oraz wzrostem znaczenia usług dla marek opartych na 

produktach znaczenia nabrało kształtowanie relacji z klientami w oparciu  

o personel. Skuteczne zarządzanie marką polega głównie na umiejętnym wyko-

rzystaniu potencjału intelektualnego organizacji, w tym szczególnie umiejętno-

ści i entuzjazmu pracowników, połączonych z oczekiwaniami klientów
14

.  

Na rynku usług turystycznych istnieje głęboka świadomość potrzeby po-

siadania, kształtowania i umacniania marki. Na omawianym rynku w różnych 

sektorach funkcjonują marki, które posiadają określone atrybuty. Bazując na 

koncepcji L. de Chernatony i M. McDonald w kontekście istoty marki opartej  

o strukturę produktu Th. Levitta (cztery poziomy
15

), podjęto próbę wskazania 

wybranych marek, które funkcjonują na polskim rynku usług turystycznych.  

W tabeli 1 zestawiono wyszczególnione atrybuty. 

Qubus Hotel – hotele klasy biznes to sieć hoteli, która działa w Polsce od 

1996 roku, kształtując swoją markę dla określonych odbiorców. Przekaz zawie-

ra konkretną informację o grupie docelowej usług hotelowych, tj. dla biznesu 

oraz turystów indywidualnych. Obiekty 3- i 4-gwiazdkowe zlokalizowane są  

w większych i mniejszych miastach w Polsce. Wszystkie funkcjonują pod 

wspólną marką Qubus Hotel. Struktura produktu przedstawiona w tabeli 1 

wskazuje na głównie biznesowy charakter obiektów, wraz elementami wyróż-

niającymi, m.in. wysoką świadomością ekologiczną, doświadczeniem bizneso-

wym czy zdobywaniem prestiżowych nagród
16

. 

Głównym elementem (poziom rodzajowy) usługi transportowej jest prze-

mieszczanie się. Poziom oczekiwany natomiast (na przykładzie Polskich Linii 

Lotniczych LOT) to elementy ważne z punktu widzenia klienta, takie jak ja-

kość, wygoda, czas przelotu czy cena biletu. Na poziomie poszerzonym nabyw-

ca zaspokaja nie tylko potrzebę funkcjonalną przemieszczenia się, ale również 

emocjonalną, np. korzystając z „najszybciej rozwijającej się Linii Lotniczej  

z Europy Wschodniej (nagroda lotniska Athens International w 2009 roku). 

Świadomość budowania marki przez LOT jest wysoka, świadczy o tym m.in. 

zawarta na stronie internetowej firmy zakładka „Nagrody i wyróżnienia”, gdzie 

wyszczególniono i przedstawiono wszelkie osiągnięcia firmy. Ważny jest rów-

                                                      
14 L. de Chernatony, Marka. Wizja…, s. 28. 

15 J. Kall, Silna..., s. 12. 

16 www.qubushotel.com, 9.04.2012. 
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nież zapis: „Marka to nie tylko symbol i nazwa. To przede wszystkim tradycja, 

prestiż i wypracowane przez lata zaufanie klientów. To gwarancja produktu 

najwyższej jakości. LOT jest godnym tytułu prestiżowej marki – dowodzą tego 

liczne polskie i międzynarodowe nagrody”
17

. 

Tabela 1 

Struktura produktu według Th. Levitta na przykładzie wybranych marek podmiotów  

na rynku usług turystycznych 

 

Sektor 

  

Struktura  

usługi  

(wg Th. Levitta) 

Sektor bazy noc-

legowej 
Sektor transportowy Biura podróży 

Qubus Hotel 
Polskie Linie Lotnicze 

LOT 
TUI 

Poziom rodzajowy 
usługa hotelowa – 

nocleg 
usługa transportowa usługa turystyczna 

Poziom oczekiwany 

np. wygląd poko-

ju, cena, śniadanie  

w cenie 

np. czas przelotu, trasa 

lotu, cena biletu, 

rodzaj samolotu itp. 

Kompleksowość, 

jakość, cena, czas, 

pakiet itp. 

Poziom poszerzony 

centrum fitness, 

sauna, wyposaże-

nie biznesowe 

pokoju 

np. klasa biznesowa, 

posiłki, multimedia, 

jakość obsługi, ekolo-

gia 

np. oczekiwania in-

dywidualne klientów, 

wysoka jakość obsługi 

przed wyjazdem, na 

wyjeździe i po przy-

jeździe, określony 

rodzaj usług tury-

stycznych 

Poziom oczekiwany 

m.in. znaczenie 

biznesowe, ekolo-

gia, innowacje 

dodanie nowych war-

tości, poprzez uatrak-

cyjnienie produktu, 

ekologię, innowacje 

itp. 

indywidualizm oferty, 

nowe destynacje, 

nowe usługi, innowa-

cje 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym podmiotem zakwalifikowanym do biur podróży jest jeden  

z największych koncernów turystycznych na świecie – Turystyczna Unia Mię-

dzynarodowa – TUI (Touristik Union International). Na polskim rynku usług 

turystycznych marka TUI funkcjonuje od 19 lat. Przekaz dotyczący marki, jej 

                                                      
17 www.lot.com, 9.04.2012. 
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istoty został w syntetyczny i jasny sposób przedstawiony na polskiej stronie 

internetowej koncernu. Kluczowe hasła są m.in. następujące
18

:  

 „Po pierwsze klient!” – podkreślenie znaczenia klienta, jego wyjątko-

wości, obietnica spełnionych marzeń, coraz lepsze rozwiązania, które 

zawszeć można w poziomie oczekiwanym wobec marki; 

 „Tworzymy wartości!” – interpretacja zadowolenia klientów, potrzeby 

klientów; 

 „Gwarancja bezpieczeństwa i jakości” – element oczekiwany przez 

klienta najczęściej w pierwszej kolejności, przy czym TUI gwarantuje 

bezpieczeństwo i jakość dzięki przynależności do międzynarodowego 

koncernu turystycznego, jak również profesjonalny serwis „na miej-

scu”; 

 „Pozycja na polskim rynku” – podkreślenie zaufania Polaków wobec 

koncernu, pozycji na rynku urlopowych wyjazdów zagranicznych.  

Budowanie marki na rynku usług turystycznych jest ważne ze względu na 

chęć odróżnienia podmiotu na tle konkurentów. Istotna jest również rozpozna-

walność marki przez odbiorców, będąca gwarancją sukcesu, zysku. Wskazane 

podmioty budują swoją markę w sposób nieustanny, podnosząc jakość świad-

czonych usług, oferując nowe dodatkowe usługi, budując relacje z otoczeniem. 

Istota prezentowanych marek polega na podkreślaniu tradycji, historii oraz do-

świadczenia. 

Podsumowanie 

Kształtowanie marki na rynku usług turystycznych jest procesem złożo-

nym i wymagającym czasu. Marki poddane charakterystyce posiadają wielolet-

nie doświadczenie na rynku usług turystycznych. W znacznym uproszczeniu 

należy stwierdzić, że podkreślana jakość, gwarancja bezpieczeństwa i zaspoka-

jania potrzeb klientów to wartości dodane, które – oprócz symbolu, logo, nazwy 

– składają się na markę. Jak wynika z koncepcji L. de Chernatony i M. McDo-

nald w kontekście istoty marki opartej o strukturę produktu Th. Levitta, ważne 

są określone poziomy oferowanych usług, szczególnie poziom poszerzony 

i oczekiwany, które stanowią obszar znacznych możliwości kształtowania marki 

w przyszłości. 

                                                      
18 www.tui.pl, 9.04.2012. 
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BRANDING ON THE MARKET OF TOURIST SERVICES 

Summary 

Article is to attempt to determine the essence of branding in the market of tourist 

services (example of the entities operating in Poland). The importance of branding is 

extremely important for companies witch take care of specific competitive position. 

Developing a brand is a complex and challenging time. As follows from the characteris-

tics of the selected companies, experience, tradition, quality service and customer care 

are some of the most important messages in the context of building the brand. 

Translated by Katarzyna Orfin 



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 723 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 96 2012 

ALEKSANDER PANASIUK 

Uniwersytet Szczeciński 

DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA 

REGIONALNEGO SYSTEMU 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

Wprowadzenie 

Badania stanu funkcjonowania systemu informacji turystycznej w gminach 

województwa zachodniopomorskiego prowadzone były przez Katedrę Zarzą-

dzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2008–2010. Stanowią 

one możliwość wskazania na współdziałanie podmiotów publicznych (samo-

rządów gminnych) i prywatnych (przedsiębiorców turystycznych) w zakresie 

tworzenia i rozwoju systemu informacji turystycznej. Dla oceny poziomu 

współpracy publiczno-prywatnej w zakresie informacji turystycznej przeprowa-

dzono badania wszystkich gmin województwa i na podstawie treści zawartych 

na ich oficjalnych stronach internetowych określono zakres współpracy samo-

rządu terytorialnego z podmiotami bezpośredniej gospodarki turystycznej. Na-

stępnie przeprowadzone zostały badania pierwotne w wybranych reprezentacyj-

nie gminach, w których określono zakres i intensywność współpracy jednostek 

samorządu gminnego i podmiotów bezpośredniej gospodarki turystycznej  

w obszarze informacji turystycznej. 

Przeprowadzona analiza pozwala zobrazować poziom rozwoju systemu in-

formacji turystycznej w obszarach turystycznych o rozwiniętej podaży tury-

stycznej (gminach o wysokim poziomie walorów turystycznych i zagospodaro-
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wania turystycznego) oraz stosunkowo dobrze rozwiniętej współpracy w zakre-

sie informacji turystycznej (tradycyjnej i elektronicznej)
1
. 

Celem opracowania jest przedstawienie, na podstawie przeanalizowanych 

rozwiązań praktycznych, determinant funkcjonowania systemu informacji tury-

stycznej, a także modelowych rozwiązań i kierunków doskonalenia regionalne-

go systemu informacji turystycznej. 

1. Uwarunkowania rozwoju regionalnego systemu 

informacji turystycznej 

Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych opracować można 

modelową koncepcję rozwoju systemu informacji turystycznej na poziomie 

regionalnym. Istotną przesłanką jest uwzględnienie aspektów związanych  

z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Zidentyfikowano główne uwarun-

kowania funkcjonowania systemu informacji turystycznej. Podmioty samorządu 

terytorialnego oraz inne organizacje nadzorujące pracę placówek informacji 

turystycznej mogą planować wykorzystanie czynników produkcji oraz maksy-

malizować efektywność ich działania. Ze względu na kompleksowość zagad-

nień związanych z funkcjonowaniem systemu informacji turystycznej główne 

determinanty odnoszą się do poszczególnych aspektów funkcjonowania syste-

mu, tj.  

 optymalizacji oferty usługowej; 

 zarządzania zasobami ludzkimi; 

 finansowania działalności; 

 wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych; 

 współpracy publiczno-prywatnej; 

 oceny efektywności funkcjonowania badanych jednostek. 

W zakresie optymalizacji oferty usługowej należy wyodrębnić dwa pod-

stawowe podejścia do określenia zakresu świadczeń w placówkach informacji 

turystycznej: 

 wąskie – podstawowe usługi związane z informacją turystyczną; 

 szerokie – wprowadzanie do oferty świadczeń komplementarnych. 

                                                      
1 A. Panasiuk, Kształtowanie współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w zakresie 

systemu informacji turystycznej, w: Zarządzanie organizacjami usługowymi, red. K. Rogoziński, 

A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012; Infor-
macja turystyczna, red. A. Panasiuk, C.H. Beck, Warszawa 2010. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż podstawowy 

(tzn. typowy) zakres świadczeń usługowych oferowany jest w zdecydowanej 

większości placówek informacji turystycznej. Szerszy zakres usług w jednym 

miejscu wiąże się jednak z mniejszymi możliwościami specjalizacji placówek 

oraz koniecznością odpowiedniego przygotowania pracowników.  

Podstawowy wachlarz oferowanych usług powinien obejmować udzielanie 

informacji na temat atrakcji turystycznych w regionie, zwłaszcza w przypadku 

atrakcji przyrodniczych oraz materialnych antropogenicznych opartych na 

aspektach historycznych (zabytki, muzea itp.), oferty usługowej na obszarze 

objętym funkcjonowaniem placówki, sprzedaży artykułów związanych z upra-

wianiem turystyki na danym obszarze (mapy, przewodniki, pamiątki). 

Rozszerzeniem oferty jest pełnienie przez placówkę informacji turystycz-

nej funkcji pośrednika w sprzedaży ofert turystycznych podmiotów publicznych 

(np. wstęp do muzeum komunikacji miejskiej) i prywatnych (np. usługi nocle-

gowe). 

W przypadku gdy udzielanie informacji ma związek z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstw prywatnych, system informacji turystycznej nie powinien po-

wodować znacznych zakłóceń działania rynków konkurencyjnych. Działalność 

placówek powinna charakteryzować się neutralnością w zakresie przekazywa-

nej informacji, tak aby placówki mogły wskazywać usługi najlepiej dopasowane 

do potrzeb turystów reprezentujących określony segment rynku. Problem neu-

tralności przekazu jest poważniejszy w przypadku, gdy placówka informacji 

turystycznej nie tylko przekazuje informacje na temat oferty usługowej przed-

siębiorstw, ale również odpłatnie pośredniczy w ich sprzedaży.  

Istotnym narzędziem wspomagającym kształtowanie i dostęp do atrakcji 

turystycznych, publicznej infrastruktury turystycznej oraz oferty przedsiębior-

ców prywatnych powinno być umożliwianie turystom dostępu do Internetu  

w samej placówce informacji turystycznej za pośrednictwem specjalnie przygo-

towanego stanowiska komputerowego lub zapewnienia łączności internetowej, 

np. w technologii Wi-Fi.  

Zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi powinny obejmować kwe-

stie proporcji tego czynnika w kategoriach ilościowych i jakościowych. Odpo-

wiednia wielkość zatrudnienia powinna uwzględniać wielkość i sezonowość 

ruchu turystycznego, jak i koszt zatrudnienia. Należy rozważyć także alterna-

tywne sposoby organizacji obsługi w systemie informacji turystycznej, nieko-

niecznie wykorzystując osobowy czynnik produkcji, np. za pośrednictwem kio-
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sków multimedialnych czy chociażby wyposażenia placówek informacji tury-

stycznej w komputery. 

Istotnym problemem jest również określenie pożądanych cech i umiejętno-

ści pracownika informacji turystycznej. Zatrudnieni w placówce informacji 

turystycznej powinni posiadać tzw. odpowiednie predyspozycje, jak empatia, 

umiejętność pracy z ludźmi czy opanowanie itp., ale także winni posiadać rze-

telną wiedzę na temat regionu turystycznego, obsługi komputera w zakresie 

programów, z których korzysta się w placówce, oraz znajomości języków ob-

cych. Określenie zapotrzebowania na te umiejętności powinno być dokonane na 

podstawie badań ruchu turystycznego oraz analizy posiadanych przez placówkę 

programów komputerowych. 

Ponieważ placówki informacji turystycznej w przeważającej części finan-

sowane są ze środków publicznych, zatrudnienie w tego rodzaju jednostkach ma 

cechy typowe dla sektora publicznego (co z jednej strony niesie dla pracowni-

ków stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia oraz stałe wynagrodzenie, z dru-

giej ryzyko w zatrudnianiu pewnych osób, często nieposiadających określonych 

kwalifikacji). 

Kolejnym uwarunkowaniem funkcjonowania systemu informacji tury-

stycznej jest finansowanie działalności. W warunkach wolnorynkowej konku-

rencji usługi informacji turystycznej nie są świadczone w społecznie efektywnej 

wielkości. Wynika to przede wszystkim z niechęci płacenia za tego typu usługi 

przez turystów oraz trudności wykluczenia beneficjentów z pozytywnych efek-

tów zewnętrznych związanych ze świadczeniem usług informacji turystycznej.  

Problem finansowania systemu informacji turystycznej nie doczekał się 

rozwiązań powszechnie uważanych za efektywne. W tym zakresie istnieją tzw. 

dobre praktyki, ale zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej brakuje 

wypracowanych koncepcji, gotowych do bezpośrednich zastosowań praktycz-

nych. Zagadnienie to łączy w sobie dwa sprzeczne interesy: 

 samorządy terytorialne nie chcą w pełni finansować systemu informacji 

turystycznej, gdyż efekty związane z systemem są bezpośrednio kon-

sumowane przez przedsiębiorców turystycznych; 

 przedsiębiorcy chcą minimalizować swój udział w finansowaniu sys-

temu informacji turystycznej, twierdząc że jest to podstawowe zadanie 

samorządu, a poprzez wpływy podatkowe z gospodarki turystycznej 

samorząd ma możliwość samodzielnego finansowania zadań z zakresu 

informacji turystycznej. 
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W związku z powyższym, w ogólnie stosowanej praktyce rynkowej na po-

szczególnych szczeblach zarządzania systemem informacji turystycznej ukształ-

towały się następujące sposoby finansowania systemu: 

1. Publiczny:  

 centralny – na szczeblu krajowym ze środków pozostających w gestii 

jednostek centralnych (Narodowa Organizacja Turystyczna);  

 regionalny – finansowany przez samorząd regionalny, ze środków  

własnych lub dotacji budżetowej; 

 municypalny/gminny – na niższych szczeblach ze środków jednostek 

samorządu terytorialnego, stosowany zwłaszcza w dużych aglomera-

cjach miejskich i obszarach o silnie ukształtowanej funkcji turystycznej 

(w których samorząd posiada wystarczające środki). 

2. Publiczno-prywatny (mieszany) – na poziomie regionalnym i lo-

kalnym, finansowany głównie ze środków publicznych z częścio-

wym dofinansowaniem przez główne podmioty gospodarki tury-

stycznej, oczekujące uprzywilejowanej pozycji w systemie. 

3. Prywatny (czysto komercyjny) – często alternatywny i niezależny 

od istniejących systemów publicznego lub publiczno-prywatnego, 

prowadzony głównie na poziomie lokalnym przez niezależny 

podmiot gospodarczy, którego działalność finansowana jest ze 

składek podmiotów gospodarki turystycznej, zainteresowanych 

prezentacją swojej oferty w systemie; taka forma występuje w ob-

szarach o silnie ukształtowanej funkcji turystycznej, o dużej licz-

bie podmiotów i wysokim ruchu turystycznym. 

Ze względu na to, że system informacji turystycznej przenika się z wyko-

rzystaniem instrumentów promocji turystycznej obszaru, niektóre działania  

w finansowaniu publicznym mogą być dofinansowane okazjonalnie przez pod-

mioty prywatne. System współpracy podmiotów publicznych i prywatnych oraz 

sposób finansowania informacji turystycznej jest podstawową kwestią w kształ-

towaniu oferty turystycznej obszaru. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dominującym sposobem finanso-

wania placówek informacji turystycznej są źródła publiczne, przy czym w tym 

zakresie wykształciły się jeszcze bardziej szczególne rozwiązania:  

 placówka informacji turystycznej jest częścią jednego z wydziałów 

urzędu gminy; pracownicy placówki informacji turystycznej są zatem 
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pracownikami urzędu gminy, a budżet placówki jest częścią budżetu 

danego wydziału; 

 urząd gminy finansuje w całości organizację turystyczną (np. działającą 

na zasadach lokalnej gospodarki turystycznej), która odpowiada za 

prowadzenie informacji turystycznej. Pracownicy placówki informacji 

turystycznej są pracownikami organizacji działającej jako odrębna in-

stytucja, a budżet organizacji jest de facto ustalany przez urząd gminy; 

 organizacja turystyczna odpowiadająca za funkcjonowanie systemu in-

formacji turystycznej w gminie finansowana jest w większości przez 

urząd gminy, niemniej jednak otrzymuje również wsparcie od przed-

siębiorstw turystycznych. Ponadto organizacja ta prowadzi placówkę 

informacji turystycznej w ramach odnawialnej umowy z urzędem gmi-

ny, przez co uzyskuje znaczną autonomię w stosunku do pozostałych 

rozwiązań.  

Trudno odpowiedzieć na pytanie, który z przedstawionych powyżej syste-

mów jest najbardziej efektywny. Powyższa sytuacja jest klasycznym przykła-

dem dwóch skrajnych rozwiązań – od organizacji rynkowej do organizacji we-

wnętrznej. Powierzenie obowiązków eksploatacji systemu informacji turystycz-

nej lokalnej/regionalnej organizacji turystycznej, które powinny współpracować 

z przedsiębiorstwami turystycznymi, decyduje o ścisłym powiązaniu systemu  

z danym obszarem turystycznym.  

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych (IT) stało 

się współcześnie podstawą procesu świadczenia informacji turystycznej. Zde-

cydowana większość przedsiębiorstw, nawet z grupy mikro, posiada własne 

strony internetowe i wykorzystuje Internet głównie w obszarze działań marke-

tingowych. Nowoczesne technologie informatyczne mają zatem potencjał, który 

pozwala im stać się platformą współpracy pomiędzy branżą turystyczną a jed-

nostkami samorządu terytorialnego w zakresie świadczenia usług informacji 

turystycznej. Zastosowanie nowoczesnych technologii w badanym zakresie 

można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

 informacja turystyczna świadczona w Internecie; 

 informacja turystyczna świadczona w rejonie/regionie turystycznym 

przy wykorzystaniu IT. 

Jednostki samorządu terytorialnego posiadają strony internetowe poświę-

cone turystyce. Równolegle tworzone są także konkurencyjne strony na temat 

turystyki przez organizacje non profit, przedsiębiorstwa turystyczne oraz inne 
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podmioty komercyjne. Z badań wynika, że strony internetowe często nie dostar-

czają kompleksowych informacji potencjalnym turystom na temat oferty tury-

stycznej. Konstrukcja oraz aktualizacja stron internetowych powinna zostać 

zlecona podwykonawcom zewnętrznym, być może nawet jednej z organizacji, 

która już posiada tego rodzaju strony. W ten sposób jednostki samorządu teryto-

rialnego mogłyby ograniczyć swoją aktywność do świadczenia usług informacji 

turystycznej turystom, w sytuacji gdy żadna inna instytucja nie chce się podjąć 

tego zadania. 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w świadczeniu 

informacji turystycznej w placówkach informacji turystycznej polega m.in. na 

dostępie do baz danych, umożliwianiu turystom skorzystania z komputera  

z łączem internetowym, infokiosków, z których turysta może się dowiedzieć  

o atrakcjach turystycznych obszaru w czasie, kiedy wszyscy pracownicy są 

zajęci obsługą innych klientów, itp. W placówkach informacji turystycznej 

można również skorzystać z usług dostępnych na stronach internetowych, ta-

kich jak np. drukowanie spersonalizowanego przewodnika, mapy z oznaczony-

mi wybranymi przez turystę obiektami itd.  

Istotnym zagrożeniem dla poziomu funkcjonowania systemu informacji tu-

rystycznej w regionie są problemy we współpracy jednostek administracyjnych 

i podmiotów branży turystycznej, a także brak standaryzacji baz danych oraz 

problemy z uzupełnianiem i aktualizacją informacji w bazie danych przedsię-

biorstw i atrakcji turystycznych. Dlatego też należy podejmować działania ma-

jące na celu budowę bazy na szczeblu krajowym oraz regionalnym.  

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w placówkach informacji tury-

stycznej może w zdecydowany sposób podnieść efektywność pracy oraz przy-

czynić się do podniesienia jakości obsługi. Przed implementacją technologii IT 

należy jednak rozważyć jej koszty alternatywne oraz zbadać, w jakim zakresie 

nowe rozwiązania przełożą się na realne korzyści dla branży turystycznej oraz 

turystów. Z punktu widzenia podejmowanych rozważań istotnym zagadnieniem 

są działania prowadzone na szczeblu samorządu regionalnego
2
. Celem tych 

działań powinno być zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego 

dostępu do szerokopasmowego Internetu, a w następnej kolejności do wiedzy, 

usług elektronicznych oraz informacji oferowanych przez Internet, w szczegól-

                                                      
2 J. Braniecki, Zachodniopomorski model zarządzania rozwojem społeczeństwa informacyj-

nego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2009. 
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ności na obszarach wiejskich i w małych miastach dla mieszkańców, przedsię-

biorców oraz jednostek publicznych na obszarze regionu. Dotyczy to także za-

kresu funkcjonowania systemu informacji turystycznej. 

Intensyfikacja współpracy oraz wynikające z niej korzyści stanowią pod-

stawę tworzenia form współpracy na podstawie partnerstwa publiczno- 

-prywatnego. Z badań wynika, że większość przedsiębiorstw niechętnie współ-

pracuje z jednostkami publicznymi, a jeżeli współpraca ta ma miejsce, dokonuje 

się na poziomie jednostek samorządu gminnego i dotyczy głównie wymiany 

informacji raczej z małymi przedsiębiorstwami. Wydaje się, że przyczyną rela-

tywnie niskiego poziomu współpracy jest przekonanie zarówno branży tury-

stycznej, jak i jednostek samorządu terytorialnego o niechęci drugiej strony do 

współpracy. Istotnym elementem jest również brak instytucjonalnych form 

współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Wydaje się, że inicjatywę  

w tego typu kontaktach powinna przejąć placówka informacji turystycznej, 

która ze względu na unikatową funkcję pełnioną na lokalnym rynku turystycz-

nym może wypracować pewne kanały komunikacji. Proces komunikacji pomię-

dzy placówką informacji turystycznej a branżą powinien charakteryzować się: 

transparentnością, neutralnością, dwukierunkowym przebiegiem, dobrowolno-

ścią i systematycznością. Poza wymianą informacji na temat oferty turystycznej 

badanych przedsiębiorstw placówka informacji turystycznej nie powinna anga-

żować się w inne przedsięwzięcia, chyba że jednostka ta odpowiada również za 

marketing turystyczny miejsca. Z punktu widzenia wiarygodności zarówno 

wobec turystów, jak i branży informacja turystyczna powinna przekazywać 

neutralny przekaz dla potencjalnego turysty, tj. niefaworyzujący poszczegól-

nych podmiotów gospodarczych. Placówki informacji turystycznej nie powinny 

zatem zajmować się dystrybucją czysto komercyjnych ulotek reklamowych. 

Należy podkreślić, iż wymiana informacji pomiędzy placówką informacji tury-

stycznej a branżą powinna mieć charakter dwukierunkowy, tak aby uniknąć 

sytuacji, w której część przedsiębiorców nie wie o istnieniu tego rodzaju pla-

cówki. W celu zapewnienia systematyczności przekazu informacji placówka 

informacji turystycznej winna rozważyć regularne kontakty (np. telefoniczne 

lub nawet odwiedziny pracowników w badanych przedsiębiorstwach), a także 

wprowadzenie cyklicznych spotkań w okresie pozasezonowym.  

Ocena efektywności funkcjonowania jednostek informacji turystycznej 

jest zadaniem niezwykle skomplikowanym, a jednocześnie w praktyce nieprze-

prowadzanym – zarówno w stosunku do pojedynczych placówek informacji 
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turystycznej, jak i całego systemu informacji turystycznej. Wynika to przede 

wszystkim z trudności pomiaru związku przyczynowego pomiędzy dostępno-

ścią informacji turystycznej a zwiększeniem się wydatków turystów lub wielko-

ści ruchu turystycznego. Z badań przeprowadzonych przez P. Tierney’a w USA 

wynika, że zatrzymanie się turysty w punkcie informacji turystycznej powodo-

wało przedłużenie jego pobytu o średnio 2,2 dnia oraz tym samym kształtowało 

dodatkowo wysokie wydatki na oferty turystyczne
3
. Należy podkreślić, że wy-

nikiem działania systemu informacji turystycznej mogą być również elementy 

zupełnie niemierzalne, takie jak zmiana zachowań turystów (np. przez promocję 

turystyki zrównoważonej), redukcja czasowej i przestrzennej sezonowości, 

powtarzalność przyjazdu itp. Efekty funkcjonowania systemu można również 

mierzyć od strony podaży usług przez ocenę godzin otwarcia placówki, kompe-

tencji personelu, przez badania typu „tajemniczy klient” itp. 

Po stronie kosztowej najważniejszą pozycją są przeważnie wynagrodzenia 

personelu oraz utrzymanie placówek wraz ze wyposażeniem. 

Mimo że mierzenie efektywności funkcjonowania systemu informacji tu-

rystycznej jest trudne, wydaje się, że warto przynajmniej podejmować pewne 

kroki w tym kierunku. Przez badanie efektywności, oparte na rzetelnych i trans-

parentnych zasadach, jednostka odpowiadająca za utrzymanie systemu informa-

cji turystycznej otrzymuje jasny sygnał, w którym kierunku powinna modyfi-

kować swoje usługi, tak aby osiągnąć możliwie najwyższy stopień satysfakcji 

wszystkich uczestników rynku turystycznego. Próba adaptacji rozwiązań pozo-

staje zatem wyłącznie ujęciem modelowym.  

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania empiryczne systemu informacji turystycznej oraz 

uwarunkowań jego rozwoju stanowią podstawę do sformułowania zaleceń  

w zakresie tworzenia i rozwoju regionalnego systemu informacji turystycznej.  

Badania empiryczne, będące podstawową formułowania zaleceń o charak-

terze modelowym, opierały się przede wszystkim na szczegółowej analizie roz-

wiązań stasowanych na poziomie lokalnym (gminnym). W tym zakresie prowa-

dzono badania pierwotne. Ponadto dokonano analizy podsystemów informacji 

                                                      
3 P. Tierney, The Influence of State Traveler Information Centers on Tourist Length of Stay 

and Expenditures, „Journal of Travel Research” 1993, Vol. 31, No. 3, s. 28–32. 
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turystycznej, prowadzonych na poziomie powiatowym, regionalnym, poprzez 

organizacje turystyczne i podmioty komercyjne. 

System informacji turystycznej w Polsce jest w ciągłym procesie organiza-

cyjnym. Zakłada się, że mają go tworzyć cztery rodzaje placówek informacyj-

nych: 

 wojewódzkie centra informacji turystycznej powiązane z regionalnymi 

organizacjami turystycznymi (ROT); 

 lokalne centra informacji turystycznej, np. powiatowe, gminne, miej-

skie, działające na obszarze funkcjonowania lokalnej organizacji tury-

stycznej (LOT); 

 punkty informacji turystycznej (stałe, sezonowe i okazjonalne) organi-

zowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a także punkty in-

formacyjne organizowane i prowadzone w obiektach noclegowych, 

biurach podróży, stowarzyszeniach turystycznych; 

 multimedialne punkty informacji turystycznej zlokalizowane w cen-

trach i punktach informacji turystycznej lub poza ich siedzibami
4
. 

Naczelnym elementem systemu powinien być Internetowy System Infor-

macji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT), tworzony przez Polską Organiza-

cję Turystyczną (www.polska.travel/pl). System jest dostępny w około 20 wer-

sjach językowych i funkcjonuje w dwóch płaszczyznach: prezentacyjnej i in-

formacyjnej. System ten opiera się na ogólnopolskiej, wieloszczeblowej sieci 

administratorów. Szczebel najniższy tworzą informatorzy lokalni, na poziomie 

gminy, związku gmin, powiatu i związków powiatów. Średni szczebel stanowią 

administratorzy regionalni
5
, którzy scalają informacje na swoim terenie. Polska 

Organizacja Turystyczna zajmuje się natomiast koordynacją informacji w skali 

krajowej
6
.  

Jak wynika z założeń, ISIT powinien być systemem kompleksowym, 

obejmującym wszystkie szczeble zarządzania informacją turystyczną. Pełne 

wdrożenie wieloszczeblowej struktury systemu doprowadziłoby do rozstrzyg-

nięć w zakresie funkcjonowania niższych elementów struktury systemu. Po-

                                                      
4 P. Gryszel, Propozycja systemu kategoryzacji i rekomendacji punktów informacji tury-

stycznej, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 2006, s. 121–129. 

5 J. Merski, Informacja turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 

2002, s. 86–87.  

6 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 275. 
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przez adaptację rozwiązań ISIT przez szczebel gminny, powiatowy i woje-

wódzki możliwe byłoby zabezpieczenie kompatybilności i aktualności systemu. 

Regionalny internetowy system informacji turystycznej jest zatem tylko rozwią-

zaniem przejściowym, prowadzącym do pełnego wdrożenia ISIT  

w strukturze wieloszczeblowej.  

Na poziomie regionalnym jednostką odpowiedzialną za informację tury-

styczną jest regionalna organizacja turystyczna, będąca administratorem portalu 

internetowego. Portal ten powinien współdziałać z internetowymi portalami 

gmin i organizacji turystycznych w zakresie: 

 zbierania i udostępniania informacji;  

 tworzenia „linków” internetowych pomiędzy portalami; 

 tworzenia ogniwa pośredniego pomiędzy szczeblem gminnym a ogól-

nokrajowym ISIT. 

Władze samorządowe województwa powinny określić modelowe rozwią-

zania dla systemu regionalnego w zakresie: 

 struktury prezentowanej informacji; 

 oferty usługowej; 

 zarządzania zasobami ludzkimi; 

 finansowania działalności; 

 wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych; 

 współpracy publiczno-prywatnej; 

 możliwości oceny efektywności funkcjonowania informacji turystycz-

nej. 

Dobrze zaprojektowany, poprawnie zbudowany i właściwie zarządzany 

system informacji turystycznej pozwoli regionowi turystycznemu poprawić 

wizerunek, firmom turystycznym z regionu oferować usługi na nowych ryn-

kach, zarządom obszarów chronionych monitorować wielkość ruchu turystycz-

nego i oceniać jego wpływ na walory przyrodnicze, a turystom dostarczać peł-

nych i aktualnych informacji. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na prawi-

dłowe funkcjonowanie regionalnego systemu informacji turystycznej jest bu-

dowanie przejrzystych związków organizacyjnych pomiędzy uczestnikami tego 

systemu oraz określenie zasad finansowania i korzystania ze zgromadzonych 

danych. 

Wymienione zadania oraz podjęcie ich w praktyce przez jednostki samo-

rządu terytorialnego – począwszy od szczebla gminnego wraz z podejmowaną 
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współpracą na wyższych szczeblach – stanowią podstawową przesłankę rozwo-

ju systemu informacji w lokalnej i regionalnej gospodarce turystycznej. 

DETERMINANTS OF OPERATION  

OF REGIONAL TOURIST INFORMATION SYSTEM 

Summary 

On the basis of empirical studies the level of development of tourist information 

system has been examined in the areas with a developed tourist supply and a well-

developed public-private cooperation within tourist information issues. The continua-

tion of the research process is to identify factors that determine regional system of tour-

ist information and thus the model solutions and directions of its development. The 

main determinants are: the portfolio of services, human resources, available funds, in-

formation and communication technology, public-private cooperation. The empirical 

research conducted among tourist information systems and identification of its devel-

opment factors constitute the basis to formulate recommendations for the creation of  

a regional tourist information system. 

Translated by Aleksander Panasiuk 
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IDENTYFIKACJA USŁUG  

WYBRANYCH PRODUKTÓW TURYSTYKI BIZNESOWEJ  

UJĘCIE MARKETINGOWE 

Wprowadzenie 

Turystyka biznesowa jest wciąż dynamicznie rozwijającym się segmentem 

rynku turystycznego. To wyjątkowy segment charakteryzujący się takimi ce-

chami, jak dochodowość i specjalizacja. Cechy te determinują konieczność 

zastosowania w procesie obsługi turysty biznesowego nie tylko sprawnego za-

rządzania, ale także wykazania się specjalistycznymi możliwościami usługo-

wymi. Struktura produktu turystyki biznesowej zawiera znaczną liczbę elemen-

tów niematerialnych, a więc będzie on wymagał odmiennych działań marketin-

gowych w porównaniu z produktami o przewadze elementów materialnych
1
.  

Szansa odniesienia sukcesu wiąże się z kwalifikacjami organizatorów spo-

tkań, którzy w sposób profesjonalny będą potrafili wykreować produkt zawiera-

jący usługi o cechach i właściwościach pozwalających zaspokoić nie tylko ak-

                                                      
1 T. Levitt prezentuje pogląd, że nie ma takiego pojęcia jak usługi, lecz są tylko produkty, 

które zawierają mniej lub więcej elementów materialnych lub niematerialnych, zob. T. Levitt, 
Marketing według Theodore Levitta, Wydawnictwo Helikon, Warszawa 2003. 
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tualne, ale także przyszłe wymagania turysty biznesowego. Kluczowa staje się 

więc umiejętność rozpoznania i właściwego wyboru rodzaju usług. 

Celem artykułu jest identyfikacja usług konferencji i kongresów, imprez 

targowo-wystawienniczych oraz wyjazdów motywacyjnych stanowiących pro-

dukty turystyki biznesowej, a także ich analiza w świetle wybranych zagadnień 

teorii marketingu. 

Artykuł jest wynikiem studiów literaturowych i doniesień branżowych 

oraz analizy obserwacji różnego rodzaju biznesowych imprez zbiorowych. 

1. Produkt usługowy w ujęciu marketingowym  

Problematyka produktu jest bardzo rozległa i zróżnicowana. Na rynku 

wszelkie dobra określa się mianem produktów, które mogą występować w po-

staci materialnej bądź niematerialnej. P. Kotler w ujęciu marketingowym defi-

niuje produkt jako wszystko, co jest oferowane na rynku nabywcom i co jest  

w stanie zaspokoić określoną potrzebę lub pragnienie
2
. Podobnie produkt defi-

niuje J. Altkorn, określając go jako ofertę lub propozycję sprzedawcy weryfi-

kowaną przez rynek
3
. Produktem mogą być: rzeczy fizyczne (przedmioty), 

usługi, pomysły, idee, miejsca, organizacje, stowarzyszenia, widowiska, spo-

tkania, projekty technologiczne i organizacyjne oraz inne wytwory potencjału 

intelektualnego, przyrodniczego, produkcyjnego i społecznego ludzkości. Pro-

dukt może być również kombinacją wymienionych elementów. Każdy produkt 

ma kilka poziomów (warstw), a ich suma składa się na całościową koncepcję 

produktu, która może być zróżnicowana
4
. 

Dyskusja terminologiczna dotycząca usługi wskazuje natomiast, iż w sen-

sie gospodarczym usługa jest użytecznym produktem niematerialnym, który 

jest wytwarzany w wyniku pracy ludzkiej (czynności) w procesie produkcji 

przez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu (człowieka lub przedmio-

                                                      
2 P. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg 

SJA, Warszawa 1999, s. 7.  

3 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 97. 

4 Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2003, s. 19. 
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tu materialnego), w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich
5
. Usługi stanowią bar-

dzo rozległy i zróżnicowany dział gospodarki, który obejmuje zarówno działal-

ność agend rządowych (tj. policji, wojska, wymiaru sprawiedliwości), instytucji 

non profit, jak i przede wszystkim prywatnych przedsiębiorstw nastawionych na 

osiąganie zysku (takich jak banki, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa trans-

portowe, hotele itp.)
6
. 

Sama istota usług opisywana jest najczęściej przez ich cechy. Za najważ-

niejszą cechę charakteryzującą usługi należy uznać ich niematerialność. Usługi 

nie mają materialnej postaci i jako takie nie mogą być przez potencjalnego na-

bywcę ocenione za pomocą zmysłów. Oprócz cechy niematerialności do atrybu-

tów usług należy zaliczyć
7
: 

 jednoczesność procesu świadczenia i konsumpcji; 

 niejednolitość usług (trudności w ich standaryzacji); 

 nietrwałość usług; 

 brak możliwości nabycia usług na własność;  

 substytucyjność i komplementarność. 

Zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez P. Kotlera, istnieją takie rodza-

je ofert rynkowych, jak: 

  czyste dobra materialne, którym nie towarzyszą usługi – są to np. do-

bra codziennego użytku;  

 dobra materialne wspierane usługami – są nimi np. dobra o wysokiej 

wartości, które aby mogły spełnić swoje funkcje, potrzebują otoczenia 

usługowego (np. samochody, komputery);  

 hybrydy – produkty rynkowe, które relatywnie w połowie stanowią do-

bra materialne, a w połowie usługi (np. usługi gastronomiczne);  

 usługi wspierane dobrami materialnymi, czyli takie, które są czynno-

ściami, ale do ich świadczenia niezbędne jest otoczenie dobrami mate-

rialnymi – są to usługi infrastrukturalne (np. usługi transportowe);  

                                                      
5 M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1998, s. 17. 

6 A. Tokarz, M. Sidorkiewicz, Development of European Union’s policy on services, „Ser-

vice Management” Vol. 1, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2007, s. 9. 

7 J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001, s. 18. 
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 czyste usługi – niewymagające otoczenia materialnego, jak np. opieka 

nad dzieckiem, usługi towarzyskie
8
. 

W związku z zaprezentowaną klasyfikacją ofert rynkowych produkt tury-

styki biznesowej należy zaliczyć do czwartej kategorii, czyli usług wspieranych 

dobrami materialnymi. 

Przytoczone informacje dotyczące produktu (w tym usługi) są podstawą do 

wskazania istoty produktu turystycznego. Tak jak w przypadku produktu  

w rozumieniu ogólnoekonomicznym, tak i w rozumieniu branżowym produkt 

turystyczny jest kategorią jeszcze bardziej złożoną i zróżnicowaną. Ponadto 

produkt turystyczny można rozpatrywać w znaczeniu wąskim i szerokim.  

W pierwszym przypadku produkt turystyczny oznacza to, co turyści kupu-

ją, np. usługi transportowe noclegowe, żywieniowe
9
. Elementy te mogą być 

nabywane oddzielnie lub w formie pakietu, który składa się z kombinacji dwóch 

lub więcej elementów sprzedawanych jako jeden produkt po zryczałtowanej 

cenie
10

. Produktem turystycznym w ujęciu wąskim może być zatem zarówno 

pojedyncza usługa, jak również pakiet usług i dóbr im towarzyszących, przed-

stawiających wartość dla turysty.  

Produkt turystyczny w znaczeniu szerokim stanowi natomiast kompozycję 

tego, co turyści robią, oraz walorów, urządzeń i usług, z których przy tym ko-

rzystają. Dla turysty całkowitym produktem turystycznym jest suma wrażeń 

i doświadczeń, jakich doznał od momentu opuszczenia miejsca stałego za-

mieszkania do powrotu do niego. Jest to produkt złożony, w przeciwieństwie do 

pojedynczego, którym może być pokój w jakimkolwiek obiekcie noclegowym 

czy miejsce w środku transportu
11

. Produktem turystycznym jest pakiet dóbr 

i usług, czyli zestaw materialnych i niematerialnych składników umożliwiają-

cych realizację wyjazdu turystycznego
12

. W niniejszym ujęciu produkt tury-

styczny może obejmować miejsce (kierunek wyjazdu), usługę (pakiet operatora 

                                                      
8 Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2005, s. 17–18. 

9 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-

szawa 1998, s. 23. 

10 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-
znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 69. 

11 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki…, s. 23. 

12 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, s. 32. 
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turystycznego składający się z usługi transportu lotniczego, usługi noclegowej 

oraz gastronomicznej i innych dodatkowych) i czasami pewne produkty mate-

rialne (darmowe torby lotnicze lub darmowa butelka alkoholu bezcłowego, aby 

zachęcić do kupna danej usługi)
13

. 

W praktyce gospodarczej postacie produktu turystycznego można zidenty-

fikować jako szlak, atrakcję, imprezę/wydarzenie, wyrób, ofertę miejsca, rodzaj 

turystyki
14

. Na potrzeby artykułu produkt turystyki biznesowej rozumiany jest 

jako impreza/wydarzenie. 

Ponieważ poszczególne składniki produktu turystycznego spełniają od-

mienne role, należy je analizować w kategoriach strukturalno-funkcjonalnych. 

Oznacza to, że kompozycję składników zaspokajających różne komplementarne 

potrzeby trzeba odnosić do względnie stałej potrzeby głównej
15

. Wyodrębnia się 

następujące wymiary produktu turystycznego: 

  rdzeń (istota) produktu; 

  produkt rzeczywisty (podstawowy); 

  produkt poszerzony (ulepszony); 

  produkt potencjalny. 

Rdzeń produktu turystycznego to podstawowa potrzeba turystów, która 

decyduje o wyborze i konsumpcji danego produktu
16

. Rdzeń produktu kore-

sponduje ściśle z tzw. rdzeniem korzyści, związanym z głównym motywem 

podróżowania. Wyodrębniony rdzeń produktu nie bywa zwykle przedmiotem 

transakcji, ponieważ cechy popytu turystycznego sprawiają, że w składzie pro-

duktu muszą być zawarte usługi i dobra zaspokajające potrzebę podstawową  

i potrzeby komplementarne
17

. 

Produkt rzeczywisty to z kolei realna oferta, którą turysta kupuje w celu 

zaspokojenia danej potrzeby. Produkt rzeczywisty jest więc odpowiedzią na 

istotę produktu i przedstawia konkretny przedmiot transakcji na rynku tury-

stycznym. Wymiar produktu poszerzonego i rzeczywistego jest niewątpliwie 

                                                      
13 J.C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-

ne, Warszawa 1997, s. 114.  

14 M. Zdon-Korzeniowska, Jak kreować regionalne produkty turystyczne. Teoria i prakty-
ka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 148. 

15 J. Altkorn, Marketing w turystyce…, s. 100. 

16 Marketing usług turystycznych…, s. 76. 

17 J. Altkorn, Marketing w turystyce…, s. 100. 
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wymiarem, który wciąż ewoluuje, zmieniając się wraz z rosnącymi wymaga-

niami konkurencyjnego rynku turystycznego
18

. Zmienia się on w wyniku wzro-

stu poziomu zamożności, cywilizacji i kultury, wpływając na sposób podróżo-

wania i spędzania wolnego czasu
19

. 

Produkt poszerzony należy rozumieć jako wszystkie dodatkowe świadcze-

nia, które wzbogacają produkt i czynią go bardziej konkurencyjnym. W tym 

miejscu należy zaznaczyć, że o ile rdzeń produktu turystycznego pozostaje 

czymś relatywnie trwałym, tak jak w miarę stałe są potrzeby człowieka wzglę-

dem wypoczynku, uprawiania sportów czy zwiedzania miasta, o tyle produkt 

rzeczywisty i poszerzony ulegają stałej ewolucji
20

. To bowiem, co dla jednych 

dostawców usług turystycznych jest produktem poszerzonym, dla innych sta-

nowi produkt rzeczywisty. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać 

przede wszystkim w postępie technologicznym oraz gospodarczym, stopniu 

zamożności społeczeństwa, stopniu ochrony środowiska czy też w poziomie 

kulturalnym i cywilizacyjnym ludzi. Ze względu na to, że potrzeby ulegają  

ciągłym rozwojom ilościowo-jakościowym, podobnie jak zdolność konkuren-

tów do ich zaspokajania, kształtowanie produktu jest procesem ciągłym. Dlate-

go też przedsiębiorstwa turystyczne powinny w miarę swoich możliwości stale 

rozszerzać swoją ofertę, aby jak najlepiej spełniała wymogi klientów
21

. Walka 

konkurencyjna najczęściej odbywa się nie za pomocą produktu podstawowego 

ani nawet rzeczywistego, tylko za pomocą dodatkowych elementów oferty. 

Dodatkowe korzyści mają bowiem decydujący wpływ na decyzję o zakupie 

danego produktu
22

. 

W literaturze przedmiotu opisane są jeszcze dwa inne wymiary produktu. 

Pierwszym z nich jest produkt potencjalny (oczekiwany), czyli zbiór cech  

i warunków, jakich oczekują nabywcy decydujący się kupić dany produkt (pro-

dukt oczekiwany może być tożsamy z produktem rzeczywistym lub poszerzo-

nym), drugim zaś – produkt psychologiczny, który stanowi wszystko to, co 

                                                      
18 Marketing usług turystycznych…, s. 76. 

19 J. Altkorn, Marketing w turystyce…, s. 100. 

20 P. Motyka, Marketing w biurze podróży, Warszawa 1997, s. 25. 

21 Ekonomiczne podstawy turystyki, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 154. 

22 Marketing. Sposób myślenia i działania, red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 178. 
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pozostaje w świadomości klienta od momentu pierwszego kontaktu z produk-

tem aż po zakończenie jego konsumpcji. Przedsiębiorstwo turystyczne powinno 

dążyć do tego, by turysta odczuł satysfakcję z dokonanego wyboru, albowiem 

zwiększa to szanse utrzymania klienta w firmie, jak również prawdopodobień-

stwo pozytywnego rozgłosu wśród potencjalnych turystów
23

.  

2. Charakterystyka wybranych produktów turystyki biznesowej  

Turystyka biznesowa to forma ruchu turystycznego, na którą składają się 

wyjazdy o charakterze zawodowym, podczas których osoby wyjeżdżające ko-

rzystają z podstawowych usług turystycznych, a w czasie wolnym zaspokajają 

potrzeby wypoczynku, poznania, rozrywki itp., wykorzystując bazę turystycz-

ną
24

. Współcześnie określa się ją jako podróż w szeroko rozumianych celach 

służbowych. Jest to sektor niezwykle trwały, o dyskretnej, ale regularnej eks-

pansji
25

. Z uwagi na swoje specyficzne cechy (np. mniejszą wrażliwość na takie 

czynniki decydujące o wyjazdach, jak czas wolny, wielkość dochodów, ceny, 

sezonowość), odmiennym w porównaniu z turystyką niebiznesową jest też pro-

ces organizacji oraz obsługi turysty biznesowego. Ponadto wykorzystuje się 

odmienne sposoby akwizycji i pozyskiwania uczestników. Należy także pod-

kreślić oczekiwanie usług o zawsze wysokiej jakości i odpowiednim zakresie.  

Oczekiwania turysty biznesowego i związany z nimi zakres usług będą 

uzależnione od celu wyjazdu służbowego, determinującego wybór rodzaju pro-

duktu. Wyróżnia się następujące rodzaje produktów turystyki biznesowej
26

:  

 indywidualne podróże służbowe;  

 spotkania biznesowe (obejmujące między innymi takie rodzaje imprez, 

jak konferencje i kongresy, seminaria);  

 podróże motywacyjne;  

 targi i wystawy; 

 spotkania w ramach turystyki korporacyjnej. 

                                                      
23 Marketing usług turystycznych…, s. 76. 

24 G. Gołembski, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa–Poznań 2002, s. 31. 

25 W. Gaworecki, Turystyka, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1997, s. 40. 

26 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wysta-

wy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 3. 
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Na potrzeby artykułu do dalszej analizy wybrano trzy z nich: konferencje  

i kongresy, podróże motywacyjne oraz targi i wystawy.  

Konferencje i kongresy to jeden z podstawowych produktów turystyki biz-

nesowej. Według Słownika języka polskiego konferencja jest zebraniem, posie-

dzeniem grona osób, zwykle przedstawicieli jakiejś instytucji, organizacji itp.  

w celu omówienia określonych zagadnień; narada, rozmowa
27

. Natomiast kon-

gresem nazywa się naukowy, polityczny itp. zjazd międzynarodowy lub krajo-

wy
28

. Dostępna fachowa literatura przedmiotu definiuje konferencję jako impre-

zę o określonym scenariuszu, która jest adresowana do zdefiniowanej przez 

organizatora grupy odbiorców, mającą cel inny niż rekreacyjno-rozrywkowy
29

. 

Kongres z kolei jest przedsięwzięciem ekonomiczno-administracyjnym  

o charakterze naukowym, politycznym, religijnym czy też społecznym organi-

zacji krajowych lub międzynarodowych będącym środkiem realizacji ich celów 

i zadań
30

. Kongresy od konferencji różni większa liczba uczestników i rzadsza 

częstotliwość
31

. Natomiast zarówno konferencja, jak i kongres są spotkaniami 

tematyczno-merytorycznymi, mającymi określoną budowę, którą można zmie-

niać zależnie od wizji organizatorów
32

.  

Stowarzyszenie Incentive Travel & Meetings Association zdefiniowało 

podróż motywacyjną jako dziedzinę działalności z zakresu sprzedaży, marke-

tingu i zarządzania, polegającą na używaniu obietnicy uczestnictwa w wyjątko-

                                                      
27 Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1997, s. 334.  

28 Ibidem, s. 335. 

29 J. Piasta, Współpraca zleceniodawcy z gestorem sal, hotelem, profesjonalnym organiza-

torem konferencji, w: Turystyka biznesowa. Produkt i promocja, Wybór wykładów i referatów 

zaprezentowanych podczas cyklu szkoleniowego „Europejska Akademia Organizatorów i Plani-

stów Konferencji” w latach 2004–2005, Właściciel majątkowy praw autorskich – Ministerstwo 

Gospodarki i Pracy, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, Warszawa 2005, publi-

kacja w formie CD. 

30 Proceeding of the 3rd International Congress of Organizers and Technicians USA, publ. 

nr 185, Bruksela 1963, s. 67, za: A. Kornak, M. Montygierd-Łoyba, Ekonomika turystyki, PWN, 

Warszawa–Wrocław 1985, s. 67. 

31 K. Małachowski, Rola i znaczenie turystyki kongresowej, Zeszyty Naukowe Uniwersyte-

tu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 76. 

32 A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Meeting planning jako narzędzie wspomaga-

jące realizację produktów turystyki konferencyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego nr 568, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 13, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 16. 
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wej podróży, jej realizacji i podtrzymywaniu wspomnień z przeżyć związanych 

z tą podróżą w celu motywowania jej uczestników do osiągania wyjątkowych 

wyników w pracy lub nauce. Podróż motywacyjna powinna zapaść głęboko 

w pamięć jej uczestnika oraz jako nagroda mocniej związać z firmą niż premia 

finansowa i prezent rzeczowy. Dla zewnętrznego obserwatora podróż motywa-

cyjna może wydawać się ekstrawagancką, luksusową wycieczką, tymczasem za 

zabawą i rozrywką w większości takich podróży kryje się długi okres szczegó-

łowych przygotowań, który ma zapewnić pełne osiągnięcie celów założonych 

przez firmę. 

W Małym słowniku języka polskiego zdefiniowano wystawę jako miejsce, 

lokal, w którym się coś wystawia, pokazuje publiczności, widzom, zwiedzają-

cym. Jest to wystawianie na pokaz jakichś zbiorów lub inaczej ekspozycja
33

.  

W fachowej literaturze przedmiotu pojęcie wystawy często stosowane jest za-

miennie z pojęciem targów lub imprez konsumenckich. Jednak terminy te nie są 

synonimami. Targi to określona, zorganizowana forma rynku, na którym doko-

nuje się zakupów na dużą skalę, produktów jednej lub wielu branż w regular-

nych odstępach czasu, z reguły w tym samym miejscu
34

. Na wystawach wyroby 

są jedynie prezentowane. Jak wskazuje definicja, wystawa jest tylko i wyłącznie 

pokazem, zaś targi są to pokazy, w trakcie których możliwe jest także zawarcie 

transakcji
35

.  

W odpowiedzi na oczekiwania uczestników organizatorzy turystyki bizne-

sowej muszą podejmować działania nie tylko atrakcyjne, ale także skuteczne, 

bezpieczne oraz często oferujące korzyści pozamaterialne. Przygotowanie pro-

duktu turystyki biznesowej, którego realizacja przebiegłaby bez sytuacji kryzy-

sowej, z zapewnieniem 100% bezpieczeństwa jego uczestnikom, a także osiąg-

nęłaby założone cele i w końcowych ankietach ewaluacyjnych została oceniona 

pozytywnie, jest swoistym wyzwaniem dla każdego organizatora. Z tego powo-

du ważny staje się poziom jego profesjonalizmu, w tym umiejętności identyfi-

kacji i wyboru usług. 

                                                      
33 Mały słownik języka polskiego…, s. 1079. 

34 A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Meeting planning…, s. 44. 

35 M. Sidorkiewicz, Turystyczny przemysł wystawienniczy jako nowoczesny instrument 

przekazu informacji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Eko-

nomiczne Problemy Turystyki nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2006, s. 246–247.  
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3. Usługi składające się na produkt turystyki biznesowej 

 – próba identyfikacji 

Niewątpliwie istotnym elementem produktu turystyki biznesowej są usługi 

turystyczne (choć same w sobie stanowią produkt turystyczny). Ze względu na 

różnice pomiędzy dobrami materialnymi a usługami ich znaczenie wpływa na 

charakter produktu turystycznego, a więc i na sposoby jego marketingowego 

kształtowania
36

. Według Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach tury-

stycznych, usługami turystycznymi są usługi przewodnickie, hotelarskie oraz 

wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym
37

. Według innej 

klasyfikacji usługi turystyczne dzieli się natomiast na
38

: 

 informacji, reklamy i dyspozycji; 

 transportowe; 

 noclegowe;  

 gastronomiczne; 

 kulturalno-oświatowe; 

 handlowe i rzemieślnicze; 

 rekreacyjno-sportowe; 

 administracyjno-społeczne (w tym usługi finansowe); 

 łączności; 

 komunalne (usługi związane z porządkiem, estetyką i czystością 

miejsc, na których uprawiana jest turystyka); 

 z dziedziny porządku publicznego; 

 służby zdrowia; 

 i zakładów ubezpieczeń; 

 graniczne. 

Budowa produktu turystyki biznesowej, podobnie jak każdego produktu 

turystycznego, postrzegana jest dwojako – jako struktura prosta i złożona. Na 

produkt prosty turystyki biznesowej może składać się usługa noclegowa w hote-

lu w ramach podróży w celach biznesowych, natomiast na produkt złożony – 

szeroko rozumiane usługi organizacji targów wystawienniczych, co będzie sta-

nowiło sumę wielu prostych usług. 

                                                      
36 Marketing usług turystycznych…, s. 77. 

37 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU 2004, nr 223, poz. 2268. 

38 A. Kornak, M. Montygierd-Łoyba, Ekonomika turystyki…, s. 199–206. 
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Analizując strukturę produktu turystyki biznesowej pod kątem jego po-

ziomów jako części składowych, należy wskazać, że będzie się ona nieco różni-

ła od zaproponowanego w literaturze schematu. W produkcie turystyki bizne-

sowej bowiem, w odróżnieniu od produktów typowo konsumpcyjnych, trudno 

jest wyróżnić jedną typową cechę funkcjonalną, która zaspokajałaby daną po-

trzebę. Profesjonalnie zorganizowane targi czy konferencja będą o wiele bar-

dziej złożone w swej strukturze, niż produkty materialne wytworzone w jasno 

określonym celu
39

 (tab. 1).  

Podsumowanie 

Turystyka biznesowa wykazuje dużą dynamikę rozwoju. Coraz silniejsze 

stają się kontakty pomiędzy środowiskami związanymi wspólnymi zaintereso-

waniami, a także grupami społecznymi, politycznymi oraz o tym samym profilu 

zawodowym. Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz naturalna chęć nawiązywa-

nia kontaktów sprawiają, że rośnie liczba organizowanych spotkań i wydarzeń  

z zakresu turystyki biznesowej
40

. Biorąc pod uwagę specyficzne oczekiwania 

turystów biznesowych, należy zauważyć, że wzrasta potrzeba profesjonalnej 

realizacji produktów turystyki biznesowej.  

Polska ma szansę na zajęcie ważnej pozycji wśród krajów europejskich ja-

ko destynacja imprez i spotkań biznesowych, także tych o charakterze między-

narodowym. Jednak głównym determinantem sukcesu i rozwoju całej branży 

jest dzisiaj nie tylko wyrażana przez potencjalnych turystów biznesowych sym-

patia i ciekawość wobec Polski, ale przede wszystkim zaufanie do jakości 

świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest przyspieszenie procesu rozbudowy 

infrastruktury drogowej oraz budowy i rekonstrukcji obiektów hotelowych, 

targowo-wystawienniczych oraz konferencyjno-kongresowych, aby były one 

przystosowane do realizacji szerokiego wachlarza usług stanowiących elementy 

produktów turystyki biznesowej. Należy także podkreślić znaczenie zaangażo-

wania oraz rzetelnego przygotowania teoretycznego organizatorów spotkań 

biznesowych, którzy będą te usługi realizować.  

                                                      
39 M. Sidorkiewicz, Kreowanie produktu turystyki biznesowej w Polsce, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 439, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 6, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 279–280. 

40 Zob. K. Celuch, E. Dziedzic, Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland 

Meetings and Events Industry Report, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010. 
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Tabela 3 

Zidentyfikowane usługi składające się na wybrane produkty turystyki biznesowej  

– ujęcie marketingowe 

Elementy 

struktury 

marketing.  
ISTOTA (RDZEŃ) 

PRODUKTU 

PRODUKT RZECZY-

WISTY 

PRODUKT POSZE-

RZONY 
Rodzaje 

imprez  

1 2 3 4 

K
O

N
F

E
R

E
N

C
JE

/K
O

N
G

R
E

S
Y

 

zdobycie wiedzy opartej 

na kontaktach bizneso-

wo-zawodowych 

usługi noclegowe, 

usługi gastronomiczne 

(m.in. lunch, przerwa 

kawowa, bankiet), 

usługi wynajmu sali 

konferencyjnej i sprzętu 

multimedialnego, usługi 

transportowe, usługi 

związane z projektowa-

niem szaty graficznej 

spotkania (m.in. identy-

fikatory, tablica wizu-

alizacyjna, prospekt 

informacyjny, ogłosze-

nie w publikacji bran-

żowej, strona interne-

towa imprezy), usługi 

związane z przygoto-

waniem materiałów 

konferencyjnych (np. 

monografia wydana 

podczas konferencji 

naukowej), usługi trans-

latorskie, usługi komu-

nikacyjne na linii 

uczestnik spotkania–

personel organizujący 

spotkanie, opieka wy-

kwalifikowanego per-

sonelu, usługi rozlicze-

niowo-finansowe  

usługi handlowe 

 w czasie wolnym od 

obrad konferencyjnych, 

usługi kulturalne 

(uczestnictwo w kon-

cercie, wizyta w teatrze 

w ramach programu 

imprezy), usługi  

pilotażowo- 

-przewodnickie (wy-

cieczka w atrakcyjne 

miejsce), usługi rekre-

acyjne (możliwość 

skorzystania z usług 

gabinetu odnowy biolo-

gicznej i SPA)  

P
O

D
R

Ó
Ż

E
 M

O
T

Y
-

W
A

C
Y

JN
E

 motywacja i lojalność 

klientów (w tym klien-

tów wewnętrznych, 

czyli pracowników 

firmy) 

usługi noclegowe, 

usługi gastronomiczne, 

usługi transportowe, 

usługi pilotażowo- 

-przewodnickie (wy-

cieczka w egzotyczne 

miejsce), 

usługi rozrywkowe 

m.in. usługi związane 

z zapraszaniem do 

udziału w imprezie osób 

znanych, co znacznie 

wpływa na atrakcyjność 

spotkania 
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1 2 3 4 

W
Y

S
T

A
W

Y
/T

A
R

G
I 

możliwość zebrania 

i zaprezentowania 

(reklama) informacji 

o produkcie  

usługi noclegowe, 

usługi gastronomiczne, 

usługi transportowe, 

usługi związane z wy-

najmem hali targowej 

oraz stoiska wystawo-

wego, usługi związane  

z wydaniem materiałów 

targowych (w tym 

gadżetów reklamowych 

na stoiskach)  

usługi organizacji kon-

ferencji nawiązującej do 

tematu związanego 

z tematyką targów, 

usługi szkoleniowe 

z zakresu promowanych 

produktów, prelekcje 

specjalistów  

z zakresu produktu x  

Źródło: opracowanie własne. 

IDENTIFIYING THE SERVICES  

OF SELECTED BUSINESS TOURISM PRODUCTS  

IN THE LIGHT OF MARKETING THEORY 

Summary  

The purpose of the article is analysis of the main types of business tourism prod-

ucts in terms of the marketing structure of a service. The article consists of three subs-

tantive parts, introduction and conclusions. In the first part, service product is presented. 

The second part characterizes selected business tourism products. The analytical part of 

the article is devoted to the identification of the services that create business tourism 

products.  

Translated by Anna Kalinowska-Żeleźnik 
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IN Progress Agencja Interaktywna Lublin 

E-USŁUGI W OBSZARZE MARKETINGU INTERNETOWEGO 

REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI IT 

Wprowadzenie 

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, niezależnie od ich wiel-

kości i obszaru działania, wymaga stosowania nowoczesnych narzędzi IT, które 

będą wspomagać procesy biznesowe. Wobec silnej konkurencji, nie tylko kra-

jowej, ale i zagranicznej, coraz istotniejszego znaczenia nabrały działania uła-

twiające szybsze dotarcie z ofertą firmy do potencjalnych klientów w tych miej-

scach, w których najczęściej oni przebywają. Jednym z takich miejsc są strony 

webowe wyszukiwarek internetowych, z których obecnie korzysta 91% inter-

nautów (2,06 mld osób) na świecie
1
.  

Jak podają M. Musioł, M. Pękalski i P. Poznański
2
, osoby posługujące się 

tego rodzaju narzędziem przeszukiwania sieci postrzegane są jako bardzo atrak-

cyjna grupa klientów, gdyż:  

 posiadają sprecyzowane potrzeby i potrafią je dokładnie określić;  

 charakteryzują się konkretnymi zainteresowaniami;  

                                                      
1 Pew Research Center, Pew Internet and American Project, Search Engine Use 2012, 

www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2012/PIP_Search_Engine_Use_2012.pdf, s. 5. 

2 M. Musioł, M. Pękalski, P.Poznański, Web positioning, „Brief” 2001, nr 12, s. 48. 
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 potrzebują zaspokoić swoje potrzeby posiadania wartościowych infor-

macji;  

 są zdeterminowani i zmotywowani w dążeniu do zaspokojenia swoich 

potrzeb.  

Wobec takiego stanu konieczne jest stosowanie takiej formy marketingu, 

która będzie uwzględniała wysoką dojrzałość konsumencką osób korzystają-

cych z wyszukiwarek i jednocześnie przyczyni się do zaspokojenia ich potrzeb 

w wymiarze funkcjonalnym, emocjonalnym i coraz częściej akcentowanym 

wymiarze duchowym.  

Realizacja postulatu koncentracji działań marketingowych na użytkowni-

kach Internetu i miejscach ich aktywności sieciowej wymaga udzielenia odpo-

wiedzi na następujące pytania: 

1. W jaki sposób skierować reklamę tylko do tych osób, które są potencjalnie 

nią zainteresowane i z dużym prawdopodobieństwem podejmą dalsze dzia-

łania, pożądane przez autorów takiej kampanii reklamowej?  

2. W jaki sposób dotrzeć do klienta-internauty w miejscu i czasie jego aktual-

nego przebywania?  

3. Jak zidentyfikować działania będące odpowiedzią takich klientów na re-

klamę wyświetloną na stronie webowej i jak wymiernie je opisywać? 

W dobie informatyzacji procesów biznesowych pomocne są w takiej sytu-

acji różnego rodzaju e-usługi, które umożliwiają prowadzenie skutecznego 

marketingu internetowego. Najistotniejszą ich zaletą, z punktu widzenia obecnie 

popularyzowanej idei Marketingu 3.0, jest możliwość uwzględnienia i pod-

kreślenia, w ich zakresie i formie, prośrodowiskowego wymiaru firm oraz re-

klamowanych przez nich produktów czy usług. Aspekt ten jest szczególnie 

ważny, gdyż – jak zauważa P. Kotler
3
 – w przyszłości coraz większa liczba 

klientów będzie zwracała uwagę na tę społeczną odpowiedzialność firm. 

Warto zatem zastanowić się, jakie współczesne e-usługi znajdują zastoso-

wanie w marketingu internetowym i w jaki sposób narzędzia IT wspomagają 

realizację tych e-usług.  

                                                      
3 P. Kotler, Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative, „Journal  

of Marketing” 2011, Vol. 75, s. 132. 
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1. E-usługi w obszarze marketingu internetowego 

W dokumencie opracowanym przez PARP w 2010 roku na potrzeby reali-

zacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka określono następujące 

kategorie e-usług w obszarze reklamy i marketingu
4
: reklama kontekstowa, 

śledzenie i zarządzanie e-mailowymi kampaniami reklamowymi, reklama wi-

deo, reklama w serwisach społecznościowych (social marketing) i reklama afi-

liacyjna. Natomiast w obszarze raportowania i analiz online, według tego same-

go źródła wyróżnia się następujące kategorie e-usług: raportowanie wejść na 

witrynę, raporty/newslettery na temat nowości w określonej dziedzinie, serwis  

z geograficznymi raportami statystycznymi czy ranking najpopularniejszych 

stron internetowych.  

Najpopularniejszym rodzajem e-usługi reklamy kontekstowej jest reklama 

w wyszukiwarkach internetowych, określana także mianem SEM (Search Engi-

ne Marketing). Przewiduje się, że jej udział w roku 2012 przekroczy 50% glo-

balnego rynku marketingu online
5
. W Polsce jest to obecnie druga najczęściej 

stosowana forma reklamy online
6
.  

Jak zauważa D. Kaznowski, największą i niepodważalną zaletą promocji 

w wyszukiwarkach jest to, że pojawia się ona w miejscu kontekstowo powiąza-

nym z reklamowanym produktem lub usługą
7
. Uzasadnieniem tak znacznego 

zainteresowania ze strony firm tego rodzaju e-usługą jest bardzo duża popular-

ność programów typu wyszukiwarki internetowe. Ich wykorzystywanie jest 

drugim najczęstszym rodzajem działań, po korzystaniu z poczty elektronicznej. 

Dlatego też prowadzenie kampanii e-marketingowych, w których wyszukiwarki 

pełnią rolę głównego kanału informacyjnego, stwarza wyjątkową okazję dotar-

cia do milionów potencjalnych klientów.  

Istotną zaletą tego rodzaju medium jest koncentracja uwagi na tych inter-

nautach, którzy stanowią dobrze wyselekcjonowaną grupę docelową reklamy. 

Selekcja ta odbywa się przez dobór reklam produktów i usług do odpowiednich 

słów kluczowych czy całych fraz, wprowadzanych przez użytkowników wy-

                                                      
4  PARP, Rozwój sektora e-usług na świecie, 2010, www.web.gov.pl/g2/big/2010_08/ 

fb558a7c0450c8ce7feb8bd1891fde74.pdf, s. 32–38. 

5 IDG, Internet Standard, raport adStandard 2011, s. 6. 

6 IDG, Internet Standard, raport adStandard 2012, s. 13. 

7 D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008, s. 130. 
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szukiwarek. Aspekt wyboru tych słów lub ich kombinacji odgrywa szczególne 

znaczenie w kontekście ewolucji marketingu, gdyż ich rodzaj stanowi odwzo-

rowanie idei marketingu, jaka jest realizowana przez daną firmę. SEM doskona-

le sprawdza się zarówno w Marketingu 1.0, 2.0, jak i 3.0, gdyż pozwala nie 

tylko koncentrować się na produkcie czy kliencie, ale przede wszystkim na 

człowieku w pełnym tego słowa znaczeniu. Ten duchowy wymiar odbiorców 

reklam jest obecnie silnie artykułowany przez P. Kotlera w idei Marketingu 3.0. 

Autor ten wskazuje na konieczność postrzegania klienta jako istoty posiadającej 

rozum, serce i duszę, poszukującej nie tylko zaspokojenia potrzeb funkcjonal-

nych i emocjonalnych, ale przede wszystkim potrzeb duchowych
8
. Jednocześnie 

SEM stwarza firmom możliwość wyróżnienia się na rynku poprzez wartości, 

jakie są przez nie wyznawane, a nie tylko przez produkty czy usługi, które mają 

one do zaoferowania.  

E-usługa reklamy kontekstowej pozwala także implementować jedną  

z najefektywniejszych technik zaspokajania potrzeb klienta, jaką jest sprzedaż 

cech, zalet i korzyści
9
. Słowa kluczowe w takim przypadku umożliwiają odwo-

łanie się nie tylko do cech i zalet przedmiotu oferty, lecz przede wszystkim do 

potrzeb nabywcy i korzyści, odniesionych przez niego z zakupu reklamowanego 

produktu czy usługi.  

Najpopularniejszym sposobem reklamowania się w wyszukiwarkach in-

ternetowych są linki sponsorowane (tzw. paid search), wyświetlane nad wyni-

kami wyszukiwania organicznego. Głównym miejscem świadczenia e-usługi 

reklamy kontekstowej typu paid search jest od wielu już lat wyszukiwarka 

Google. Zainteresowanie firm reklamą tego rodzaju na tej platformie w 2011 

roku wzrosło o 27% w porównaniu z rokiem 2010
10

. W IV kwartale 2011 roku 

udział Google w światowym rynku reklamy SEM paid search wynosił 76%, 

przy czym wielkość ta jest zależna od regionu świata. Tak silna koncentracja 

reklam w jednym miejscu spowodowana jest faktem, iż większość internautów 

                                                      
8 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? 

Spełniony człowiek?, MT Biznes Ltd., Warszawa 2010, s. 18. 

9 Ch.M. Futrell, Nowoczesne techniki sprzedaży. Metody prezentacji, profesjonalna obsłu-

ga, relacje z klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 107. 

10 Ch. Gaylord, Quarterly global paid search spend analysis, Covario, www.covario.com, 

s. 2.  
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korzysta obecnie właśnie z tej wyszukiwarki (80% na świecie
11

, 83% w USA
12

, 

98% w Polsce
13

).  

Jak zauważa M. Sobocińska
14

, linki sponsorowane i ich pozycja na liście 

odgrywają istotną rolę w tworzeniu i zwiększaniu świadomości marki. Pozycja 

reklamy firmy na liście tego rodzaju linków zależy od maksymalnej zadeklaro-

wanej przez reklamodawcę wartości CPC (Cost Per Click – opłata za kliknięcie 

w link) oraz tzw. wyniku jakości, wyznaczanego na podstawie wzajemnego 

dopasowania treści reklamy, słów kluczowych i strony docelowej, na którą zo-

stanie przekierowany użytkownik po kliknięciu w link
15

.  

Efektywne i skuteczne świadczenie e-usługi reklamy kontekstowej wyma-

ga zastosowania dedykowanych narzędzi IT, które pozwolą poprawnie zapro-

jektować, a następnie przeprowadzić kampanię reklamową w ramach takiej  

e-usługi. Jednym z takich narzędzi jest Google AdWords, umożliwiające bardzo 

precyzyjne definiowanie docelowych grup odbiorców reklam i zapewniające 

dotarcie tylko do tych osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane rekla-

mowanym produktem czy usługą. Rozbudowany zakres kryteriów określa kiedy 

(w jakim miesiącu, dniu lub porze dnia), gdzie (w jakim kraju, regionie lub 

mieście), w jakiej formie (tekst, obraz, wideo), w jakim języku, na jakiej plat-

formie (komputer, smartfon, tablet) będzie świadczona e-usługa reklamy kon-

tekstowej. Ponadto dla każdego tak określonego segmentu klientów możliwe 

jest dobranie odrębnego zestawu słów kluczowych, co zapewni dotarcie z tą 

samą ofertą do różnych społeczności.  

Inna istotna funkcjonalność tego narzędzia pozwala dobrać model koszto-

wy e-kampanii do jej celu. Reklamodawca może zdecydować się na model CPC 

lub model CPM (Cost Per Mille), w którym płaci się jedynie za wyświetlenie 

reklamy. Model CPC stosuje się w kampaniach zorientowanych na nakłonienie 

                                                      
11 www.statowl.com/search_engine_market_share.php. 

12 Pew Research Center, Pew Internet and American Project, Search Engine Use 2012, 

www.pewinternet.org, s. 9. 

13 StatCounter, www.gs.statcounter.com/#search_engine-PL-monthly-201201-201204-bar. 

14 R. Kłeczek, M. Hajdas, M. Sobocińska, Kreacja w reklamie, Oficyna Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2008, s. 177. 

15 D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008, s. 133. 
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internautów do podjęcia konkretnych działań
16

, natomiast model CPM w kam-

paniach zmierzających do budowania świadomości marki.  

Ocena efektywności i skuteczności realizacji e-usługi reklamy konteksto-

wej wymaga istnienia sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu możliwe będzie 

opisanie reakcji i zachowań odbiorców reklam. Obecnie stosowane rozwiązania 

IT umożliwiają realizację takiego sprzężenia przez generowanie odpowiednich 

danych niemal natychmiast po wystąpieniu zdarzenia na stronie internetowej. 

Pozyskiwanie tzw. danych webowych, ich analizy ilościowe i raportowanie 

online w wymaganych przekrojach informacyjnych to kolejne rodzaje e-usług, 

których znaczenie podkreśla A. Kaushik
17

, wskazując jednocześnie na koniecz-

ność ich realizacji we współczesnym marketingu internetowym.  

W erze Marketingu 2.0 takie e-usługi początkowo dotyczyły tylko tzw. 

„wielkiej trójki” metryk, zdefiniowanych w 2006 roku przez WAA (Web Analy-

sis Association, obecnie DAA – Digital Analytics Association), amerykańską 

organizację, której celem jest dążenie do rozwoju i popularyzacji standardów 

pojęć odnoszących się do analizy danych internetowych oraz metod analiz tych 

danych. Metryki te miały umożliwić opis zdarzeń, zachodzących w witrynie 

korporacyjnej poprzez szczegółowe określenie: liczby unikalnych odwiedzają-

cych, liczby wizyt w witrynie oraz liczby wyświetleń poszczególnych stron 

witryny
18

. Rozwój technologii i narzędzi informatycznych doprowadził w 2008 

roku do rozszerzenia dotychczasowych metryk o nowe kategorie, które dotyczy-

ły
19

: 

 osób odwiedzających; 

 wizyt na stronach webowych; 

 działań podejmowanych przez odwiedzających podczas odwiedzin wi-

tryny; 

 konwersji działań odwiedzających na końcowy rezultat wizyt.  

                                                      
16 A. Dyba, Komunikacja marketingowa w Internecie, w: Komunikacja marketingowa. In-

strumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006, s. 265. 

17 A. Kaushik, Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobrą strategię e-marketingową, 

Helion, Gliwice 2009, s. 24–25.  

18 J. Burby, A. Brown & WAA Standards Committee, Web Analytics “Big Three” Defini-

tions. Version 1.0, 2006, www.webanalyticsassociation.org, s. 3–5. 

19 Web Analytics Association Standards Committee, Web Analytics Definitions, 2008, 

www.webanalyticsassociation.org, s. 2. 
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Wprowadzenie nowych kategorii metryk, związanych z opisem zachowań 

internautów, umożliwiło lepsze zrozumienie ich potrzeb i zachowań, jednak 

przede wszystkim stworzyło przestrzeń do definiowania w przyszłości nowych 

metryk, które pozwolą zrealizować postulaty Marketingu 3.0, dotyczące speł-

nienia duchowego osób odwiedzających witrynę korporacyjną.  

Uwzględniając wyżej wymienione kategorie metryk, współczesne narzę-

dzia IT wzbogacane są o coraz to nowe funkcje, które poszerzają zakres ofero-

wanych e-usług bądź też prowadzą do tworzenia całkowicie nowych. Wśród 

najistotniejszych należy wymienić: 

 generowanie rozkładu kliknięć na stronach webowych; 

 identyfikowanie ścieżek nawigacji podczas wizyt w witrynie; 

 wyznaczanie współczynnika konwersji;  

 wyznaczanie współczynnika ukończonych zadań; 

 identyfikowanie zachowań odwiedzających w różnych segmentach.  

Jednym z najpopularniejszych narzędzi IT, wykorzystywanych w e-usłu-

gach raportowania i analiz online, dotyczących reklamy kontekstowej na plat-

formie Google, jest Google Analytics. Oferuje ono wyżej wymienione funkcjo-

nalności, wzbogacone dodatkowo o:  

 ocenę jakości docelowych stron webowych;  

 identyfikację trendów dotyczących poszczególnych słów kluczowych 

w wyszukiwarkach; 

 analizę ruchu w witrynie.  

Raporty generowane w tym narzędziu dotyczą zasadniczo czterech obsza-

rów:  

 szeroko pojętych charakterystyk osób odwiedzających witrynę korpo-

racyjną; 

 źródeł, z których nastąpiło przejście do witryny korporacyjnej;  

 treści prezentowanych na poszczególnych stronach webowych oraz 

sposobu dotarcia do tych treści; 

 efektywności i skuteczności osiągania celów wizyty w witrynie.  

Tak rozbudowane funkcjonalności pozwalają pozyskać odpowiednie dane, 

dzięki którym możliwe jest analizowanie szerokiego spektrum metryk i doko-

nanie oceny efektywności reklamy w wyszukiwarkach.  

Integracja opisanych tutaj e-usług w obszarze marketingu oraz raportowa-

nia i analiz online prowadzi do synergii korzyści, dzięki czemu realne stanie się 

skuteczne osiąganie celów kampanii typu SEM. Dzięki komplementarności tych 
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e-usług znacznemu skróceniu ulegnie czas adaptacji sposobu prowadzenia kam-

panii do zmian zachowań klientów oraz poziomu ich dojrzałości konsumenckiej 

i społecznej. Rezultaty e-usługi raportowania i analiz umożliwią elastyczne 

modyfikowanie zakresu e-usługi reklamy kontekstowej, tak aby była ona zo-

rientowana nie tylko na produkt (Marketing 1.0) czy klienta (Marketing 2.0), 

lecz przede wszystkim na wartości (Marketing 3.0). Ponadto zintegrowanie 

wyżej wymienionych e-usług tworzy podstawy do przeprowadzenia analiz jako-

ściowych, pozwalających zidentyfikować przyczyny wystąpienia określonego 

zdarzenia w witrynie korporacyjnej w trakcie prowadzonej e-kampanii marke-

tingowej i prognozowania, jakie zdarzenia mogą zaistnieć w przyszłości, pod-

czas odwiedzin takiej witryny.  

2. Integracja e-usług reklamy kontekstowej i raportowania 

na przykładzie internetowego sklepu nurkowego – case study 

W artykule przedstawiono integrację e-usługi reklamy kontekstowej typu 

SEM i e-usługi raportowania analitycznego, analizę ich rezultatów, a także ko-

rzyści uzyskane przez właściciela małego przedsiębiorstwa – internetowego 

sklepu nurkowego „Moana” w Lublinie – w wyniku wdrożeniu tych e-usług. 

Ich realizacja została poprzedzona zaprojektowaniem kampanii e-marketingo-

wej. Znajomość szczegółów związanych z tym etapem jest istotna ze względu 

na lepsze zrozumienie tych rezultatów i korzyści.  

Działania wykonane w ramach projektu kampanii typu SEM obejmo-

wały: 

 określenie celu jej prowadzenia; 

 ocenę jakości docelowych stron WWW (zawierających informacje  

o promowanych produktach) i ich optymalizację pod kątem wyszuki-

warek internetowych; 

 dobór słów kluczowych i analizę konkurencyjności poszczególnych 

fraz.  

W prezentowanym przykładzie celem kampanii było zwiększenie ruchu  

w witrynie przez wzrost liczby odwiedzin, odsłon i unikalnych użytkowników 

trafiających na stronę. Szczególny nacisk położono na pozyskanie nowych 

użytkowników, którzy do tej pory nie korzystali ze sklepu internetowego. Na 

potrzeby kampanii wybrano kilka grup asortymentowych (najważniejszych dla 
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właściciela sklepu), które będą promowane. Wśród nich znalazły się automaty 

oddechowe, komputery nurkowe, skafandry nurkowe, zegarki nurkowe i pozo-

stały sprzęt.  

Na podstawie takiego podziału oferowanych produktów w kolejnym kroku 

zdefiniowano słowa kluczowe, które zostaną przypisane do odpowiednich grup 

reklam, tożsamych z grupami asortymentowymi. Przyporządkowanie takie zre-

alizowano przy wykorzystaniu narzędzia Google AdWords. Dodatkowo w ob-

rębie kampanii znalazła się grupa reklamowa zawierająca słowa kluczowe 

związane z nazwami producentów sprzętu nurkowego, oferowanego w sklepie. 

Strukturę grup reklamowych kampanii zaprezentowano na rysunku 1.  

 

 

Rys. 1. Struktura grup reklamowych kampanii e-marketingowej z wykorzystaniem 

SEM 

Źródło: opracowanie własne. 

Charakterystyka kampanii reklamowej typu SEM tworzona jest za pomocą 

Google Analytics, które to narzędzie, w ramach e-usługi raportowania online, 

dostarcza także szczegółowych danych pozwalających stwierdzić, czy cel kam-

panii został osiągnięty. Na rysunku 2 zaprezentowano dane opisujące dwa okre-

sy czasowe, w których świadczona była e-usługa reklamy typu SEM: okres I 

(25 stycznia–29 lutego 2012 r.) oraz okres II (1 marca– 5 kwietnia 2012 r.).  
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Rys. 2. Charakterystyka kampanii e-marketingowej z wykorzystaniem SEM w różnych 

okresach czasu 

Źródło: opracowanie własne. 

Wszystkie miary opisujące ruch w witrynie miały w II okresie wartości 

wyższe w porównaniu z I okresem (liczba odwiedzin o 25%, liczba odsłon  

o 22%, a liczba unikalnych użytkowników odwiedzających witrynę o 23%). 

Oprócz wymienionych wskaźników warto także zwrócić uwagę na poszczegól-

ne strony webowe, których odwiedziny były wartościowe z biznesowego punk-

tu widzenia właściciela sklepu. W tabeli 1 zaprezentowano zestawienie stron, 

które zostały określone jako docelowe w kampanii, oraz liczbę ich odsłon  

w okresach realizacji e-usługi reklamy kontekstowej typu SEM.  

Tabela 1 

Liczba odsłon docelowych stron w kampanii typu SEM 

Nazwa strony 
Odsłony 

okres I 

Odsłony 

okres II 
Zmiana (%) 

Skafandry nurkowe mokre 807 1192 47,71 

Zegarki nurkowe 692 928 34,10 

Zegarki nurkowe Suunto 536 843 57,28 

Komputery nurkowe 381 537 40,94 

Jackety nurkowe 459 576 25,49 

Sprzęt firmy Mares 0 147 100,00 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza danych dotyczących stron docelowych wykorzystanych w kampa-

nii wskazuje na znaczny wzrost liczby odsłon poszczególnych stron w witrynie 

– od 25,49% do nawet 100% na stronach, które do tej pory nie były odwiedzane 

przez użytkowników (średni wzrost dla całej witryny wyniósł 22,24%). Na pod-

stawie tych danych można stwierdzić, że pozyskani w ten sposób odwiedzający 

byli tzw. wartościowymi użytkownikami, ponieważ odwiedzali strony z pro-

duktami należącymi do grup asortymentowych, których wypromowanie było 

celem kampanii.  

Jeszcze bardziej istotny dla właściciela witryny był wzrost wartości miar 

opisujących ruch na stronie „Koszyk”, która była wyświetlana w momencie 

dodania zamawianego produktu do koszyka lub w momencie finalizowania 

zamówienia. Strona ta zanotowała wzrost liczby odsłon z 1080 w I okresie do 

1453 w II okresie (+ 34,54%) oraz liczby unikalnych odsłon z 367 do 392  

(+ 6,81%). Powyższe dane potwierdziły rzeczywisty wzrost sprzedaży w skle-

pie internetowym w tym okresie.  

Kolejnym dowodem potwierdzającym skuteczność omawianej kampanii 

reklamowej typu SEM jest tzw. raport słów kluczowych. Na rysunku 3 zapre-

zentowano 10 najpopularniejszych słów kluczowych i fraz, których wpisanie  

w wyszukiwarce Google prowadziło internautów do odwiedzenia witryny skle-

pu nurkowego „Moana”. Wyróżnione słowa kluczowe to frazy, które zostały 

wykorzystywane w kampanii AdWords. Pozostałe wiersze są wynikami pocho-

dzącymi z tzw. wyszukiwania organicznego.  
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Rys. 3. Raport odwiedzin witryny sklepu nurkowego według słów kluczowych 

w II okresie 

Źródło: opracowanie własne. 

Interpretując dane zawarte na rysunku 3, należy zauważyć, że słowa klu-

czowe związane z wynikami organicznymi to ogólne frazy związane z nazwą 

sklepu („moana”, „moana sklep”) lub z profilem działalności („sklep nurko-

wy”). Nie są to frazy związane bezpośrednio ze sprzedażą czy kierujące poten-

cjalnego klienta do grupy asortymentowej lub do konkretnego produktu, a zwy-

kle prowadzą do wyświetlenia strony głównej witryny. Tylko co piąty odwie-

dzający witrynę sklepu, wskutek wpisania w wyszukiwarce nazwy firmy, był 

nowym użytkownikiem. Natomiast większość internautów (80–83%) korzysta-

jących z wyników organicznych to lojalni użytkownicy odwiedzający stronę już 

wcześniej, którym łatwiej jest wejść na stronę sklepu za pomocą wyszukiwarki 

Google.  

Analiza wykorzystanych w kampanii słów kluczowych pokazuje skuteczną 

realizację celu, jakim było pozyskanie nowych użytkowników – średnio co 

drugi odwiedzający nie wchodził wcześniej na strony tej witryny w analizowa-

nym okresie (wskaźnik % nowych odwiedzin). Również wskaźniki Stro-

ny/odwiedziny oraz Średnia długość odwiedzin wskazują na to, że odwiedzają-

cy pozyskani dzięki wdrożeniu e-usługi reklamy kontekstowej typu SEM byli 
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wartościowymi użytkownikami. Fakt ten potwierdza także właściciel sklepu, 

który jest zadowolony z osiągniętych rezultatów. Korzysta on regularnie z tej  

e-usługi i zamierza czynić to w przyszłości. Poleciłby ją także innym przedsię-

biorcom – jako efektywny i skuteczny sposób zdobycia nowych klientów.  

E-SERVICES IN THE INTERNET MARKETING REALISED 

WITH THE USAGE OF IT TOOLS 

Summary  

The activity of contemporary enterprises requires the usage of IT tools that will 

support business processes in different areas. In the highly competitive environment it is 

necessary to find the fastest way of delivery of the own offer to the potential clients in 

these places where they spend the most time. The search engine web pages are a good 

example of such a place and the users who visit these pages are seen as a very attractive 

group of customers.  

This paper presents the issue of e-services usage in the internet marketing and 

shows how the modern IT tools support the realization of such services in area of search 

engine marketing (SEM). The case study of the SEM campaign using the Google search 

engine has been discussed to show that the integration of the e-service of contextual 

advertising and e-service of online reporting and analyses brings business benefits to 

owners of enterprises.  

Translated by Piotr Muryjas 
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Wprowadzenie 

W turystyce jakość stanowi integralny składnik procesu tworzenia produk-

tu turystycznego. Umiejętne zarządzanie jakością gwarantuje, że zaoferowany 

produkt turystyczny znajdzie nabywców i zaspokoi ich potrzeby
1
. Jakość uza-

leżniona jest przede wszystkim od ludzi świadczących usługi. 

W przypadku sektora usług turystycznych pojawia się problem, gdy chce 

się zmierzyć poziom jakości. Okazuje się, że jest to bardzo trudne. Usługa, któ-

ra dla jednej osoby ma wysoką jakość, dla innej może nie spełniać założonych 

standardów. Najbardziej odpowiednie jest definiowanie jakości jako spełnienia 

wymagań klienta, a nie jako określone techniczne parametry, które w przypadku 

usług bardzo trudno wyodrębnić. 

Wspomniana trudność oceny poziomu jakości usługi wynika głównie z na-

stępujących faktów
2
: 

                                                      
1 A. Rapacz, Podstawy zarządzania procesem świadczenia usług w przedsiębiorstwie tury-

stycznym, w: Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Prace Naukowe 

AE we Wrocławiu nr 795, Wrocław 1998, s. 22. 

2 R. Wolniak, B. Skotnicka, Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka, 

Gliwice 2005, s. 170. 
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 klientowi znacznie trudniej jest dokonać oceny jakości usługi niż towa-

ru, dlatego też kryteria, jakie stosuje on do oceny jakości danej usługi, 

mogą być trudne do zrozumienia i bardzo skomplikowane; 

 klient nie ocenia jakości usługi tylko na podstawie końcowego rezulta-

tu, ocenie podlega także sam proces dostarczania usługi, na przykład 

atmosfera w trakcie jej świadczenia, zachowanie usługodawcy itp.; 

 jedyne kryteria, jakie mają znaczenie w ocenie jakości usługi, są zdefi-

niowane przez klienta; tylko klient może je ocenić. 

Przed przedsiębiorstwem pragnącym dokonać pomiaru jakości świadczo-

nych usług stoi wiele poważnych trudności. Nastroje, kultura, odpowiedni czas 

czy uprzednie doświadczenie lub uprzedzenia klienta wpływają na sposób jej 

odbioru. Wysoka jakość usług wymaga zastosowania indywidualnego podejścia 

do klienta i stworzenia odpowiednich systemów organizacyjnych wspomagają-

cych osiągnięcie zamierzonych celów projakościowych. 

1. Metody badań i materiał badawczy 

Metoda Servqual ma za zadanie określenie różnicy pomiędzy jakością po-

strzeganą usługi a jakością dostarczoną przez konkretną firmę. Oceny dokonuje 

się z punktu widzenia pięciu wymiarów jakości usług – materialna obudowa 

usługi (tangibles), niezawodność usługi (reliability), odpowiedzialność dostaw-

ców usług/reakcja na oczekiwania klienta (responsiveness), pewność usługi 

(assurances) oraz przystępność usługi (empathy).  

Badania metodą Servqual polegają na wykorzystaniu specjalnie opracowa-

nego kwestionariusza ankietowego składającego się z dwóch części, z których 

każda zawiera 22 pytania. 

Oceny twierdzeń zostały zmierzone za pomocą pięciocyfrowej skali, która 

pozwoliła stopniować poziom oczekiwań i percepcji usługi: zdecydowanie nie 

zgadzam się – nie zgadzam się – ani się nie zgadzam, ani zgadzam się – zga-

dzam się – zdecydowanie zgadzam się. Kryteria oceny wyróżnione na potrzeby 

badania przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1 

Kryteria oceny jakości 

Grupa kryteriów (wymiary 

jakości) 
Kryteria szczegółowe w grupie 

materialna obudowa usługi 

(tangibles) 

Dobre biura podróży posiadają dogodną lokalizację 

Dobre biura podróży posiadają nowoczesne wyposażenie  

Wyposażenie i lokale najlepszych biur podróży posiadają 

atrakcyjny wygląd  

Pracownicy najlepszych biur podróży są zadbani i elegancko 

ubrani 

niezawodność usługi  

(reliability) 

W najlepszych biurach podróży materiały reklamowe (ulotki 

czy hasła) są wizualnie atrakcyjne 

Dobre biura podróży dotrzymują składanych obietnic 

Kiedy klient zwraca się do biura podróży z problemem, 

dobre biuro podróży stara się go rozwiązać 

Dobre biuro podróży wyświadcza każdą usługę z dużą sta-

rannością 

Dobre biuro podróży wykona usługę w czasie, w jakim się 

zobowiązuje do jej wykonania 

 reakcja na oczekiwania klienta 

(responsiveness) 

Dobre biuro podróży dołoży wszelkich starań do bezbłędne-

go prowadzenia dokumentacji 

Pracownicy dobrego biura podróży poinformują klienta  

o terminie realizacji usługi 

Pracownicy dobrego biura podróży świadczą usługę spraw-

nie i terminowo 

Pracownicy dobrego biura podróży zawsze będą pomocni 

klientom 

pewność usługi (assurances) 

Pracownicy dobrego biura podróży nigdy nie będą zbyt 

zajęci pracą, aby nie zareagować na prośby klienta  

Zachowanie pracowników dobrego biura podróży wzbudza 

zaufanie klientów 

Kontakty z pracownikami dobrego biura podróży wzbudzają 

poczucie bezpieczeństwa 

Pracownicy dobrego biura podróży będą zawsze uprzejmi 

wobec klientów 

przystępność usługi (empathy) 

Pracownicy dobrego biura podróży są na tyle kompetentni, 

aby udzielić odpowiedzi na pytania klientów 

Dobre biuro podróży traktuje każdego klienta indywidualnie 

Dobre biuro podróży działa w godzinach dogodnych  

dla swoich klientów 

W dobrym biurze podróży zatrudnieni są pracownicy, którzy 

osobiście będą zajmować się sprawami klientów 

Pracownicy dobrego biura podróży rozumieją specyficzne 

potrzeby swoich klientów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza ankiety skierowanej 

do klientów biur podróży. 
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Przy wykorzystaniu metody ważne jest określenie, jakie znaczenie mają 

dla klienta poszczególne wymiary. Kolejną część ankiety stanowi tabela mająca 

za zadanie nadanie wymiarom wag. Turyści byli poproszeni o określenie, na ile 

ważna jest dla nich każda z wymienionych cech. Do obliczeń wykorzystano 

metodę stałej sumy. Respondent dostał 100 punktów, które musiał rozdzielić 

między wymienionymi obszarami. Jeżeli cecha była ważniejsza, przydzielano 

więcej punktów. 

2. Wyniki badań 

Badania jakości usług wpływających na satysfakcję klienta przeprowadzo-

no w biurach podróży na Lubelszczyźnie świadczących usługi w zakresie wy-

jazdów zagranicznych, o podobnej wielkości, a także stosujących jednakowe 

standardy jakościowe oraz posiadających certyfikaty wydane przez jednostki 

państwowe w marcu 2012 roku. Do respondentów skierowano 250 ankiet i uzy-

skano zwrot 200 spełniających wymogi badania. 

Analiza ważności poszczególnych wymiarów wykazała (rys. 1), że dla 

klientów korzystających z usług biura podróży najważniejszym wymiarem jest 

„niezawodność”, nie mniej ważny jest wymiar 4, czyli „fachowość i zaufanie” 

(zaledwie 0,67% różnicy), na trzecim miejscu znalazł się wymiar 3, tj. „reakcja 

na oczekiwania” (różnica też jest minimalna). Na uwagę zasługuje fakt, że nie 

mniej ważny dla klienta biura podróży jest „wymiar materialny usługi” (wystrój 

biura podróży, jego wyposażenie, materiały informacyjne) – niecałe 5% różnicy 

w stosunku do wymiaru „niezawodność”. Wynika to z tego, że dobre biura po-

dróży, a w tym i badane, mają możliwość świadczenia usługi zakupu wycieczki 

za pomocą strony internetowej bez konieczności odwiedzania placówki. Wy-

miar 5 „empatia” otrzymał najmniejszą liczbę punktów, ale nie można mówić, 

że komunikatywność personelu obsługującego nie ma znaczenia dla responden-

tów, chociażby z tego względu, że ocena tego wymiaru stanowi więcej niż po-

łowę noty przyznanej wymiarowi 2 „niezawodność”, który został oceniony jako 

najważniejszy. Patrząc na wyniki ważności wymiarów, można stwierdzić, że 

wymiary od 1 do 4 mają prawie taki sam stopień ważności, ponieważ różnice są 

minimalne, a ostatnie miejsce wymiaru 5 odpowiadającego za miękkie aspekty 

zarządzania – komunikatywność personelu firmy, wynika z tego, że większość 
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klientów nie miała specyficznych potrzeb wymagających pomocy ze strony 

personelu. 

 

Rys. 1. Ważność wymiarów wyznaczona przez klientów dla polskiego biura podróży  

Źródło: opracowanie własne. 

Klienci oceniali jakość poszczególnych kryteriów w skali od 1 do 5. Aby 

respondenci nie sugerowali się stopniami, wartości zostały opisane, klient miał 

do dyspozycji określenia od „zdecydowanie nie zgadzam się” do „zdecydowa-

nie zgadzam się”. Wyniki badań zaprezentowano na rysunku 2. Wynika z nich, 

że oczekiwania klientów są nieco wyższe w stosunku do jakości usługi, jaką 

otrzymali. Średnia ocena ex ante (On) wyniosła – 3,96, a ex post (Sn) – 3,77. 

19,17

24,00

20,17

23,33

13,33

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Ważnośd wymiaru w %

wymiar materialny

niezawodnośd

reakcja na oczekiwania

fachowośd i zaufanie

empatia



316 Julia Wojciechowska-Solis 

 

Kwadraty – wartości ex ante. 

Koła – wartości ex post. 

Rys. 2. Ocena ex ante i ex post badanych atrybutów 

Źródło: opracowanie własne. 
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Dla uzyskania nieważonego Servqual potrzebne jest przeprowadzenie na-

stępujących działań. Po wypełnieniu kwestionariusza Servqual przez responden-

tów uzyskuje się w pierwszej kolejności informacje dotyczące oczekiwań (Oi) 

usługobiorcy co do poziomu jakości realizowanej usługi turystycznej. Wyniki 

wyznaczane są przez respondentów poprzez zakreślenie odpowiedniego kwa-

dratu, opisującego stanowisko respondenta, które ich zdaniem najbardziej od-

zwierciedla tezę. 

Informacje dotyczące spostrzeżeń (Si) respondentów są uzyskiwane  
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Oceny dokonywane są dla 22 tez oczekiwań oraz 22 tez spostrzeżeń w taki 

sam sposób dla każdej ze zdefiniowanych tez. Następnie na podstawie uzyska-

nych ocen (odpowiedziom zostały przypisane oceny od 1 do 5) wyrażonych 

punktowo w skali od 1 do 5 obliczana jest różnica pomiędzy spostrzeżeniami  

i oczekiwaniami (Si – Oi) dla każdej z tez, co pozwala uzyskać różnicę arytme-

tyczną (i tak dla każdego respondenta). Następnie uzyskane wyniki każdego 

klienta dla poszczególnych wymiarów były sumowane, a otrzymaną sumę po-

dzielono przez liczbę klientów. Obliczenia wykonano za pomocą następującego 

wzoru, np. dla wymiaru 1: 

𝑆𝑄𝑛1 =
 [ 𝑆1 − 𝑂1 +  ……  +  𝑆200 − 𝑂200 ]
5
i=1

200
= −0,28. 

Takie same działania przeprowadzono dla każdego wymiaru, a wyniki 

przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rys. 3. Średnie wyniki Servqual dla pięciu badanych wymiarów 

Źródło: opracowanie własne. 

Policzony nieważony wynik Servqual może mieć wartość dodatnią, ujem-

ną bądź zero. Wynik dodatni oznacza uzyskanie większej jakości/satysfakcji, 

niż klient oczekiwał, wynik ujemny oznacza brak spełnienia oczekiwań.  
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W przypadku najbardziej optymalnej sytuacji, kiedy wynik jest równy zero, 

usługa dokładnie spełnia oczekiwania klienta. 

Uzyskując nieważony rezultat Servqual, można stwierdzić, które elementy 

świadczonej usługi należy poddać dodatkowej analizie w celu uzyskania naj-

bardziej optymalnego poziomu jakości świadczonej usługi. 

Jak wynika z wykresu, wszystkie wymiary uzyskały ujemny wynik. We-

dług kolejności (od najgorzej do najlepiej ocenionego kryterium), badane obsza-

ry cech jakościowych w opinii klientów przedstawiają się następująco: 

1. Wymiar materialny (–0,28). 

2. Pewność, czyli fachowość i zaufanie (–0,23). 

3. Empatia (–0,19). 

4. Niezawodność (–0,16). 

5. Reakcja na oczekiwania klienta (–0,09). 

Ustalona kolejność wskazuje, które obszary cechują się największymi nie-

dociągnięciami i powinny być poddane doskonaleniu. 

Kolejnym wskaźnikiem obliczanym w metodzie Servqual jest ważony 

wskaźnik Servqual. Uzyskuje się go za pomocą ostatniej części ankiety,  

w której respondenci byli poproszeni o nadanie wag poszczególnym obszarom 

oraz nieważonym wskaźnikom Servqual. Dokonując obliczeń za pomocą wzo-

ru, uzyskuje się średni ważony wynik Servqual: 

𝑆𝑄𝑤 =  𝑤𝑖

5

𝑖=1

∗ 𝑆𝑄𝑛𝑖  

𝑆𝑄𝑤 = −0,28 ∗ 19,17 − 0,16 ∗ 24 − 0,09 ∗ 20,17 − 0,23 ∗ 23,33 − 0,19 ∗ 13,33 

𝑆𝑄𝑤 = −3,80. 

Na rysunku 4 przedstawiono kształtowanie się ważonego wskaźnika Serv-

qual dla każdego wymiaru osobno. 

Za pomocą ważonego wskaźnika Servqual można dokonać oceny poziomu 

jakości usług przez pryzmat wag (ważności poszczególnych wymiarów dla 

respondentów). Jeżeli wskaźnik jest dodatni, to znaczy, że poziom oczekiwań 

usługobiorcy odnośnie do jakości usługi został pozytywnie przekroczony. Taki 

poziom jakości należy utrzymać albo w miarę możliwości rozwijać. Jeżeli wy-

nik jest ujemny, należy podjąć działania korygująco-naprawcze. 
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Rys. 4. Średnie ważone wyniki Servqual dla pięciu badanych wymiarów  

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wynika z danych zawartych na rysunku 4, wartości uległy przewarto-

ściowaniu i zmieniły swoją kolejność – niezawodność oraz empatia zamieniły 

się miejscami.  

1. Wymiar materialny (–5,27). 

2. Pewność, czyli fachowość i zaufanie (–5,44). 

3. Niezawodność (–3,84). 

4. Empatia (–2,58). 

5. Reakcja na oczekiwania klienta (–1,85). 

Najbardziej odchyloną wartość przyjmuje wymiar 1 – „wymiar materialny 
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(o –5,44 punktu). Najmniejsze odchylenie wykazują wskaźniki dla kryterium 
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Uzyskane wyniki w sposób bardziej rzeczywisty przedstawiają ocenę ja-
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W konsekwencji ocen jakości usług turystycznych dokonanych przez 

klientów wyznaczono wskaźniki: nieważone (SQn1…SQn5) i ważone 

(SQw1…SQw5) dla poszczególnych kryteriów jakości (tab. 2), a także miarę 

Servqual nieważoną (SQn) i ważoną (SQw). 

Tabela 2 

Wskaźnik Servqual nieważony i ważony dla poszczególnych wymiarów jakości  

w ocenie klientów biur podróży 

SQnw oraz SQww dla poszczególnych wymiarów 

Wymiar SQnw SQww 

1 – materialna obudowa usługi SQn1 = –0,28 SQw1 = –5,27 

2 – niezawodność SQn2 = –0,16 SQw2 = –3,84 

3 – reakcja na oczekiwania klientów SQn3 = –0,09 SQw3 = –1,85 

4 – fachowość i zaufanie SQn4 = –0,23 SQw4 = –5,44 

5 – empatia SQn5 = –0,19 SQw5 = –2,58 

 
Średnia miara 

nieważona 

SQn =  

–0,19 

Średnia 

miara 

ważona 

SQw =  

–3,80 

SQnw – wskaźnik Servqual nieważony dla j-tego wymiaru 

SQnw – wskaźnik Servqual ważony dla j-tego wymiaru 

Źródło: opracowanie własne. 

Wskaźnik Servqual ważony (SQw) dla poziomu jakości usług turystycz-

nych oceniony został na –3,8 punktu, natomiast wskaźnik Servqual nieważony 

(SQn) otrzymał –0,19 punktu. Zgodnie z opinią respondentów otrzymana usługa 

nie przyniosła dużej satysfakcji, nie spełniła ich oczekiwań. Wszystkie wymiary 

dostały oceny ujemne – zostały ocenione negatywnie. Największa różnica od-

czuwalna jest przez usługobiorców podczas zetknięcia się z wymiarem 1, czyli 

wymiarem materialnym obudowy usługi: wystrój biura podróży, jego wyposa-

żenie, personel placówki, a także materiały informacyjne. Przeprowadzone ba-

dania potwierdzają zatem, że pierwsze wrażenie jest bardzo istotne przy podej-

mowaniu przez klienta decyzji o skorzystaniu z usług. Im wyższy standard obu-

dowy materialnej, tym większe prawdopodobieństwo, że klient będzie usatys-

fakcjonowany z otrzymanej usługi. To, że dany wymiar uzyskał największą 

ocenę ujemną oznacza, że usługodawca powinien w pierwszej kolejności skon-
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centrować swoją uwagę na czynnikach tego wymiaru w celu analizy i eliminacji 

ewentualnych nieprawidłowości. 

Pozostałe wymiary również ocenione zostały przez klientów negatywnie. 

W porządku malejącym kształtują się one następująco: fachowość i zaufanie 

(4), empatia (5), niezawodność (2), reakcja na oczekiwania (3). 

Należy podkreślić, że reakcja na oczekiwania klientów uzyskała wartość 

bardzo zbliżoną do 0, co oznacza, że oczekiwania prawie pokrywają się ze spo-

strzeżeniami, ale jednocześnie inne wymiary wymagają analizy i korekty nie-

prawidłowości. 

Podsumowanie  

Wnioski wynikające z przeprowadzanych badań empirycznych wskazują 

na to, że efektywny system informacji jakości usług musi być procesem trwa-

łym, opartym na prowadzonych ciągle badaniach klientów, konkurentów,  

a także pracowników. W badaniach mogą być stosowane cztery podejścia: ba-

danie transakcji, badanie skarg i komentarzy, wniosków i opinii, badania rynku, 

badania pracowników
3
. Są one elementarnymi składnikami każdego systemu 

informacji dotyczącego zagadnienia jakości usług w przedsiębiorstwie. Można 

także wskazać na pięć dodatkowych zagadnień, pozwalających na wzrost efek-

tywności systemu informacji, tj.
4
: 

 badanie oczekiwań z zastosowaniem koncepcji strefy tolerancji; 

 nacisk na jakość informacji; 

 analizowanie niezadowolenia klientów, nawet jeżeli grupa klientów 

nieusatysfakcjonowanych stanowi nieznaczny odsetek; 

 powiązanie jakości świadczenia usługi z rezultatami ekonomicznymi; 

 włączenie w proces usprawnień każdego pracownika. 

Pomiar i ocena jakości usług biur podróży działających na rynku powinny 

być przeprowadzane systematycznie, ponieważ umożliwiają monitorowanie 

zmian oczekiwań klientów w czasie, a także powinny przekładać się na dosko-

nalenie procesów obsługi. 

                                                      
3 R. Karaszewski, Servqual – metoda badania jakości świadczonych usług, „Problemy Ja-

kości” 2001, nr 5, s. 10. 

4 L.L. Berry, A. Parasuraman, Listening the Customer – The Concept of a Service – Quality 

Information System, „Sloan Management Review”, wiosna 1997, s. 67–69. 
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Wskaźnik satysfakcji może być traktowany jedynie poznawczo w kiero-

waniu obsługą klienta. Trzeba sobie zdawać sprawę, że dotyczy on doświadczeń 

klienta z przeszłości, czasami bardzo odległej. Dlatego niezbędna jest trwała 

łączność z klientami i monitorowanie ich zachowań oraz wykrywanie wszelkie-

go niezadowolenia i trudności związanych z obsługą. Satysfakcja klienta zaczy-

na się od szybkiego i zdecydowanego wyeliminowania przyczyn niezadowole-

nia
5
. 

ANALYSIS THE QUALITY OF SERVICES OF TRAVEL 

AGENCIES IN LUBLIN REGION  

BY USING SERVQUAL METHOD 

Summary 

Conclusions from the conducted empirical studies indicate that an effective infor-

mation system quality service must be a permanent process, based on research carried 

out continuously on customers, competitors and employees.  

Few different approaches can be used in research: transactions testing, investiga-

tion of complaints and comments, conclusions and opinions, market research, research 

staff. These studies are the elementary components of any system of information on the 

issue of quality of services in the enterprise. 

Measurement and evaluation of the quality of services travel agencies operating in 

the market should be carried out systematically, since they allow monitoring of changes 

in customer expectations in time, and should translate into improvement of service 

processes.  

Customer satisfaction rate can be considered only in the management of cognitive 

customer service. We must realize that it relates to the customer experiences in the past, 

sometimes very distant.  

That is why a permanent communication with our customers and ongoing moni-

toring of their behavior is fundamental in detecting any kind of dissatisfaction and diffi-

                                                      
5 M. Wisz-Cieszyńska, Badanie postaw i satysfakcji klientów instytucjonalnych z oferowa-

nego poziomu obsługi, „Świat Marketingu” – internetowe czasopismo marketingowe, listopad 
2002. 



 Analiza jakości usług biur podróży województwa lubelskiego… 323 

culties related to the services. Customer satisfaction begins with a rapid elimination the 

causes of emerging dissatisfaction. 

Translated by Krzysztof Laszczyk 
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Wprowadzenie 

Turystyka stanowi jedną z kluczowych i najszybciej rozwijających się 

branż w sektorze usług gospodarki światowej. Na przestrzeni ostatnich 60 lat 

spowodowała istotne przeobrażenia społeczne i kulturowe, stała się czynnikiem 

generującym zatrudnienie ludności, a także jest źródłem dochodów wielu kra-

jów
1
.  

Globalizacja rynku turystycznego postępuje właściwie od początku lat 50. 

XX wieku wraz z rozwojem korporacji transnarodowych (np. w sferze linii 

lotniczych, łańcuchów hotelarskich czy organizatorów turystyki), które posiada-

ją swoje oddziały w większości państw i zaspokajają znaczącą część światowe-

go popytu turystycznego
2
. 

                                                      
1 M. Kocot, Wybrane problemy wpływu integracji europejskiej na ekonomiczne i społeczne 

aspekty turystyki w Polsce, Zeszyty Naukowe AWF w Katowicach nr 19, s. 213–234. 

2 M. Kachniewska, Franchising jako narzędzie budowy łańcucha wartości przedsiębiorstw 

hotelarskich na europejskim rynku turystycznym, w: Wspólna Europa. Tworzenie wartości przed-

siębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 
2007, s. 103. 
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Celem artykułu jest omówienie procesu globalizacji rynku usług tury-

stycznych oraz dokonanie przeglądu czynników wpływających na globalizację.  

1. Pojęcie globalizacji 

W literaturze przedmiotu globalizacja interpretowana jest jako proces po-

stępującego uzależnienia się każdego podmiotu gospodarczego od otoczenia 

międzynarodowego i koniunktury światowej
3
. Charakteryzuje się on ekspansją 

przedsiębiorstwa poza granice kraju, w którym stacjonuje, międzynarodowymi 

przepływami kapitałów oraz rozszerzaniem zakresu prowadzonej działalności 

usługowej. Początku internacjonalizacji w odniesieniu do działalności przedsię-

biorstw turystycznych można upatrywać po 1945 roku, kiedy turystyka weszła 

w nową fazę rozwojową, charakteryzującą się masowością wyjazdów tury-

stycznych oraz wzrostem podaży usług turystycznych. Zachodzące zmiany 

ukształtowały nowoczesną gospodarkę, którą cechuje masowość produktu tury-

stycznego, jego normalizacja, specjalizacja i dywersyfikacja oferty turystycznej 

oraz jej nowoczesna dystrybucja. Najnowsze tendencje zmian na rynku tury-

stycznym, tj. wzrost koncentracji kapitału oraz innowacyjności technologicznej, 

wpływają na coraz większy stopień internacjonalizacji tego rynku
4
. Pojawienie 

się możliwości szybszego reagowania na potrzeby klientów, sprawnego prze-

mieszczania towarów i dostarczania usług na każde miejsce na kuli ziemskiej 

sprawiło, że regionalna przedsiębiorczość nabrała nowego wymiaru 
5
. 

„Globalizacja biznesu nie jest po prostu tendencją w rozwoju rynków mię-

dzynarodowych. Stała się ona strategią w uzyskiwaniu przewagi konkurencyj-

nej w drodze wyższej efektywności produkcji, dystrybucji, zarządzania, badań  

i rozwoju oraz marketingu”
6
.  

                                                      
3 I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2000, s. 49. 

4 A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2008, s. 59. 

5 M. Grzybowski, Klastry przemysłowo-usługowe jako narzędzie rozwoju konkurencyjności 

portów polskich na jednolitym rynku europejskim, https://portalmorski.pl/referaty/2003/10.pdf. 

6 J. Wajszczuk, Międzynarodowe środowisko finansowe: kierunki instytucjonalizacji, Key 

Text, Warszawa 2005, s. 49. 
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Proces globalizacji w usługach turystycznych sprowadzać się może do 

włączenia krajowych jednostek sfery obsługi ruchu turystycznego do sieci 

przedsiębiorstw międzynarodowych. Oznacza to eliminację krajowych konku-

rencji dla jednostek globalnych, a w konsekwencji pozwoli na dalsze funkcjo-

nowanie przedsiębiorcom rodzimym, pod warunkiem utraty samodzielności 
7
. 

Globalizacja dotycząca usług turystycznych spowodowała, że turystyka 

stała się dostępna dla większej liczby osób. Zmieniło się jej ukierunkowanie na 

jedynie elitarną część społeczeństwa, otworzyła się na masowego klienta (czę-

sto o niewygórowanych oczekiwaniach i ograniczonych środkach finanso-

wych)
8
. Doprowadziła również do tworzenia korporacji, które mogą wykorzy-

stać ciągle zwiększającą się globalizację gospodarki. Linie lotnicze, touropera-

torzy, sieci hotelowe, firmy deweloperskie budujące obiekty turystyczne funk-

cjonują według strategii globalnej (wykorzystują walory konkurencyjności na 

światowym rynku). To właśnie te podmioty gospodarki turystycznej wprowa-

dzają w skali światowej produkty o najwyższych walorach jakościowych, stwa-

rzają pewien standard konsumpcji
9
. 

2. Czynniki globalizacji usług turystycznych 

Procesy zachodzące w gospodarce światowej, związane z przepływem ka-

pitału, usług i rozszerzaniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, 

dotyczą również turystyki i przedsiębiorstw turystycznych. Zmiany te warun-

kowane są przez postępującą globalizację działalności turystycznej
10

. Bezspor-

nie, przemysł turystyczny jest najbardziej zglobalizowany ze wszystkich gałęzi 

przemysłu
11

. 

                                                      
7 M. Kocot, Wybrane problemy…, s. 229. 

8 T. Tulibacki, Organizacja pracy, cz. 1, WSiP, Warszawa 2009, s. 55. 

9 W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 189–192; M. Strużycki, Globalizacja 

handlu w Polsce. Szanse i zagrożenia, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 
1996, s. 32, za: M. Kocot, Wybrane…, s. 213–234. 

10 www.wycieczkiznam.pl, 30.03.2012. 

11 R.A. Nankervis, D. Wan, Chin Huat Ong, Globalization, employment and vulnerability 

and sustainability issues: The hotel industry in ASEAN, „Management Research Review”, 
Vol. 23, No. 2–4, s. 39. 
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Globalizacja w turystyce przejawia się postępem w umiędzynarodowieniu 

(internacjonalizacji) kapitału finansowego i innych zasobów, rynków, zarządza-

nia, technologii, wiedzy i edukacji, wartości konsumpcji (poziom, styl, model 

życia), ustawodawstwa i pragmatyki prawa, polityki
12

. 

Istotnymi czynnikami warunkującymi przebieg procesów globalizacji  

w gospodarce turystycznej są: 

 rewolucja informatyczna (w tym wszechobecne zastosowanie Internetu 

i rozwój środków masowego przekazu); 

 postęp w transporcie; 

 procesy integracyjne i liberalizacja handlu
13

; 

 zastosowanie komputerowych systemów informacji i rezerwacji oraz 

wykorzystywanie przez „światowych graczy” globalnych systemów 

dystrybucji (GDS); 

 konkurencja międzynarodowa
14

; 

 liberalizacja przepisów paszportowo-wizowych, celnych i dewizo-

wych
15

. 

Wymienione czynniki można przypisać do czynników podażowych proce-

su globalizacji. 

Pierwszym z wymienionych czynników jest rewolucja informatyczna, któ-

ra oznacza ogromny postęp w gromadzeniu, przetwarzaniu i przesyłaniu infor-

macji i danych. Komputery, telefony, faksy, Internet to narzędzia, które ułatwia-

ją przedsiębiorstwom turystycznym prowadzenie działalności gospodarczej  

w kilku państwach jednocześnie. Dodatkowo postęp technologiczny i innowacje 

pozwalają zredukować koszty eksploatacyjne urządzeń, co prowadzi do ich 

upowszechnienia i zwiększenia procesów globalizacji w turystyce
16

. 

Turystyka jako zjawisko przestrzenne jest nierozerwalnie związana ze 

zmianą miejsca i otoczenia. Przemieszczanie nie byłoby możliwe, gdyby nie 

nastąpił rozwój transportu. Z punktu widzenia globalizacji istotnym czynnikiem 

                                                      
12 J. Feczko, Badanie jakości globalizacji – ekonomiczne i zarządcze problemy a turystyka, 

w: Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, red. W. Cabaj, J. Feczko, Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 42. 

13 www.wycieczkiznam.pl, 30.03.2012. 

14 M. Kachniewska, Franchising jako narzędzie…, s. 103. 

15 K. Mańko, Globalizacja rynku usług turystycznych, w: Ekonomika turystyki i rekreacji, 

red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 136. 

16 www.wycieczkiznam.pl. dostęp 30.03.2012. 
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rozwoju masowego ruchu turystycznego w dzisiejszych czasach stał się rozwój  

i zastosowanie pasażerskiego transportu lotniczego. Postęp technologiczny, 

wzrost popytu na tę formę transportu, konkurencja międzynarodowa i liberali-

zacja rynku (dostępność tanich linii lotniczych) spowodowały widoczny spadek 

cen w przewozach lotniczych i tym samym spopularyzowanie pasażerskiego 

transportu lotniczego. Nie tylko postęp w transporcie lotniczym, ale również 

rozwój transportu samochodowego, kolejowego i morskiego intensywnie przy-

czynił się do otwierania nowych połączeń, poprawy szybkości i komfortu po-

dróży, wpływając tym samym na rozwój ruchu i popytu turystycznego
17

. 

Od wielu lat bardzo ważną rolę w branży turystycznej odgrywają globalne 

systemy rezerwacji usług turystycznych GDS (Global Distribution System). 

Wśród nich należy wymienić m.in.: Amadaus, Galileo, Sabre i Worldspan
18

. 

Systemy GDS dały agentom turystycznym możliwość sporządzania pełnych 

zestawień rezerwacji turystycznych dla klienta, takich jak rezerwacja hotelowa, 

lotnicza, wynajem samochodu, rezerwacja biletów kolejowych itp. Z systemem 

połączone są terminale, które pozwalają na bieżące uzupełnianie danych, doty-

czących np. profilu hotelowego, cen, oferty oraz promocji. Takie rozwiązanie 

pozwala w kilka sekund dokonać rezerwacji za pośrednictwem agenta tury-

stycznego z różnych miejsc na świecie
19

. 

Rozpatrując czynniki powodujące nasilenie tendencji globalizacyjnych  

w turystyce, nie można pominąć procesów integracyjnych, jakie zachodzą  

w gospodarkach państw poszczególnych regionów, szczególnie Europy Za-

chodniej. Czynniki te prowadzą do regularnej eliminacji ograniczeń ruchu kapi-

tału między krajami wspólnoty oraz ujednolicają warunki konkurencji. Integra-

cja gospodarcza umożliwia większą wymianę towarów, usług i czynników wy-

twórczych w ramach określonej grupy krajów, a polityka integracyjna prowadzi 

do eliminowania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz rozszerza 

współpracę podmiotów zlokalizowanych na obszarze integrujących się krajów. 

Procesy integracyjne przyspieszają również liberalizację przepisów handlo-

wych, które dotyczą m.in. równego traktowania w poszczególnych krajach 

                                                      
17 K. Mańko, Globalizacja…, s. 133–134. 

18 B.J. Dąbrowska, Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji: zarys problema-
tyki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2006, s. 67–68. 

19 D. Szostak, Systemy rezerwacji komputerowej jako instrument dystrybucji usług hotelar-

skich, w: Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 20. 
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podmiotów krajowych i zagranicznych, ujednolicenia zasad polityki konkuren-

cyjnej (np. subsydia eksportowe, procedury antydumpingowe), ujednolicenia 

podatków czy znoszenia taryf celnych. Wszystko to prowadzi do liberalizacji 

handlu światowego i sprawia, że granice państw stają się otwarte dla działalno-

ści gospodarczej prowadzonej na skalę międzynarodową
20

. 

Następnym czynnikiem sprzyjającym globalizacji w turystyce jest liberali-

zacja przepisów paszportowo-wizowych, celnych i dewizowych obowiązują-

cych w ruchu międzynarodowym. W tym przypadku fundamentalne znaczenie 

miało powstanie Unii Europejskiej oraz podpisanie przez kilkanaście państw 

umowy z Schengen, która pozwoliła na podróżowanie „bez granic”. Dodatkowo 

wprowadzenie i upowszechnienie jednej waluty w krajach Unii Europejskiej 

eliminuje niedogodności i koszty związane z wymianą walut oraz przynosi 

większą przejrzystość w sferze cen usług turystycznych. Dzięki tym udogodnie-

niom Europa pozostaje jednym z najchętniej odwiedzanych regionów świata
21

. 

Ważnym czynnikiem przyspieszającym procesy globalizacji w turystyce 

jest konkurencja międzynarodowa. Przedsiębiorstwa turystyczne działając na 

rynkach różnych państw, często konkurują ze sobą w sprzedaży podobnych lub 

identycznych produktów turystycznych. Nasycenie rynku skutkuje tym, że 

przedsiębiorstwa zaczynają poszukiwać nowych form działania. Jednym z naj-

częściej wybieranych rozwiązań jest koncentracja kapitałów i wspólna sprzedaż 

produktów turystycznych na różnych rynkach. W turystyce, podobnie jak  

w innych branżach usługowych, zauważalna jest tendencja do tworzenia się 

koncernów, holdingów, porozumień czy aliansów strategicznych
22

, szczególnie 

widocznych w przypadku linii lotniczych.  

Na początku lat 90. XX wieku zarządzający liniami lotniczymi zaczęli 

powoli zdawać sobie sprawę, że samodzielnie nie będą nigdy w stanie zaofero-

wać pasażerom najwyższej jakości produktu, który spełniałby wszystkie ich 

oczekiwania. Stawało się jasne, iż by pracować efektywnie, linie lotnicze po-

winny współpracować ze sobą. Początkowo były to umowy typu code-share, 

które z czasem stały się niewystarczające, gdyż linie lotnicze potrzebowały 

zunifikowanej formy (głównie jednolitych systemów rezerwacyjnych) współ-

                                                      
20 www.wycieczkiznam.pl, 30.03.2012. 

21 K. Mańko, Globalizacja…, s. 136. 

22 I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2000, s. 49–50. 
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pracy w skali globalnej. Z tych powodów zaczęły powstawać alianse lotnicze
23

. 

Na świecie istnieją trzy duże alianse lotnicze: 

 Star Alliance (27 członków, w tym Polskie Linie Lotnicze LOT); 

 OneWorld (12 członków); 

 Sky Team (17 członków)
24

. 

W rzeczywistości spotyka się również koncerny zrzeszające rozmaite 

przedsiębiorstwa związane z obsługą ruchu turystycznego, dzięki czemu zysku-

ją one kompleksowość usług, często oferowanych jako pakiety
25

. Przykładem 

jednego z największych koncernów turystycznych na świecie jest Turystyczna 

Unia Międzynarodowa – TUI (Touristik Union International), która powstała  

w roku 1968 na rynku niemieckim w wyniku połączenia czterech prężnie dzia-

łających biur podróży, takich jak Touropa, Scharnow Reisen, Hummel Reisen  

i Dr.Tigges
26

.  

W latach 90. XX wieku w celu zmonopolizowania europejskiego rynku tu-

rystycznego firma rozpoczęła liczne fuzje w krajach Europy, takich jak Austria, 

Szwajcaria, Belgia, Holandia, Polska, Szwecja czy Dania. W Polsce TUI rozpo-

częła działalność w roku 1997, a od roku 2005 funkcjonuje jako narodowy or-

ganizator podróży. TUI Poland Sp. z o.o. reprezentuje europejski koncern TUI 

Travel PLC i należy w 100% do TUI AG, do której należą także Niemcy, Au-

stria i Szwajcaria. Aktualnie siedziba TUI AG znajduje się na terenie Niemiec 

w Hanowerze
27

. Największym wydarzeniem w działalności koncernu była fuzja 

działu turystycznego TUI AG (pierwszy touroperator na rynku w 2006 r.) oraz 

brytyjskiego First Choice Holidays (piąty touroperator na rynku w 2006 r.), do 

której doszło we wrześniu 2007 roku. W jej wyniku powstała nowa spółka TUI 

                                                      
23Alians lotniczy to zrzeszenie kilku lub nawet kilkunastu linii lotniczych (najczęściej ze 

wszystkich kontynentów, jeśli tylko jest to możliwe), które zapewnia stałą współpracę między 

przewoźnikami zrzeszonymi w aliansie. Zrzeszenie ma na celu ujednolicenie systemu obsługi 

pasażera, np. poprzez tworzenie wspólnych dla wszystkich zrzeszonych linii stanowisk odpraw 

biletowo-bagażowych, skoordynowanie rozkładów lotów zapewniające pasażerom zminimalizo-

wany czas oczekiwania na kolejne połączenie czy posiadanie wspólnego systemu rezerwacyjne-

go, umożliwiającego także zbieranie nagród w programach lojalnościowych podczas przelotów 
wszystkimi liniami partnerskimi, www.lotnictwocywilne.republika.pl, 26.02.2012. 

24 www.staralliance.com, www.oneworld.com, www.skyteam.com, 26.02.2012. 

25 I. Jędrzejczyk, Nowoczesny…, s. 49–50. 

26 www.tui-deutschland.de, 10.04.2012. 

27 www.tui.pl, 10.04.2012. 
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Travel PLC z siedzibą w Luton w Wielkiej Brytanii
28

. Nowo powstałe przedsię-

biorstwo jest europejskim gigantem w branży turystycznej, notowanym na lon-

dyńskiej giełdzie London Stock Echange i zaliczającym się do największych 

koncernów turystycznych świata. Obecnie TUI Travel PLC działa w 180 kra-

jach, obsługuje ponad 30 milionów klientów z przeszło 20 państw. Międzyna-

rodowy koncern posiada około 3200 własnych punktów sprzedaży oraz zatrud-

nia około 53 000 pracowników
29

.  

Na rynku hotelarskim również zachodzą liczne procesy globalizacji. Przy-

kładem jest działalność grupy Accor. Firma powstała w 1967 roku we Francji 

pod nazwą SIEH (Societe d’investissement et d’Exploitation Hoteliers). Portfo-

lio firmy tworzy 15 silnych marek hoteli, takich jak Sofitel, Novotel, Pullman, 

MGallery, Suite Novotel, Mercure, Ibis, Etap, Formule1, Thalassa Sea & Spa 

czy Lentore. Oferta składająca się z 4,1 tys. hoteli i około 500 tys. pokoi do-

stępna jest w 90 państwach na terenie całego świata
30

.  

Najważniejszymi czynnikami globalizacji po stronie popytu są rosnący 

przeciętny poziom dochodów i stan zdrowia ludności, wpływające na motywy 

podejmowania podróży turystycznych oraz zmianę stylu życia. Ważne znacze-

nie ma również wzrastający poziom doświadczenia i wiedzy turystów, głównie 

znajomość języków obcych oraz swoboda w korzystaniu z różnych środków 

transportu, Internetu i systemów rezerwacji
31

, co sprzyja rozwojowi turystyki 

międzynarodowej, obejmującej swoim zasięgiem praktycznie wszystkie regiony 

i kraje świata. 

3. Wady i zalety globalizacji rynku turystycznego 

Globalizacja rynku turystycznego powoduje gwałtowne rozszerzenie po-

tencjału turystyki, która w XX wieku koncentrowała się przede wszystkim  

w Europie oraz Ameryce Północnej, a obecnie silna ekspansja obejmuje pozo-

stałe obszary świata (w szczególności region Azji i Pacyfiku). Procesy te od-

grywają znaczącą rolę w kształtowaniu strumieni ruchu turystycznego, silniej 

                                                      
28 A. Konieczna-Domańska, Biura…, s. 115. 

29 www.tuitravelplc.com/, 10.04.2012. 

30 www.accor.com/en/group.html/, 5.01.2010. 

31 M. Kachniewska, Franchising jako narzędzie…, s. 104. 
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wpływają na zjawisko deglomeracji turystyki, bardziej równomiernego jej roz-

mieszczenia. Oznacza to, że do międzynarodowej wymiany turystycznej włą-

czają się aktywniej nowe kraje i zyskujące na znaczeniu regiony świata. Powo-

duje to korzystne zmiany w konstrukcji przestrzennej światowego rynku podró-

ży i turystyki
32

. Zaletą globalizacja jest przede wszystkim wymiana informacji  

i doświadczenia, które doprowadziły do rozwoju najnowszych technologii. 

Dzięki temu największe firmy turystyczne świata rozpoczęły aktywizację słabo 

rozwiniętych gospodarczo krajów, zwiększając liczbę inwestycji w regionach 

atrakcyjnych turystycznie. Aktywizacja ruchu turystycznego może jednak 

wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne państw przyjmujących turystów. 

Według danych UNWTO w ciągu ostatnich dziesięcioleci przyjazdy tury-

stów zagranicznych na świecie oraz wpływy z turystyki zagranicznej charakte-

ryzowały się tendencją wzrostową (tab. 1 i 2). W roku 2009 po raz pierwszy od 

roku 1945 odnotowano globalny spadek podróży zagranicznych, a w konse-

kwencji mniejsze wpływy z turystyki międzynarodowej. Ten niewątpliwie roz-

czarowujący dla branży turystycznej wynik jest świadectwem względnej odpor-

ności na wyjątkowo trudne warunki gospodarcze w świetle światowego kryzysu 

gospodarczego
33

. 

Tabela 1 

Przyjazdy turystów zagranicznych na świecie według regionów UNWTO 

Świat ogółem 

Przyjazdy (mln) 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

455 533 683 802 846 901 919 880 

Rozwinięte gospodarki – 339 423 451 475 496 494 470 

Gospodarki rozwijające 

się 
– 194 260 351 371 404 425 410 

Źródło: UNWTO World Tourism Barometer, aktualizacja za: Interim Update, sierpień 

2010. 

                                                      
32 J. Wysokiński, Turystyka międzynarodowa w warunkach globalizacji, Zeszyty Dydak-

tyczno-Naukowe WSHGiT nr 2/2007, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki 
w Warszawie, Warszawa 2007, s. 31. 

33 www.intur.com.pl, 5.12.2010. 

http://www.world-tourism.org/facts/wtb.html
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Tabela 2 

Wpływy z turystyki międzynarodowej na świecie według regionów UNWTO 

Świat ogółem 

Wydatki (mln USD) 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

264 405 478 678 743 857 939 850 

Źródło: Instytut Turystyki, za: UNWTO World Tourism Barometer, Vol. 8, No. 2, 

czerwiec 2010. 

Przykłady wad i zalet globalizacji rynku turystycznego przestawiono w ta-

beli 3.  

Podsumowanie 

Dokonujące się procesy globalizacji rynku usług turystycznych mogą mieć 

zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Brytyjska organizacja charyta-

tywna zajmująca się promocją zrównoważonego rozwoju, wspólnie z gigantami 

przemysłu turystycznego, takimi jak Thomas Cook i TUI Travel PLC, opraco-

wała raport na temat możliwości rozwoju globalnej turystyki w ciągu najbliż-

szych 20 lat. Pozytywny scenariusz zakłada szybki wzrost gospodarczy, boga-

cenie się ludności oraz wzrost ilości czasu wolnego, przeznaczanego na podró-

że. Jednocześnie postępował będzie rozwój technologii transportowych, dzięki 

czemu podróże będą wygodniejsze, bezpieczniejsze i szybsze. Wszystko to 

wpłynie na gwałtowny rozwój ruchu turystycznego. Scenariusz pesymistyczny 

zakłada, że destynacje turystyczne będą zatłoczone do tego stopnia, że wypo-

czynek w nich będzie niemożliwy. Wzmożony ruch lotniczy może zostać po-

wstrzymany w związku z ograniczeniami emisji CO2, nałożonymi na wielką 

Brytanię i inne rozwinięte kraje. Gwałtowne pogorszenie się warunków życia 

może dokonać się za sprawą skutków zmian klimatycznych i rozszerzających 

się konfliktów zbrojnych o kurczące się zasoby. Wzrost gospodarczy zostanie 

zahamowany i światu zagrozi niepewność finansowa. Podróżowanie będzie 

 

http://www.world-tourism.org/facts/wtb.html
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Tabela 3 

Przykłady wad i zalet globalizacji rynku turystycznego 

Czynniki rozwoju rynku tury-

stycznego 
Zalety Wady 

Rewolucja informatyczna oraz 

rozwój globalnych systemów 

rezerwacyjnych 

swobodny przepływ informacji, 

szybkość dotarcia do informa-

cji, 

możliwość dokonania rezerwa-

cji usług turystycznych na 

całym świecie w kilka sekund, 

bezgotówkowe rozliczenie 

płatności, e-ticketing 

chaos informacyjny, 

overbooking, uzależnie-

nie od dostępu do Inter-

netu 

Postęp w transporcie 

rozwój nowych połączeń, 

wzrost komfortu 

i bezpieczeństwa podróży, 

szybkość dotarcia do destynacji 

turystycznej, spadek cen bile-

tów 

wzrost zanieczyszczenia 

środowiska 

Integracja państw oraz liberali-

zacja handlu 

swoboda podróżowania, swo-

bodna wymiana towarów  

i usług, znoszenie barier  

w prowadzeniu działalności 

turystycznej, ujednolicenie 

przepisów dotyczących sfery 

turystyki 

degradacja środowiska, 

komercjalizacja destyna-

cji turystycznych, 

utrata tożsamości rdzen-

nej ludności, 

rozwój przestępczości, 

konflikty religijne 

Koncentracja kapitału 

przepływ wiedzy i doświadcze-

nia, 

aktywizacja gospodarek państw 

słabo rozwiniętych, spadek cen 

usług turystycznych, szerokie 

portfolio usług 

monopolizacja rynku, 

eliminacja lokalnych 

konkurentów, wpływ na 

kierunek ruchu tury-

stycznego 

Źródło: opracowanie własne. 

wówczas czasochłonne i niebezpieczne, a ludzie nie będą postrzegali wyjazdów 

turystycznych jako istotnej potrzeby
34

. 

                                                      
34 Jaka przyszłość czeka turystykę, „Wiadomości Turystyczne” nr 21 (195), s. 3. 
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GLOBALIZATION OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES 

ON THE EXAMPLE OF TRAVEL AGENCY TUI 

Summary 

Significant impact on the functioning of the tourism market is the phenomenon of 

globalization. In the article presented what is globalization of the market of tourist ser-

vices, and what significance it has in shaping the tourism products. 

Discusses the many factors affecting the globalization of one of the fastest grow-

ing sectors of the economy. To present the process of globalization in tourism selected 

international tourist concern – Touristik Union Internatonal (TUI). 

Translated by Agnieszka Mańko 



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 
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SKUTECZNA MOTYWACJA PRACOWNIKÓW  

I JEJ WPŁYW NA BUDOWANIE PRZEWAGI 

KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA  

W SEKTORZE USŁUG TURYSTYCZNYCH 

Wprowadzenie 

Pracownicy za sprawą swoich umiejętności, wiedzy oraz chęci do pracy są 

czynnikiem, który w ogromnym stopniu wpływa na sukces i przyszłość przed-

siębiorstwa, również turystycznego, dlatego zadaniem kadry zarządzającej jest 

zapewnienie takich warunków oraz atmosfery pracy, które pobudzą pracowni-

ków do większego zaangażowania i wydajniejszej pracy. Motywowanie pra-

cowników jest zadaniem niełatwym. Ma to związek z tym, że każdy człowiek 

jest inny, wyznaje określone wartości, ma inne potrzeby i poglądy. Ponadto 

współczesne przedsiębiorstwa działają w bardzo turbulentnym otoczeniu, które 

wymaga od nich dużej elastyczności i ciągłego przeobrażania się. Należy pa-

miętać jednak, że to właśnie pracownicy, wnosząc do przedsiębiorstwa działa-

jącego w sektorze usług turystycznych swoje umiejętności, zdolności, wiedzę, 

wartości oraz chęci, przyczyniają się do budowania odmienności przedsiębior-

stwa i wyróżniają go spośród konkurencji. 
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1. Istota i specyfika sektora usług turystycznych 

Ze względu na wieloaspektowość i interdyscyplinarność turystyki, w lite-

raturze spotkać można różne jej definicje, także odnoszące się do sektora usług 

turystycznych. Samo słowo „turystyka” pochodzi od angielskiego wyrazu tour 

oznaczającego „podróż okrężną” bądź od francuskiego tour, oznaczającego 

w tym przypadku podróż lub przejażdżkę.  

Według Przecławskiego, turystyka to całokształt zjawisk ruchliwości 

przestrzennej, związanych z dobrowolną, czasową zmianą pobytu, rytmu i śro-

dowiska życia oraz wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedza-

nym (przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym)
1
. Z kolei Światowa Orga-

nizacja Turystyki definiuje turystykę jako ogół czynności osób, które podróżu-

ją i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej 

niż jeden rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem 

wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarobkowa wynagradza-

na w odwiedzanej miejscowości
2
. Jeszcze inne spojrzenie na to pojęcie prezen-

tuje Zygmunt Kruczek, który uważa, że turystyka to ogół zjawisk związanych 

z podróżą i pobytem osób przebywających czasowo i dobrowolnie poza swoim 

codziennym środowiskiem życia, a także wielorakie skutki wynikające z inter-

akcji zachodzących między organizatorami a usługodawcami turystycznymi, 

społecznościami terenów odwiedzanych oraz samymi podróżnymi, o ile głów-

nym celem ich wyjazdu nie jest działalność zarobkowa
3
. 

Z wielu definicji turystyki można wyłonić pewne wspólne elementy, do 

których się one odwołują. Pozwalają one stwierdzić, że: 

 turystyka to dobrowolna zmiana miejsca czasowego pobytu; 

 mogą to być nie tylko pobyty z noclegiem, ale również jednodniowe; 

 to zmiana miejsca pobytu, zmiana w przestrzeni, to podróż i pobyt  

w miejscu niebędącym miejscem zamieszkania; 

 to podróże naukowe, religijne, służbowe, towarzyskie, sportowe i inne. 

                                                      
1 K. Przecławski, Człowiek a turystyka – zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, 

Kraków 1996, s. 10. 

2 Terminologia turystyczna, Zalecenia WTO, Organizacja Narodów Zjednoczonych, World 

Tourism Organization, Instytut Turystyki, Warszawa 1995, s. 5–7. 

3 Kompendium pilota wycieczek, red. Z. Kruczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2006, 

s. 9. 
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Obecnie turystyka jest najbardziej opłacalnym biznesem na świecie i ce-

chuje się dużą dynamiką rozwoju. Według danych gromadzonych przez Instytut 

Turystyki, w roku 2010 było 58,3 mln przyjazdów cudzoziemców. W porówna-

niu z rokiem 2009 jest to wzrost o 8%. Szczegółowe dane zostały zaprezento-

wane w tabeli 1. W ostatnich latach wzrasta również zatrudnienie w usługach 

powiązanych z turystyką, co zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 1 

Oszacowanie liczby przyjazdów ogółem i turystów w 2010 roku (mln) 

 
Przyjazdy 

ogółem 

Zmiana w porównaniu 

z rokiem 2009 (%) 

W tym 

turyści 

Zmiana w porównaniu 

z rokiem 2009 (%) 

Ogółem 58 340 8,4 12 470 4,9 

Stara UE 28 540 0 6 875 1,9 

Nowa UE 18 845 12 1 625 2 

Sąsiedzi spoza 

Schengen 
9 650 31 2 720 10 

USA 265 15 240 12 

Reszta świata 1 040 45 1 010 43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki. 

Tabela 2  

Pracujący w sekcji H w latach 2000–2008 

Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Polska 

ogółem 

225 

699 

217 

219 

210 

950 

214 

258 

217 

732 

220 

967 

230 

375 

241 

764 

278 

253 

Źródło: jak pod tab. 1. 

W krajach wysokorozwiniętych udział bezpośredniej gospodarki tury-

stycznej w produkcie krajowym brutto jest znaczący. W warunkach polskich 

szacuje się, że wielkość ta wynosi od 3 do 5%
4
. Gospodarka turystyczna jest 

zbiorem działań, które mają na celu zaspokajanie potrzeb turystów. Jest to sys-

                                                      
4 Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Warszawa 2007, s. 50. 
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tem, który przystosowuje środowisko naturalne na potrzeby ruchu turystyczne-

go i umożliwia jego rozwój.  

Powtarzając za Światową Radą Podróży i Turystyki, można stwierdzić, że 

gospodarka turystyczna obejmuje te branże gospodarki, które pośrednio lub 

bezpośrednio wiążą się z turystyką. Oprócz producentów dóbr i usług służących 

obsłudze ruchu turystycznego do gospodarki turystycznej należy zaliczać także 

te rodzaje działalności, które rozwijają się m.in. dzięki turystyce, np. produkcja 

wyposażenia gastronomii hotelowej, sprzedaż ubezpieczeń, paliw
5
. Gospodarka 

turystyczna obejmuje różne gałęzie gospodarki narodowej, ma złożony charak-

ter i łączy wiele różnych dziedzin. Działania związane z turystyką występują 

pośrednio w innych działach gospodarki, czy to zasilając ten sektor działalno-

ścią wytwórczą, czy świadcząc usługi paraturystyczne. Według międzynarodo-

wej klasyfikacji turystycznej (SICTA) wyróżnia następujące elementy gospo-

darki, które całkowicie lub częściowo związane są z turystyką
6
: 

 budownictwo; 

 handel hurtowy i detaliczny; 

 hotele i restauracje; 

 transport, gospodarka magazynowa i łączność; 

 pośrednictwo finansowe; 

 obsługa nieruchomości, wynajem i inna działalność związana z prowa-

dzeniem interesów; 

 administracja publiczna; 

 edukacja; 

 pozostała działalność usługowa; 

 organizacje i instytucje międzynarodowe. 

Sektor usług turystycznych może więc być rozumiany jako bezpośrednia 

gospodarka turystyczna (ujęcie wąskie) lub jako elementy gospodarki tury-

stycznej bezpośrednie i pośrednie (ujęcie szerokie). W ramach bezpośredniej 

gospodarki turystycznej wymienia się: 

 hotelarstwo; 

 gastronomię; 

 transport; 

                                                      
5 Kompendium pilota…, s. 14–15. 

6 A. Tokarz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze usług turystycznych, Wydawnictwo 

Difin, Warszawa 2008, s. 22–23. 
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 biura podróży; 

 handel; 

 kulturę; 

 sport i kulturę fizyczną. 

Do pośredniej gospodarki turystycznej zalicza się natomiast: 

 sektor bankowy; 

 ubezpieczenia; 

 transport pasażerski; 

 pozostałe placówki handlowe; 

 pocztę i telekomunikację; 

 ochronę środowiska naturalnego; 

 gospodarkę komunalną. 

Sektor usług turystycznych można dzielić też ze względu na podaż usług. 

Wyróżnia się wówczas m.in. sektor bazy noclegowej, czyli tej, która wykorzy-

stywana jest na potrzeby ruchu turystycznego (hotele, motele, pensjonaty, 

schroniska, sanatoria itd.). Kolejnym podsektorem jest transportowy, który sta-

nowią jednostki zajmujące się obsługą ruchu podróżnych i turystów (firmy wy-

najmujące samochody, linie lotnicze itd.). Następne to sektory organizatorów 

turystyki (touroperatorzy, stowarzyszenia turystyczne, agenci turystyczni) oraz 

sektor atrakcji (parki narodowe, muzea i galerie, kąpieliska itd.). Ostatni z wy-

mienionych to sektor organizacji lokalnych w obszarach recepcji ruchu tury-

stycznego
7
, który tworzą zrzeszenia gospodarcze, narodowe organizacje tury-

styczne i organizacje promujące turystykę na określonym obszarze. 

2. Pojęcie i formy usług turystycznych 

Usługi turystyczne mają na celu zaspokajanie potrzeb uczestników ruchu 

turystycznego i obejmują niezbędne czynności na ich rzecz w trakcie trwania 

podróży. Według Gaworeckiego są to wszystkie społecznie pożyteczne czynno-

ści służące zaspokojeniu materialnych i niematerialnych (duchowych) potrzeb 

turystycznych człowieka. Odnoszą się one zarówno do obsługi osoby turysty 

(potrzeby materialne, np. komunikacyjne, noclegowe), jak i jego osobowości 

                                                      
7 Obszary recepcji – tereny, na których koncentruje się ruch turystyczny, np. miejscowości 

czy regiony turystyczne.  
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(potrzeby duchowe, np. kulturalno-rozrywkowe)
8
. Natomiast zgodnie  

z Ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku zostały one okre-

ślone jako usługi przewodnickie, hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świad-

czone turystom lub odwiedzającym.  

Ludzie nabywają dobra oraz usługi turystyczne, kierując się różnymi mo-

tywami. Mogą być one związane z wypoczynkiem i rekreacją, jak również dyk-

towane celami zdrowotnymi (pobyt w sanatoriach, uzdrowiskach, wczasy od-

chudzające) lub religijnymi (m.in. pielgrzymki). Źródłem korzystania z usług 

turystycznych mogą być również odwiedziny u znajomych, krewnych, jak  

i sprawy zawodowe oraz interesy (uczestnictwo w konferencjach, kursy języ-

kowe, badania naukowe itd.). 

Popyt na dobra i usługi turystyczne zależy od wielu czynników. Wśród 

nich można wymienić
9
: 

1. Wzrost ilości czasu wolnego – w miarę rozwoju cywilizacji skracał się 

czas pracy, a to skutkowało zwiększeniem czasu wolnego w ciągu dnia, dni 

wolnych w ciągu tygodnia, wymiaru urlopu w ciągu roku. 

2. Wzrost liczby ludności świata – przez co zwiększa się popyt rzeczywisty 

na usługi turystyczne.  

3. Procesy urbanizacyjne i wzrost gęstości zaludnienia – rozwijające się mia-

sta poprzez zwiększającą się liczbę mieszkańców dostarczają sporą grupę 

aktywnych turystycznie osób dysponujących czasem wolnym po pracy  

i określonymi dochodami. Ponadto uprzemysłowienie miast powoduje za-

nieczyszczenie środowiska, hałas, co wywołuje naturalną chęć zmiany oto-

czenia. 

4. Rozszerzanie się geograficznego zasięgu kontaktów służbowych, handlo-

wych – mocno sprzyja rozwojowi zwłaszcza turystyki biznesowej, konfe-

rencyjnej i motywacyjnej. 

5. Wzrost stopy życiowej ludności – zwiększenie finansowych możliwości 

uprawiania turystyki. 

6. Rozwój nauki i oświaty.  

7. Zmiany w sferze potrzeb, motywów uprawiania turystyki – zmieniają się 

obyczaje i styl życia. 

                                                      
8 W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 25. 

9 W. Alejziak, Turystyka w obliczu XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków 1999, s. 74–

104. 
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Usługi turystyczne ze względu na to, jakie potrzeby zaspokajają, można 

dzielić na usługi podstawowe oraz komplementarne. Usługi podstawowe zaspo-

kajają potrzeby materialne turysty, natomiast usługi komplementarne mają na 

celu zaspokajać potrzeby wyższego rzędu, czyli duchowe, poznawcze, estetycz-

ne itd. Przy podziałach bardziej szczegółowych do usług turystycznych zalicza 

się m.in.: usługi handlowe, rzemieślnicze, informacyjne, przewodnickie, ubez-

pieczeniowe, organizatorskie, rekreacyjno-sportowe oraz noclegowe czy ga-

stronomiczne. Zakres i charakter tych usług zmienia się wraz z rozwojem tury-

styki oraz potrzebami uczestników ruchu turystycznego. 

Usługi turystyczne posiadają pewne szczególne cechy
10

: 

1. Występują jako: 

 pojedyncze usługi w odniesieniu do ludzi lub rzeczy, np. rezerwacja 

noclegu bądź usługa fryzjerska hotelu; 

 pakiet usług – np. zestaw usług umożliwiających odbycie poszczegól-

nych etapów podróży. 

2. Są ściśle powiązane z walorami turystycznymi i determinują rozwój tury-

styki na danym obszarze. 

3. Popyt na usługi turystyczne zróżnicowany jest pod względem czasowym 

(zjawisko sezonowości), przestrzennym i rodzajowym. Ich zróżnicowanie 

sprawia, że określona usługa może być unikatowa dla każdego uczestnika 

ruchu turystycznego. 

4. W pierwszej kolejności są sprzedawane, a następnie świadczy się je  

w obecności klienta. Posiadają abstrakcyjny charakter – nie można przed 

zakupem spróbować, obejrzeć, ocenić nabywanych usług; mają z reguły 

postać niematerialną. 

5. W chwili wytworzenia są konsumowane. Nie mogą być magazynowane  

i odłożone w czasie. 

6. Posiadają charakter rynkowy – usługi są w całości lub częściowo płatne. 

7. Spełniają funkcje społeczne – zapewniają wypoczynek, mają wpływ na 

kształtowanie czasu wolnego uczestników ruchu turystycznego. 

                                                      
10 B. Steblik-Wlaźlak, B. Cymańska-Garbowska, Usługi turystyczne, cz. I, Wydawnictwo 

REA, Warszawa 2008, s. 76. 
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3. Istota motywowania i potrzeby pracowników 

W miarę jak poznawano złożoność i różnorodność natury ludzkiej oraz po-

stępowania człowieka, zmieniały się poglądy i sposoby motywowania pracow-

ników. W literaturze przedmiotu zetknąć się można z wieloma definicjami mo-

tywowania: „motywowanie w sensie ogólnym to zestaw sił, które sprawiają, że 

ludzie zachowują się w określony sposób”
11

; „motywowanie jest to świadome 

i celowe oddziaływanie na ludzi zgodnie z kierunkiem wytyczonym przez pod-

miot motywujący”
12

; „to proces kierowniczy polegający na stwarzaniu warun-

ków i stosowaniu bodźców zmierzających do tego, aby podwładni zachowywali 

się zgodnie z wolą kierującego, zachowując przy tym poczucie samodzielnych 

decyzji”
13

. Można więc powiedzieć, że motywowanie to pobudzanie ludzi do 

określonych działań i zachowań, które są niezbędne do prawidłowego funkcjo-

nowania przedsiębiorstwa. Motywacja natomiast jest pewnym stanem psychicz-

nym, gdzie wyrażamy chęć poniesienia wysiłku niezbędnego do realizacji na-

szych celów. Motywacja może być dzielona na: 

 wewnętrzną; 

 zewnętrzną; 

 pozytywną; 

 negatywną. 

Motywacja wewnętrzna wypływa z wnętrza jednostki i obejmuje samo-

czynnie pojawiające się bodźce, takie jak możliwości rozwoju, odpowiedzial-

ność, samodzielność działania itd. Z kolei motywacja zewnętrzna zależna jest 

od takich czynników, jak awans, pochwała, podwyżka wynagrodzenia, ale rów-

nież nagana, krytyka, działania dyscyplinarne, degradacja. Motywacja pozy-

tywna (inaczej dodatnia) opiera się na pozytywnych wzmocnieniach i ma za 

zadanie umożliwić człowiekowi lepszy poziom zaspokojenia jego potrzeb. Na-

tomiast motywacja negatywna pojawia się w przypadku wystąpienia czynni-

ków, które zagrażają naszym osiągnięciom (czyli pojawieniu się bodźców 

ujemnych). 

                                                      
11 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2004, s. 458. 

12 Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 

2007, s. 114. 

13 A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 426. 
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Potrzeby pracowników stanowią dwie kategorie: potrzeby zawodowe 

(przynależność do przedsiębiorstwa, realizacja zadań i obowiązków, czerpanie 

finansowych korzyści) oraz osobiste. Kategorie te reprezentowane są w najbar-

dziej znanej i rozpowszechnionej teorii motywacji – hierarchii potrzeb Maslo-

wa. Wyróżnił on w swojej teorii pięć grup potrzeb: fizjologiczne (biologiczne, 

podstawowe), bezpieczeństwa, przynależności (afiliacji), uznania i samorealiza-

cji (znaczenia). 

Związek pracy z potrzebami fizjologicznymi jest oczywisty. Głównie 

dzięki pracy ludzie zdobywają środki umożliwiające ich zaspokojenie. Potrzeby 

jedzenia, zaspokojenia pragnienia, snu, utrzymania stałej temperatury ciała po-

jawiają się regularnie z dużą siłą i nie mogą być ignorowane przez zbyt długi 

czas. Praca jest nie tylko środkiem, ale także miejscem zaspokajania potrzeb 

fizjologicznych, w związku z czym szczególnego znaczenia nabiera problema-

tyka warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny. W sferze 

zaspokajania tej potrzeby leżą też kwestie dostosowania stanowisk pracy do 

psychofizycznych cech i możliwości człowieka
14

. Drugą kategorię potrzeb sta-

nowią potrzeby bezpieczeństwa, szczególnie uwidaczniają się w sytuacji po-

dejmowania pierwszej w życiu pracy. Pracownikowi towarzyszą wówczas oba-

wy, czy poradzi sobie z zadaniami i obowiązkami na określonym stanowisku 

pracy, czy nie przerośnie go zakres odpowiedzialności, czy zostanie zaakcepto-

wany przez kolegów i koleżanki z przedsiębiorstwa. Również wszelkie zmiany 

pozycji pracownika w firmie – awanse, transfery, zmiany miejsca pracy – silnie 

oddziałują na potrzeby bezpieczeństwa. Potrzeby te związane są z poczuciem 

stabilności, stałości zatrudnienia, otrzymywania wynagrodzenia, są siłą wpły-

wającą na zaangażowanie pracowników. Natomiast nowe sytuacje rodzą lęk, 

niepewność czy obawę o utratę pracy. Trzecią grupę potrzeb stanowią potrzeby 

przynależności, czyli miłości, przyjaźni, akceptacji. Przejawiają się one jako 

poszukiwanie związków i relacji z innymi ludźmi, zaś środowisko pracy jest 

miejscem, które sprzyja nawiązywaniu takich kontaktów. Według Maslowa 

potrzeby te są szczególnie silne u młodych ludzi, tym samym trudniejsza jest 

dla nich sytuacja braku akceptacji ze strony starszych pracowników. Stąd też 

kierownictwo firmy odpowiada za właściwą adaptację nowych pracowników, 

tworzenie dobrych relacji między nowymi a starymi pracownikami, co zapobie-

                                                      
14 Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1997, s. 405. 
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ga nadmiernej płynności zatrudnienia. Na czwartym poziomie Maslow umieścił 

potrzeby szacunku, czyli uznania. Tak samo wysokie wynagrodzenie często 

odbierane jest jako uznanie dla umiejętności, wykształcenia i wyników osiąga-

nych w pracy. Ostatnią kategorię potrzeb stanowią potrzeby rozwoju, czyli sa-

morealizacji. Wiążą się one z jak najpełniejszą realizacją możliwości i potencja-

łu człowieka. Zadaniem kierownictwa przedsiębiorstwa jest zapewnienie do-

godnych ku temu warunków, pewnej swobody i samodzielności działania, dzię-

ki czemu pracownik odczuwa zadowolenie i satysfakcję z wykonywania zadań 

oraz chętniej angażuje się w sprawy firmy.  

4. Motywowanie pracowników a przewaga konkurencyjna 

przedsiębiorstwa turystycznego 

Istnienie i rozwój przedsiębiorstwa w sektorze usług turystycznych wyma-

ga współdziałania ze sobą różnych grup ludzi. Aby ludzie ci – pomimo dzielą-

cych ich różnic – potrafili współpracować, działali efektywnie i realizowali 

powierzone im zadania, potrzebne jest właściwe działanie kierownicze i sku-

teczna motywacja. Zapewniają one pewien porządek i integrują ze sobą procesy 

zachodzące w przedsiębiorstwie turystycznym. Obecnie podmiotom gospodar-

czym przychodzi działać w coraz trudniejszych warunkach. Otoczenie, w któ-

rym funkcjonują, jest coraz bardziej turbulentne i nieprzewidywalne, a to wy-

maga szybkiego dostosowywania się i reagowania na wszelkie zmiany. Aby 

wyróżnić się na rynku, przedsiębiorstwo turystyczne musi podejmować właści-

we działania, stosownie do swojej specyfiki i cech usług turystycznych. Działa-

nia te są głównie związane z zasobami ludzkimi, ponieważ są to zasoby naj-

mniej poddające się imitacji przez konkurencję, a przez to niepowtarzalne. Ka-

drę obsługującą sektor usług turystycznych tworzą m.in.:  

 przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek; 

 personel obsługujący podróżnych w środkach komunikacji (np. obsługa 

konduktorska, kierowcy autokarów); 

 pracownicy biur podróży i punktów informacji turystycznej; 

 służby graniczne; 

 personel obiektów noclegowych i gastronomicznych; 

 pracownicy muzeów i innych jednostek będących atrakcją dla odwie-

dzających; 
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 ratownicy pogotowia wodnego i górskiego; 

 pracownicy bazy towarzyszącej (np. basenów, wyciągów narciarskich). 

Ze względu na specyfikę usług turystycznych wszyscy oni powinni cha-

rakteryzować się określonymi cechami, takimi jak
15

: 

 dobry stan zdrowia; 

 estetyczny wygląd i wysoka kultura osobista; 

 uprzejmość, życzliwość, serdeczność, cierpliwość, uczciwość i opie-

kuńczość; 

 zmysł organizacyjny, empatia, umiejętność nawiązywania kontaktów; 

 znajomość obowiązków spoczywających na pracowniku podczas wy-

konywania usługi na rzecz klienta; 

 umiejętność udzielenia pierwszej pomocy; 

 odpowiedzialność; 

 odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. 

Pracownicy przedsiębiorstwa działającego w sektorze usług są jego strate-

gicznym zasobem i czynnikiem warunkującym jego przetrwanie. Dobrze do-

brana kadra to nie wszystko, co gwarantuje sukces – należy pamiętać również  

o tym, jak taką kadrę zatrzymać w przedsiębiorstwie i skłonić ją do efektywne-

go działania.  

Aby kierownictwo przedsiębiorstwa turystycznego mogło w pełni wyko-

rzystać cechy i zdolności pracowników, powinno umieć zastosować skuteczną 

motywację. Skuteczna motywacja pobudzi personel do wysiłku na rzecz przed-

siębiorstwa i wskaże im właściwy kierunek działania. Jednym z warunków sku-

tecznego motywowania pracowników jest to, w jaki sposób postrzegają oni 

swojego przełożonego. Pracownicy łatwiej podporządkują się decyzjom i celom 

kogoś, kto jest dla nich autorytetem oraz posiada charyzmę i umiejętność „po-

ciągnięcia” za sobą ludzi. Skuteczne motywowanie to również umiejętność 

rozpoznawania oraz chęć zaspokajania potrzeb pracowników. Kadra zarządza-

jąca powinna budować atmosferę wzajemnego zaufania i życzliwości. Powinna 

starać się poznać jak najlepiej swoich pracowników, dzięki czemu łatwiej jest 

przydzielać zadania odpowiednio do predyspozycji zatrudnionych. Kolejnym 

warunkiem jest szczere i uczciwe zaangażowanie kierownictwa w pracę – tym 

samym daje ono pracownikom wzór do naśladowania i na tej podstawie wydo-

bywa z nich to, co najlepsze. Skuteczna motywacja to również dokładne wy-

                                                      
15 B. Steblik-Wlaźlak, B. Cymańska-Garbowska, Usługi turystyczne…, s. 153. 
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znaczenie celów, które pracownicy mają osiągnąć. Cele powinny być określone 

w sposób konkretny, zrozumiały, a przed wszystkim winny być realne. Dobrze 

też, aby stanowiły wyzwanie dla pracownika i mieściły się w granicach jego 

możliwości. W procesie motywowania ważne jest określenie odpowiednich 

narzędzi motywowania, które będą dostosowane do potrzeb i oczekiwań pra-

cowników oraz celów przedsiębiorstwa działającego w sektorze usług tury-

stycznych. Warto również pamiętać, iż pozytywna motywacja jest skuteczniej-

sza niż negatywna, a błędy w pracy można również wykorzystać do pobudzania 

pracowników. Skuteczna motywacja to również budowanie klimatu opartego na 

współzawodnictwie oraz rozwoju osobistym, przy czym należy pamiętać o za-

chowaniu właściwej równowagi, by nie doprowadzić do sytuacji niezdrowej 

rywalizacji. Taka rywalizacja skutkuje pojawieniem się negatywnych kwestii: 

dążeniem do celu za wszelką cenę, agresją itp. Ważne jest również, by zapew-

nić pracownikom możliwość nadania miejscu pracy ich osobistych cech. Po-

winni być oni zaangażowani w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji 

firmy (zasada „empowermentu”), co skutkuje tym, iż pracownicy podchodzą do 

stawianych przed nimi zadań z większą odpowiedzialnością i zaangażowaniem. 

Im ludzie mają więcej kontroli nad swoim miejscem pracy oraz mogą wykony-

wać swoje obowiązki w bardziej wzbogaconych przestrzeniach, tym są bardziej 

zmotywowani i szczęśliwsi. Czują się również bardziej komfortowo w pracy, są 

zdrowsi, praca wywołuje w nich pozytywne odczucia i bardziej identyfikują się 

ze swoim pracodawcą. Dlatego ważne jest, by odejść od tradycyjnego podejścia 

obowiązującego w wielu przedsiębiorstwach, które przejawia się tworzeniem 

standardowego, szarego czy skromnego miejsca pracy nieodzwierciedlającego 

„osobowości” firmy, a tym samym jej personelu. Podsumowując powyższe 

rozważania, należy stwierdzić, że pobudzać pracowników do określonych dzia-

łań można na różny sposób oraz za pomocą różnych metod. Każdy z zatrudnio-

nych wyznaje określone wartości, posiada różne cechy oraz oczekiwania  

i w związku z tym każdego mogą motywować inne czynniki. Skuteczna moty-

wacja w przedsiębiorstwie turystycznym będzie więc opierać się na wszystkich 

tych aspektach. Kierownictwo przedsiębiorstwa turystycznego, aby zapewnić 

mu trwałą przewagę na rynku, powinno umieć odkryć w swoich pracownikach 

ich indywidualne talenty, powierzać im zadania odpowiednie do posiadanych 

kwalifikacji oraz pomagać im rozwijać swoje zdolności.  
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EFFECTIVE MOTIVATION OF EMPLOYEES AND ITS IMPACT 

ON BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE  

IN THE SECTOR OF TOURISM 

Summary 

Employees are the most important resources of tourist enterprise, through their 

skills, knowledge and zeal to work. Therefore, the task of management is to provide the 

best conditions and working environment. Through that employees will be stimulate to 

become more involved and more productive. Motivating employees is not an easy task, 

because each person is different, confesses specific values, have different needs and 

views. The diversity and competitive advantage of tourist enterprise depends on abili-

ties, knowledge and values of employees. 

Translated by Katarzyna Zioło 
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Wprowadzenie 

Nie ulega wątpliwości, że tworzenie nowych produktów i usług jest siłą 

napędową współczesnej gospodarki. Co więcej, działania te nie stanowią już 

przywileju firm dużych i ambitnych, a raczej uznawane są za warunek koniecz-

ny nie tylko do rozwoju, ale także przetrwania. Przyczyny, które stymulują 

przedsiębiorstwa do wprowadzania nowych produktów na rynek, można po-

dzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Do pierwszej grupy zalicza się czynniki, 

takie jak poszukiwanie możliwości zwiększenia zysku czy ograniczenia kosz-

tów, generowanie wyższych przychodów ze sprzedaży lub też dążenia do zbu-

dowania pozytywnego wizerunku firmy wśród jej nabywców i konkurentów.  

Z kolei czynniki zewnętrzne generowane są przez otoczenie przedsiębiorstwa  

i wymienia się wśród nich: narastającą presję konkurencyjną, zmieniające się 

regulacje prawne, pojawiające się nowe technologie czy też zmiany natury de-

mograficznej oraz społeczno-psychologicznej
1
. Z punktu widzenia artykułu dwa 

ostatnie czynniki należy uznać za kluczowe. 

W literaturze przedmiotu można napotkać liczne definicje nowego produk-

tu. Niektórzy autorzy uważają, że nowym produktem jest każda modyfikacja, 

                                                      
1 Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003, s. 176. 
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która charakteryzuje się zwiększoną atrakcyjnością i konkurencyjnością  

w oczach nabywców
2
, inni postulują wykorzystanie kryterium czasowego i za 

nowy produkt uznają taki, który jest obecny na rynku krócej niż rok
3
. Pojawiają 

się także definicje kompleksowe uwzględniające zarówno poziom innowacyj-

ności, usprawnienia konkurencyjne i technologiczne, stopień zaspokojenia po-

trzeb użytkowników, jak i aspekt czasowy
4
. Różnorodność definicyjna prowa-

dzi do współegzystowania wielu klasyfikacji innowacji produktów, przeprowa-

dzonych w oparciu o różnorodne kryteria, do których należy zaliczyć np. wpływ 

na zmianę wzorców zachowań nabywców (innowacje ciągłe, ciągłe dynamiczne 

i nieciągłe
5
), stopień nowości (całkowita nowość, udoskonalenie, modyfikacja  

i pozorna modyfikacja
6
) czy poziom dojrzałości wykorzystanej technologii (in-

nowacje zwykłe, technologiczne, rynkowe i rewolucyjne
7
). Niezależnie jednak 

od warunków, jakie towarzyszyły procesowi tworzenia nowego produktu, osta-

tecznie każdy nowy produkt podlega weryfikacji w oczach klienta, co prowadzi 

do konkluzji, iż „nowym produktem może być tylko ten, który został uznany za 

nowy produkt (odmienny od istniejących) przez konsumentów lub innych final-

nych nabywców na docelowym rynku”
8
. 

Tworzenie nowego produktu to proces czasochłonny i zazwyczaj kosz-

towny. Obejmuje ono zestaw działań i decyzji prowadzących do określenia 

możliwości i przygotowania wprowadzenia produktu na rynek. Poszczególni 

autorzy stosują odmienne nazewnictwo i wyodrębniają różną liczbę etapów, 

zasadniczo jednak proces ten składa się z następujących faz
9
: 

                                                      
2 K. Białecki, A. Dorosz, W. Januszkiewicz, Słownik handlu zagranicznego, PWE, War-

szawa 1996, s. 177. 

3 Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998, s. 165. 

4 I.P. Rutkowski, Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 

2007, s. 17. 

5 E.N. Berkowitz, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Richard D. Irwin, Boston 1989, 
s. 269–270. 

6 M. Urbaniak, Strategia jakości w marketingu przemysłowym, Alfa Wero, Warszawa 1998, 

s. 92. 

7 C. Beard, C. Easingwood, New Product Launch – Marketing Action and Tactics for High- 
-Technology Products, „Industrial Marketing Management” 1999, nr 25, s. 101. 

8 J. Dietl, Marketing, PWE, Warszawa 1985, s. 257. 

9 K. Podstawka, Marketing menedżerski – standardy, procedury, strategie, Wydawnictwo 

Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 123–125. 
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 generowanie pomysłów na nowy produkt; 

 ocena i selekcja pomysłów; 

 opracowanie koncepcji produktu i jej testowanie; 

 tworzenie prototypu produktu i jego testowanie; 

 przygotowanie planu marketingowego dla nowego produktu; 

 przeprowadzenie analizy ekonomicznej; 

 przeprowadzanie testów rynkowych serii pilotażowej; 

 wprowadzenie produktu na rynek (komercjalizacja).  

Oczywiście powyższy proces nie gwarantuje sukcesu, lecz pozwala na 

ograniczenie ryzyka towarzyszącego wprowadzaniu nowych produktów na 

rynek (wynikającego np. z niewłaściwego zaprojektowania produktu, błędnego 

oszacowania wielkości i specyfiki potrzeb rynku docelowego lub wysokości 

kosztów, niewłaściwego czasu i miejsca wprowadzenia produktu), a także daje 

szansę na wycofanie się we właściwym czasie z nierokującego pomysłu. 

W artykule skoncentrowano się na wprowadzaniu na rynek nowej usługi  

i specyfice tego typu oferty. Zgodnie z definicją, „usługa jest czynnością lub 

działaniem prowadzącym do dostarczenia nabywcy korzyści i zawierającą  

w sobie element niematerialności
10

. Usługa staje się produktem w chwili, gdy 

znajduje się w przemyślanej ofercie przedsiębiorstwa, w ramach której można 

ją zidentyfikować i wyróżnić, a ponadto prowadzi do dostarczenia nabywcy 

określonej wiązki korzyści zaspokajającej potrzeby nabywcy
11

. Z punktu wi-

dzenia kreowania, wprowadzania i oferowania nowych usług na rynku niezwy-

kle istotne są ich cechy charakterystyczne, implikujące konieczność dopasowa-

nia działań marketingowych. Należy tutaj wymienić niematerialność oferty 

usługowej (brak możliwości demonstracji czy wypróbowania przed zakupem), 

jej nietrwałość i wynikającą z tego niemożność przechowywania, symultanicz-

ność procesu wytwarzania i konsumpcji usługi oraz nierozdzielność usługi i jej 

wykonawcy, a także niejednorodność usługi i niemożność nabycia jej na włas-

ność
12

.  

                                                      
10 Zob. P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, 

PWE, Warszawa 2002, s. 41; A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 20. 

11 K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Po-

znaniu, Poznań 1998, s. 53. 

12 Zob. A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wolters Kluwer 

Polska Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 13–15. 
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1. Prezentacja portalu COGITORS 

COGITORS to portal społecznościowy, którego celem jest upowszechnia-

nie wiedzy służącej do rozwoju kompetencji zawodowych oraz zainteresowań 

wśród użytkowników. Założenie to realizowane jest przez zebranie w jednym 

miejscu firm oferujących określone wydarzenia (konferencje, seminaria, war-

sztaty itp.) i użytkowników oraz dodanie funkcji społecznościowych (tworzenie 

grup znajomych, komunikacja itp.). Po prostej rejestracji można przystąpić do 

edycji profilu i zaznaczyć interesujące obszary, a także zaprosić znajomych. 

Możliwe jest także utworzenie profilu firmy, a następnie definiowanie nowych 

wydarzeń dostępnych dla pozostałych użytkowników. Portal dokonuje segrega-

cji informacji zgodnie z wprowadzonymi preferencjami, umożliwia rejestrację 

na wydarzenia, wgląd w wydarzenia, na które zarejestrowali się znajomi, a tak-

że dzięki funkcji kalendarza przypomina o zbliżających się terminach. Na dzień 

7 kwietnia 2012 roku na portalu COGITORS zarejestrowanych było 1189 użyt-

kowników, 55 organizacji oraz dostępnych było 418 bieżących wydarzeń. Por-

tal nadal funkcjonuje w wersji beta i jest stale rozbudowywany i udoskonalany, 

zgodnie z sugestiami użytkowników. W najbliższym czasie planowane jest udo-

stępnienie wydarzeń odpłatnych oraz możliwość realizacji transakcji finanso-

wych poprzez portal
13

.  

W dalszej części artykułu zostaną przedstawione i omówione działania 

podjęte w kolejnych etapach procedury tworzenia nowego produktu.  

2. Generowanie pomysłu na produkt 

Pomysłodawcą portalu był jego obecny właściciel, który prowadził dwa 

rodzaje działalności, tj. organizację konferencji dla klientów na zlecenie (outso-

urcing lub kreowanie nowych pomysłów na promocję poprzez programy konfe-

rencyjne, które były sprzedawane jednemu lub większej liczbie sponsorów) oraz 

doradztwo w zakresie eksportu. Podczas realizowania tych działań pojawiały się 

następujące problemy, do których rozwiązania brakowało właściwych narzędzi 

lub wystarczających środków finansowych: 

                                                      
13 www.cogitors.pl/Login/index/login, 7.04.2012. 
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 bazy danych do (e)mailingu – trudnością była ich obsługa pod kątem selek-

cji rekordów, doboru grup docelowych, aktualnością zawartych informacji 

itp., co skutkowało dużym nakładem czasu i pracy; 

 koszty promocji – w celu przyciągnięcia wartościowych uczestników na 

każde wydarzenie (nawet bezpłatne) ponoszone były nakłady finansowe na 

mailing, e-mailing, telemarketing lub ogłoszenia; 

 rejestracja i komunikacja z osobami zainteresowanymi – ponieważ rejestra-

cja odbywała się drogą e-mailową, telefoniczną lub faksem, konieczna była 

późniejsza czasochłonna obróbka danych (zgłoszeń) oraz komunikacja (np. 

przypomnienie o wydarzeniu); 

 własne doświadczenia właściciela jako aktywnego profesjonalisty, który 

lubi wiedzieć, co ciekawego dzieje się w branży i spotykać się z ludźmi 

(potencjalnymi klientami lub partnerami) przy okazji wydarzeń branżo-

wych. W praktyce informacje o wydarzeniach docierały często po czasie 

lub w ostatniej chwili (co utrudniało uczestnictwo), zaś wypełnianie, dru-

kowanie, skanowanie i przesyłanie formularzy rejestracyjnych zajmowało 

zbyt wiele czasu. 

Pomysł na nowy produkt pojawił się jako odpowiedź na powyższe pro-

blemy – powinno powstać jedno miejsce, w którym organizatorzy szkoleń  

i konferencji mogliby zamieszczać informacje, promować je do grup docelo-

wych, prowadzić zapisy, obsługiwać płatności i budować bazę lojalnych klien-

tów, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze. Każdy zainteresowany konsu-

ment czy biznesmen posiadałby natychmiastowy dostęp do bogatej oferty wy-

darzeń, które system dobiera zgodnie z określonymi preferencjami lub suge-

stiami innych użytkowników i na które może się łatwo zarejestrować, uiścić 

opłatę i automatycznie otrzymać fakturę. System umożliwiałby także wgląd  

w listę osób zapisanych, skontaktowanie się z nimi, poinformowanie znajomych 

i późniejsze utrzymywanie kontaktu. 

Pomysł, który powstał w odpowiedzi na niedomagania procesów zacho-

dzących w życiu zawodowym człowieka w branży szkoleń i konferencji, został 

w dalszych etapach rozwinięty i uzupełniony o kolejne pożyteczne funkcje.  
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3. Opracowanie koncepcji i jej testowanie 

Na tym etapie odbyło się wiele spotkań z osobami będącymi specjalistami 

w różnych obszarach. W sesjach dyskusyjnych brali udział: strateg, informatyk, 

marketer i oczywiście pomysłodawca portalu. W trakcie rozmów ustalano za-

sięg działania portalu, grupy docelowe, przesłania marketingowe, nazwę i logo-

typ portalu, a także wygląd strony internetowej, zakładki, ich nazwy i wiele 

innych szczegółów.  

Istotną kwestią był wybór nazwy portalu. Od samego początku twórcy za-

kładali, że portal będzie funkcjonował zarówno w Polsce, jak i na rynkach za-

granicznych, co oznaczało, że nazwa musi mieć brzmienie międzynarodowe. 

Miała ona nawiązywać do wiedzy, rozwoju osobistego oraz chęci dzielenia się 

doświadczeniem. Podczas sesji dyskusyjnych pojawiło się wiele pomysłów 

bazujących na języku angielskim, m.in. WiseSpace, MindSpace, Knowledge-

Ville, MindBook, IRise, KnowBook, Mindaccount Konwers, Smarters, Funda-

mentals, cogitors, intelligents, wisepeople, brain developers, wiseheads, Big-

Minds, wiseGyus, MindReaders, TEYK – to expand/enhance your knowledge, 

TAK – Takeaway knowledge, WIT – Wisdom is the target/ wisdom is the tool, 

YOU – Your Own University, IKTIA – I Know Therefore I Am, WEYK – We 

Enhance Your Knowledge, KnowMore, LearnIt, LearnToKnow, BeWise, 

KnowBetter, ThinkAhead, NetWorkYourMind, WhoKnows, DoYourMind, 

YesWeKnow. Ostatecznie przyjęto nazwę Cogitors.pl. 

Ważnym elementem tworzonej marki jest logotyp. W założeniu miał on 

oddawać charakter wiedzy (stonowanie, dostojność, wiarygodność), a także 

przemawiać do odbiorców żyjących dynamicznie, podatnych na nowości, będą-

cych na bieżąco ze zmianami. W efekcie stworzono wiele logotypów, z których 

wybrano ostatecznie wersję „Cogitors.pl ludzie głodni wiedzy” wraz ze scho-

dami i gwiazdą obrazującymi progres i doskonalenie (ostatni logotyp na rys. 1). 
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Rys. 1. Próbne logotypy portalu COGITORS 

Źródło: materiały wewnętrzne firmy. 

 

Rys. 2. Ostateczny logotyp portalu COGITORS 

Źródło: materiały wewnętrzne firmy. 

4. Tworzenie prototypu produktu i jego testowanie 

Kolejnym etapem w procesie kreowania nowego produktu jest tworzenie 

prototypu oraz jego testowanie. Zespół zadaniowy rozpoczął od szerokiego 

określenia, jakie procesy mógłby realizować, usprawniać bądź umożliwiać por-

tal, a następnie wyodrębniono te, które uznano za podstawowe dla stworzenia  
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i rozwoju rynku i które dostarczałyby użytecznych narzędzi wszystkim stronom. 

Do procesów tych zaliczono m.in.: 

 możliwość utworzenia konta użytkownika, profilu organizatora oraz 

samego wydarzenia; 

 możliwość rejestracji, a od strony organizatora podglądu i eksportu li-

sty uczestników, 

 możliwość dokonania natychmiastowej płatności za udział w wydarze-

niu i automatyzacja fakturowania; 

 funkcje społecznościowe: zapraszanie znajomych, polecanie wydarzeń 

i znajomych, obserwowanie organizatorów, integracja z innymi porta-

lami społecznościowymi, możliwość komentowania i komunikacji 

wewnątrz serwisu; 

 zarządzanie promocją wydarzeń (wyróżnienie, reklama, mailingi itp.). 

W przypadku rozpoznania w drodze testowania innych istotnych funkcji, 

które powinny znaleźć się na portalu, pojawiała się możliwość ich późniejszego 

dodania (dopiero po zakończeniu pierwszej fazy wdrażania). 

Po ustaleniu zakresu funkcji rozpoczęto tworzenie makiet funkcjonalnych, 

czyli planowanie kolejnych stron, podstron, mechanizmów, procesów, komuni-

katów i powiązań między nimi. W skrócie zaakceptowane makiety tworzą 

kompletny wizerunek portalu (niedziałający i bez rozwiniętej grafiki). Makiety 

takie były omawiane, zmieniane i dopiero po ich zatwierdzeniu rozpoczęto pra-

ce programistyczne oraz graficzne, które rozłożono na etapy zawierające zestaw 

stron i funkcji. Po zakończeniu każdego etapu całość testowano (realizacja 

wszystkich funkcji przez testerów) na specjalnie przygotowanym serwerze, 

wprowadzano poprawki i dopiero wtedy uruchamiano na serwerze dostępnym 

w Internecie.  

5. Przygotowanie planu marketingowego dla nowego produktu  

Etapy przygotowania planu marketingowego dla nowego produktu i prze-

prowadzenia analizy ekonomicznej wykonane zostały łącznie na etapie plano-

wania pozyskania środków unijnych. Opisano wówczas szczegółowo odbior-

ców portalu, produkt, jaki dostaną, oraz działania promocyjne, dystrybucyjne, 

cenowe. 
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W przypadku produktu zasadnicza idea nawiązywała do wprowadzenia na 

rynek nowych e-usług, które będą integrowały rynek konferencji, jak również 

ułatwiały działalność dwóm grupom uczestników tego rynku: organizatorom 

oraz konsumentom. Gotowa platforma usługowa pozwala na założenie konta 

użytkownika i organizacji, dodawanie, wyszukiwanie i zapisywanie się na wy-

darzenia, a także łączy funkcje społecznościowe (dodawanie znajomych, reko-

mendacje, komunikacja wewnętrzna). 

Ze specyfiką produktu wiąże się dobór działań dystrybucyjnych. Mamy do 

czynienia z dystrybucją usług szkoleniowo-konferencyjnych poprzez pośredni-

ka w postaci portalu COGITORS, który realizuje użyteczność czasu, miejsca 

i posiadania oraz dostarcza korzyści w postaci dogodności. Z punktu widzenia 

klienta schemat usługi przedstawia się następująco: 

 spośród konferencji zaproponowanych przez system lub korzystając  

z katalogu wszystkich wydarzeń, konsument wybiera interesującą go 

konferencję; 

 po wejściu w profil konferencji konsument może nacisnąć przycisk „re-

jestruj się” celem rejestracji na konferencję (system dodatkowo pyta  

o potwierdzenie wyboru); 

 konsument nie musi wprowadzać danych na swój temat, ponieważ 

wszystkie informacje są już w systemie. Może natomiast zostać popro-

szony np. o wybranie sesji tematycznej, jeśli organizator takie przewi-

dział; 

 w zależności od ustawień organizatora konsument może zostać zareje-

strowany ostatecznie bądź też wstępnie (co później wymaga potwier-

dzenia przez organizatora); 

 w przypadku konferencji odpłatnych, po rejestracji konsument ma 

możliwość dokonania płatności, korzystając z udostępnionych przez 

system opcji, np. karta kredytowa, przelew, płatność elektroniczna. 

Płatność może być dokonana natychmiast lub w późniejszym czasie  

i realizowana na rzecz operatora systemu; 

 po dokonaniu płatności konsument otrzymuje potwierdzenie oraz fak-

turę uwzględniającą wszelkie dane płatnika wprowadzone do jego pro-

filu. W razie niezgodności lub zmiany danych konsument ma możli-

wość ich modyfikacji i ponownego wygenerowania faktury; 

 konferencja, na którą została dokonana poprawna rejestracja, odznacza 

się odpowiednim kolorem w kalendarzu konsumenta. 
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Ze względu na fakt, że portal pełni funkcję pośrednika oferującego  

w imieniu organizatorów określone wydarzenia zarejestrowanym użytkowni-

kom, decyzje cenowe podejmowane przez COGITORS dotyczą partnerów biz-

nesowych, jakimi są firmy umieszczające swoją ofertę na portalu. Całość usług 

będzie realizowana, sprzedawana i rozliczana przy użyciu systemu, który za-

pewni odpowiednie funkcje automatyczne (np. płatność elektroniczna), zaś 

portal otrzyma prowizję lub procent od kwoty każdej zawartej transakcji. Po-

ziom prowizji lub wielkość procentową marży strony ustalają między sobą na 

podstawie indywidualnie zawieranych i negocjowanych umów. Portal nie wy-

klucza możliwości wprowadzenia w przyszłości innych płatnych usług dla swo-

ich użytkowników. 

Działania promocyjne portalu opierają się na bezpośrednim kontakcie 

handlowców z organizatorami, udziale w targach branżowych oraz współpracy 

ze stowarzyszeniami branżowymi. Przybiera ona dwa typy form: promocji bez-

pośredniej oraz pośredniej i partnerskiej. Do pierwszej grupy należy zaliczyć: 

pozycjonowanie serwisu w wyszukiwarkach internetowych oraz wykorzystanie 

płatnych linków, zamieszczanie informacji w wybranych mediach, a także 

uczestnictwo w najważniejszych konferencjach danego segmentu. Formy part-

nerskie i pośrednie obejmują następujące działania: 

 załączanie stopki promocyjnej w mailingu do bazy własnych kontak-

tów organizatora wysyłanym za pomocą narzędzi dostępnych w syste-

mie; 

 możliwość polecania systemu lub poszczególnych wydarzeń przez 

osoby, które już go używają; 

 zachęty do stosowania systemu ze strony klientów korporacyjnych kie-

rowane do ich pracowników; 

 baner reklamowy z organizatorami konferencji (umieszczają informa-

cje nt. sugerowanej lub wyłącznej rejestracji przez system we wszel-

kich swoich materiałach reklamowych). 

6. Przeprowadzenie testów rynkowych i komercjalizacja 

Przeprowadzanie testów rynkowych serii pilotażowej wiąże się ściśle  

z komercjalizacją. Pierwsze rejestracje, sprawdzanie liczby zarejestrowanych 

osób, zbieranie opinii drogą e-mailową, bezpośrednie rozmowy z osobami, któ-
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re weszły do portalu, zaowocowało zebraniem wielu szczegółowych informacji, 

które pozwoliły na przeprowadzenie zmian i modyfikacji w wyjściowej mie-

szance marketingowej. 

Zamówione u zewnętrznego eksperta badanie usability wykazało wiele 

niedociągnięć serwisu, ograniczających jego rozwój. Na podstawie tego bada-

nia, jak również zebranych opinii, przystąpiono do prac nad drugą jego wersją, 

która ma być bardziej funkcjonalna, przejrzysta i estetyczna, zachęcająca do 

rejestracji w portalu i udziału w wydarzeniach. Po wykonaniu studium usability 

opracowane zostały nowe makiety funkcjonalne, które modyfikują ułożenie 

informacji, sposób nawigacji po serwisie, dają użytkownikom nowe informacje 

i funkcje. Na podstawie makiet przygotowano nową grafikę, a programiści 

składają jeszcze raz, strona po stronie, cały portal, porządkując przy tym funk-

cjonalność, procesy i strukturę danych. Wprowadzane są także dodatkowe usłu-

gi dla organizatorów (nieautomatyczne), np. dodawanie za nich wydarzeń.  

Podsumowanie  

Portal COGITORS jest nowym produktem usługowym o charakterze udo-

skonalenia, bowiem łączy w sobie dotychczas dostępne rozwiązania, jednak 

oferuje je w sposób zwiększający poziom użyteczności i korzyści odczuwanych 

przez użytkowników. Proces tworzenia tej usługi przebiegał w sposób zgodny  

z obecnym w literaturze przedmiotu modelem postępowania, nie jest on jednak 

całkowicie zakończony. Obecne prace nad portalem przypominają częściowo 

proces budowy prototypu, ale podstawową różnicą jest fakt, iż bazują już na 

istniejących rozwiązaniach, co oznacza, że jest to praca na żywym organizmie, 

w którym dzieją się już procesy biznesowe. Portal podlega stałej ewolucji sty-

mulowanej wiedzą twórców oraz opiniami ekspertów i użytkowników, a naj-

bliższe miesiące przyniosą odpowiedź na pytanie, jak ten nowy produkt odnaj-

dzie się na rynku.  
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THE LAUNCH OF A NEW PRODUCT ON THE MARKET  

– CASE OF COGITORS.PL 

Summary 

The article consists of two parts. The first part presents a theoretical background to 

new product launch, including definitions and typologies of new products, as well as the 

process of creation of a new product. In the second part of the article a case study of 

COGITORS.PL portal is presented, where all undertaken activities are referred to the 

aforementioned process of new product creation. 

Translated by Katarzyna Dziewanowska 
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MODEL B2B ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMATYCZNYCH 

 – CECHY I WYZNACZNIKI KONKURENCYJNOŚCI 

Wprowadzenie 

Postęp technologiczny napędzający gospodarki światowe i zmieniający 

życie ludzi powoli przybiera nowe oblicze. W czasach wirtualizacji najczęściej 

jedynym kontaktem ze światem technologii jest usługa informatyczna. Usługa 

świadczona poprzez rozproszone po całym świecie ukryte systemy, oparte na 

niewidocznych i nieznanych dla przeciętnego użytkownika technologiach. 

Nie tylko technologie, ale też usługi ukrywają się w tzw. chmurach (ang. 

clouds). Coraz bardziej popularne jest także świadczenie odpowiednio skon-

struowanych usług informatycznych na odległość, w sposób zdecentralizowany 

i rozproszony.  

Przedsiębiorstwa nieposiadające w swoich strukturach zwyczajowych pio-

nów, takich jak np. finansowy, zaopatrzenia czy informatyczny, nie są wyjąt-

kami już od wielu lat. Standardem staje się, że wielkie koncerny pozbywają się 

swoich jednostek offshoringowych, kupując gotową usługę na rynku. 

Wirtualizacja i outsourcing powodują, że z punktu widzenia użytkownika 

końcowego to, co kryje się za kupowanym produktem finalnym, jakim jest 

usługa informatyczna, postrzegane jest jako czarna skrzynka. Rozwój polega 

jednak na tym, że usługa ukryta po drugiej stronie ekranu stacji roboczej dostar-

czana jest w coraz bardziej przemyślany i złożony sposób. Jest ona konstruowa-
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na coraz bardziej precyzyjnie, działa podobnie jak rozwinięte technologie, bę-

dąc ciągle udoskonalana i zmieniana.  

Rynek usług informatycznych rozwinął się z przeważającego typu B2C  

w rozbudowany model B2B, gdzie poszczególni dostawcy kreują wartość  

w sposób jak najbardziej konkurencyjny. Świadczą oni usługi podstawowe na 

rzecz przedsiębiorstw (dostawców usług złożonych), które z tych półproduktów 

składają coraz bardziej wyrafinowane produkty usług informatycznych, skiero-

wane do odbiorcy niemuszącego wiedzieć, w jaki sposób powstaje produkt 

finalny.  

Celem artykułu jest wskazanie podstawowych cech i wyznaczników kon-

kurencyjności na rynku świadczenia złożonych usług informatycznych w sieci 

kolejnych firm tworzących wartość dodaną w modelu B2B. Informacje nie-

zbędne do przygotowania artykułu pochodzą z badań literaturowych oraz z ob-

serwacji procesu świadczenia usług typu B2B w dużej globalnej firmie (w jej 

oddziale zlokalizowanym w Polsce).  

1. Cechy usług informatycznych 

Konsumentem usługi informatycznej może być osoba indywidualna, grupa 

osób, ale także przedsiębiorstwo, w którym użytkownikiem końcowym jest 

człowiek lub obsługiwana przez niego maszyna, linia produkcyjna itp. Użyt-

kownik koncentruje się na tzw. interfejsie użytkownika, ekranie i klawiaturze, 

zbiorze okienek lub protokole, za pomocą którego urządzenia komunikują się 

między sobą. Ideą współczesnych rozwiązań usług informatycznych jest ogra-

niczenie zainteresowania (i wiedzy) użytkownika właśnie do tego obszaru. Zna-

jomość obsługi komputera w ofertach pracy coraz częściej ma ograniczone zna-

czenie.  

Myśląc w ten sposób o usłudze informatycznej, dochodzi się do systemów 

(rozwiązań), które nie kojarzą się z informatyką, a osiągają wyższy poziom 

abstrakcji: poziom problemu biznesowego adresowanego usługą informatyczną. 

Celem technologii i usługi jest stworzenie jednolitej platformy, na której nie 

uruchamia się programów, ale obsługuje dany proces biznesowy. 

Rozwiązanie SOA (architektura zorientowana na usługi, ang. Service 

Oriented Architecture) to wykorzystanie infrastruktury, platformy informatycz-

nej i oprogramowania w sposób dopasowany do danego biznesu i użytkownika. 
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Jeśli dodać do tego projektowanie i budowanie rozwiązania informatycznego  

i zintegrowane z nim przekształcanie procesów biznesowych, utrzymanie i udo-

skonalanie, zarządzanie systemem, to jest się w świecie usług.  

Na platformę informatyczną – zasobów operacyjnych (ang. operational re-

sources) nakłada się tzw. składniki przedsiębiorstwa (ang. enterprise compo-

nents), rozwiązania informatyczne wspierające reguły biznesowe oraz jakość  

i bezpieczeństwo funkcjonowania całego systemu. Warstwa usług to kompo-

nenty procesów biznesowych, platforma między informatyką a problemami 

biznesu, rozwiązaniami budującymi wsparcie procesów biznesowych w war-

stwie najwyższej
1
. 

Pojęcia usług wdrożenia systemu informatycznego, utrzymania, zaprojek-

towania rozwiązań biznesowych są znane. Trudniej zaakceptować technologię 

świadczącą usługi na rzecz użytkownika (SOA). Jednak także ta technologia  

z punktu widzenia przedsiębiorstwa może nie istnieć i być dostarczana jako 

usługa. A usługę można kupić jako np.: 

 IaaS – infrastrukturę jako usługę (ang. Infrastructure as a Service).  

IaaS oznacza udostępnianie mocy obliczeniowej, centrów danych i in-

nych środowisk komputerowych, dostępu do sieci itp.; 

 PaaS – platformę jako usługę (ang. Platform as a Service). PaaS jest 

środowiskiem świadczenia usług na poziomie administracji i zarządza-

nia systemami, serwerami, siecią, bezpieczeństwem informatycznym. 

Polega ona na dostarczaniu kompletnego środowiska dla uruchamiania 

i tworzenia aplikacji; 

 SaaS – oprogramowanie jako usługę (ang. Software as a Service). Wła-

ściciel licencji dostarcza możliwość korzystania z oprogramowania ja-

ko „usługę na żądanie” (ang. service on demand) bądź w innej formie, 

np. na zasadach subskrypcji lub płatności za liczbę jednostek (np. cza-

su). Usługa zawiera rozwój, utrzymanie i obsługę oprogramowania 

oraz system pomocy, szkolenia itp. 

Świadczenie w powyższy sposób usług informatycznych nosi nazwę 

„chmury”. Tego typu usługami zajmuje się na świecie ponad 500 dużych do-

stawców, włączając w to Amazon, Google, IBM, Microsoft, Grupon i Apple.  

W najbliższej przyszłości każdy dostawca usług informatycznych i komunika-

                                                      
1 K. Gabhart, B. Bhattacharya, Service Oriented Architecture (SOA) Field Guide for Execu-

tives, John Wiley & Sons 2008, Chapter 1, SOA Primer. 
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cyjnych (ICT) będzie musiał konkurować na rynku usług informatycznych, 

postrzeganych jako zdalne dostarczanie wartości do użytkownika końcowego  

w podejściu zbliżonym do chmury
2
. Niedługo nie będzie się kupować kompute-

rów i oprogramowania. Dostawcy wprowadzą łatwą usługę IT, opartą na out-

sourcingu wszystkich jej elementów
3
.  

Wciąż jeszcze mniej niż 10% usług informatycznych dla przedsiębiorstw 

oferowanych jest na zasadzie całkowitej chmury. Jednak dzięki temu rozwiąza-

niu klient decydując się na zakup usługi informatycznej, nie kupuje nigdy ca-

łych zdolności produkcyjnych dostawcy. Tak jak w przypadku towaru, kupuje i 

płaci za tyle jednostek i rodzajów usług, ile potrzebuje, zgodnie ze specyfikacją 

zawartą np. w zamówieniu czy w umowie. 

Usługa informatyczna dostarczana jest w zamówionej ilości po uzgodnio-

nej cenie jednostkowej, zgodnie z zamówionymi parametrami. Konfigurowana 

jest ona zgodnie z zapotrzebowaniem klienta w oparciu o oferowane typy usług 

i postrzegana przez klienta jako katalog usług, które zakupił. Odbiorca usługi 

informatycznej nie musi więc rozróżniać jej elementów. Dla niego najważniej-

sze są trzy charakterystyki usługi, tj.: 

 wartość dodana; 

 gwarancja dostawy (ciągłość) przez zapewnienie jakości (parametrów 

dostarczanej usługi); 

 koszt jednostkowy. 

Poniżej podjęto próbę zdefiniowania zakresu usługi informatycznej,  

w pewnym stopniu klasyfikacji usług. Jak wynika z poprzednich rozważań, 

zakres ten jest bardzo rozległy i trudno jednoznacznie wyliczyć wszystkie jego 

elementy. W celu klasyfikacji i zobrazowania złożoności usługi przyjęto dwa 

kryteria: cykl życia usługi oraz komponent usługi informatycznej. Komponenty 

określają warstwę (jak np. w modelu SOA), której dotyczy usługa, zaczynając 

od tej najbardziej oddalonej od użytkownika, czyli infrastruktury, do tej najbliż-

szej, czyli procesów biznesowych. Każda usługa informatyczna wygląda w inny 

sposób w zależności od cyklu jej życia. Wymaga też innych narzędzi, wiedzy  

i postępowania. 

                                                      
2 Cloud Talk: Analysis of the Cloud Market, Business Transformation, and Industry Impli-

cations, Mind Commerce 2011, Chapter 4: Cloud Computing Equals; L. Lachal, Cloud Compu-

ting Fundamentals, Ovum Summit 2010.  

3 Cloud Talk: Analysis of the Cloud Market, Business Transformation, and Industry Impli-

cations, Mind Commerce 2011, Chapter 3: The Cloud Landscape. 
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Tabela 1 

Klasy (zakresy) usługi informatycznej 

Kryterium 1 – cykl życia usługi informatycznej (cykl życia usługi informatycznej różni się od 

cyklu życia projektu, który zamyka się po dwóch pierwszych elementach budowy i dostarcza-

nia rozwiązania) 

1.1. 

Strategia dostarczania 

usługi (ang. Service 

Strategy) 

Usługa informatyczna ma zaspokajać konkretne potrzeby 

biznesowe, wykorzystując w najefektywniejszy sposób 

przeznaczone do tego zasoby. Strategia dostarczania usługi 

zawiera w sobie ogólny projekt usługi 

1.2. 
Projektowanie usługi 

(ang. Service Design) 

Projektowanie i tworzenie pakietu usług, włączając w to 

zasady serwisu, gwarancji oraz implementacji i urucho-

mienia usługi informatycznej. Specyfikacja usługi zawiera 

definicje planów świadczenia usługi, poziomu świadczenia 

usługi, dostępności, zawartości, niezawodności, kosztów, 

zarządzania bezpieczeństwem 

1.3. 

Wdrożenie, uruchomie-

nie usługi (ang. Service 

Transition) 

Uruchomienie usługi w trybie operacyjnym (po okresie 

wdrożenia). Etap polega na skutecznej realizacji pełnej 

usługi i zarządzaniu jej dostarczaniem, włączając w to 

konfigurację, zarządzanie zmianą, wersjonowanie, wdra-

żanie nowych rozwiązań i zarządzanie wiedzą 

1.4. 

Świadczenie usługi 

w trybie operacyjnym 

(ang. Service Operation) 

Celem działania serwisu jest dostarczanie uzgodnionych 

poziomów usług dla użytkowników. Faza ta obejmuje 

procesy, takie jak zarządzanie zdarzeniami, monitorowanie 

zgłoszeń serwisowych, zarządzanie dostępem, zarządzanie 

incydentami i problemami 

1.5. 

Ciągłe udoskonalanie 

usługi (ang. Continual 

Service Improvement)  

Ciągłe doskonalenie usług dotyczy utrzymania wartości 

dla klientów poprzez ciągłe oceny i poprawę parametrów 

usługi: kosztów, jakości i wartości usług, i ogólnej dojrza-

łości podstawowych procesów4 

Kryterium 2 – komponent usługi informatycznej  

2.1. Infrastruktura informatyczna 

2.2. Platforma informatyczna 

2.3. Oprogramowanie 

2.4. Składniki przedsiębiorstwa 

2.5. Usługi systemu informatycznego (SOA) 

2.6. Procesy biznesowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Gabhart, B. Bhattacharya, Service… oraz 

R. Ryan, R. Raducha-Grace, The Business of IT… 

                                                      
4 Itil & ITSM World, www.itil-itsm-world.com/, The Itil and ITSM Directory oraz 

R. Ryan, R. Raducha-Grace, The Business of IT: How to Improve Service and Lower Costs, IBM 
Press, 2010, Chapter 2 – IT Service Lifecycle: Improving Business Performance. 
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Każda usługa składa się z elementów obu wymiarów. Każdy z tych ele-

mentów może być dostarczany wewnątrz organizacji, na zewnątrz, jak i w spo-

sób dla niej niewidoczny. 

2. Świadczenie usług informatycznych w modelu B2B 

Wartość rynku B2B jest większa niż rynku B2C głównie dlatego, że pro-

dukty B2B są o wiele bardziej złożone
5
. Usługa dostarcza wartości dla klien-

tów, jednocześnie ułatwiając im koncentrowanie się na osiąganiu przez korzyści 

biznesowych bez przejmowania odpowiedzialności za konkretne, związane  

z usługą zasoby i ryzyko. Usługa informatyczna świadczona jest przez dostawcę 

poprzez połączenie technologii informatycznych, zasobów ludzkich i procesów. 

Inne usługi informatyczne, zwane usługami wspierającymi, nie są bezpośrednio 

oferowane klientowi, ale wykorzystywane przez dostawcę usług informatycz-

nych jako półprodukty usług z portfolio
6
. 

Sami dostawcy usług informatycznych dzielą się na trzy kategorie, tj.: 

 wewnętrzni – zawsze pojedynczy dostawca działający w ramach jed-

nostki organizacyjnej; 

 usług wspólnych – jednostka wewnętrzna lub zewnętrzna oferująca 

wspólne usługi informatyczne dla więcej niż jednego odbiorcy (np. 

spółek koncernu); 

 zewnętrzni – świadczący usługi informatyczne dla klientów zewnętrz-

nych (o charakterze dedykowanym). 

Wiele organizacji nie posiada jednego typu dostawcy usług informatycz-

nych, ale opiera się na zbiorze kilku dostawców
7
. W modelu B2B każdy z do-

stawców i odbiorców usługi może korzystać z różnego modelu świadczenia 

usług informatyzcnych. Każdy element zakresu usługi informatycznej może być 

dostarczany przez dostawcę innego typu, w kaskadzie poszczególnych pod-

dostawców. Usługa tworzona przez dołączanie wartości kolejnych poziomów 

dostawców staje się bardziej złożona i dostosowana do potrzeb klienta końco-

                                                      
5 F. Kotler, W. Pfoertsch, Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2008, s. 29. 

6 Government Commerce (OGC), Office, ITIL Service Operation, 2011 Edition, TSO 2011, 

Chapter 2 – Service Management as a Practice. 
7 Ibidem. 
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wego. Na początku składa się z prostych, powtarzalnych komponentów, jak np. 

zarządzania identyfikatorami użytkowników czy odnawiania wersji systemu 

operacyjnego na serwerach, instalacji i utrzymywania macierzy dyskowej, za-

pewnienia bezpieczeństwa centrum danych aż do usług zintegrowanego zarzą-

dzania łańcuchem dostaw czy generowania zrównoważonej karty wyników dla 

korporacji. 

3. Konkurencyjność usług informatycznych 

Usługa informatyczna ukierunkowana jest na zaspokojenie potrzeb bizne-

sowych klienta przy akceptowalnym dla obu stron poziomie wydajności i ce-

nie
8
. 

Jak wynika to z powyższych rozważań, z punktu widzenia klienta najważ-

niejsze są trzy charakterystyki usługi, wpływające na jej konkurencyjność na 

rynku B2B. W ich ramach definiuje się następujące wyznaczniki konkurencyj-

ności: 

1. Wartość dodaną. Jest to produkt oferowany klientom, który umożliwia 

osiągnięcie dodatkowych przychodów
9
. Tworzenie wartości usługi dla 

klienta jest kombinacją użyteczności i gwarancji. W przypadku usługi in-

formatycznej na rynku B2B na wartość dodaną składają się m.in.: 

 funkcjonalność oferowana w ramach usługi w celu zaspokojenia okre-

ślonej potrzeby biznesowej
10

; 

 wygoda – możliwość szybkiego zamawiania i dostarczenia usługi in-

formatycznej; 

 adaptacja – zdolność do łączenia i dopasowywania usługi informatycz-

nej oraz jej ilości świadczonej zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem; 

 aktualność rozwiązań – natychmiastowy, łatwy dostęp do najnowszych 

technologii i rozwiązań w świadczeniu usług informatycznych; 

                                                      
8 Ibidem. 

9 A. Olczak, M. Urbaniak, Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Centrum Doradztwa  
i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 212. 

10 The IT Service Management Forum, IT Service Management Based on ITIL®V3 –  

A Pocket Guide, Van Haren Publishing, itSMF International 2007, 3 Lifecycle Phase: Service 
Strategy. 
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 prostota – redukcja komponentów usługi informatycznej z punktu wi-

dzenia użytkownika, niewidoczna technologia, łatwość i intuicyjność 

użytkowania
11

; 

 kompleksowość – podejście całościowe, odpowiadające potrzebom 

biznesu; 

 standaryzacja – jednolite podejście do różnych problemów, standaryza-

cja obsługi (a w efekcie obniżenie kosztów); 

 unikalność – rozwiązania definiowane na miarę i z uwzględnieniem 

specyfiki klienta. 

2. Gwarancja dostawy (ciągłość). Gdy użyteczność definiowana jest jako 

„przydatność do osiągnięcia celu” (ang. fitness to purpose), gwarancję 

określa się jako „przydatność do użytkowania” (ang. fitness to use), na któ-

rą składają się:  

 wysoka sprawność dostarczania usługi, np. dostarczanie usługi 24 go-

dziny, 7 dni w tygodniu w języku odbiorcy i w ciągle udoskonalany 

sposób; 

 niezawodność, np. maksymalna bezawaryjność na poziomie six sigma 

99,99966%
12

; 

 optymalizacja procesów dostawy osiągana przez wdrożenie odpowied-

nich standardów zarządzania;  

 bezpieczeństwo dostawy usług, zapewnione np. przez posiadanie certy-

fikatu bezpieczeństwa informacji ISO 27001; 

 jakość, np. spełnienie normy ISO 9000 przez posiadanie pełnej doku-

mentacji i gwarancji powtarzalności procesów; 

 silna marka gwarantująca wykorzystanie najlepszych praktyk w dostar-

czaniu usług informatycznych
13

.  

3. Koszt jednostkowy. Gwarancja i wartość dodana dostarczanej usługi za-

pewniają optymalizację z punktu widzenia liczby dostaw, zakresu dostaw 

oraz kosztu dostawy. Stąd koszt jednostkowy, a nie całkowity usługi jest 

wyznacznikiem konkurencyjności. Osiąga się go przez: 

                                                      
11 L. Lachal, Cloud Computing… 

12 S. Taghizadegan, Essentials of Lean Six Sigma, Butterworth-Heinemann 2006, Chapter 1 

– Introduction to Essentials of Lean Six Sigma (6σ) Strategies-Lean Six Sigma-Six Sigma Quality 
with Lean Speed. 

13 F. Kotler, W. Pfoertsch, Zarządzanie marką…, s. 48–50. 



 Model B2B świadczenia usług informatycznych – cechy i wyznaczniki… 371 

 wykorzystywanie w budowaniu i dostarczaniu usługi podejść i metod 

gwarantujących osiągnięcie niższych kosztów jednostkowych, np. 

przez stosowanie puli specjalistów tworzących daną usługę i wykorzy-

stanie ekonomii skali; 

 transparentność kosztów dla klienta, umożliwiającą zrozumienie ele-

mentów kosztów, sposobu zarządzania kosztem dostarczania usługi  

i optymalizacji ceny
14

. 

Podsumowanie 

Cechy usług informatycznych świadczonych w modelu B2B oraz charak-

terystyka i postępujące zmiany w sposobie ich dostarczania determinują zacho-

wanie się dostawców i klientów oraz określają wyznaczniki konkurencyjności. 

Inne elementy są brane pod uwagę w przypadku prostszej usługi B2C, inne zaś 

w łańcuchu dostawców usługi złożonej na rynku B2B. Klienci B2B usług in-

formatycznych nie koncentrują się na jednorazowej dostawie, ale na ciągłości  

i pewności dostarczania wysokiej jakości usługi informatycznej, której złożo-

ność nie ma wpływu na organizację konsumenta tej usługi, a jest w pełni zarzą-

dzana przez organizacje sieci dostawców. Duże znaczenie ma także koszt usłu-

gi, postrzegany z perspektywy optymalizacji kosztów dostawy usługi oraz licz-

by jednostek usługi w stosunku do zapotrzebowania z uwzględnieniem ceny za 

dostarczaną jednostkę. 

Obserwowany rozwój rynków globalnych, konieczność optymalizacji 

kosztów i konkurowanie ceną oraz nacisk na upraszczanie procesów produkcyj-

nych i koncentracja przedsiębiorców na produkcie podstawowym pozwalają 

stwierdzić, że przewaga rynku B2B nad B2C w dostarczaniu usług informa-

tycznych będzie się ciągle zwiększać. Jednakże postęp technologiczny, jak  

i w obszarach organizacji procesów dostarczania usług informatycznych mogą 

w przyszłości znacząco wpłynąć zarówno na cechy świadczenia usług informa-

tycznych w modelu B2B, jak i na wyznaczniki ich konkurencyjności, definiując 

je w zupełnie inny sposób. 

                                                      
14 L. Lachal, Cloud Computing…  
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B2B MODEL OF IT SERVICE DELIVERY  

– CHARACTERISTICS AND DETERMINANTS OF COMPETITIVENESS  

Summary 

In B2B model, complex IT services are provided in a network of subsequent sup-

pliers creating value added. From companies’ viewpoint, an IT service is provided more 

often by external providers or by shared services providers in an offshore model. The IT 

infrastructure, platform and software may be provided as an IT service as well as full 

computer systems support for business processes.  

An information service is delivered in the quantity ordered, at an agreed unit price 

and in accordance with the requested parameters. An IT service recipient does not need 

to distinguish between its elements. For him, the most important are three determinants 

of IT services competitiveness: value added, the delivery guarantee (continuity) by 

providing quality (the parameters of the delivered service), unit cost. 

The article describes basic characteristics of information services and how they 

are provided on B2B market, taking into account the determinants of competitiveness. 

Information necessary to prepare the article comes from a literature study and from an 

observation of IT services delivery under B2B process in a branch of global large com-

pany, located in Poland. 

Translated by Izabela Olszewska 
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Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 

E-COMMERCE W POCZCIE POLSKIEJ W ŚWIETLE ROZWIĄZAŃ 

WYBRANYCH ZAGRANICZNYCH OPERATORÓW POCZTOWYCH 

Wprowadzenie 

Internet przyczynił się do stworzenia zasad społeczeństwa informacyjnego, 

czyli do tego, aby tworzenie, dystrybucja i wykorzystanie informacji były dzia-

łalnością znaczącą pod względem politycznym, ekonomicznym i kulturowym. 

Internet ma również szczególne znaczenie w procesie rozwoju biznesu elektro-

nicznego (e-biznesu). Według definicji prof. W. Cellary polega on na: „zastą-

pieniu formalnych i nieformalnych dokumentów papierowych dokumentami 

elektronicznymi i zorganizowaniu obrotu nimi na drodze elektronicznej oraz na 

zorganizowaniu interakcji międzyludzkich za pomocą mediów elektronicznych 

zamiast bezpośrednich spotkań”. Z tym zagadnieniem związane jest również 

pojęcie handlu elektronicznego (e-handlu) rozumianego jako szczególny rodzaj 

przedsięwzięć w zakresie e-biznesu, skupiającego się wokół pojedynczych 

transakcji wykorzystujących sieć jako medium wymiany, obejmującego relacje 

pomiędzy przedsiębiorstwami (business-to-business – B2B) oraz pomiędzy 

przedsiębiorstwem i konsumentem (business-to-consumer – B2C)
1
. 

Natomiast A. Wiganda i A. Picota zwracają uwagę na aspekt wymiany  

w e-handlu. Według tych autorów e-biznes jest dowolną formą wymiany zaso-

                                                      
1 D. Nojszewski, Biznes elektroniczny – czyli jaki?, „E-mentor” 2004, nr 1 (3). 
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bów pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia, dokonywaną przez łącza elektro-

niczne i wymianę informacji z wykorzystaniem multimediów elektronicznych, 

przy czym wymiana ta jest regulowana przez specjalne systemy uzgodnione 

wewnątrz każdej organizacji oraz pomiędzy nimi, jak również przez ogólne 

porozumienia przyjęte na gruncie krajowym bądź zagranicznym. Jego elemen-

tami są: handel elektroniczny, wywiad biznesowy i zdolności technologiczne do 

samoobsługi większości prowadzonych procesów biznesowych. Praktyczne 

zastosowanie wymaga następujących działań:  

 zaangażowania – potrzeba tworzenia efektywnych kosztowo stron ko-

mercyjnych i aplikacji, ukierunkowanych na marketing, reklamę sie-

ciową i specjalizowane narzędzia promocyjne; 

 handlu online – prowadzenie biznesu z mierzalnym i bezpiecznym re-

alizowaniem zamówień; 

 analizy – zrozumienie postaw klientów i motywów kierujących zaku-

pami oraz użyciu tej wiedzy w celu poprawienia jakości świadczonych 

usług
2
. 

Równie ważnym czynnikiem, oprócz samego dostępu do Internetu, jest 

także infrastruktura informacyjna, czyli wszystkie usługi, które mogą być 

świadczone poprzez nowe technologie (ICT). Tworzenie społeczeństwa infor-

macyjnego polega zarówno na promocji nowych rozwiązań technologicznych, 

jak i na dostarczeniu szerokiej gamy usług wraz z ich bezpiecznym wykorzy-

staniem. W związku z tym państwo powinno uwzględnić w swoim prawodaw-

stwie nowe produkty i usługi, aby minimalizować ryzyko wykorzystywania luk 

prawnych
3
. 

1. E-handel w rozwiązaniach pocztowych 

Na rysunku 1 przedstawiono wartość e-handlu w Polsce w latach 2006–

2010. W każdym kolejnym roku obroty zwiększały się, a ich wartość wzrosła 

prawie trzykrotnie. Wagę tego zagadnienia potwierdza fakt, że transakcjami  

                                                      
2 J. Kutkowska, Co kryje się właściwie pod pojęciem e-biznesu, www.wwb.pl. 

3 J. Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne, PWN/Mikom, Warszawa 2008, 

s. 217. 
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w sieci zainteresował się urząd skarbowy, który wprowadził nowe przepisy
4
  

w celu poprawy ściągalności podatków od osób zajmujących się internetowym 

obrotem towarów
5
. 

Można uznać, że polscy operatorzy pocztowi nie wykorzystują w pełni 

szans, jakie niesie ze sobą e-biznes – ich oferta dotyczy przede wszystkim tra-

dycyjnych usług pocztowych. W dalszej części artykułu zaprezentowano usługi 

z wykorzystaniem technik ICT, oferowane przez publicznych operatorów pocz-

towych z Kanady, Nowej Zelandii i Szwajcarii oraz przez Pocztę Polską. 

 

 

Rys. 1. Wartość e-commerce w Polsce (w mld złotych) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raportu E-Commerce 2011. 

                                                      
4 Ustawa o kontroli skarbowej – przepisy dotyczące rachunków bankowych (DzU 2011, 

nr 41, poz. 214). 

5 E. Matyszewska, Internet nie chroni przed zapłatą podatku, „Dziennik Gazeta Prawna” 

2009, nr 231, s. 2–3. 
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2. Usługi oferowane przez Pocztę Polską 

Krajowy operator w zakresie e-commerce oferuje swoim klientom usługę 

E-Przesyłka, która polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu prze-

syłki wyłącznie przez jej wydanie w wyznaczonej placówce pocztowej wskaza-

nej przez nadawcę, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem albo 

przez SMS o możliwości i miejscu jej odbioru
6
. Usługa może być oznaczona 

jako „przesyłka standard” albo „przesyłka za pobraniem”. Za dodatkową opłatą 

można skorzystać z dodatkowych świadczeń, takich jak:  

 ostrożnie; 

 traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością; 

 sprawdzenie zawartości przesyłki przez odbiorcę wraz z dowodem 

sprawdzenia. 

Usługa wprowadzona przez Pocztę Polską może być próbą wdrażania  

e-biznesu do swojej podstawowej działalności, a zarazem odpowiedzią na roz-

wiązanie zaproponowane przez Grupę Kapitałową Integer.pl, a mianowicie 

Paczkomaty InPost, czyli system skrytek pocztowych, służący do odbierania 

paczek przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Należy przy tym zauważyć, że termin 

dostarczenia przesyłki do paczkomatu wynosi dwa dni od momentu nadania, 

podczas gdy Poczta Polska deklaruje termin realizacji w ciągu trzy dni od daty 

nadania. 

Z większego wachlarza usług z obszaru handlu elektronicznego korzystają 

klienci wybranych zagranicznych operatorów pocztowych, stąd warto, aby ope-

ratorzy też zainteresowali się rozwiązaniami zaprezentowanymi w dalszej czę-

ści artykułu. 

3. Usługi oferowane przez zagranicznych operatorów pocztowych 

3.1.  Szwajcaria  

Spośród wybranych krajów najbardziej rozwinięte usługi w zakresie  

e-biznesu zaobserwowano w przypadku szwajcarskiego operatora pocztowego 

                                                      
6 www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=DlaFirmy&DF=Eprzesylka. 
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(Swiss Post). Potencjalny klient w ramach oferowanych możliwości może sko-

rzystać z następujących usług: 

 E-finance – usługa pozwalająca na obsługę transakcji finansowych on-

line. Dostęp do usługi wymaga założenia prywatnego konta. Opłata 

wynosi 3 franki szwajcarskie (CHF) miesięcznie
7
; 

 E-trading – możliwość prowadzenia transakcji giełdowych online. 

Transakcje można prowadzić w trzech walutach na rynku akcji, obliga-

cji i instrumentów pochodnych oraz na 14 giełdach zlokalizowanych  

w Europie i Ameryce Północnej; 

 E-bill – aplikacja opłacania rachunków przy pomocy Internetu. Obec-

nie 259 przedsiębiorstw pozwala na wystawienie e-rachunku, a kolejne 

30 podmiotów wkrótce zaoferuje takie rozwiązanie; 

 PostFinance Apps – aplikacja pozwala na sprawdzenie salda konta, 

przelew środków, sprawdzenie notowań giełdowych czy znalezienie 

najbliższego oddziału pocztowego; 

 Pay in online shops – możliwość dokonywania zakupów w ponad 3 tys. 

sklepów internetowych, za które płatność może być zrealizowana po-

przez e-finance lub kartę PostFinance. 

Poza wymienionymi usługami poczta szwajcarska w ramach e-commerce 

oferuje także: ubezpieczenia pojazdów i nieruchomości (współpraca z Zurich 

Connect), dostęp do oprogramowania w ramach usługi e-finance, projektowa-

nie, wdrożenie i eksploatacja sklepu internetowego dla klientów biznesowych, 

korzystanie z e-logistyki do wysyłania i monitorowania zamówień oraz możli-

wość zakupu znaczków pocztowych online.  

3.2.  Nowa Zelandia  

Inną niż operator szwajcarski formę usług e-handlu zaproponował swoim 

klientom operator nowozelandzki – aplikację API
8
, która składa się z następują-

cych elementów: 

 Twitterbot – usługa pozwala na sprawdzenie statusu przesyłki lub ob-

serwowanie przebiegu etapów przesyłki. W przypadku drugiego roz-

                                                      
7 Zwolnienie z opłat, jeżeli wartość aktywów wynosi minimum 7500 franków szwajcar-

skich. 

8 Tracking API (tracking application programming interface) – interfejs śledzenia opro-

gramowania aplikacji. 
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wiązania użytkownik otrzymuje powiadomienia o każdej zmianie stanu 

zamówienia. Aby korzystać z tej aplikacji, potrzebne jest konto na ser-

wisie oraz podanie numeru zamówienia; 

 Arkusz kalkulacyjny Google
9
 – usługa stworzona w celu śledzenia całe-

go zamówienia, a nie pojedynczych przesyłek. Aplikacja wymaga zain-

stalowania szablonu oraz klucza API, który nadawany jest przez nowo-

zelandzkiego operatora; 

 Wtyczka do WorldPress e-commerce – aplikacja pozwala na spraw-

dzanie realizacji zakupów online. 

New Zealand Post umożliwia również sprawdzenie stanu przesyłki za po-

mocą iPhona, po instalacji darmowego oprogramowania. 

3.3.  Kanada 

W latach 2000–2007 Canada Post wydzieliła ze swojej struktury spółkę 

epost, która zajmowała się bezpłatnym dostarczaniem rachunków online. Jed-

nak w roku 2007 na skutek redukcji kosztów spółka powróciła w struktury or-

ganizacyjne kanadyjskiego operatora pocztowego. W chwili obecnej epost jest 

jedną z usług pocztowych, która pozwala na elektroniczne rozliczenie 200 ro-

dzajów rachunków i dokumentów finansowych, wystawianych przez 100 przed-

siębiorców. Rachunki można opłacić za pośrednictwem epost kartą kredytową 

lub przelewem elektronicznym, albo online – z internetowej strony banku 

współpracującego z kanadyjskim operatorem. 

Inną usługą oferowaną przez kanadyjskiego operatora jest usługa ship-in- 

-a-click, tzn. 5 prostych kroków, które pozwalają wydrukować etykietę na 

paczkę pocztową, przy czym usługa nie wymaga rejestracji i zapamiętania ha-

sła. Należy tylko wpisać adres nadawcy i odbiorcy, wymiary przesyłki, wybrać 

rodzaj przesyłki (priorytet, ekonomiczna), zapłacić za pomocą karty kredytowej 

oraz wydrukować etykietę. Przesyłka może być zrealizowana na terenie kraju, 

do Stanów Zjednoczonych, jak i do innych państw (paczka międzynarodowa).  

Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość założenia bezpłatnego 

pocztowego konta internetowego, w którym rachunki przechowywane są przez 

okres siedmiu lat. Kanadyjski operator umieścił również porady dla mniej za-

awansowanych użytkowników, ułatwiające korzystanie ze skrzynki mailowej.  

                                                      
9 Google spreadsheet template. 



 E-commerce w Poczcie Polskiej w świetle rozwiązań wybranych… 379 

4. Dostęp do Internetu oraz wartość rynku usług e-commerce 

Decyzja Poczty Polskiej dotycząca większego zakresu implementacji  

e-usług do swojej podstawowej działalności powinna uwzględniać wiele aspek-

tów, ale ze względu na ich istotność najważniejsze są trzy z nich, tj. dostępność 

do Internetu, wartość rynku e-commerce oraz ocena finansowa przedsiębior-

stwa. 

W tabeli 1 przedstawiono dostępność do Internetu w Kanadzie, Nowej Ze-

landii, Szwajcarii i Polsce. Jak widać, Polska ma najniższy wskaźnik penetracji 

(przy największej liczbie ludności), jednak należy podkreślić, że jego wartość  

w przeciągu sześciu lat uległa podwojeniu. Ten aspekt należy uwzględnić  

w długookresowej strategii przedsiębiorstwa, gdyż wzrost dostępu do Internetu 

wpływa na wielkość zakupów w sklepach internetowych, a tym samym na wy-

bór firmy kurierskiej, z których usług korzysta potencjalnych klient. 

Tabela 1 

Wskaźniki penetracji w dostępie do Internetu w wybranych krajach 

Kraj 

Liczba ludności 

na koniec  

2011 r. 

Liczba interna-

tów 

Penetracja  

w 2011 r. (%) 

Zmiana  

lata 2005–2011 

(%) 

Kanada 34 030 589 26 960 000 79,2 23 

Nowa Zelandia 4 290 347 3 600 000 83,9 13 

Szwajcaria 7 639 438 6 152 000 80,5 24 

POLSKA 38 441 588 22 452 100 58,4 112 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ITU. 

Wartość kanadyjskiego rynku e-commerce oceniono na około 62,7 mld 

USD, przy czym 8% przedsiębiorstw z sektora prywatnego oraz 16% z sektora 

publicznego wykorzystywało Internet do sprzedaży swoich towarów i usług. 

Natomiast odpowiednio 48 i 82% dokonywało zakupu towarów online. Wartość 

towarów zakupionych przez Internet wzrosła w 2009 roku do 15,1 mld dolarów 
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z 12,8 mld w roku 2007, podczas gdy liczba zamówień – z 70 mln do 95 mln. 

Należy jednak podkreślić, że średnia wartość jednego zamówienia spadła z 183 

do 153 USD. 

Wydatki szwajcarskich gospodarstw domowych na zakup towarów za po-

średnictwem Internetu wyniosły około 3,7 mld CHF, z czego ponad 40% sta-

nowiły wydatki związane z podróżami i zakwaterowaniem
10

. W roku 2010 47% 

osób dorosłych korzystało z Internetu w celu zakupu lub zamówienia towarów, 

w stosunku do 37% w roku 2008. W tym czasie średnia dla krajów Unii Euro-

pejskiej wyniosła odpowiednio 31 i 24%.  

Według Raportu E-commerce 2011 wartość polskiego rynku e-handlu 

oceniono na 17,6 mld zł, podczas gdy eMarketer.com wycenił polski rynek na 

2,2 mld funtów brytyjskich
11

 (ok. 10,7 mld zł). 

Wejście na rynek e-biznesu wymaga poniesienia pewnych kosztów. Posze-

rzenie oferty przez Pocztę Polską w tym zakresie wymaga poddania ocenie 

sprawozdań finansowych publikowanych przez spółkę. Wyniki wybranych 

wskaźników finansowych przedstawiono w tabeli 2. 

Mimo niespełnienia kryterium płynności finansowej, polski operator 

mógłby przeznaczyć część środków pieniężnych na rozszerzenie działalności. 

Innym sposobem jest możliwość zaciągnięcia kredytu, ale kosztem zwiększenia 

zadłużenia, które w badanym okresie było już powyżej zalecanych wartości. 

Poczta Polska jako spółka akcyjna mogłaby również wyemitować nowe akcje, 

ale wiązałoby się to z oddaniem przez Skarb Państwa kontroli nad przedsiębior-

stwem. Ostatnim sposobem byłaby prywatyzacja firmy, co jest tematem new-

ralgicznym, zwłaszcza przy ostatnich zmianach reorganizacyjnych w spółce. 

                                                      
10 Dane za 2008 r. 
11

 www.social-commerce.pl/e-commerce-w-europie/. 
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Tabela 2 

Ocena finansowa działalności Poczty Polskiej w latach 2007–2010 

Wskaźnik Zalecana wartość 2007  2008 200912 2010 

płynności finansowej 1,2–2 – – – – 

płynności gotówkowej 0,1–0,2 + + + + 

ogólnego zadłużenia 0,57–0,67 + + + + 

zadłużenia kapitału wła-

snego 
1–3 OK OK + OK 

ROA maks. 0,01 x x13 0,01 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Poczty Polskiej  

za lata 2007–2010. 

Innym aspektem, który wymaga rozpatrzenia, ale tylko dla polskiego ryn-

ku pocztowego, jest współpraca sklepów internetowych z firmami logistyczny-

mi oraz wybór opcji dostawy. Na rysunku 2 przedstawiono współpracę sklepów 

internetowych z firmami logistycznymi w kwestii dostawy w latach 2008–2010. 

Warto zwrócić uwagę na zmniejszającą się współpracę z Pocztą Polską w bada-

nym okresie, ale nadal jest ona na poziomie większym niż 60% i półtorakrotnie 

większa niż w drugiego w zestawieniu UPS Polska. Powyższa sytuacja może 

wynikać z działalności operatora na terenie całego kraju, a nie tylko większych 

miast, jak w przypadku pozostałych firm uwzględnionych w badaniu. 

                                                      

12 W 2009 r. w wyniku przekształcenia Poczty Polskiej w spółkę akcyjną sprawozdanie fi-

nansowe opublikowano za okres 1.01.2009–31.08.2009. 

13 Oznaczenia: „+”/„–”: powyżej/poniżej zalecanego przedziału, „OK” – w zalecanym 

przedziale, „x” – w latach 2008–2009 Poczta Polska miała stratę na działalności.  
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Rys. 2. Współpraca sklepów internetowych z firmami logistycznymi w latach 2008–

2010 w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów e-commerce z lat 2009–

2011. 

W 2008 roku najbardziej popularną formą dostawy wybieraną przez klien-

tów sklepów internetowych była przesyłka pocztowa, jednak w latach 2009–

2010 większą popularnością cieszyła się przesyłka kurierska (rys. 3). Według 

Raportu E-commerce 2011 wynikało to ze spadku zaufania do Poczty Polskiej 

oraz lepszej jakości usług oferowanych przez pozostałe firmy logistyczne. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Poczta 

Polska

UPS Polska DPD 

Polska

DHL 

Express

GLS 

Poland

Siódemka OPEK InPost

2008 2009 2010



 E-commerce w Poczcie Polskiej w świetle rozwiązań wybranych… 383 

 

Rys. 3. Formy dostawy preferowane przez klientów sklepów internetowych w latach 

2008–2010 w Polsce 

Źródło: na podstawie danych Raportu E-commerce 2011. 

Wartość e-handlu wzrosła w Polsce z 5 mld zł w roku 2006 do 17,6 mld zł 

w roku 2010. W roku 2006 dostęp do Internetu miało w Polsce tylko 35,9% 

gospodarstw domowych, podczas gdy w roku 2010 odsetek ten wynosił już 

63,4%. Należy przy tym podkreślić, że częściej dostęp do Internetu miały ro-

dziny z dziećmi niż rodziny bez dzieci oraz mieszkańcy obszarów miejskich  

w porównaniu z mieszkańcami obszarów wiejskich
14

. 

Poczta Polska mogłaby rozszerzyć swoją działalność w zakresie e-biznesu, 

wykorzystując rozwiązania stosowane w innych krajach, np. dodając do  

E-Przesyłki możliwość jej monitorowania za pomocą aplikacji internetowych, 

a w dalszej perspektywie wprowadzić usługę ship-in-a-click lub e-rachunek. 

Wejście na rynek e-commerce pozwoliłoby Poczcie Polskiej na dodatkowe 

zwiększenie przychodów oraz na częściowe zmniejszenie kosztów, co wpłynę-

łoby na poziom konkurencyjności spółki wobec operatorów alternatywnych po 

                                                      
14 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, 

Główny Urząd Statystyczny, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010, s. 86. 
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likwidacji 1 stycznia 2013 roku obszaru zastrzeżonego, z którego operator pu-

bliczny otrzymuje 66% swoich przychodów. 

E-BUSINESS IMPLEMEMANTION TO POSTAL ACTIVITIES 

ON THE BASIS OF FOREIGN PRACTICE 

Summary 

The paper presents e-business solutions in Swiss, New Zealand and Canadian 

postal operator. The article’s focused on three aspects: Internet accessibility, the value 

of e-commerce in selected countries and the index analysis of Polish Post. 

Translated by Marek Sylwestrzak 



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 723 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 96 2012 

MAREK GNUSOWSKI 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

WPŁYW GLOBALIZACJI  

NA POLSKI RYNEK USŁUG PRAWNICZYCH 

Wprowadzenie 

„Globalizacja” to termin przywoływany niezwykle często i interpretowany 

w bardzo różny sposób w zależności od tego, czy dyskutują o nim ekonomiści, 

socjologowie, psychologowie, czy praktycy biznesu. W roku 1960 Marshall 

McLuhan zaproponował pojęcie „globalnej wioski”, które miało ilustrować 

„kurczenie się” świata w wyniku wprowadzania nowych technologii komunika-

cyjnych. Globalizacja jest główną cechą współczesnych gospodarek i może być 

ona rozumiana jako złożony proces społeczny, polityczny, kulturowy i ekono-

miczny obejmujący wszystkie kraje i społeczeństwa
1
. Procesy globalizacyjne  

w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą podmiotów gospodarczych bez 

względu na ich rozmiary, formę własności czy sektor. Ich łącznym efektem jest 

wzrost presji konkurencyjnej, sprawniejsze działanie rynków i poprawa pozycji 

konsumenta
2
.  

                                                      
1 R. Gilpin, J.M. Gilpin, The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 

21st Century, Princeton University Press, Princeton 2000. 

2 T. Kowalski, M. Gorynia, Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich 

przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2008, nr 1.  
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1. Znaczenie i istota globalizacji 

W ostatnich kilkunastu latach wiele branż krajowych stało się branżami 

globalnymi, a więc ich uczestnikami są przedsiębiorstwa funkcjonujące w spo-

sób zintegrowany w skali świata. O tym, czy branża będzie ewoluować w kie-

runku globalnej decyduje – zdaniem G.S. Yipa – zestaw czynników wyznacza-

jących tzw. potencjał internacjonalizacyjny i globalizacyjny branży, do których 

należy zaliczyć: 

 rynkowe (np. upodabnianie się stylów życia i gustów, pojawienie się 

klientów globalnych i marek światowych, rozwój globalnej reklamy); 

 kosztowe (np. korzyści skali, przyspieszenie tempa innowacji techno-

logicznych, postęp w dziedzinie transportu), konkurencyjne (np. wzrost 

poziomu obrotów handlu światowego, globalne alianse strategiczne, 

wzrost liczby globalnych konkurentów); 

 rządowe (np. znoszenie barier taryfowych i pozataryfowych, denacjo-

nalizacja, prywatyzacja, integracja gospodarcza); 

 dodatkowe (np. rewolucja w informacji i łączności, udogodnienia  

w podróżowaniu)
3
. 

Globalizacja jest szczególnym przypadkiem internacjonalizacji, czyli 

umiędzynarodowienia. Internacjonalizacja zarówno gospodarki, jak i poje-

dynczego przedsiębiorstwa może mieć charakter czynny i bierny
4
. Przejawem 

umiędzynarodowienia gospodarki czy firmy nie jest zatem wyłącznie eksport, 

ale także aktywność importowa.  

Globalizacja usług jest relatywnie nowym zjawiskiem. W ostatnich dwóch 

dekadach zainwestowano ogromne środki w nowoczesne technologie komuni-

kacyjno-informacyjne. Dostawcy pracy opartej na wiedzy mogą prowadzić 

działalność praktycznie w każdym miejscu na świecie. Odległość i czas przesta-

ły być barierami dla nowoczesnych usług biznesowych, profesjonalnych lub 

finansowych. Na rynkach usług prawniczych w wielu krajach (o różnych sys-

temach prawnych) można zaobserwować zmiany będące wynikiem globalizacji, 

które oddziałują na kancelarie prawne. Zmiany te zostały zapoczątkowane przez 

                                                      
3 G.S. Yip, Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996, 

cyt za: T. Kowalski, M. Gorynia, Globalne i krajowe…  

4 B. Jankowska, M. Gorynia, Polska w procesach globalizacji, „Rzeczpospolita”, 

13 czerwca 2008 r. 
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największe kancelarie mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 

Brytanii. Kraje te funkcjonują w systemie prawa Common Law i reprezentują 

dwa największe pod względem internacjonalizacji kancelarii prawnych rynki na 

świecie (wg rankingu The Lawyer „Global 100” najwyżej sklasyfikowana kan-

celaria spoza USA lub Wielkiej Brytanii znalazła się na 82. miejscu). Jednakże, 

wbrew powszechnie panującej opinii, w krajach europejskich amerykański mo-

del zorganizowania kancelarii prawnych nie jest dominujący
5
. W Europie poja-

wiają się częściej hybrydowe formy, będące wynikiem połączenia różnych mo-

deli narodowych
6
.  

Polski rynek usług prawniczych także ulega wpływowi globalizacji (za-

równo w sposób czynny, jak i bierny). Kancelarie działające w Polsce należą do 

światowych organizacji prawniczych, uczestniczą w holdingowych strukturach 

globalnych sieci kancelarii, realizują w Polsce projekty w ramach wielonarodo-

wych działań, w ramach których wiele kancelarii w różnych krajach współpra-

cuje w celu przeprowadzenia jednej globalnej transakcji. Polskie kancelarie 

oferują usługi dotyczące nie tylko rodzimego prawa i gospodarki, ale także in-

westycji zagranicznych
7
, tworząc sieci formalnych i nieformalnych powiązań  

z kancelariami z innych krajów.  

Rosnące umiędzynarodowienie polskiego rynku usług prawniczych po-

twierdzają również dostępne wyniki badania opinii partnerów firm prawniczych 

na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych, prze-

prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska w 2011 roku (tabele 1 i 2)
8
.  

W tabeli 1 przedstawiono pochodzenie kapitału kancelarii. Z badania wy-

nika, że aż 40% największych kancelarii działających na polskim rynku usług 

prawnych posiada kapitał zagraniczny.  

                                                      
5 W modelu amerykańskim dominują następujące cechy: nacisk na specjalizację prawni-

ków, powszechne stosowanie określonych stylów zarządzania, wysoka konkurencyjność i możli-
wość reklamowania usług prawniczych, dążenie do standaryzacji wymagań klientów.  

6 G. Morgan, S. Quack, The Internationalisation of Professional Service Firms: Global 

Convergence, National Path-Dependency or Cross-Border Hybridisation?, w: Professional Ser-

vice Firms (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 24), red. R. Greenwood, R. Sudda-
by, Emerald Group Publishing Limited 2006, s. 403–431. 

7 P. Zimmerman, Specjalizacja – utrwalający się trend na rynku usług prawnych, 
www.prawnik.pl, 12.04.2012. 

8 Opracowanie na podstawie WK index, Badanie opinii partnerów firm prawniczych na te-

mat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych, Wolters Kluwer Polska, 
www.wkindex.wolterskluwer.pl/pdf/WKIndex10.pdf, 12.04.2012. 
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Tabela 1  

Pochodzenie kapitału kancelarii 

 Firma polska Firma zagraniczna Trudno powiedzieć 

Największe kancela-

rie 

60 40 0 

Kancelarie lokalne 100 0 0 

Prawnicy In House 73 20 7 

Źródło: opracowanie na podstawie: WK index… 

W tabeli 2 przedstawiono pochodzenie kapitału obsługiwanych przez pol-

skie kancelarie firm (klientów instytucjonalnych). 

Tabela 2 

Pochodzenie kapitału obsługiwanych firm 

 Firma polska Firma zagraniczna 

Największe kancelarie 55 45 

Kancelarie lokalne 86 14 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Warto zwrócić uwagę na duże różnice występujące pomiędzy dużymi  

a lokalnymi kancelariami (pierwsze obsługują 45% zagranicznych firm,  

a drugie tylko 14%). Oczekiwania ankietowanych prawników dotyczące napły-

wu kapitału zagranicznego są dość ostrożne: 60% uważa, że będzie napływało 

tyle samo co teraz, a 27%, że będzie napływać więcej.  

2. Przyczyny globalizacji rynków usług prawniczych 

Procesy globalizacji rynków usług prawniczych w społeczeństwach rozwi-

niętych gospodarczo rozpoczęły się już w latach 70. XX wieku. Głównymi 

przyczynami tego zjawiska były zmiany popytowe oraz podażowe na rynkach 

usług prawnych oraz zmiany przepisów prawa. Początkowy impuls przyniosły 

zmiany wymagań klientów kancelarii (w większości instytucjonalnych), którzy 
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zaczęli intensywnie prowadzić handlową działalność międzynarodową. 

W pierwszym etapie klienci, którzy zawierali umowy z zagranicznymi kontra-

hentami, potrzebowali porad prawnych dotyczących jurysdykcji danego kraju 

(krajowa kancelaria obsługiwała cały proces wymiany handlowej). Takie roz-

wiązanie mogło rodzić trudności w interpretowaniu przepisów prawnych oraz 

norm leksykalnych w innych państwach, dlatego też w drugim etapie rozwoju 

kancelarie nawiązywały współpracę z zagranicznymi partnerami, co pozwalało 

im lepiej koordynować proces obsługi swoich klientów oraz dążyć do standary-

zacji świadczonych usług. Takie rozwiązanie sprzyjało przepływowi wiedzy 

pomiędzy kancelariami z różnych systemów prawnych. Następnie klienci za-

częli wymagać od prawników holistycznej obsługi, a zwłaszcza umiejętności 

porównywania różnych systemów prawnych (np. podatkowych) i umiejętności 

doradzania, który system jest najbardziej odpowiedni do pomnażania kapitału. 

Proces ten wymagał od prawników intensywnej komunikacji, wymiany wiedzy 

oraz posiadania ekspertów biegłych w przepisach prawnych właściwych dla 

danego kraju. W celu usprawnienia działalności kancelarie zaczęły zakładać 

swoje siedziby w różnych krajach świata. Innymi przyczynami globalizacji po 

stronie podażowej były oszczędności finansowe (np. słynne centra outsourcin-

gowe w Indiach), chęć wprowadzenia za granice menadżerów stosujących 

oczekiwane style zarządzania lub chęć zdobycia prestiżu.  

Duże znaczenie dla rozwoju globalizacji rynków usług prawnych miała 

również unifikacja i harmonizacja przepisów (zarówno prawa publicznego, jak  

i prywatnego), lokalnie (np. w EU) lub nawet globalnie. W efekcie procesy 

globalizacyjne spowodowały, że powoli zanikają lokalne, regionalne czy krajo-

we uwarunkowania i konteksty dotychczas świadczonych usług. Przekraczane 

są zatem bariery nie tylko państwowe i prawne, ale również kulturowe, spo-

łeczne, gospodarcze i językowe. 

3. Wpływ globalizacji na polski rynek usług prawniczych 

W ostatnich latach na polskim rynku usług prawniczych zachodzą ewolu-

cyjne lub rewolucyjne zmiany zarówno po stronie popytu, jak i podaży usług
9
. 

                                                      
9 S. Ciupa, Kooperacja firm prawniczych – szansa na przetrwanie i rozwój małych i śred-

nich kancelarii, www.monitorprawniczy.pl, 10.04.2012. 
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Wiele z nich następuje jako bezpośredni lub pośredni efekt globalizacji prawa. 

Poniżej wymieniono najważniejsze, zdaniem autora, cechy globalizacji mające 

wpływ na branżę usług prawnych. 

1. Zmienia się struktura kancelarii prawnych. Duże kancelarie stają 

się coraz większe, a ich siła rynkowa rośnie
10

. Zwiększa się liczba 

prawników w dużych kancelariach, a konkurencja między nimi 

jest coraz większa. Dzięki globalizacji pogłębiać się może podział 

na prawników świadczących usługi metodą tradycyjną (w małych 

lub średnich kancelariach) oraz na specjalistów pracujących w du-

żych, często międzynarodowych firmach prawniczych i zajmują-

cych się skomplikowanymi dziedzinami prawa, od których wyma-

ga się znajomości co najmniej dwóch języków obcych.  

2. Dostrzegalną zmianą na rynku usług prawniczych w Polsce po 

stronie podaży jest zmiana charakteru i sposobu wykonywania 

zawodu adwokata i radcy prawnego. Prawnicy są coraz powszech-

niej uważani za przedsiębiorców, a nie za profesjonalistów będą-

cych przedstawicielami wolnego zawodu realizującymi określoną 

misję zawodową. W usługach prawniczych zaczęły ścierać się ze 

sobą dwie różne kultury organizacyjne: z jednej strony reprezen-

towane przez rodzimą praktykę profesjonalną, a z drugiej przez 

przedstawicieli zagranicznych inwestorów stosujących w Polsce 

odmienne praktyki włączone w globalne sieci, identyfikujące się 

wyłącznie z biznesem. Za K. Rogozińskim, profesjonalista powi-

nien spełniać następujące warunki
11

: 

 odpowiednio wysokie kwalifikacje; 

 osobowość specjalisty uformowana stosownie do wymagań i oczeki-

wań; 

 formalna przynależność do korporacji; 

                                                      
10 Potwierdzeniem może być analiza rankingów kancelarii prawnych. W Polsce za najbar-

dziej prestiżowe uznawane są rankingi prowadzone przez „Rzeczpospolitą” oraz „Gazetę Praw-

ną”. Najlepsi wyłaniani są wg największej liczby prawników bądź rocznej wielkości obrotu lub 

zysku czy wreszcie największych transakcji obsłużonych przez daną kancelarię. W rankingach 

amerykańskich uwzględnia się dodatkowo „internacjonalizację” danego biura, czyli to, ilu jej 

prawników pracuje poza Stanami Zjednoczonymi i ile przedstawicielstw dana kancelaria posiada 

za granicą.  

11 K. Rogoziński, Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2009, s. 32–33. 
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 świadomość współodpowiedzialności za dobrostan powierzonej pieczy 

profesjonalisty wspólnoty. 

Od prawników jako od przedsiębiorców oczekuje się nie tylko wiedzy, do-

świadczenia i umiejętności zawodowych, ale również umiejętności prowadzenia 

przedsiębiorstwa, konkurowania na rynku i porozumiewania się z otoczeniem. 

Usługi prawne w coraz większym stopniu podlegają standaryzacji i sprzedawa-

ne są jak każdy inny produkt rynkowy. Prawnicy jako przedsiębiorcy wpisują 

się w powszechny schemat adaptacji do zmian, polegający na przejmowaniu 

wzorców z otoczenia biznesowego: „graj jak inni gracze, byś nie wypadł z ryn-

ku”. Wydaje się jednak, że w odniesieniu do usług profesjonalnych najskutecz-

niejszym strategicznie sposobem jest odkrywanie ścisłej zależności między 

usługodawcą a usługą będącą tegoż wyboru potwierdzeniem oraz dążenie do 

perfekcyjności wykonania (czyli uznanie, że jakość usług jest nie tylko spraw-

nością wykonania, ale też kategorią naprowadzającą na wartość)
12

. 

1. Usługi prawnicze stają się w coraz większym stopniu produktem podle-

gającym standaryzacji i sprzedawanym jak towar (tzw. materializacja 

usług). Usługi prawne będą coraz częściej oferowane przez Internet,  

a prawnik może stać się kimś w rodzaju „inżyniera informacji prawni-

czej”
13

. Tendencje te nasilają się w związku z coraz szerszym otwar-

ciem rynku, zwiększeniem możliwości dostępu do zawodu wraz z moż-

liwością wykonywania praktyki na obszarach poszczególnych państw 

przez zagranicznych prawników, zaostrzeniem się konkurencji we-

wnątrzrynkowej (szczególnie przez umożliwienie osobom posiadają-

cym wyższe wykształcenie prawnicze i nieposiadającym uprawnień 

adwokata czy radcy prawnego świadczenia pomocy prawnej, w tym za-

stępstwa procesowego), powstaniem usług substytucyjnych i komple-

mentarnych w stosunku do usług prawniczych (np. ubezpieczenia 

ochrony prawnej, rozwój doradztwa gospodarczego, finansowego i po-

datkowego, dopuszczenie do części rynku usług prawniczych przedsta-

wicieli innych profesji, np. doradców podatkowych, rzeczników paten-

towych)
14

.  

                                                      
12 Ibidem, s. 35. 

13 W. Hermeliński, Cybercourt – przyszłość wymiaru sprawiedliwości, www.palestra.pl, 

Palestra 7-8/2002, 10.04.2012.  

14 S. Ciupa, Kooperacja firm…  
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2. Rosną bariery wejścia na rynek usług prawniczych, które są uwarunko-

wane zarówno posiadaniem odpowiednich kwalifikacji, uprawnień i do-

świadczeń zawodowych, jak i potencjałem usługowym (zakres i rodzaj 

świadczonych usług, a także ich powiązanie z innym usługami pokrew-

nymi lub zaspokajającymi potrzeby i wymagania klientów w związku 

ze świadczeniem usług prawniczych), organizacyjnym (lokalizacja i do-

stępność miejsc świadczenia usług, formy i sposoby świadczenia usług 

itd.), marketingowym (komunikacja z rynkiem, relacje z klientami, po-

strzeganie i znajomość kancelarii na rynku itd.), handlowym (obsługa  

i relacje z klientami, formy i sposoby sprzedaży usług itd.), finansowym 

(zasoby finansowe, ubezpieczenia od odpowiedzialności, gwarancje 

usługowe i finansowe itd.), technicznym (odpowiednie urządzenia, 

sprzęt, wyposażenie itd.), technologicznym (znajomość i korzystanie  

z odpowiednich dobrych praktyk, procedur, procesów itd.)
15

.  

3. Postęp technologiczny i Internet zmieniają kształt wszystkich sektorów 

życia ludzkiego. Telekomunikacja skraca odległości, radio, telewizja  

i informatyka formują nowe „społeczeństwo informatyczne”. Globali-

zacja powoduje, że dzięki środkom komunikacji elektronicznej nie ma 

już znaczenia miejsce wykonania usługi. Kancelarie prawne powinny 

dobrze rozpoznawać nowe trendy technologiczne i posiadać najnowsze 

dostępne urządzenia ułatwiające kontakt z klientami oraz usprawniające 

szybkość obsługi. 

4. Obejmowanie życia społecznego i gospodarczego coraz większą liczbą 

przepisów czyni praktycznie niemożliwym posiadanie kompleksowej 

wiedzy przez pojedynczego prawnika czy nawet małe i średnie kancela-

rie. Wzrasta więc znaczenie specjalizacji zawodowej i w Polsce poja-

wiają się wyspecjalizowane kancelarie, które zdobywają przewagę kon-

kurencyjną nad kancelariami obsługującymi wszystkie rodzaje spraw. 

Dzieje się tak, ponieważ koncentrują się one na doskonaleniu jednej 

wybranej dyscypliny prawa (np. prawa pracy lub prawa upadłościowe-

go), przez co osiągają niespotykany wcześniej poziom merytoryczny 

oferowanych usług. To do nich udają się klienci, którym zależy na uzy-

skaniu pomocy w konkretnej, wybranej dziedzinie. Dzięki sprawnej 

współpracy i sieci powiązań ze specjalistami w innych dziedzinach, 

                                                      
15 Ibidem. 
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kancelarie te nie tracą jednocześnie ogólnego spojrzenia na prawo, uni-

kają natomiast utraty dynamiki będącej efektem łączenia różnych dzie-

dzin prawa. Klient nadal może otrzymać pełen pakiet usług, świadczo-

nych przez kilka współpracujących specjalistycznych kancelarii. Spe-

cjalizacja wymaga dużych struktur, a małe i średnie firmy będą ustępo-

wały miejsca większym. 

5. Nastąpi decentralizacja wymiaru sprawiedliwości, polegająca na coraz 

częstszym wykorzystywaniu przez klientów pozasądowych możliwości 

rozstrzygania sporów, takich jak mediacje, arbitraż itp.
16

 

6. Zauważalną nowością w zakresie popytu na usługi prawnicze jest 

zmiana orientacji rynkowej z podejścia typu „klient szuka prawnika” na 

„prawnik szuka klienta”. Klienci nie przestali poszukiwać prawników  

i korzystać z ich usług, czynią to jednak bardziej zdecydowanie; są co-

raz bardziej aktywni i wymagający, lepiej poinformowani o możliwo-

ściach w tym zakresie i potrafią to spożytkować na swoją korzyść. 

Obecnie problemem dla prawników jest utrzymanie klienta, a nie tylko 

jego znalezienie. Klient niezaspokojony natychmiast odchodzi i prze-

chodzi do konkurencji. Klienci żądają również od prawników pełnej in-

formacji i transparentności. Podejmując decyzje o wyborze prawnika, 

chcą być dobrze poinformowani i mieć gwarancje, że ustalone warunki 

współpracy nie ulegną zmianom, a zamierzony wynik usługi zostanie 

osiągnięty.  

Podsumowanie 

Procesy globalizacyjne mają znaczny wpływ na polski rynek usług praw-

niczych. Dotyczą one głównie zarządzania kancelarią prawną oraz konkurowa-

nia o względy klientów. W Polsce nadal dominuje model jednoosobowej lub 

małej kancelarii prawniczej, jednak coraz więcej prawników pracuje w dużych 

międzynarodowych firmach doradczych. Prawnicy wykonujący zawód w spo-

sób „tradycyjny” w małych i średnich firmach powinni szukać rozwiązań po-

zwalających im przetrwać na konkurencyjnym rynku. Jednym z dostępnych 

wyborów, szczególnie dla małych i średnich kancelarii, jest podjęcie przez nie 

współdziałania (kooperacji) z innymi kancelariami. Zmieniające się realia 

                                                      
16 W. Hermeliński, Cybercourt…  
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świadczenia usług prawnych wymagają korzystania z pomocy innych prawni-

ków, często z zaprzyjaźnionych firm wyspecjalizowanych w danej dziedzinie 

prawa albo osób z innych, zbliżonych profesji. Małe kancelarie powinny przede 

wszystkim skupiać się na utrzymywaniu swoich dotychczasowych klientów,  

a jednocześnie, dzięki określonej specjalizacji, próbować zdobywać nowych. 

Prawnicy powinni akceptować zmiany wynikające z globalizacji prawa i dosto-

sowywać do nich swoją ofertę. Przyszłością rynku jest prawnik biznesowy, 

który nie ogranicza swojej wiedzy i doświadczenia do prawnych zagadnień, ale 

zna też daną branżę czy sektor gospodarki i ma doskonałą wiedzę z zakresu 

ekonomii, finansów i biznesu. Jest w stanie zaoferować nie tylko to, co wynika 

z przepisów prawa, ale także szeroko pojętego biznesu, czyli np. ocenić ryzyko 

podjętych działań inwestycyjnych czy decyzji biznesowych. W każdym przy-

padku prawnicy powinni jednak pamiętać, że nie są wyłącznie przedsiębiorca-

mi, ale także profesjonalistami, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi 

z takiego przyporządkowania.  

INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON POLISH LEGAL 

SERVICES MARKET 

Summary 

In recent years, on the Polish legal services market significant changes can be ob-

served, both supply and demand-led. Most of those changes are caused by globalization 

processes. In the first part, the nature of globalization and the main causes of legal ser-

vices markets globalization were shortly presented. In the main part of paper, major 

factors which might influence polish legal services market were distinguished. The last 

part presents author’s prediction on future of polish legal services market in the light of 

globalization and some additional recommendations for lawyers.  

Translated by Marek Gnusowski 
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ŻEGLARSKIE USŁUGI SZKOLENIOWE  

NA PRZYKŁADZIE OFERTY  

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Wprowadzenie 

W artykule przedstawiono ogólne zasady regulujące rynek szkoleń żeglar-

skich w Polsce, a następnie w sposób syntetyczny zaprezentowano sytuację na 

nim w województwie zachodniopomorskim. W opracowaniu przeanalizowano 

oferty wybranych organizatorów szkoleń żeglarskich działających na tym tere-

nie oraz przedstawiono dające się zaobserwować w ostatnich latach trendy 

związane z tymi usługami. Celem artykułu jest przedstawienie wymogów for-

malnoprawnych dotyczących osób uprawiających żeglarstwo, a także tego, jak 

wygląda oferta podmiotów przeprowadzających szkolenia w tym zakresie. 

Żeglarstwo jest formą turystyki aktywnej zwanej również turystyką kwali-

fikowaną lub specjalistyczną. Oznacza to, że posiada ono pewne cechy szcze-

gólne. W literaturze zalicza się do nich m.in.: konieczność fizycznego i psy-

chicznego przygotowania kondycyjnego, umiejętność posługiwania się sprzę-

tem turystycznym oraz posiadanie pewnego zasobu wiedzy ogólnej
1
. Według 

T. Łobożewicza „turystyka kwalifikowana jest najwyższą formą specjalizacji 

turystycznej. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycz-

                                                      
1 Na podstawie: W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 2007, s. 29. 
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nego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku natu-

ralnym  

i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonych przez 

właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym”
2
.  

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny wzrost liczby 

ośrodków i firm oferujących szkolenia żeglarskie. Wynika to ze zmian w obo-

wiązujących przepisach, które umożliwiły otwarcie rynku szkoleniowego dla 

podmiotów prywatnych. Organizacja kursu bywa sposobem na wykorzystanie 

posiadanej floty jachtów poza sezonem żeglarskim lub próbą poszerzenia grona 

chętnych do czarterowania jachtów przez zwiększenie liczby osób posiadają-

cych uprawnienia żeglarskie.  

1. Ogólne zasady przeprowadzania szkoleń na stopnie żeglarskie 

W Polsce posiadanie patentu żeglarskiego jest wymagane do prowadzenia 

jednostek o długości powyżej 7,5 m. Wynika to z obowiązujących przepisów 

Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Według obowiązują-

cych przepisów dotyczących żeglarstwa jachtowego (DzU z 2006 r. nr 105, poz. 

712 z późn. zmian.) wyróżnia się cztery stopnie żeglarskie: żeglarz jachtowy, 

sternik jachtowy, sternik morski i kapitan jachtowy. Tylko dwa pierwsze wy-

magają odbycia kursu i zdania egzaminu, pozostałe zaś zdobywa się na podsta-

wie udokumentowanego wypływania określonej liczby godzin na wskazanych 

akwenach i pełnienie podczas rejsu określonych funkcji. 

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego wydany na podstawie aktu-

alnie obowiązujących przepisów uprawniona jest do prowadzenia jachtów ża-

glowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlą-

dowych oraz do prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napę-

dem mechanicznym, o długości całkowitej kadłuba do 8,5 m po wodach mor-

skich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej. By uzyskać stopień żegla-

rza jachtowego, należy mieć ukończone 12 lat.  

Osoba posiadająca patent sternika jachtowego ma większe uprawnienia. 

Może ona prowadzić jachty żaglowe bez lub z pomocniczym napędem mecha-

                                                      
2 T. Łobożewicz, Turystyka kwalifikowana, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1983, 

s. 8. 
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nicznym po wodach śródlądowych oraz prowadzić jachty żaglowe bez lub  

z pomocniczym napędem mechanicznym, o długości całkowitej do 12 m po 

wodach Morza Bałtyckiego i innych mórz zamkniętych oraz innych wodach 

morskich w strefie do 20 Mm od brzegu. W tym przypadku wymagane jest 

ukończenie 18 lat
3
. 

W obu opisanych wyżej sytuacjach niezbędne jest ukończenie kursu na 

właściwy stopień żeglarski, a następnie zdanie egzaminu. Jest on przeprowa-

dzany przez Polski Związek Żeglarski (zwany dalej PZŻ) zgodnie z wymaga-

niami egzaminacyjnymi na dany stopień żeglarski. Taki system został zaapro-

bowany przez prezydium PZŻ i zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki 

w dniu 17 czerwca 2008 roku. Opracowano go na podstawie art. 53a ust. 3 

Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (DzU z 2001 r. nr 81, 

poz. 889 z późn. zmian.). System ten uwzględnia zapisy w sprawie szkolenia, 

egzaminowania i wydawania patentów zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (DzU 

z 2006 r. nr 105, poz. 712). 

Kursy żeglarskie mogą być organizowane przez firmę lub ośrodek dyspo-

nujący właściwym sprzętem i kadrą. Zajęcia podzielone na część praktyczną  

i teoretyczną powinny być prowadzone przez instruktora żeglarstwa z licencją 

PZŻ. Wymagania odnośnie do sprzętu różnią się w zależności od stopnia że-

glarskiego. W przypadku kursu na stopień żeglarza jachtowego zaleca się, aby 

praktyczna część szkolenia odbywała się na etapie początkowym na jachtach 

otwartopokładowych typu slup, a w etapie zaawansowanym na jachtach kabi-

nowych typu slup. W przypadku kursu na stopień sternika jachtowego szkolenie 

i egzaminowanie musi się odbywać na pełnopokładowym jachcie balastowym 

z osprzętem i wyposażeniem przystosowanym do żeglugi morskiej.  

Każdy przeprowadzany kurs musi zostać zgłoszony do PZŻ. Wymagane 

jest podanie danych dotyczących kadry szkoleniowej oraz jachtów biorących 

udział w szkoleniu. Po zakończeniu kursu organizator przeprowadza wśród 

uczestników egzamin wewnętrzny i występuje do PZŻ o wyznaczenie terminu 

właściwego egzaminu przeprowadzanego przez Regionalny Zespół Egzamina-

cyjny. Egzamin jest płatny, a jego cenę ustala PZŻ i wynosi ona obecnie 200 zł 

                                                      
3 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglar-

stwa. Jest to rozporządzenie ustawy o kulturze fizycznej (DzU z 1996 r. nr 25, poz. 113), która 
już nie obowiązuje, ale obowiązują wydane na jej podstawie rozporządzenia. 
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za egzamin na stopień żeglarza i 300 zł za egzamin na stopień sternika jachto-

wego. 

Warto zauważyć, że organizator kursu żeglarskiego nie musi posiadać 

żadnej licencji wydawanej przez PZŻ. Należy zaznaczyć, że możliwe jest 

otrzymanie tzw. Żeglarskiej Licencji Szkoleniowej PZŻ, która ma pełnić funk-

cję swoistego „certyfikatu jakości” jako dokument stwierdzający, że posiadają-

ca ją organizacja zajmująca się szkoleniem żeglarskim spełnia wymagania PZŻ. 

Ubiegająca się o nią jednostka musi się wykazać odpowiednią liczbą zorgani-

zowanych kursów oraz zostać pozytywnie zweryfikowana w trakcie wizytacji 

przedstawiciela Komisji Szkolenia PZŻ. Wymagane jest także wniesienie opła-

ty ustalonej przez PZŻ. Uzyskanie licencji uprawnia do posługiwania się jej 

tytułem i oznakami, uczestniczenia w naradach szkoleniowych PZŻ, otrzymy-

wania wszystkich regulaminów i zarządzeń dotyczących prowadzonej działal-

ności szkoleniowej oraz do znalezienia się w wykazie posiadaczy licencji na 

internetowej stronie PZŻ. 

Żeglarska Licencja Szkoleniowa PZŻ nie cieszy się wśród organizatorów 

kursów żeglarskich powodzeniem. Obecnie posiadają ją jedynie dwa ośrodki 

szkoleniowe w Polsce i żaden z nich nie znajduje się w województwie zachod-

niopomorskim. 

2. Usługi w zakresie szkoleń żeglarskich  

w województwie zachodniopomorskim 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego działalność związana  

z żeglarstwem zarządzana jest przez dwa związki żeglarskie (rys. 1), a miano-

wicie:  

 Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski (ZOZŻ) z siedzibą 

w Szczecinie, który swoim działaniem obejmuje powiaty: choszczeń-

ski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamiński, myśliborski, policki, 

pyrzycki, stargardzki, m. Szczecin, m. Świnoujście, wałecki; 

 Koszaliński Okręgowy Związek Żeglarski (KOZŻ) z siedzibą w Kosza-

linie obejmujący swoim działaniem powiaty: białogardzki, drawski, ko-

łobrzeski, koszaliński, m. Koszalin, sławieński i świdwiński. 

Stosunkowo niewielkie wymagania dotyczące organizowania kursów na 

stopnie żeglarskie sprawiają, że zadania tego podejmuje się coraz więcej ośrod-

ków i firm.  
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Rys. 1. Podział terytorialny województwa zachodniopomorskiego na obszary działania 

ZOZŻ i KOZŻ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminy Województwa 

Zachodniopomorskiego w 1997 r.  
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Warto zauważyć, że województwa zachodniopomorskie i pomorskie są je-

dynymi w Polsce, które posiadają odpowiednie akweny do organizowania kur-

sów na stopień sternika jachtowego. Według przepisów szkolenie praktyczne 

podczas tego kursu musi obejmować manewry pod żaglami i na silniku na wo-

dach morskich. Wydawałoby się zatem, że województwo zachodniopomorskie 

znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o liczbę wydanych patentów żeglarskich, 

przynajmniej na stopień sternika jachtowego. Jednak z danych uzyskanych od 

PZŻ wynika, że tak nie jest (tab. 1).  

Dane zaprezentowane w tabeli 1 odnoszą się do liczby patentów żeglar-

skich wydanych w poszczególnych okręgach w latach 2009–2011. Małą aktyw-

ność okręgów zachodniopomorskiego oraz koszalińskiego zobrazowano na 

rysunkach 2 i 3. Jeśli chodzi o liczbę wydawanych patentów na stopień żegla-

rza, to okręg zachodniopomorski nie mieści się w pierwszej dziesiątce (na 38 

uwzględnionych okręgów), a koszaliński nawet w pierwszej dwudziestce. Wy-

żej w rankingu znalazły się okręgi: beskidzki, lubelski czy wielkopolski.  

W czołówce należy wskazać okręgi: warmińsko-mazurski (6124 patenty), war-

szawsko-mazowiecki (3904 patenty), śląski (2682 patenty), pomorski, podlaski, 

suwalski, wrocławski, krakowski czy kujawsko-pomorski. Spośród 32 308 pa-

tentów na stopień żeglarza wydanych w latach 2009–2011 we wszystkich okrę-

gach w Polsce, 574 wydano w okręgu zachodniopomorskim i zaledwie 287 

 w koszalińskim. 

W okręgu zachodniopomorskim więcej wydaje się patentów na stopień 

sternika. W latach 2009–2011 wydano ich 261, co stanowi około 5,24% paten-

tów wydanych ogółem (patenty na stopień żeglarza stanowiły tylko ok. 1,8%). 

Wyżej w rankingu znalazło się tylko pięć okręgów, tj. kaliski, podlaski, pomor-

ski, kujawsko-pomorski i lubuski. 

W okręgu koszalińskim w omawianych latach wydano tylko 34 patenty na 

stopień sternika jachtowego, co stanowi 0,68% patentów wydanych ogółem. 

Zastanawiające jest wysokie miejsce okręgów kaliskiego (822 patenty) czy 

podlaskiego (811 patentów), które nie posiadają dostępu do wód morskich. 

Wynika to z faktu, że ośrodki z różnych województw organizują kursy na stop-

nie żeglarskie na akwenach należących do województw zachodniopomorskiego 

lub pomorskiego, a egzamin przeprowadzany jest przez Regionalny Zespół 

Egzaminacyjny pochodzący z okręgu żeglarskiego przypisanego danemu orga-

nizatorowi i przez tenże zostaje wydany patent. 
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Tabela 1 

Patenty żeglarskie na stopień żeglarza i sternika jachtowego  

wydane w poszczególnych okręgach żeglarskich w latach 2009–2011 

Okręg ż. j. 2009 st. j. 2009 ż. j. 2010  st. j. 2010 ż. j. 2011  st. j. 2011 

1 2 3 4 5 6 7 

beskidzki 281 0 204 2 228 20 

częstochowski 152 11 110 10 97 10 

elbląski 22 6 6 3 25 8 

gorzowski 48 0 89 0 79 0 

jeleniogórski 53 0 57 5 54 19 

kaliski 193 262 140 293 132 267 

koniński 32 0 29 0 37 0 

koszaliński 108 11 92 23 87 0 

krakowski 374 42 336 70 396 18 

krośnieński 166 2 136 19 150 10 

kujawsko-pomorski 259 116 338 116 419 218 

lubelski 281 9 301 1 268 0 

lubuski 181 72 142 118 187 78 

łódzki 216 13 246 12 190 69 

opolski 22 10 22 0 8 0 

pilski 48 3 52 8 47 12 

piotrkowski 125 62 180 75 134 52 

płocki 59 0 25 14 38 0 

podlaski 769 199 783 290 673 322 

pomorski 706 279 763 153 762 228 

przemyski 9 21 1 26 0 0 

radomski 186 4 133 0 158 7 

rzeszowski 131 0 92 0 94 0 

sądecko-podhalański 12 0 23 0 24 0 

słupski 115 8 101 24 107 17 

suwalski 718 0 655 0 655 0 

śląski 985 25 899 108 798 34 

świętokrzyski 125 14 136 25 90 21 

tarnobrzeski 70 43 130 52 78 28 

tarnowski 15 0 15 0 22 16 

toruński 104 20 86 24 130 14 

wałbrzyski 61 27 212 29 212 50 
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1 2 3 4 5 6 7 

warmińsko-mazurski 2001 49 2153 16 1970 18 

warszawsko-mazowiecki 1540 114 1281 58 1083 11 

wielkopolski 211 23 254 4 249 6 

włocławski 31 0 20 0 32 0 

wrocławski 570 20 421 39 379 88 

zachodniopomorski 198 39 143 141 233 81 

Razem: 11 177 1504 10 806 1758 10 325 1722 

Źródło: dane udostępnione przez Polski Związek Żeglarski. 

 

Rys. 2. Patenty na stopień żeglarza wydane w Polsce w latach 2009–2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Polski 

Związek Żeglarski. 
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Rys. 3. Patenty na stopień sternika wydane w Polsce w latach 2009–2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Polski 

Związek Żeglarski. 

Widać więc, że posiadanie korzystnych uwarunkowań geograficznych 

wcale nie przesądza o popularności żeglarstwa i co za tym idzie, liczbie wyda-

wanych patentów. 

W województwie zachodniopomorskim działa kilka ośrodków i firm 
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wanych przez nie kursów, a także dotyczące zdawalności egzaminów przedsta-

wiono w tabeli 2. 
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swoją ofertę, lub działalność ta jest dla nich sposobem na wykorzystanie posia-

danej floty jachtów poza sezonem.  

Należy zaznaczyć, że MOS Centrum Żeglarskie w Szczecinie wykazywało 

się dużą aktywnością w zakresie edukacji i obok Centralnego Ośrodka Żeglar-

skiego w Trzebieży było liderem w organizowaniu kursów na stopień żeglarza. 

Warto zwrócić uwagę na dysproporcje występujące we wskaźniku zda-

walności na stopień żeglarza i sternika jachtowego. W pierwszym przypadku 

średnia zdawalność wyniosła 89,34%, przy czym średnia została wyraźnie zani-

żona przez Kolegium Pływackie, gdzie zdawalność wyniosła 28,57%, podczas 

gdy w innych ośrodkach sięgała często 100%. W przypadku egzaminów na 

stopień sternika jachtowego zdawalność była nieco niższa i średnia wyniosła 

72,8%. 

Tabela 2 

Ośrodki i firmy świadczące usługi szkoleniowe w zakresie żeglarstwa w 2011 roku 

Lp. Organizator Liczba sesji Przystąpiło Zdało 

Żeglarz jachtowy 

1. MOS Centrum 4 42 40 

2. COŻ Trzebież 5 86 84 

3. JKMW Kotwica 2 19 19 

4. Skagen 5 31 30 

5. KŻ Knaga Nowogard 2 15 14 

6. Kolegium Pływackie 1 28 8 

7. AZS Szczecin 1 6 6 

8.  KŻ Morzyczyn 1 17 17 

Ogółem: 21 244 218 

Sternik jachtowy 

1. COŻ Trzebież 6 29 22 

2. MOS Centrum 5 48 28 

3. JK Kotwica 2 14 14 

4.  KŻ Albatros 1 6 6 

5. Skagen 2 8 6 

Ogółem: 16 105 76 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Zachodniopomorskim 

Związku Żeglarskim. 

Cena kursu ustalana jest przez organizatora indywidualnie. Na jej wyso-

kość wpływ mają m.in.: liczba potencjalnych chętnych, czas trwania kursu, 
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ewentualne zakwaterowanie i wyżywienie, materiały dodatkowe (np. książki, 

płyty CD). Można stwierdzić, że oferta jest bardzo zróżnicowana. Ceny kształ-

tują się od 500 do ponad 2500 zł (tab. 3). Prawidłowością jest, że opłata za eg-

zamin i wydanie patentu na stopień żeglarski uiszczana jest osobno i nie jest 

doliczana bezpośrednio do ceny kursu. Warto zauważyć, że co roku pojawiają 

się oferty innych ośrodków szkoleniowych.  

Tabela 3 

Przykładowe ceny kursów żeglarskich 

Nazwa szkoły Miejsce kursu 
Kurs na żeglarza 

jachtowego 

Kurs na sternika 

jachtowego 

Centrum Żeglarskie  

w Szczecinie 
Szczecin 800 zł 900 zł4 

Szkoła Żeglarska Skagen Kamień Pomorski 650–850 zł 750–1000 zł5 

Centralny Ośrodek Żeglarski 

w Trzebieży 

Trzebież 

Szczecin 

1000–1150 zł 

(kurs stacjonarny) 

1000 zł  

(kurs dochodzący) 

1200–1400 zł  

(kurs stacjonarny) 

1000–1200 zł (kurs 

dochodzący) 

Jacht Klub AZS Szczecin Szczecin 1000 zł 1300 zł 

Duch Morza  Świnoujście – 

2199 zł  

(kurs stacjonarny  

z noclegiem  

w pensjonacie)6 

Czaplineckie Bractwo Żeglar-

skie 
Czaplinek 600 zł7 – 

Klub Morski Tramp Mielno 500 zł8 – 

Źródło: opracowanie własne. 

Organizatorzy konkurują między sobą nie tylko odnośnie do cen kursów, 

ale również jeśli chodzi o czasowe dopasowanie kursów do oczekiwań odbior-

ców. Obok tradycyjnych kilkutygodniowych kursów żeglarskich pojawiają się 

oferty intensywnych kursów weekendowych, kursów odbywanych podczas 

                                                      
4 www.centrumzeglarskie.pl. 

5 www.skagen.pl. 

6 www.duchmorza.pl/. 

7 www.bractwo-czaplinek.pl/. 

8 www.tramp.org.pl/. 
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rejsów szkoleniowych lub też obozów żeglarskich, podczas których istnieje 

możliwość zdobycia stopnia żeglarskiego (taka oferta skierowana jest przede 

wszystkim do młodzieży). 

Mimo działań podejmowanych przez poszczególnych organizatorów,  

w województwie zachodniopomorskim nie widać znaczącego wzrostu liczby 

wydawanych patentów. W ciągu ostatnich trzech lat jest ona względnie stała. 

Wygląda na to, że popyt na tego typu usługi jest ustabilizowany. Sytuacja taka 

nie może być spowodowana zbyt małą podażą usług, ponieważ oferta rynkowa 

jest bogata. Przyczyną może być to, że według obowiązujących przepisów część 

jednostek (jachty do 7,5 m długości) mogą prowadzić osoby nieposiadające 

uprawnień. 

Porównując działalność poszczególnych organizatorów kursów, zaobser-

wowano następujące prawidłowości: 

 łączenie kursów z wypoczynkiem i rekreacją, np. obozy, rejsy stażowe, 

wyjazdy pobytowe; 

 elastyczny czas trwania kursów uzależniony od ich intensywności.  

W ofercie organizatorów pojawiają się kursy trwające od jednego 

weekendu do kilku tygodni; 

 kursy nie są organizowane jedynie przez ośrodki i kluby żeglarskie, ale 

także przez firmy prywatne posiadające odpowiedni sprzęt (np. firmy 

czarterujące) lub biura podróży (w przypadku gdy kurs łączony jest  

z rejsem); 

 podstawowym narzędziem komunikacji z potencjalnymi kursantami dla 

większości organizatorów jest Internet. Wszyscy organizatorzy kursów 

posiadają strony internetowe, na których znajdują się ogłoszenia doty-

czące organizowanych kursów, a na wielu z nich zamieszczone są for-

mularze, które pozwalają na zapisanie się na kurs online. 

Podsumowanie 

Choć województwo zachodniopomorskie posiada ogromny potencjał, jeśli 

chodzi o możliwość organizacji kursów na stopnie żeglarskie (uwarunkowania 

przyrodnicze, bogata oferta szkoleniowa), to należy stwierdzić, że pozostaje on 

w dużym stopniu niewykorzystany. W liczbie wydanych patentów na czoło 

wysuwają się województwa nieposiadające akwenów atrakcyjnych żeglarsko.  
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Organizacja kursów jest usługą oferowaną coraz powszechniej. Wynika to 

m.in. z tego, że wymagania formalnoprawne, które muszą być spełnione przez 

organizatora, są stosunkowo niewielkie.  

Odległa pozycja województwa zachodniopomorskiego, jeśli idzie o liczbę 

wydawanych patentów, nie wynika więc z braku kursów, a raczej z braku popy-

tu na nie. Trudno jest jednoznacznie wskazać na przyczynę takiego stanu. Lud-

ność zamieszkująca tereny z wybitnie korzystnymi uwarunkowaniami do upra-

wiania żeglarstwa powinna wykazywać dużą aktywność w tym zakresie, nato-

miast dane statystyczne wskazują, że taka zależność nie występuje. Być może 

jedną z przyczyn jest brak wystarczających działań marketingowych, które  

mogłyby wpłynąć na zwiększenie zainteresowania organizowanymi kursami. 

Dla organizatorów podstawowym narzędziem komunikacji są własne strony 

internetowe, na których zamieszczają informacje o oferowanych usługach. Wa-

dą takiego rozwiązania jest jednak to, że informacja taka dotrze tylko do osoby, 

która jej szuka. Inicjatywa musi więc wyjść poniekąd ze strony potencjalnego 

kursanta. Gdyby reklama była powszechniejsza, być może zainteresowałaby 

większą liczbę osób, nawet takich, które nie miały dokładnie skonkretyzowanej 

potrzeby lub nie wiedziały, jak i gdzie odnaleźć informacje dotyczące kursów. 

Niewątpliwie dla klientów korzystne jest to, że firmy organizujące szkole-

nia żeglarskie, chcąc zaistnieć i utrzymać się na rynku, muszą za sobą konku-

rować. 

Klubom żeglarskim posiadającym dotychczas monopol na prowadzenie 

kursów przybył konkurent w postaci firm czarterujących sprzęt żeglarski. Firmy 

te doskonale zdają sobie sprawę, że im więcej wyszkolonych żeglarzy, tym 

większy popyt na korzystanie z usług czarterowych. 

THE MARKET OF SAIL COURSES IN POLAND  

ON THE EXAMPLE OF WEST POMERANIAN DISTRICT 

Summary 

In the previous years a dynamical growth in number of companies and centers of-

fering sailing courses in Poland can be observed. This is the result of changes in regula-

tions which made organizing sail training easier and more available to privet companies. 
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Nowadays a sailing course can be e.g. a way of efficient management of owned fleet or 

enlarging a number of clients able to charter yachts. 

The article presents what the current regulations in that field are, and how the situ-

ation in the West Pomeranian District looks like. The article gives also the examples of 

some particular offers of courses operators. The current trends in sailing courses market 

have been also considered in the article. 

Translated by Aleksandra Łapko 



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 723 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 96 2012 

DANUTA KUNECKA 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

AKTUALNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA  

ZASOBAMI LUDZKIMI  

W SEKTORZE USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE 

Wprowadzenie 

Zmiany zachodzące na przełomie ostatnich dwóch dekad w systemie opie-

ki zdrowotnej w Polsce w znacznym stopniu wpłynęły na aktualny stan zaso-

bów ludzkich tego sektora. Zmiany restrukturyzacyjne podejmowane wobec 

całego sektora dotyczyły również obszaru zasobów ludzkich. W początkowej 

fazie polegały one przede wszystkim na restrukturyzacji zatrudnienia, polegają-

cej na redukcji zatrudnienia w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej czy 

w ich poszczególnych jednostkach organizacyjnych (np. w pionie administra-

cyjnym). W ostatnich latach natomiast zmiany te są dostrzegane głównie  

w strukturze zatrudnienia przedstawicieli grup medycznych, co prawdopodob-

nie jest wynikiem zmian wprowadzanych w zakresie stosowanych metod i tech-

nik zarządzania zasobami ludzkimi na poszczególnych jego etapach, tj. zmiany 

w procesie pozyskiwania pracowników, motywowania ich czy rozwoju. Zda-

niem autorki, decydującej roli i znaczenia należy upatrywać w sprzyjających 

elastycznym formom zatrudnienia okolicznościom prawnoorganizacyjnym  

w sektorze. Na pewno dotyczy to przedstawicieli grup zawodowych, dla któ-

rych „samodzielność i autonomia” są priorytetem w działaniach zawodowych,  

a zatem dla większości kadr medycznych. Pomimo tego, że proces burzliwych 

zmian w obszarze zasobów ludzkich, związanych z redukcją zatrudnienia  
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w sektorze zdrowia miał miejsce na przełomie wieków, to te, obecnie obserwo-

wane, mogą mieć znaczenie strategiczne. Możliwe, że doprowadzą one do 

zwiększenia skuteczności, a tym samym efektywności procesów zarządczych, 

nie tylko w obszarze zasobów ludzkich, ale i organizacji placówki czy nawet 

sektora opieki zdrowotnej. Celem opracowania jest dokonanie analizy procesów 

zarządczych w odniesieniu do kadr medycznych (grupy lekarskiej i pielęgniar-

skiej), w oparciu o którą wskazano najistotniejsze aktualne problemy, występu-

jące w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze zdrowia. 

1. Charakterystyka kadry medycznej w Polsce 

Zasoby ludzkie są kluczowym elementem każdego systemu opieki zdro-

wotnej
1
. W sektorze zdrowia w krajach Unii Europejskiej zatrudnionych jest 

około 10% jej mieszkańców. Podobnie jest w Polsce. Aby jednak dokonać cha-

rakterystyki aktualnych zasobów kadr medycznych, należy wspomnieć, że 

zgodnie  

z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w sektorze opieki zdrowotnej  

w Polsce w obszarze zasobów ludzkich wyodrębnia się następujące grupy
2
: 

 pracowników działalności podstawowej; 

 pracowników technicznych, ekonomicznych i administracyjnych; 

 pracowników gospodarczych i obsługi. 

Z uwagi na ograniczoną objętość artykułu w dalszej jego części uwagę ba-

dawczą skupiono jedynie na pracownikach działalności podstawowej. Autorka 

postrzega tę grupę jako odgrywającą zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania 

całego sektora, a ponadto w opracowaniu przyjęto założenie, że sformułowane 

w oparciu o analizę kadr medycznych problemy, jako najliczniej reprezentowa-

nej grupy w sektorze, będą najprawdopodobniej powielane także w przypadku 

pozostałych wyodrębnionych grup. 

                                                      
1 W.C. Włodarczyk, A. Domagała, Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, 

postulowane działania, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 2, s. 29–41; B. Buchelt, 

Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i nie-
publicznych ZOZ-ach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 2, s. 73–85. 

2 K. Skowron, Ocena skuteczności metod zarządzania czasem pracy w placówkach służby 

zdrowia, praca doktorska napisana na Politechnice Śląskiej, Gliwice 2011, s. 29, 
www.delibra.bg.polsl.pl/Content/1141/SKOWRON+calosc+doktoratu.pdf. 11.04.2012. 
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Kadra medyczna to przede wszystkim lekarze, stomatolodzy/dentyści, pie-

lęgniarki, położne, ratownicy medyczni, analitycy medyczni, technicy radiolo-

dzy. Szczegółową charakterystykę liczebności wybranych grup zawodów me-

dycznych odnotowywaną w latach 2000–2008 zobrazowano na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Kadra medyczna – wybrane grupy w latach 2000–2008 

Źródło: raport GUS
3
. 

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 1, w ostatnich latach  

w Polsce nie odnotowuje się znaczących zmian w przyroście kadr medycznych, 

co znajduje potwierdzenie chociażby w corocznych raportach dotyczących ab-

solwentów kierunków medycznych. Jednak warto wspomnieć, że wszelkie dane 

statystyczne dotyczące sektora zdrowia w Polsce są niespójne
4
. Przykładem 

tego jest chociażby liczba lekarzy zarejestrowanych w poszczególnych oddzia-

łach izb lekarskich. Dość często podkreśla się w publicznych debatach utrzy-

mywaną na zbliżonym do stałego poziomu liczbę utrzymującą się od kilku lat, 

przy czym odnotowuje się znaczący jej przyrost w danych za rok 2011 (ok. 40 

tys. osób) w zależności od kontekstu wykorzystania takich danych. Trudności  

z wiarygodnym opracowaniem danych dotyczących przedstawicieli zawodów 

                                                      
3 Raport GUS, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r., Warszawa 2008, 

s. 35. www.stat.gov.pl, 11.04.2012. 

4 M. Kautsch, Zarządzanie przy braku punktu odniesienia, Studia i Materiały PSZW, Byd-

goszcz 2010, s. 136–144. 
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medycznych wynikają być może również z faktu, że są one gromadzone przez 

różnego typu instytucje, takie jak pracodawcy, samorządy zawodowe, urzędy 

skarbowe, i w oparciu o nie opracowywane są statystyki. Niemniej jednak 

obecna sytuacja w dwóch najliczniej reprezentowanych grupach, tj. lekarskiej  

i pielęgniarskiej – pomimo przyjęcia nawet najkorzystniejszych danych (rejestry 

prowadzone przez samorządy zawodowe) – nie jest zbyt optymistyczna. Cho-

ciaż na koniec 2011 roku odnotowano około 240 tys. pielęgniarek uprawnio-

nych do wykonywania zawodu oraz około 160 tys. lekarzy, to w przypadku obu 

tych grup liczba ich przedstawicieli w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców jest 

niższa w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Sytuacja taka w ze-

stawieniu z prognozowanymi rosnącymi potrzebami dotyczącymi usług zdro-

wotnych w wyniku starzenia się społeczeństw czy z informacją dotyczącą śred-

niej wieku przedstawicieli kadr medycznych może już mocno niepokoić.  

W Polsce pielęgniarka czynna zawodowo to zazwyczaj osoba powyżej 44. roku 

życia, a lekarz specjalista ma powyżej 50 lat. Osoby do 30. roku życia pozostają 

w zdecydowanej mniejszości (stanowią 6% w przypadku pielęgniarek oraz 11% 

w przypadku lekarzy)
5
, co w dobie znaczących zmian w systemie kształcenia na 

kierunkach już i tak postrzeganych jako trudne może jedynie pogłębić ten stan, 

a brak zdecydowanych kroków na poziomie systemowych rozwiązań grozi ka-

tastrofalnymi skutkami dla całego społeczeństwa i gospodarki kraju. 

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze zdrowia w okresie zmian 

Zmiany zachodzące w systemie opieki zdrowotnej w Polsce determinowa-

ne były przede wszystkim zmianami systemu dystrybucji środków finansowych. 

Skutkiem tego była znacząca ingerencja w działania w ramach funkcji perso-

nalnej
6
, podejmowanej na poziomie poszczególnych placówek ochrony zdro-

wia. Początkowo zmiany te polegały na redukcji zatrudnienia (zmiany ilościo-

we) i najprawdopodobniej umocniły w zarządzających przekonanie, że pracow-

                                                      
5 W.C. Włodarczyk, A. Domagała, Kadry medyczne…, s. 29–41; D. Kunecka, Usługi pielę-

gniarskie jako przykład branży przyszłości, w: Współczesne modele biznesu diagnoza i perspek-
tywy, red. P. Antonowicz, Wydawnictwo WZUG FRUG, Sopot 2011, s. 273. 

6 B. Buchelt, Perspektywa rozwoju funkcji personalnej w jednostkach sektora usług me-

dycznych w Polsce, w: Innowacje organizacyjne w szpitalach, red. J. Stępniewski, P. Karniej, 
M. Kęsy, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 348–359. 
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nicy to przede wszystkim koszty. Ocena tych zmian nie wypada w żadnym uję-

ciu korzystnie. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak systemowego podejścia 

do procesu zarządzania ludźmi. Proces ten w dużej mierze charakteryzowała 

przypadkowość i brak systematyczności działań, które były znacznie zcentrali-

zowane i tak naprawdę odzwierciedlały jedynie „administrowanie” zasobami 

pracowniczymi
7
. Ponadto zmiany te przebiegały dość wolno z powodu znacz-

nego upolitycznienia sektora, które nieco zelżało z racji wzrostu wpływu, jaki 

wywierają zakłady niepubliczne, kierujące się zasadami ogólnorynkowymi
8
. 

Utrwalenie takiego postrzegania procesu zarządzania zasobami ludzkimi znacz-

nie utrudnia skuteczny proces zmian zachodzących obecnie w sektorze zdrowia, 

będących najczęściej wynikiem zmian formy prawnoorganizacyjnej placówki 

(przekształceń w spółki prawa handlowego) lub też jednostkowo zachodzącego 

procesu zmian częstszego wykorzystywania elastycznych form zatrudnienia  

w grupach zawodów medycznych, mających charakter zmian jakościowych, 

ponieważ wymaga on zmian mentalności w kontekście postrzegania pracowni-

ków jako kapitału, a nie jedynie kosztu dla organizacji. Zdaniem autorki zmiany 

te mogą przyczynić się do znaczących (trwałych) zmian w sposobie zarządzania 

zasobami ludzkimi w sektorze zdrowia, ponieważ warunkowane są zarówno 

zmianą postaw, jak i zachowań obu stron zawieranych umów (dotychczasowych 

pracodawców, jak i pracowników). W praktyce w ostatnich latach zarówno  

w grupie lekarskiej, jak i pielęgniarskiej odnotowuje się znaczący przyrost 

„przedsiębiorców”. W roku 2010 na około 160 tys. lekarzy aż 103 tys. miało 

zarejestrowaną własną działalność
9
. W przypadku pielęgniarek na koniec 2011 

roku zarejestrowanych było ok. 19 tys. praktyk (przy czym na koniec 2008 r. 

ok. 15 tys.)
10

. Nie bez znaczenia dla sprawnego procesu wprowadzania obec-

nych zmian w obszarze zarządzaniu zasobami ludzkimi w sektorze zdrowia 

były te, które zaszły w systemie kształcenia zawodowego oraz kształcenia po-

dyplomowego obu grup, co w połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami społecz-

nymi względem grup zawodów medycznych skutkuje wzrostem poziomu ocze-

                                                      
7 J. Jończyk, Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wydawnictwo 

Difin, Warszawa 2008, s. 165–166. 

8 M. Kautsch, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, Studia i Materiały PSZW, 
Bydgoszcz 2011, s. 85. 

9 Rośnie liczba lekarzy – przedsiębiorców, www.deon.pl, 11.04.2012. 

10 Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (2011, 2008): Liczba praktyk pielęgniarskich, 

www.izbapiel.org.pl/index.php?id=231, 11.04.2012. 
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kiwań pracowników w sferze finansowej, jak i pozafinansowej
11

. Dlatego 

w zarządzaniu kadrą medyczną (gdzie pomimo systematycznie zachodzących 

zmian nadal dominuje „mentalność kliniczna”
12

) niezbędne wydają się działa-

nia, które będą jeszcze doskonalsze od dotychczas stosowanych. 

3. Aktualne problemy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 

w sektorze zdrowia 

Tematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi w sektorze zdro-

wia autorka zajmuje się od 2001 roku, początkowo ograniczając się jedynie do 

tematyki związanej z obszarem dotyczącym motywowania czynnych zawodowo 

pielęgniarek/pielęgniarzy. Na przełomie lat 2001–2008 w badaniach tych 

uczestniczyło corocznie około 150 osób. Obserwując środowisko pielęgniar-

skie, w 2007 roku autorka poszerzyła obszar badawczy o zagadnienia związane 

z występowaniem negatywnych zachowań w miejscu pracy oraz zadowole-

niem/satysfakcją z wykonywanej pracy wśród pielęgniarek/pielęgniarzy. Łącz-

nie przebadano wówczas ponad 1500 osób. Uzyskane wyniki skłoniły autorkę 

do zainteresowania się zmianami w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, 

towarzyszącymi czy też będącymi wynikiem zmian restrukturyzacyjnych  

w sektorze zdrowia, do których doszło na przełomie ostatnich trzech lat (2009–

2011). W badaniach tych jako odrębne grupy badawcze sklasyfikowano grupy 

zawodowe: lekarską i pielęgniarską. Szczególną uwagę skupiono na aspektach 

etycznych tego procesu, ponieważ działaniom usprawniającym funkcjonowanie 

organizacyjno-ekonomiczne poszczególnych placówek ochrony zdrowia mogły 

towarzyszyć dylematy powstałe przy wyborach pomiędzy działaniem etycznym 

a opłacalnym. Dominującą metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a na-

rzędziem – autorski kwestionariusz ankiety. Formułując najistotniejsze proble-

my występujące w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, jako swoisty punkt 

odniesienia wykorzystano dotychczasowe opracowania innych autorów.  

W kolejnych etapach badań dotyczących takich obszarów zarządzania ludźmi, 

jak rekrutacja i selekcja, adaptacja zawodowa, szkolenie i doskonalenie zawo-

                                                      
11 S. Ostrowska, Mission Orientem Scorecard w SPZOZ-ach – perspektywa pracownicza, 

w: Zarządzanie zasobami…, s. 55–69. 

12 J. Jończyk, Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w szpitalu publicznym, 

w: Zarządzanie zasobami…, s. 43–54. 
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dowe oraz oceny pracownicze, uczestniczyło łącznie ponad 1200 osób, w tym 

we wszystkich etapach/częściach sondażu diagnostycznego wzięło udział 285 

osób, z czego lekarze stanowili 37,5% ogółu badanych (107 osób), a pielęgniar-

ki/pielęgniarze – 62,5% (178 osób). Dane metryczkowe, tj. forma własności 

zakładu pracy, wielkość podmiotu zatrudniającego, specjalności kliniczne ba-

danych, staż pracy, forma zatrudnienia badanych, wykazują tendencję zbliżoną 

do wyników uzyskiwanych w całym sektorze ochrony zdrowia. Zbliżonych 

rozkładów nie uzyskano jedynie w zakresie danych dotyczących poziomu wy-

kształcenia w grupie pielęgniarek/pielęgniarzy ze względu na to, że uczestni-

kami badania były osoby biorące udział w formach instytucjonalnego kształce-

nia zawodowego i podyplomowego, takich jak specjalizacje pielęgniarskie czy 

studia drugiego stopnia – magisterskie uzupełniające na kierunku pielęgniar-

stwo.  

Formułując swoistą listę aktualnych problemów występujących w procesie 

zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze zdrowia, jako punkty odniesienia 

autorka wybrała kompleksowe badania z tego zakresu, realizowane także przez 

innych badaczy we wcześniejszych latach. Uwzględniono badania Jończyk
13

, 

zrealizowane w latach 2003–2006, oraz Buchelt
14

 – zrealizowane w latach 

2005–2009 (jako dwa odrębne projekty, dotyczące kolejno zarządzania zaso-

bami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej – publicznych, a następnie nie-

publicznych), oraz badania autorki zrealizowane w latach 2009–2011. Pomimo 

upływającego czasu, w procesie zarządzania kadrą medyczną nie odnotowuje 

się znaczących zmian. W badaniach Jończyk wskazano następujące zalecenia
15

:  

 nastawienie na przyszłość (proaktywność); 

 podejście systemowe;  

 traktowanie zarządzania zasobami ludzkimi jako obszaru nastawionego 

na osiąganie celów organizacji i podmiotowe podejście do personelu; 

 podniesienie poziomu działań personalnych, szczególnie w obszarze 

doboru oraz oceny pracowniczej; 

 udoskonalenie działań w obszarze szkoleń i doskonalenia, a także 

awansu zawodowego. 

                                                      
13 J. Jończyk, Zarządzanie…, s. 1–208.  

14 B. Buchelt, Strategiczna…, s. 73–85. 

15 J. Jończyk, Zarządzanie…, s. 171. 
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Zostały one w większości potwierdzone zarówno w badaniach Buchelt
16

, 

jak i autorki. Świadczyć to może o stosunkowo wolnym procesie wdrażania 

jakichkolwiek zmian, wpływającym na aktualny niezadowalający stan, w któ-

rym funkcja personalna realizowana jest jedynie na poziomie administrowania 

posiadaną kadrą. Sytuacja ta stanowi dysonans z deklaracjami na temat rozu-

mienia znaczenia zasobów ludzkich przez kadrę zarządzającą placówkami 

ochrony zdrowia. Jednak świadomość ta nie znajduje odzwierciedlenia w prak-

tyce i nie ma przełożenia na podejmowane działania. Ponadto w obu przypad-

kach zwrócono uwagę na różnice w podejściu do zarządzania zasobami ludzki-

mi, przejawiające się nie tylko w realizacji funkcji personalnej, ale i ich po-

prawności, a tym samym skuteczności działań podejmowanych na różnych eta-

pach tego procesu, zauważalnych w zależności od formy organizacyjno-prawnej 

placówki. Ocena ta korzystniej wypada w zakładach niepublicznych i może 

świadczyć o tym, że przystępują one do realizacji działań z tego zakresu z więk-

szą świadomością czy wręcz stopniem przygotowania do ich wdrożenia, przez 

co i uzyskiwane efekty są lepsze. Może to być również wynikiem tego, że pla-

cówki niepubliczne działają w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi kom-

pleksowo i zdecydowanie częściej prezentują bardziej nowoczesne podejście do 

pracowników. Do tego niezbędne są odpowiednie kompetencje kadry mene-

dżerskiej, zatem może to świadczyć o wyższym poziomie umiejętności zarząd-

czych w tych placówkach.  

Jako najistotniejsze aktualne problemy autorka zdecydowała się wska-

zać: 

 brak przemyślanego i systematycznego (długofalowego) podejścia do 

działań związanych z planowaniem potrzeb kadrowych placówki; 

 dość liczne błędy i niedoskonałości towarzyszące procesowi naboru 

pracowników na stanowiska kierownicze czy wręcz brak procedur  

w przypadku stanowisk szeregowych; 

 brak zainteresowania potrzebami szkoleniowymi pracowników czy ich 

niespójność z innymi etapami procesu zarządczego (ocenami pracow-

niczymi, wynagradzaniem czy systemem motywacyjnym); 

 brak lub obarczony licznymi niedoskonałościami proces formalnych 

ocen pracowniczych.  

                                                      
16 B. Buchelt, Perspektywa…, s. 358–359; idem, Strategiczna…, s. 73–85. 
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Najistotniejszym problemem nadal jednak pozostaje przedmiotowe po-

strzeganie pracowników. W sektorze zdrowia placówki, w których zasoby ludz-

kie identyfikowane są w pełni z posiadanym kapitałem warunkującym przewa-

gę konkurencyjną, należą do zdecydowanej mniejszości, a przeważają te,  

w których pracowników postrzega się jedynie w kontekście generowanych 

przez nich kosztów. Warto szczególnie podkreślić, że wdrażanie jakichkolwiek 

zmian warunkowane jest zawsze odpowiednią postawą kadr je wprowadzają-

cych, dlatego też pierwszym krokiem w działaniach na rzecz niwelowania ja-

kichkolwiek problemów występujących w procesie zarządzania zasobami ludz-

kimi w sektorze zdrowia powinny być zmiany zachowań i postaw reprezento-

wanych przez kierowników różnych szczebli w procesie zarządczym. Za po-

wszechne winny być przyjęte te, bazujące na wzajemnym szacunku względem 

siebie wszystkich uczestników procesu zarządczego, niezależnie od zajmowanej 

pozycji czy pełnionej funkcji. 

Podsumowanie  

Obecnie w sektorze zdrowia w podejściu do pracowników należy 

uwzględnić znaczenie strategiczne zasobów ludzkich eksponujące nie tylko sam 

jego potencjał, ale także i znaczenie, jaki on odgrywa w skutecznym komplek-

sowym procesie zarządzania. Aby móc uzyskać taki stan, konieczne jest odej-

ście od dotychczasowego sposobu jedynie „administrowania” pracownikami na 

rzecz modelu opartego na kilku elementarnych zasadach
17

, warunkujących sku-

teczność procesu zarządzania zasobami ludzkimi nie tylko w sektorze zdrowia, 

takimi jak: 

 traktowanie ludzi nie w kategorii kosztu, ale inwestycji; 

 pełna spójność strategii organizacji z polityką personalną; 

 efektywny system motywowania; 

 stworzenie dogodnych warunków czy wręcz zagwarantowanie pracow-

nikom rozwoju i systematycznego doskonalenia zawodowego; 

 podejścia przyszłościowe, a nie nastawienie jedynie na teraźniejszość. 

Warunkiem determinującym proces zmian pozwalających na zastosowanie 

w praktyce powyższych reguł jest przede wszystkim zmiana mentalności kadry 

                                                      
17 V. Kijowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. No-

we wyzwania, red. M. Kautsch, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2010, s. 266–267. 
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zarządzającej, a ta wymaga, poza odpowiednim poziomem umiejętności kadry 

kierowniczej, po prostu czasu. Może się jednak okazać, że w jednostkowych 

przypadkach w placówkach, w których dotychczas nie podejmowano jakich-

kolwiek prób mających na celu wywołanie pozytywnych zmian w procesie za-

rządzania zasobami ludzkimi i utrwalano sytuacje naganne czy wręcz patolo-

giczne, możliwości marginesu czasowego już nie ma. Dlatego w dalszej per-

spektywie w największym stopniu skorzystają ci, którzy dostrzegą ich koniecz-

ność przed konkurencją i jak najszybciej podejmą decyzję o rozpoczęciu tego 

żmudnego procesu, opracowując na początek działania mające na celu zbudo-

wanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, opartej już w pełni na przedstawio-

nych zasadach, w myśl słów: musi być inaczej, by była szansa na to, żeby było 

lepiej
18

. 

CURRENT PROBLEMS OF HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT IN MEDICAL SERVICES SECTOR IN POLAND 

Summary 

At the turn of last few years, we have witnessed several organizational changes in 

Polish health sector, which in consequence led to substantial changes in the process of 

human resources management. This resulted in both benefits and issues. Due to pre-

vious research interests of an author, this negative impact has brought more of hers 

attention. Therefore the aim of forthcoming paper is an analysis of management 

processes in relation to medical staff (doctors and nurses), which become a basis for 

selection of most important and actual problems seen in the process of human resources 

management in health care sector. It has been possible due to author’s own research 

conducted for this subject in years 2009–2011. 

Translated by Bartosz Musiał 

                                                      
18 M. Kautsch, Restrukturyzacja…, w: Zarządzanie w opiece…, s. 429. 
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Wprowadzenie 

Deagraryzacja, deindustrializacja, tertiaryzacja i serwicyzacja
1
 są główny-

mi prawidłowościami współczesnej rzeczywistości. Sekwencja rozwoju pań-

stwa według twórców trójsektorowej koncepcji gospodarki polega na tym, że 

postępujący rozwój gospodarki prowadzi do zmniejszenia roli sektora I (rolnic-

two), wzrostu, a następnie stabilizacji i spadku roli sektora II (przemysł i bu-

downictwo) oraz umacniania się sektora III (usługi) w tworzeniu wartości PKB. 

Przemiany strukturalne w gospodarkach krajów rozwiniętych postępują w kie-

runku zmiany proporcji między trzema głównymi sektorami gospodarki naro-

dowej, pomiędzy którymi występują skomplikowane, wielokierunkowe relacje 

(w XXI wieku sektor rolniczy i przemysłowy nie może już funkcjonować bez 

usługowego). Wymagają one ściślejszego określenia roli i funkcji usług, w tym 

                                                      
1 Tertiaryzacja interpretowana jest jako „proces zwiększenia znaczenia sektora III usługo-

wego w gospodarce i zwiększania udziału zatrudnienia w tym sektorze w ogólnym zatrudnieniu. 

Z reguły charakteryzuje się szybszym wzrostem zatrudnienia w usługach rynkowych w porówna-

niu z usługami nierynkowymi, finansowanymi z funduszu spożycia zbiorowego oraz szybszym 

wzrostem zatrudnienia w usługach nowego typu w porównaniu z usługami tradycyjnymi”. Por. A. 

Karpiński, Przyszłość rynku pracy w Polsce, Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” PAN, Warsza-

wa 2006, s. 37–38. Z kolei serwicyzacja jest to proces „wzrostu znaczenia usług w gospodarce, 

wyrażającego się zarówno wzrostem udziału sektora III, jak i rozszerzeniem rozmaitych funkcji 

usługowych w pozostałych sektorach”. Por. S.M. Szukalski, Serwicyzacja gospodarki i industria-
lizacja usług, „Handel Wewnętrzny” 2004, nr 4–5, s. 48. 
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usług biznesowych
2
, w gospodarce narodowej. Usługi biznesowe w dużym 

stopniu warunkując postęp ekonomiczny, społeczny i kulturalny, pozostają 

w ścisłym związku z przemianami społeczno-gospodarczymi. Dlatego też eko-

nomiczną funkcję usług biznesowych należy uznać za czynnik niezbędny 

w procesie produkcji i reprodukcji społecznej. Przejawia się to we wszystkich 

fazach procesu gospodarowania: produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. 

Rosnące znaczenie usług biznesowych w trzecim sektorze, a także w całej go-

spodarce narodowej, zadecydowało o podjęciu rozważań na temat tych usług. 

Celem artykułu jest analiza roli i funkcji usług biznesowych w gospodarce na-

rodowej. 

1. Rola usług biznesowych w procesie produkcji i reprodukcji społecznej 

Usługi biznesowe pełnią istotną funkcję w sferze produkcji. Polega ona na 

zapewnianiu dostawy sprawnych środków pracy (np. wynajem sprzętu transpor-

towego i budowlanego, usługi wynajmu maszyn i urządzeń biurowych, w tym 

komputerów), doboru odpowiedniego personelu (np. usługi pośrednictwa pracy) 

i umożliwieniu im regeneracji (np. przez zwiedzanie targów, wystaw). Faza 

podziału z kolei określa, jaka część usług biznesowych przeznaczona jest na 

konsumpcję indywidualną, a jaka na konsumpcję zbiorową. Warto zwrócić 

uwagę, że część potrzeb może być zaspokajana tylko w ramach konsumpcji 

zbiorowej (organizowanie wystaw, targów, reklama) lub w ramach konsumpcji 

zbiorowej i indywidualnej (działalność prawnicza, działalność rachunkowo- 

-księgowa, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i za-

rządzania). Fazą wiążącą produkcję i podział usług biznesowych z ich kon-

sumpcją jest wymiana, w której za pośrednictwem pieniądza dochodzi do 

sprzedaży i zakupu usług. W sferze konsumpcji funkcja usług biznesowych 

polega na przyspieszeniu tempa wzrostu stopy życiowej społeczeństwa, bowiem 

usługi biznesowe w dużym stopniu wpływają na strukturę spożycia. Zaspokoje-

nie potrzeb przez towary może wykształcić w społeczeństwie nowe potrzeby 

zaspokajane przez usługi.  

                                                      
2 W artykule przyjęto szeroką definicję usług biznesowych K. Kłosińskiego i D. Mongiałło, 

zgodnie z którą usługi te obejmują sekcję K według PKD 2004 (sekcja L, M, N według PKD 

2009). Por. K. Kłosiński, D. Mongiałło, Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie 
wieków, „Wiadomości Statystyczne” 2005, nr 12, s. 95. 
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Tabela 1 

Wartość dodana brutto w sekcjach usługowych w Polsce w wybranych latach  

(odsetki wg cen bieżących) 

Sekcja 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Handel i usługi ogółem 63,95  64,56  64,36 63,91 64,58 63,70 64,25 

Usługi bez sekcji handel  

i naprawa pojazdów 

samochodowych 

44,59 45,75 45,57 45,59 46,29 44,88 44,80 

Handel; naprawa pojaz-

dów samochodowych 
19,36 18,81 18,79 18,32 18,29 18,82 19,45 

Transport i gospodarka 

magazynowa  
5,14 5,52 5,70 5,64 5,49 5,62 5,97 

Zakwaterowanie i gastro-

nomia 
1,27 1,22 1,17 1,14 1,18 1,19 1,23 

Działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa 
4,98 4,40 4,57 5,32 5,30 3,93 4,31 

Informacja i komunikacja 3,46 4,31 4,11 4,00 4,13 4,07 3,69 

Obsługa rynku nierucho-

mości 
6,58 6,43 6,36 6,06 6,06 5,64 5,60 

Działalność profesjonal-

na, naukowa i techniczna 
5,07 5,02 5,02 5,06 5,29 5,38 5,11 

Usługi biznesowe łącznie 15,11 15,76 15,49 15,12 15,48 15,09 14,40 

Administrowanie i dzia-

łalność wspierająca 
1,31 1,26 1,34 1,47 1,57 1,67 1,71 

Administracja publiczna  

i obrona narodowa; obo-

wiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

5,43 5,36 5,25 5,14 5,34 5,47 5,34 

Edukacja 5,15 5,15 4,99 4,84 4,80 4,86 4,89 

Opieka zdrowotna i po-

moc społeczna 
2,71 3,56 3,66 3,64 3,77 3,76 3,84 

Działalność związana 

 z kulturą, rozrywką  

i rekreacją 

0,81 0,83 0,69 0,75 0,88 0,89 0,84 

Pozostała działalność 

usługowa 
2,05 2,07 2,10 1,95 1,90 1,84 1,75 

Gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowni-

ków oraz wytwarzające 

produkty na własne po-

trzeby 

0,63 0,62 0,61 0,58 0,58 0,56 0,52 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej 

Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2011, s. 691–693. 



422 Magdalena Majchrzak 

Wynikiem procesu reprodukcji społecznej jest produkcja globalna, będąca 

sumą produkcji całkowitej produktów materialnych i niematerialnych (usług) 

wszystkich podsektorów gospodarki. Do oceny sprawności poszczególnych 

podsektorów, a tym samym i całej gospodarki, może służyć wartość wskaźnika 

wartości dodanej (tab. 1). 

Z danych ujętych w tabeli 1 wynika, że w większości sekcji usługowych 

udział w tworzeniu wartości dodanej wzrastał od roku 2000 do 2010. Tak się też 

działo w sekcjach zaliczanych do usług biznesowych. Interesujący może być 

fakt spadku, w przypadku większości sekcji, udziału w tworzeniu wartości do-

danej w rok po przystąpieniu Polski do UE. Był to rok, w którym być może 

polskie przedsiębiorstwa wzmogły przygotowania do podjęcia walki z konku-

rencyjnymi unijnymi przedsiębiorstwami, a w związku z tym ponosiły koszty 

dostosowania do wymogów prawnych i organizacyjnych.  

W roku 2009 nastąpił spadek udziału w wytwarzaniu PKB większości sek-

cji i tendencja ta została utrzymana w roku 2010, co było skutkiem ogólnoświa-

towego kryzysu gospodarczego i finansowego. Potwierdza to szczególny spa-

dek zanotowany w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. 

Najwyższy udział w tworzeniu wartości dodanej brutto mają usługi bizne-

sowe. W roku 2010 wyniósł on aż 14,40%. Największy udział w tym ma obsłu-

ga rynku nieruchomości (56% w 2010 r.), a najmniejszy informacja i komuni-

kacja. Ten stan rzeczy może być spowodowany możliwością oferowania usług 

biznesowych na duże odległości przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki  

i technologii. Nie wszystkie usługi takie możliwości posiadają. Można jednak 

np. wykonywać usługę pośrednictwa finansowego, korzystając z łączy telefo-

nicznych. 

Podsektor usług biznesowych jest mało podatny na zmiany koniunktury. 

Odnotowano w nim największe spośród wszystkich sekcji zróżnicowanie udzia-

łu w tworzeniu wartości dodanej brutto w latach 2008 i 2010. Warto dodać, że 

w tym samym okresie wzrósł udział sekcji transport i gospodarka magazynowa 

w tworzeniu wartości dodanej. Można to wytłumaczyć faktem, że w okresie 

dekoniunktury przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności rezygnują z usług, które 

wspomagają, a nie warunkują ich działalność. Takimi usługami są usługi bizne-

sowe, czyli np. księgowe, informatyczne, marketingowe. Część z nich przedsię-

biorcy wykonują wtedy samodzielnie. 

Nie zmienia to jednak faktu, że usługi biznesowe są istotnym podsektorem 

gospodarki (tabela 2). 



 Rola i funkcje usług biznesowych w gospodarce narodowej 423 

Tabela 2  

Pracujący w sekcjach usługowych w Polsce w wybranych latach (%) 

Sekcja 2006 2007 2008 2009 2010 

Handel i usługi ogółem 55,63 55,57 56,05 56,57 57,92 

Usługi bez sekcji handel i naprawa po-

jazdów samochodowych 
39,09 38,87 39,12 39,98 41,11 

Handel; naprawa pojazdów samochodo-

wych 
16,54 16,70 16,93 16,59 16,81 

Transport i gospodarka magazynowa  4,92 4,97 5,11 4,95 5,01 

Zakwaterowanie i gastronomia 1,71 1,72 1,82 1,82 1,77 

Działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa 
2,24 2,26 2,35 2,33 2,37 

Informacja i komunikacja 1,41 1,46 1,60 1,67 1,74 

Obsługa rynku nieruchomości 1,15 1,15 1,13 1,16 1,23 

Działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna 
3,36 3,41 3,47 3,57 3,65 

Usługi biznesowe łącznie 5,92 6,02 6,2 6,4 6,62 

Administrowanie i działalność wspie-

rająca 
2,28 2,35 2,41 2,46 2,76 

Administracja publiczna i obrona naro-

dowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

6,46 6,32 6,22 6,61 6,85 

Edukacja 7,62 7,40 7,17 7,34 7,38 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 5,33 5,23 5,18 5,37 5,59 

Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją 
0,95 0,95 0,96 0,99 1,01 

Pozostała działalność usługowa 1,56 1,56 1,61 1,61 1,69 

Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników oraz wytwarzające produk-

ty na własne potrzeby 

0,10 0,09 0,09 0,10 0,06 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny…, s. 222–223, 696. 

Z danych zamieszczonych w tabeli 2 wynika, że usługi biznesowe są jedną 

z niewielu sekcji usługowych charakteryzujących się stałym wzrostem zatrud-

nienia. Wzrost zatrudnienia w tym podsektorze usług wiąże się z postrzeganiem 

go jako nowoczesnego i prestiżowego. Najbardziej dynamicznie wzrasta za-

trudnienie w sekcji najbardziej podatnej na eksternalizację, jaką jest informacja 

i komunikacja, ale wzrost zatrudnienia odnotowano także w sekcji usług profe-

sjonalnych i obsłudze rynku nieruchomości. 

Powyższe rozważania dowodzą, że rozwój podsektora usług należy uznać 

za proces trwały. Dylematem ekonomistów może być jednak odpowiedź na 
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pytanie, czy usługi, w tym usługi biznesowe, nie uczestniczą w tworzeniu 

sztucznej piramidy usług. Z jednej strony bowiem rozrost sektora usług dopro-

wadza to wzrostu cen (im większa liczba pośredników, tym dobra droższe),  

z drugiej jednak – przyczynia się to do tworzenia PKB i nowych miejsc pracy. 

Obniża się jednak wydajność pracowników, na co wskazuje relatywnie mniej-

szy przyrost wartości PKB w relacji do wzrostu zatrudnienia. 

Pomimo tych dylematów, rozwój nowoczesnych podsektorów usługo-

wych, opartych na zaawansowanych technologiach i profesjonalnej wiedzy, 

będzie jedną z tendencji występujących we współczesnych gospodarkach. Pod-

sektor usług biznesowych jest i będzie istotnym obszarem aktywności ludzkiej, 

o czym świadczą spełniane przez niego różnorodne funkcje. 

2. Funkcje gospodarcze usług biznesowych  

Poziom rozwoju podsektora usług biznesowych wpływa na proces rozwoju 

gospodarki narodowej i standard życia społeczeństw. Do funkcji gospodarczych 

podsektora usług biznesowych należy zaliczyć: 

1. Funkcje obsługi procesów wytwórczych. W tym znaczeniu usługi ofero-

wane są jako dodatkowy element dóbr materialnych. Do tej grupy usług 

należy: 

 zapewnienie więzi komunikacyjnej dzięki usługom informatycznym; 

 obsługa e-biznesowa, która jednak nie powoduje ograniczenia biuro-

kracji, czego efektem jest wirtualny przyrost PKB; 

 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzą-

dzania, prawne, rachunkowo-księgowe i inne; 

 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego; 

 pakowanie. 

Omawiane usługi odgrywają zatem rolę: 

 wartościotwórczą – wszystkie świadczone usługi w procesie gospodar-

czym przyczyniają się do wzrostu, w dużej mierze spekulacyjnej, war-

tości dodanej w produkcji rzeczowej i w wymianie. Wartość świadczo-

nych usług jest coraz większa strukturalnie w ogólnej nowej wartości; 

 „akwizycyjną – wiele usług podnosi wartość użytkową produktów, 

a tym samym zadowolenie klientów. Można domniemywać, że klienci 
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niezadowoleni z usług towarzyszących nie kupią ponownie określo-

nych towarów; 

 wspierającą – poprzez usługi dla klientów przedsiębiorstwo może zła-

godzić brak atrakcyjności cenowej danego towaru. Nabywcy są bo-

wiem w stanie usprawiedliwić relatywnie wyższe ceny wyrobów, gdy 

„dodane” zostały do nich usługi pozwalające rozwiązać liczne proble-

my, np. doradztwo w zakresie oprogramowania komputerów; 

 informacyjną – ludzie świadczący usługi mogą gromadzić informacje 

o popycie na towary i związane z nimi usługi, o ich cenach, jakości  

i dystrybucji. Ponadto mają oni okazje do poznania opinii o konkuren-

tach”
3
. 

Warto zwrócić uwagę, że funkcja usług polegająca na obsłudze procesów 

wytwórczych nie mogłaby być realizowana, gdyby nie istniały dobra rzeczowe.  

2. Funkcje bytowe (spełniane przez usługi biznesowe adresowane do indywi-

dualnego odbiorcy). Związane są z zaspokajaniem różnych potrzeb byto-

wych ludności poprzez rozwój takich dziedzin, jak doradztwo prawne lub 

podatkowe. Funkcje te wyrażają się w tzw. usługach bytowych, których 

duże znaczenie wynika z tego, że są one: 

 „niezbędne, a więc trudne do zastąpienia, jakkolwiek w niektórych wa-

runkach i sytuacjach może wystąpić ich ograniczenie przez wzrost po-

ziomu samoobsługi lub tzw. substytucję rzeczową (zastąpienie usługi 

zakupionym lub wypożyczonym przedmiotem); 

 nabywane przez poszczególne osoby, indywidualnych konsumentów 

współtworzących gospodarstwa domowe. Szczególna rola indywidual-

nego nabywcy sprawia, że na pierwszy plan wysuwają się usługi osobi-

ste, uzupełnione usługami rzeczowymi. Te ostatnie odnoszą się do 

przedmiotów stanowiących trwałe wyposażenie gospodarstw domo-

wych, czy bardziej ogólnie się wyrażając – siedlisk życia i pracy czło-

wieka; 

 jakkolwiek podstawowe, to jednak nabywane odpłatnie – z zasobów fi-

nansujących spożycie indywidualne. I chociaż forma odpłatności nie 

                                                      
3 M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1998, s. 74. 
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jest tu najważniejsza, jednakowoż warunkuje nieskrępowany wybór 

usługodawcy”
4
. 

3. Funkcje innowacyjne. Wiążą się z kreowaniem postępu technicznego  

i organizacyjnego. Wzrost związany z usługami biznesowymi, zwłaszcza 

poprzez korzystanie z usług opartych na wiedzy specjalistycznej (tzw. 

knowledge-intensive), stanowi platformę dla rozwijania nowych technolo-

gii oraz tworzenia miejsc pracy. Usługi biznesowe są także źródłem inno-

wacji wychodzących poza zastosowania typowo technologiczne (np. inno-

wacyjne rozwiązania organizacyjne), dzięki którym zwiększają się aktywa 

niematerialne firm oraz wiedza specjalistyczna pracowników. 

4. Funkcje organizatorskie polegają na wskazywaniu podmiotom gospodar-

czym właściwych dróg postępowania, rozwiązań organizacyjnych, praw-

nych i podatkowych. 

Oprócz omówionych wyżej funkcji usług biznesowych na rzecz producen-

tów istotne znaczenie mają również usługi świadczone na rzecz konsumentów, 

wśród których – w zależności od źródła powstawania potrzeb – można wyod-

rębnić funkcje pierwotne (zaspokajające potrzeby podstawowe) i wtórne (za-

spokajające potrzeby wyższego rzędu).  

Usługi biznesowe w zakresie zaspokajania potrzeb podstawowych pełnią 

funkcje: 

 „humanizującą – usługi „przełamują” jednostronny wariant rozwoju 

oparty na postępie technicznym. Usługi są obszarem obejmującym 

przede wszystkim międzyludzkie relacje, spełniają warunek bezpo-

średniego spotkania, co uaktywnia obok higt-tech nowy trend high- 

-touch; 

 kreacyjną (wynikającą w dużym stopniu z niematerialnego charakteru 

usług) – obie strony zaangażowane w świadczenie usługi podejmują 

wysiłek intelektualny polegający z jednej strony na sprecyzowaniu za-

mówienia, a z drugiej strony na jego realizacji; sam akt świadczenia 

usługi ma więc charakter twórczy; 

 

 

                                                      
4 K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, 

s. 45. 
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 melioracyjną – dążenie do poprawy warunków życia poprzez ułatwie-

nia, usprawnienia, wyręczanie i odciążanie, jakie oferują usługi”
5
.  

Z kolei funkcje wtórne realizowane są głównie przez pozostałe usługi biz-

nesowe, a mogą dotyczyć oglądania wystaw, uczestnictwa w targach lub korzy-

stania z usług fotograficznych. 

Usługi biznesowe rozumiane jako przedmiot wymiany rynkowej mogą 

spełniać także funkcje polegające na kształtowaniu równowagi pieniężno- 

-rynkowej poprzez absorbowanie funduszy podstawowych ludności, absorbo-

wanie funduszy swobodnej decyzji oraz kreowanie popytu na dobra i usługi 

komplementarne. Realizacja pierwszej funkcji opiera się na znajomości hierar-

chicznej struktury potrzeb oraz rozpoznaniu rozmiarów funduszy nabywczych, 

co  

w konsekwencji powinno doprowadzić do sprzedaży usług zaspokajających 

podstawowe potrzeby konsumentów. Realizacja drugiej funkcji polega na 

sprzedaży usług tzw. wyższego rzędu oraz na absorbowaniu środków pienięż-

nych pozostałych po zaspokojeniu potrzeb podstawowych. Kreowanie popytu 

na dobra i usługi komplementarne wiąże się natomiast ze sprzedażą usług wy-

zwalających potrzebę zakupu dóbr i usług komplementarnych. 

Do wskazanych funkcji usług należy zaspokajanie różnorodnych, zmien-

nych potrzeb ludzkich. W konsekwencji można dostrzec ewoluowanie sektora 

usług biznesowych, co wynika z przemian demograficznych, społecznych, go-

spodarczych, które scharakteryzował A. Payne
6
. 

Bardzo istotną zmianą jest również postępująca integracja europejska gwa-

rantująca państwom należącym do UE swobodę świadczenia usług, co wyraża 

się m.in. w stopniowej liberalizacji obrotu usługami. Głównym celem UE jest 

dążenie do trwałego i zrównoważonego postępu ekonomicznego i społecznego 

państw członkowskich i stowarzyszonych. Można się spodziewać, że dużą rolę 

w tych dążeniach będą odgrywały usługi biznesowe, tym bardziej że przedsta-

wione wyżej czynniki rozwoju usług świadczą o rosnącym znaczeniu pełnio-

nych przez nie funkcji w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.  

                                                      
5 M. Okulus, Usługi jako czynnik aktywizujący długofalowy rozwój gospodarki, Raporty, 

z. 71, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1998, s. 22; K. Rogoziński, Usługi 
rynkowe…, s. 41. 

6 Zob. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 17–20. 
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3. Wnioski. Perspektywy zmian dynamiki rozwoju podsektora  

usług biznesowych w Polsce 

Usługi biznesowe stanowią ważną część gospodarki rynkowej. Dzieje się 

tak za sprawą włączenia ich do każdego etapu łańcucha wartości, migracji za-

trudnienia z przemysłu wytwórczego do usług ze względu na outsourcing funk-

cji o charakterze usług, a także zmian w systemach produkcyjnych, silniejszej 

konkurencji na rynkach światowych i coraz większej roli wiedzy, co sprzyja 

powstawaniu nowych rodzajów usług.  

Dzięki zastosowaniu technologii teleinformatycznych oraz przechodzeniu 

na bardziej intensywne świadczenie usług za pośrednictwem Internetu usługi 

biznesowe przybierają obecnie nowy kształt. Drogą elektroniczną świadczone 

są już usługi związane z oprogramowaniem komputerowym, pracami badaw-

czo-rozwojowymi, usługi w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i pośrednictwa 

pracy, a także cały wachlarz usług doradczych. Zjawisko to wynika z nowych 

wymagań i oczekiwań klientów, chęci zacieśnienia z nimi więzi, a także możli-

wości ograniczenia kosztów działalności dzięki taniemu tworzeniu i dostarcza-

niu usług oraz wykorzystania ekonomii skali. Istnieje też presja na zwiększenie 

zasięgu rynkowego i rozwój rynków. Pomimo tego, że w Polsce większość 

usług biznesowych świadczą dostawcy krajowi, można się spodziewać zmiany 

tej tendencji. Część usług można bowiem powierzyć usługodawcom zagranicz-

nym na szerzej rozumianym szczeblu europejskim, obejmującym nowe państwa 

członkowskie, a nawet kandydujące (near-shoring), a część świadczyć nawet  

w skali światowej (offshore outsourcing). Europa może osiągnąć wymierne 

korzyści w związku z offshoringiem, pod warunkiem odpowiedniego przygoto-

wania do świadczenia i eksportowania do innych regionów świata, usług o wy-

sokiej jakości. Międzynarodowy offshoring usług biznesowych koncentruje się 

głównie na czynnościach typu back-office (tzn. usługach informatycznych, fi-

nansowych, rachunkowo-księgowych i call-centres), które stanowią zazwyczaj 

wstęp do inwestycji w usługi o większej wartości dodanej. Rozwój technologii, 

dostępność wykwalifikowanych pracowników i towarzyszące temu koszty na 

rynku światowym mogą spowodować, że Polsce będzie coraz trudniej utrzymać 

swoją pozycję w zakresie usług biznesowych, szczególnie o wysokiej wartości 

dodanej (badania i analizy, inżynieria IT). Stanowi to poważne wyzwanie dla 

polskiego rynku pracy, który będzie musiał zapewnić większe możliwości za-

trudnienia na wysoko wykwalifikowanych stanowiskach, zapobiegając przy tym 
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bezrobociu. Silnej konkurencji, w tym zakresie, Polska (podobnie jak cała UE) 

może się spodziewać przede wszystkim ze strony gospodarek posiadających 

komparatywną przewagę pod względem kosztów i kwalifikacji, na rzecz któ-

rych europejski sektor usług biznesowych już utracił wiele miejsc pracy (np. 

Indie). 

W Polsce w ciągu najbliższych lat można spodziewać się dalszego wzrostu 

sektora usług biznesowych, co zdaje się być powiązane z innymi trendami. 

Ekspansji tego sektora można oczekiwać m.in. za sprawą: 

 podejmowania przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw działalności 

usługowej; 

 wzrostu popytu na specjalistyczne ekspertyzy mogące podnieść konku-

rencyjność przedsiębiorstwa; 

 konieczności zaoferowania klientowi ponadstandardowej usługi. Klient 

oczekuje coraz więcej, nie wystarcza już dobrze wykonana podstawo-

wa usługa. Przedsiębiorstwa zatem oferują nie tylko usługi posprzeda-

żowe, ale tworzą wartość dodaną poprzez sprzedaż innym firmom,  

w ramach swojej działalności, specjalistycznej wiedzy z zakresu inży-

nierii lub procesów innowacyjnych; 

 powstania nowego hybrydowego modelu przedsiębiorstwa, prowadzą-

cego działalność wytwórczo-usługową. Zdolność świadczenia dodat-

kowych usług często daje przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną. 

Podobne funkcje spełniają innowacje, które również mogą być stymu-

lowane przez usługi biznesowe; 

 wzrostu znaczenia inżynierii usług zajmującej się systematycznym 

rozwojem i projektowaniem usług, ale także różnymi aspektami zarzą-

dzania operacjami usługowymi i kwestiami związanymi z usługami  

w zakresie ogólnego zarządzania B + R i innowacjami; 

 postępującej w Unii Europejskiej harmonizacji norm dotyczących 

usług, co doprowadzi do ulepszenia specyfikacji i bardziej efektywne-

go rozwoju kolejnych, nowych rodzajów usług; 

 możliwości świadczenia usług biznesowych drogą elektroniczną. W ten 

sposób świadczone są już usługi związane z oprogramowaniem kompu-

terowym, pracami badawczo-rozwojowymi, usługi w zakresie rozwoju 

zasobów ludzkich i pośrednictwa pracy, a także cały wachlarz usług 

doradczych. Zjawisko to wynika z nowych wymagań i oczekiwań 

klientów, chęci zacieśnienia z nimi więzi, a także możliwości ograni-
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czenia kosztów działalności dzięki taniemu tworzeniu i dostarczaniu 

usług oraz wykorzystania ekonomii skali. Pomimo tego, że w Polsce 

większość usług biznesowych świadczą dostawcy krajowi, można się 

spodziewać zmiany tej tendencji. Część usług można bowiem powie-

rzyć usługodawcom zagranicznym na szerzej rozumianym szczeblu eu-

ropejskim, obejmującym nowe państwa członkowskie, a nawet kandy-

dujące (near-shoring), a część świadczyć nawet w skali światowej (off-

shore outsourcing)
7
. 

Polskę, podobnie jak inne kraje UE, już cechuje i będzie cechowała  

w przyszłości określona specjalizacja w świadczeniu usług biznesowych
8
. 

Wielka Brytania specjalizuje się w świadczeniu pozostałych usług biznesowych 

(np. usługi sekretarskie, tłumaczy, organizowanie wystaw i targów), Niemcy  

w zakresie porad prawnych i księgowości, Francja w zakresie usług doradztwa 

personalnego, a Polska w reklamie i pozostałych usługach biznesowych. 

ROLE AND FUNCTIONS OF BUSINESS SERVICES 

IN THE NATIONAL ECONOMY 

Summary 

Structural changes in the economies of developed countries are progressing in the 

direction of changes in the proportions between the three major sectors of national 

economy. between sectors are complex, multidirectional relationships. The agricultural 

sector and industry can no longer function without the service. The national economy 

increasingly important role played by new services, including business services. Those 

conditions for the selection purpose of this paper, which is to analyze the role and func-

tions of business services in the national economy. 

Translated by Magdalena Majchrzak 

                                                      
7 Międzynarodowy offshoring usług biznesowych koncentruje się głównie na czynnościach 

typu back-office (tzn. usługach informatycznych, finansowych, rachunkowo-księgowych i call-

centres). 

8 Zob. A. Fiuk, Usługi biznesowe w krajach Unii Europejskiej, w: Unia Europejska. Inte-

gracja, konkurencyjność, rozwój, red. K. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 332. 
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USŁUGI PRAWNICZE XXI WIEKU 

Wprowadzenie 

Współczesny rynek usług prawniczych w Polsce charakteryzuje się bra-

kiem stabilności, rozregulowaniem i ograniczaniem samorządności zawodowej. 

Z kolei wielość podmiotów świadczących usługi prawnicze wpływa na wystę-

powanie silnej konkurencji i potrzeby walki o pozyskiwanie klientów. Nie pod-

lega wątpliwości, że gwałtowny rozwój technologii informacyjnej (Information 

Technology – IT) nieodwracalnie zmienia kształt dzisiejszych usług prawni-

czych. Co więcej, do odniesienia sukcesu nie wystarcza już tylko bycie profe-

sjonalistą. Niezbędne są jeszcze umiejętności efektywnego zarządzania, posia-

dania wiedzy z zakresu marketingu, negocjowania, a także skutecznego infor-

mowania społeczeństwa o dostępnych usługach i przekonania go o tym, iż za-

sięganie pomocy prawnej nie musi być złem koniecznym, a wręcz przeciwnie – 

może przynosić bezcenne korzyści. Rozważania nad kształtem usług prawni-

czych XXI i wpływu na nie IT będą przedmiotem artykułu.  

Zdefiniowanie pojęcia usługi profesjonalnej, podobnie jak pojęcia usługi, 

nie jest łatwe. W związku z tym w pierwszej kolejności należy zatrzymać się na 

pojęciu usług i jego znaczeniu. 
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1. Teoretyczne ujęcie usług 

We współczesnej literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji, które 

często różnią się od siebie. Według O. Langego usługami są wszystkie czynno-

ści związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludzkich, 

przy czym nie służą one bezpośrednio do wytwarzania przedmiotów
1
. Autor 

zalicza do usług tylko te czynności, które zaspokajają potrzeby ludzkie. Nato-

miast zgodnie z poglądem K. Rogozińskiego „usługa to podejmowane na zlece-

nie, świadczenie pracy i korzyści mające na celu wzbogacenie walorów osobi-

stych lub wolumenu wartości użytkowych, jakimi usługobiorca dysponuje”
2
.  

Z kolei Ph. Kotler twierdzi, że „usługą jest każda czynność lub korzyść zasadni-

czo niematerialna, oferowana przez jedną stronę innej, która w jej efekcie nie 

staje się właścicielem niczego”
3
. Według tego autora usługa związana jest  

z wymianą, która po pierwsze polega na uzyskaniu produktu, z którym wiąże 

się określona wartość użytkowa, a po drugie z wymianą, która powinna być 

korzystna dla obu stron. Kotler w swoich rozważaniach podkreśla, że usługi 

dają nabywcom określone korzyści, mimo że nie stają się oni ich właścicielami.  

Z analizy powyższych zagadnień wynika, że usługi najczęściej traktowane 

są jako pewien proces, czynność, zdarzenie. Najczęściej, ale nie zawsze. Przy-

kładem pojmowania usługi jako rezultatu czynności usługowych jest pogląd 

E. Lipińskiego, który twierdzi, że „usługi we właściwym znaczeniu polegają na 

                                                      
1 O. Lange, Ekonomia polityczna, t. I i II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1978, s. 24; zob.: F. Wiśniewski, Pojęcie i podział usług, w: Ruch prawniczy, ekonomiczny  

i socjologiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965, z. 2, s. 243; J. Mazur, 

Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2002, s. 9; W. Krzyżanowski, Teoria produk-

cji usług, w: Ekonomista Kwartał III/IV 1947, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 
1947, s. 66–101. 

2 K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Po-

znań 2000. 

3 Ph. Kotler, Principles of Marketing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1982, s. 624, cyt. za: 

A. Wróbel, Międzynarodowa wymiana usług, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, 

s. 23. Próbę zdefiniowania działalności usługowej podjął także Cz. Niewadzi, który zalicza do 

usług tylko takie czynności jednostek trudniących się tym zawodowo i przedsiębiorstw specjalnie 

do tego powołanych na zasadzie podziału pracy, które nie są związane bezpośrednio z wytwarza-

niem przedmiotów materialnych. Autor ogranicza pojęcie usług tylko do czynności wykonywa-

nych przez specjalnie powołane do tego instytucje i wyklucza tym samym z pojęcia usług wszel-

kie czynności usługodawców wykonywane w gospodarstwach domowych, jak również realizo-

wane na własną rzecz działania różnych organizacji, zob. Cz. Niewadzi, Usługi w gospodarce 
narodowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975, s. 21. 
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produkcji samoistnych wartości użytkowych, nie posiadających formy material-

nej, służących do zaspokajania odrębnych, samoistnych, wyższych rodzajów 

potrzeb”
4
. Z kolei Ch. Grönroos nazywa usługi „działalnością lub zbiorem dzia-

łalności o mniej lub bardziej niematerialnej naturze, które normalnie, ale nieko-

niecznie, mają miejsce podczas kontaktu klienta z pracownikiem świadczącym 

usługę i/lub fizycznymi zasobami i/lub systemami przedsiębiorstwa usługowe-

go, które zapewniają rozwiązanie problemów klienta”
5
. 

W celu lepszego zrozumienia pojęcia usług warto wskazać ich specyficzne 

cechy, takie jak
6
:
:
 

 niematerialność (usługi nie mogą być oceniane przez nabywców za 

pomocą zmysłów, nie można ich dotknąć ani zobaczyć, są nieuchwyt-

ne); 

 jednoczesność procesu świadczenia i konsumpcji (produkcja i kon-

sumpcja usług odbywa się w tym samym miejscu i czasie, w związku  

z czym produkt usługowy w przeciwieństwie do przedmiotu material-

nego nie może istnieć poza procesem jego produkcji, świadczenia, np. 

usługi fryzjerskie); 

 niejednolitość usług (każda usługa jest inna i nie jest możliwe oferowa-

nie standardowych produktów usługowych);  

 nietrwałość usług (nie jest możliwe składowanie usług i wytwarzanie 

ich na zapas, usługa przemija wraz z zakończeniem jej świadczenia); 

 niemożność nabycia usługi na własność (kupując usługę, nabywca zy-

skuje jedynie prawo używania, skorzystania z określonych świadczeń, 

dostępu, natomiast nigdy nie staje się jej właścicielem, przy czym nie 

                                                      
4 E. Lipiński, Wstęp do rozważań nad problematyką usług w ekonomii politycznej socjali-

zmu, w: Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa 1965, nr 1, s. 196, cyt. za: 

Marketing usług: wybrane aspekty, red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego 2005, s. 22. 

5 Ch. Grönroos, Service Management and Marketing, Managing the Moments of Truth in 

Service Competition, Lexington, Mass. 1990, s. 27, cyt. za: S. Flejterski, R. Kłóska, M. Maj-

chrzak, Usługi w teorii ekonomii, w: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Współczesna 
ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 34.  

6 A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wolters Kluwer, Kraków 

2006, s. 13; zob. B. Filipiak, A. Panasiuk, Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 30–31; A. Tokarz, Ekonomika usług. Przewodnik, Wydaw-

nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2003, s. 26–28; M. Daszkowska, Zarys marketin-
gu usług, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993, s. 15. 
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dotyczy to sytuacji, w której rezultatem wykonania określonej usługi 

jest dobro materialne, np. uszyte ubranie);  

 wysoki udział kapitału ludzkiego, niski kapitał rzeczowy w procesie 

produkcji
7
 (w większości przypadków nie da się oddzielić usługi od 

osoby, która ją świadczy, a jakość usług jest nierozerwalnie związana  

z kwalifikacjami, doświadczeniem i wiedzą usługodawcy); 

 wysoka komplementarność
8
 (usługi uzupełniają inne produkty rynko-

we, inne usługi oraz dobra materialne). 

Podsumowując teoretyczne ujęcie pojęcia usługi, można stwierdzić, iż jest 

ono niejednoznacznie opisywane w literaturze. Biorąc jednak pod uwagę cha-

rakterystyczne cechy usługi, można stwierdzić, że jest ona traktowana jako pro-

dukt niematerialny, wytwarzany w wyniku pracy ludzkiej, dostarczający okre-

ślonych korzyści rynkowych zarówno konsumentom, jak i producentom. Nale-

ży także dodać, że często w rezultacie usługi powstaje dobro materialne, nato-

miast nie to dobro, lecz sama czynność jest przedmiotem transakcji rynkowej
9
.  

2. Usługi prawnicze jako usługi profesjonalne 

Zdefiniowanie usług profesjonalnych
10

, czyli usług najwyższej jakości, 

również sprawia pewne trudności
11

. Według M. Chłodnickiego „usługa profe-

                                                      
7 A. Wróbel, Międzynarodowa wymiana…, s. 31. 

8 A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005, s. 18. 

9 J. Pietras, Bariery naturalne i regulacyjne dla świadczenia usług w skali międzynarodo-

wej, w: A. Szymaniak, Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centres, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 59, cyt. za: A. Wróbel, Między-
narodowa wymiana…, s. 25.  

10 Zgodnie ze schematem klasyfikacji usług Światowej Organizacji Handlu (GNS/W/120) 

usługi profesjonalne (usługi prawnicze, informatyczne, konsultingowe, marketingowe, księgowe, 

usługi lekarzy czy też architektów) stanowią jedną z 12 podstawowych kategorii świadczonych 

usług. Obok usług profesjonalnych WTO wymienia m.in. usługi telekomunikacyjne i łączności, 

finansowe, handlowe, edukacyjne, budowlano-montażowe, turystyczne i podróżnicze. Wśród 

cech usług profesjonalnych wskazuje się fachowość i profesjonalizm usługodawcy, empatię, 

jakość procesu, organizację procesu usługowego, autonomię profesjonalisty, konieczność posia-

dania licencji, etykę, odpowiedzialność przed otoczeniem społecznym, relację o cechach interak-

cji pomiędzy usługodawcą i klientem; zob. B. Iwankiewicz-Rak, Warunki adaptacji marketingu 

firm usług profesjonalnych w organizacjach dochodowych, w: Marketingowa interpretacja usług 

profesjonalnych, czyli od łańcucha do konstelacji wartości, w: Marketing usług profesjonalnych, 
red. K. Rogoziński, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999, s. 40. 
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sjonalna jest to świadczenie profesjonalisty, które dzięki jego unikalnym talen-

tom umożliwia – w procesie interakcji z klientem – stwierdzenie unikatowej 

wiązki korzyści, dającej gwarancję realizacji dzieła zgodnie z oczekiwaniami 

klienta”
12

. K. Rogoziński z kolei dodaje, że wśród kryteriów wyróżniających 

usługi profesjonalne należy wymienić wysokie kwalifikacje zawodowe specjali-

stów, posiadanie wiedzy z jakiejś autonomicznej dyscypliny naukowej (np. 

prawa, medycyny, ekonomii), podkreślenie osobowości profesjonalisty, a także 

nastawienie usług (z reguły) na obsługę sfery biznesu. Ponadto autor wskazuje, 

że specyficzną cechą usług profesjonalnych jest wykonywanie ich w trzech 

podstawowych fazach
13

: 

 faza I – specjalistyczna wiedza, know how, osobowość profesjonalisty
14

 

oraz inne zasoby (np. personel, wyposażenie lokalu); 

 faza II – rozpoznanie problemu i jego realizacja; 

 faza III – rozwiązanie problemu, zastosowania rozwiązania oraz wynik 

wprowadzonych zmian.  

Jedną z kategorii usług profesjonalnych, której będzie poświęcona dalsza 

część rozważań, jest kategoria usług prawniczych. Na samym początku warto 

podkreślić, że rynek usług prawnych w Polsce
15

 jest dość skomplikowany  

i niezrozumiały dla klientów, co z resztą potwierdzają statystyki – aż 85% spo-

łeczeństwa nie odróżnia radcy prawnego od adwokata
16

. Badania pokazują, że 

klienci niechętnie sięgają po porady prawne (poza przypadkiem, kiedy szukają 

wyjścia z impasu), ponieważ nie widzą takiej potrzeby, sądząc, że są w stanie 

                                                                                                                                  
11 K. Rogoziński, Marketing usług profesjonalnych…, s. 11.  

12 M. Chłodnicki, Usługi profesjonalne: przez jakość do lojalności klientów, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 12.  

13 K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2000, 85–88.  

14 Zob. więcej: G. Bartkowiak, Osobowość profesjonalisty wobec wyzwania XXI, w: Mar-

keting usług profesjonalnych. Materiały trzeciej międzynarodowej konferencji 21–22 maja 
2001 r., red. K. Rogoziński, Poznań 2001, s. 37–67.  

15 Wśród charakterystycznych cech polskiego rynku usług prawniczych należy wymienić: 

rozregulowanie i brak stabilności, silną konkurencję, różnorodność podmiotów świadczących 

usługi prawnicze, specjalizację kancelarii, postępującą globalizację, postęp technologiczny, roz-

proszenie – niski poziom kultury prawnej i stosunkowo nieduże zapotrzebowanie na te usługi, 

brak świadomości prawnej klientów odnośnie do potrzeby korzystania z usług prawników; zob. 

D. Hołubiec, Zarządzanie kancelarią prawną. 100 Najważniejszych pytań jak robić to skutecznie, 
Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 33.  

16 Ibidem, s. 27. 
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poradzić sobie indywidualnie lub z pomocą rodziny czy znajomych. Prawnik 

kojarzy im się z zarozumiałym i nadąsanym ekspertem, który wie wszystko,  

a w szczególności, ile kosztują jego usługi i dlaczego są tak drogie. Skąd bierze 

się brak zaufania do prawników i niechęć do korzystania z ich usług? Wydaje 

się, że odpowiedź jest prosta – z braku świadomości prawnej czy braku potrze-

by zasięgania porad prawnych. Przedsiębiorcy również nie dostrzegają korzyści 

płynących z prewencyjnego sięgania po porady prawne, a przecież kluczowe 

jest konsultowanie się z prawnikiem w celu zapobiegania problemom, a nie już 

tylko w celu ich rozwiązywania, na co z resztą często jest już i tak za późno. 

Świadczyć o tym mogą dane wskazujące, że aż 60% mikroprzedsiębiorców 

nigdy nie prosiło prawnika o jakąkolwiek poradę
17

. Badania pokazują także, że 

w ciągu ostatnich 5 lat tylko 14% Polaków korzystało z pomocy prawnej (naj-

częściej notariusza i radcy prawnego), natomiast aż 75% przedsiębiorców nigdy 

nie zatrudniało prawników do pomocy w obsłudze firmy. Szokujące jest także, 

że klienci starają się oszczędzać na prawnikach. Należy jednak zauważyć, że 

21% przedsiębiorców chce przeznaczać na obsługę prawną do 5 tys. zł rocznie, 

57% do 10 tys. zł rocznie oraz 22% powyżej 10 tys. zł rocznie. Polacy uważają, 

że prawnicy zarabiają zbyt dużo i nie powinni zarabiać więcej niż 3–5 tys. zł, 

a najlepsi 5–10 tys. zł. Klienci posiadają zatem środki finansowe, które mogliby 

przeznaczyć na prawników, choć niektórzy sądzą, że wydają na nich zbyt du-

żo
18

. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy się zastanowić, czy w przyszłości 

możliwa jest zmiana tych wyników badań. Wydaje się, że tak, ale konieczne 

jest przekształcenie sposobu myślenia klientów, dostrzeżenie potrzeby korzy-

stania z usług prawniczych oraz korzyści z nich płynących, a także porzucenie 

negatywnych stereotypów i uprzedzeń. Niezbędne jest zwiększenie poziomu 

kultury prawnej całego społeczeństwa. Po głębszych przemyśleniach można 

jednak dojść do wniosku, że sama zmiana postaw klientów nie wystarczy, po-

trzebne jest jeszcze przeobrażenie zachowania samych prawników. 

                                                      
17 Badania Krajowej Izby Radców Prawnych przeprowadzone przez TNS OBOP, cyt. za: 

D. Hołubiec, Zarządzanie kancelarią… 

18 Ibidem, s. 33. 
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3. Współczesne ujęcie usług prawniczych 

Według B. Raczkowskiego „prawnik nie jest już tylko doradcą, nie jest już 

tylko powiernikiem problemów, szczęść i nieszczęść, „panem mecenasem”, 

magiem zazdrośnie uchylającym rąbków tajemnej, niezrozumiałej dla zwykłych 

śmiertelników wiedzy. W szczególności nie jest profesorem pouczającym klien-

ta, jakie jest prawo. Jest partnerem”
19

. Autor ten dla lepszego zobrazowania 

swojej tezy podaje przykład wizyty u szewca, który po obejrzeniu dziurawego 

buta wygłasza mowę na temat jego naprawy, udziela mądrych wskazówek i rad, 

biorąc pod uwagę dorobek orzecznictwa i doktryny, tak abyśmy sami mogli 

sobie ów but naprawić. Raczkowski w swoich rozważaniach dochodzi do bar-

dzo ważnej konkluzji, mianowicie, że dziś zadaniem prawnika jest rozwiązy-

wanie problemów swoich partnerów – klientów (a nie w starym tego słowa 

znaczeniu petentów), podejmowanie za nich decyzji, sprzedawanie rozwiązań 

prawnych, a nie wiedzy prawniczej, bowiem gdyby klient chciał poznać regula-

cje prawne, to poszedłby tam, gdzie tego uczą, czyli na uniwersytet, a nie do 

kancelarii prawnej. Podobnie istotę usług profesjonalnych pojmuje R. Suss-

kind
20

, który uważa, że wartością oferowaną przez prawników na rynku usług 

jest przekształcanie wiedzy w wartość służącą klientom, wykorzystanie do-

świadczenia, know-how oraz przenikliwości w konkretnych sytuacjach poszcze-

gólnych klientów.  

W związku z powyższymi rozważaniami nie trzeba przekonywać, że dzi-

siejszy rynek usług prawniczych diametralnie różni się od tego z lat 90. Ubieg-

łego wieku. Dziś nie wystarczy już być profesjonalistą. Trzeba jeszcze wie-

dzieć, jak dotrzeć z posiadaną wiedzą do odpowiedniego klienta. I tu niezbędna 

jest znajomość narzędzi marketingu, zarządzania zespołami ludzkimi (czasem, 

dokumentacją), negocjowania, tworzenia i wdrażania strategii rozwoju
21

, anali-

zowania sytuacji rynku, wybór specjalizacji, umiejętność pozyskiwania i utrzy-

                                                      
19 B. Raczkowski, Kim powinien być prawnik, „Mida” 2011, nr 6, s. 22–23.  

20 R. Susskind, Koniec świata prawników? Współczesny charakter usług prawniczych, Ofi-

cyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 155. 

21 Szczegółowe informacje na temat formułowania i wdrażania strategii rozwoju można 

przeczytać na blogu prowadzonym przez adiunkta z Katedry Prawa Finansowego na Wydziale 

Prawa i Administracji w Poznaniu dr. Ryszarda Sowińskiego: NowoczesnaKancelaria.pl; zob. też: 

R. Sowiński, Budujemy strategie kancelarii prawnej, „ Mida” 2011, nr 4, s. 46–47; idem, Strate-

gia branżowa kancelarii prawnej, „Mida” 2011, nr 6, s. 54–56; idem, Zapytaj o zdanie klienta!, 
„Mida” 2011, nr 7, s. 58–59; idem, Wspomóż swój sukces, „Mida” 2011, nr 2, s. 52.  
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mywania klientów, przewidywanie zachowań partnerów, a także – albo przede 

wszystkim – nadążanie za postępem technologicznym. W tym miejscu można 

zadać pytanie: czy prawnik bez wykształcenia z zakresu zarządzania jest  

w stanie sprostać tym wszystkim zadaniom, a jeżeli tak, to czy nie traciłby  

w ten sposób czasu, który powinien poświęcić na pracę merytoryczną? Zdaniem 

D. Hołubiec prawnicy powinni powierzyć zarządzanie kancelariami profesjona-

listom posiadającym wykształcenie w tej dziedzinie, ponieważ z ekonomiczne-

go punktu widzenia kancelarie prawnicze są firmami, których działalność na-

stawiona jest na zysk i w związku z tym powinny być zarządzane według iden-

tycznych zasad, jak przedsiębiorstwa z innych branż
22

. Tak prezentowany po-

gląd nie spotyka się z powszechnym uznaniem, bowiem wielu prawników nie 

widzi konieczności poświęcania większej uwagi marketingowi, a już na pewno 

korzystania w tym zakresie z pomocy profesjonalistów. Autorka konsekwentnie 

w dalszych rozważaniach stawia tezę, że dzisiaj do osiągnięcia sukcesu nie wy-

starczy tylko jakość
23

 świadczonych usług prawnych, lecz potrzebny jest jesz-

cze profesjonalny i skuteczny marketing
24

. Zastanawianie się nad konsekwen-

cjami, jakie może pociągać za sobą opór w uświadomieniu sobie, jak ważny  

w dzisiejszych czasach staje się marketing usług prawniczych, wydaje się zbęd-

ne, gdyż najprawdopodobniej to sam rynek zweryfikuje, które kancelarie będą 

na tyle silne i nowoczesne, by mogły pozostać w grze.  

Zastanawiając się nad nieuchronnymi zmianami, nie sposób nie odnieść 

się do procesu, który już jest widoczny, a który nasili się w ciągu kilku najbliż-

szych lat i całkowicie zrewolucjonizuje rynek usług prawniczych, mianowicie 

do postępu technologicznego. Nikt chyba nie zaprzeczy, że w ciągu ostatnich 10 

lat nastąpił niewyobrażalny rozwój techniki informacyjnej, czego dowodem są 

chociażby dane
25

 wskazujące, że codziennie wysyła się ponad 50 miliardów  

e-maili, w sieci istnieje ponad 600 miliardów stron, a w 2006 roku świat wyge-

nerował 161 eksabajtów (miliardów gigabajtów) cyfrowych informacji (ok. 3 

miliony razy więcej niż suma wszystkich informacji zawartych we wszystkich 

                                                      
22 D. Hołubiec, Zarządzanie kancelarią…, s. 24.  

23 Szerzej: J. Łańcucki, Czynniki wpływające na jakość usług profesjonalnych, w: Marke-

ting usług profesjonalnych…, s. 27–38; M. Chłodnicki, Usługi profesjonalne w aspekcie gwaran-
cji jakości, w: ibidem, s. 39–47; idem, Usługi profesjonalne: przez jakość…  

24 D. Hołubiec, Zarządzanie kancelarią…, s. 22.  

25 R. Susskind, Koniec świata…, s. 30–31. Zob. też: B. Słomińska, Usługi w Polsce 2008–

2010, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011, s. 128–169.  
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napisanych książkach). Innymi danymi potwierdzającymi tezę, że Internet zre-

organizował nasze życie, są liczby wskazujące, że ponad 100 milionów ludzi 

prowadzi swojego bloga, około 300 milionów korzysta z portalu Facebook  

i YouTube, zaś serwis społecznościowy MySpace odwiedza około 200 milio-

nów internautów. Nikogo dziś też nie powinny dziwić nowoczesne formy ko-

munikowania się prawników z klientami i innymi kancelariami – za pomocą 

wideokonferencji, komunikatorów, wideorozmów, blogowania (skoro kontak-

towanie się z innymi za pomocą tych narzędzi jest szybkie, łatwe, efektywne, to 

zasadne jest ich wykorzystywanie w kontaktach z klientami kancelarii praw-

nych)
26

. Istnieją przypadki, w których prawnik prowadzi obsługę firmy bądź 

udziela indywidualnych porad prawnych osobom, z którymi nigdy się nie spo-

tkał. W związku z powyższymi wnioskami mogłoby się wydawać, że już żadne 

nowości informatyczne nie są w stanie nas zaskoczyć. Nic bardziej mylnego.  

R. Susskind twierdzi, że „dostaliśmy zaledwie przystawkę. Prawnicy mogą 

mieć wrażenie, że przetrwali rewolucję, jednak w rzeczywistości szturm dopie-

ro nadejdzie”
27

. R. Susskind z rozwojem techniki informacyjnej (IT) wiąże 

ewolucję usług prawniczych. Twierdzi, że będą one przechodzić przez pięć 

etapów – będą to usługi szyte na miarę, standaryzowane, systematyzowane, 

pakietowane i utowarowione
28

. Według tego autora usługi na miarę są usługami 

wysoce zindywidualizowanymi, dostosowanymi do potrzeb poszczególnych 

klientów. Usługi te charakteryzują się niepowtarzalnością, ich rezultatu nie 

można ponownie użyć. Z kolei usługi standaryzowane polegają na wykorzysty-

waniu stosowanych w przeszłości rozwiązań, tzn. metod i narzędzi (standaryza-

cji procesu) oraz szablonów, porad, podstawowych dokumentów (standaryzacja 

treści). Trzecim etapem ścieżki ewolucji będzie systematyzacja usług, która – 

najogólniej rzecz ujmując – będzie polegała na automatyzacji czynności praw-

ników, np. przez stosowanie automatycznego generowania dokumentów czy też 

technologii deal rooms i case rooms (klienci będą mieli dostęp online do swo-

ich dokumentów, na bieżąco będą mogli śledzić postępy swojej sprawy). 

                                                      
26 Networking to jedno z podstawowych narzędzi pozyskiwania klientów, więcej: R. So-

wiński, Wspomóż…, s. 52–53. 

27 R. Susskind, Koniec świata…, s. 32; zob. też: B. Słomińska, Usługi w Polsce…, s. 131. 

Z badań przeprowadzonych przez instytut wynika, że 67,5 % badanych uważa, że usługi prawni-

cze są innowacyjne, 26,9 % sądzi, że trudno powiedzieć, natomiast 5,6% jest zdania, że usługi te 
są mało innowacyjne.  

28 R. Susskind, Koniec świata…, s. 38. 
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Czwarty etap związany jest z wyposażeniem klientów w możliwość samodziel-

nego generowania dokumentów („zrób to sam”). Ostatnim i zarazem najbardziej 

rewolucyjnym etapem według R. Susskinda jest utowarowienie usługi prawni-

czej, tzn. upowszechnienie jej dostępności. „Utowarowiona usługa prawnicza to 

oparta na technice informacyjnej oferta obecna na rynku w postaci niezróżni-

cowanej (niezróżnicowanej w umysłach odbiorców, a nie usługodawców)”
29

.  

Zaprezentowany przez Susskinda interesujący kierunek ewolucji jest nie-

rozerwalnie związany z techniką informacyjną i bez wątpienia jest zapowiedzią 

zupełnie nowatorskiego spojrzenia na przyszłość usług prawniczych. Końcowy 

efekt tej metamorfozy nie ma niczego wspólnego z dzisiejszymi indywidualny-

mi poradami prawnymi. Oczywiście zmiany te nie będą oznaczały, że „usługi 

na miarę” zostaną całkowicie wyeliminowane, gdyż zawsze znajdą się klienci 

wymagający indywidualnego podejścia. Zdaje się jednak, że będzie to wyjąt-

kiem, a nie zasadą. Systematyzowanie i pakietowanie usług mogłoby przyczy-

nić się do zapewnienia klientom bardziej elastycznych i konkurencyjnych ce-

nowo usług, prawnikom natomiast przyniosłoby oszczędność czasu i możliwość 

„zarabiania przez sen” (klient korzystając ze strony internetowej, sam sporzą-

dzałby umowę). Jak bardzo zmienią się usługi prawnicze w związku z rozwo-

jem IT? Cytując słowa Kurzweila, można dojść do wniosku, że „w ciągu kilku 

dziesięcioleci technologie oparte na informacji obejmą całość ludzkiej wiedzy 

i sprawności, w tym umiejętność rozpoznawania wzorców i rozwiązywania 

problemów, a nawet inteligencję emocjonalną i moralną samego mózgu”
30

. 

W związku z tym wydaje się, że im szybciej prawnicy (ale i nie tylko) zaczną 

uświadamiać sobie nieuchronne zmiany i przygotowywać się na nie, tym więk-

szą szansę będą mieli na pozostanie na rynku i konkurowanie z najsilniejszymi 

zawodnikami.  

Według Susskinda kolejnym przykładem zrewolucjonizowania rynku 

usług prawniczych za pomocą IT będzie zastosowanie destrukcyjnych techno-

logii prawniczych. W dużym skrócie można powiedzieć, że terminem tym okre-

                                                      
29 Ibidem, s. 41. 

30 R. Kurzweil, The Singularity is Near, Viking, Nowy Jork 2005; zob. 

www.kurzweilai.net. R. Kurzweil prezentuje fascynujące rozważania na temat ewolucji technolo-

gii, podaje m.in., że do 2020 r. przeciętny komputer będzie dysponował mocą obliczeniową zbli-

żoną do jednego ludzkiego umysłu, a do 2050 r. moc obliczeniowa warta tysiąc dolarów przekro-

czy zdolność obliczeniową wszystkich ludzkich umysłów na ziemi; cyt. za: R. Susskind, Koniec 
świata…, s. 69. 



 Usługi prawnicze XXI wieku 441 

śla się wszelkie rozwiązania, technologie, systemy, które kwestionują lub prze-

budowują dotychczasowe zasady i fundamenty funkcjonowania przedsię-

biorstw, w tym kancelarii prawniczych
31

. Jako przykład należy wymienić auto-

matyczne generowanie dokumentów (klient po udzieleniu odpowiedzi na kilka 

pytań otrzyma projekt umowy), elektroniczny rynek prawniczy (poradę prawną 

będzie można kupić w taki sam sposób, jak inne towary: książkę, płytę DVD),  

e-learning (wykorzystanie technologii multimedialnych do komunikowania się 

prawników z ich klientami i innymi kancelariami, konsultowania, wymieniania 

wiedzy i rozwiązań prawnych, zarządzania ryzykiem, prowadzenia konferencji  

i szkoleń), internetowe doradztwo prawne (płatne korzystanie z usług prawni-

czych za pomocą internetu) opensourcing (w przeciwieństwie do internetowego 

poradnictwa całkowicie bezpłatny dostęp do materiałów prawniczych, które 

będą gromadzone w ramach współpracy klientów i konsumentów usług prawni-

czych, co będzie stanowiło poważne zagrożenie dla rynku prawniczego), zamk-

nięte społeczności prawnicze (na podobieństwo internetowej społeczności leka-

rzy Sermo
32

). 

Podsumowanie 

Rozwój większości technologii destrukcyjnych możemy obserwować już 

dziś, jednak prawdziwe apogeum tego procesu dopiero przed nami. Internetowe 

usługi prawnicze w najbliższej przyszłości mogą stać się dla społeczeństwa 

dominującym źródłem pomocy prawnej. 

Z przedstawionych rozważań wynika, że rynek usług prawniczych nie-

ustannie się zmienia, a nawet przechodzi prawdziwą rewolucję. Rozwój IT, 

potrzeba wdrażania nowych strategii rozwoju i dokonywania specjalizacji, za-

rządzanie ryzykiem prawnym, a nie rozwiązywanie problemów prawnych, za-

potrzebowanie na inżynierów wiedzy prawnej
33

, konieczność posiadania i ko-

rzystania z wiedzy z zakresu zarządzania, nastawienie usług prawniczych na 

usługi informacyjne, a nie doradcze, pragmatyczne, a nie defensywne podejście 

                                                      
31 R. Susskind, Koniec świata…, s. 101.  

32 www.sermo.com., cyt. za: R. Susskind, Koniec świata…, s. 131.  

33 R. Susskind przewiduje, iż rynek prawniczy w bliskiej przyszłości zasilą inżynierowie 

wiedzy prawnej (analitycy trudniący się restrukturyzowaniem i reorganizowaniem wiedzy praw-

nej), którzy będą zajmować się standaryzacją, systematyzacją i pakietyzacją prawa, czyt. za: 
R. Susskind, Koniec świata…, s. 18.  
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do klientów, zarządzanie zasobami ludzkimi, zapobieganie sporom, a nie ich 

rozstrzyganie, proces prawny oparty na technice informacyjnej, a nie na druku, 

wreszcie, koncentracja na biznesie, a nie na prawie, spowodują, że na rynku 

usług prawniczych pozostaną tylko świadomi jego zmian uczestnicy.  

Dziś dobry prawnik to już nie tylko fachowiec z dziedziny prawa, to także 

skuteczny menedżer i bystry informatyk, przed którym stoi dość trudne wyzwa-

nie – zmierzenie się z technologicznym trzęsieniem ziemi. W związku z tym 

wydaje się, że wraz z rozwojem usług prawniczych powinien podążać postęp 

obsługi sporów sądowych i wymiaru sprawiedliwości w ogóle.  

LAW SERVICES IN XXI CENTURY 

Summary 

The aim of this article is to show the present characteristics of the professional le-

gal services. The legal services market has changed diametrically since the 1990s and 

will continue to change in the next couple of years. Among various factors which will 

contribute to the revolution in this field one can distinguish IT development, marketing 

knowledge, familiarity with the legal-market management, the ability to analyze part-

ners actions and effective communication between the lawyers and the market. The 

author of this paper attempts to describe the direction of the ongoing changes and ex-

plain why the success of the law firms is becoming increasingly dependent on the effi-

cient marketing. 

Translated by Agnieszka Orfin  
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ROZWÓJ RYNKU USŁUG SZKOLENIOWYCH W POLSCE 

– TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ 

Wprowadzenie 

Nowe wyzwania rynku pracy związane z jednej strony z globalizacją i po-

stępem technologicznym, zaś z drugiej – ze spowolnieniem gospodarczym, 

sprawiają, że obecnie firmy jak nigdy wcześniej muszą koncentrować się rów-

nocześnie na perspektywicznym planowaniu oraz natychmiastowej reakcji na 

bieżące zmiany. Długoterminowe działania, w tym inwestowanie w pracowni-

ków i budowanie marki atrakcyjnego pracodawcy, mogą się dziś wydawać 

zbędnym kosztem, ale za kilka lat będą miały prawdopodobnie kluczowe zna-

czenie dla utrzymania konkurencyjności firmy na rynku. Coraz ważniejsza bo-

wiem będzie innowacyjność kadry, a znacznie mniej istotne zatrudnianie taniej 

siły roboczej. Niezbędna też będzie szybka reakcja pracodawców na sytuację 

rynkową – umiejętność identyfikowania i wykorzystywania nowych trendów 

oraz racjonalne ograniczanie kosztów i motywowanie pracowników w trudnych 

okresach.  

Cele te można osiągnąć dzięki konsekwentnemu realizowaniu przez firmę 

strategii rozwoju pracowników zarówno w obszarze posiadanej przez nich wie-

dzy, umiejętności, jak i prezentowanych postaw. Doskonalenie tych kompeten-

cji jest nierozerwalnie związane z programami szkoleń pracowniczych, które  

w ostatnich latach prowadzone są w szczególnych warunkach. Na kształt obec-

nego rynku usług szkoleniowych w Polsce wpłynęło bowiem wiele czynników. 
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Na szczególną uwagę zasługują dwa kluczowe, które miały największe znacze-

nie, a mianowicie: światowy kryzys gospodarczy oraz pozyskanie przez Polskę 

z Unii Europejskiej ogromnych środków finansowych na realizację programów 

podnoszenia kwalifikacji pracowników. 

Pierwszy czynnik – kryzys gospodarczy – zainicjował podejmowanie 

przez pracodawców działań oszczędnościowych, jednak z nie do końca wyja-

śnionych przyczyn w pierwszej kolejności polegają one na redukowaniu nakła-

dów na kapitał ludzki. Być może wytłumaczeniem takiej sytuacji jest fakt, że 

wielu pracodawców traktuje te wydatki jako koszt pracy, a nie jako inwestycję. 

Dodatkowo dość często można spotkać się z poglądem, że zasób ludzki może 

być łatwo czasowo zredukowany, a następnie w dowolnej chwili odtworzony, 

dlatego nie warto w niego zbyt dużo inwestować
1
. Takie myślenie jest nie tylko 

niewłaściwe, ale wręcz szkodliwe, bowiem zmniejszenie zatrudnienia i ograni-

czenie wydatków na szkolenia jest dla firmy tylko pozorną oszczędnością.  

W rzeczywistości proces pozyskania nowej kadry jest bardzo drogi, co oznacza, 

że rekrutacja pracownika i jego pełne wdrożenie do pracy w firmie wymaga 

większych nakładów finansowych, niż utrzymanie dotychczas zatrudnionej 

osoby. 

Należy zauważyć, że wielu pracodawców chętnie korzysta z możliwości 

szkolenia własnej kadry za pieniądze pochodzące z programów unijnych. Czy-

nią to jednak bez wcześniejszej, rzetelnej oceny potrzeb zarówno firmy, jak  

i samych pracowników. W rezultacie na szkoleniach pojawiają się osoby cał-

kowicie niezainteresowane daną tematyką, z niewielką motywacją do uczestnic-

twa w zajęciach, głoszące poglądy, że szkolenie jest stratą czasu i pieniędzy 

zarówno dla nich, jak i ich firm. 

Jeśli do powyższych aspektów analizy dodać jeszcze ten, że w wyniku 

możliwości wykorzystania ogromnych środków finansowych, pochodzących  

z Unii Europejskiej, powstało wiele firm szkoleniowych, które jednak nie za-

pewniają odpowiedniej jakości świadczonych usług, to ocena obecnego rynku 

szkoleń nie jest zbyt pozytywna. 

                                                      
1 M. Kucaj, Kryzys w branży szkoleniowej, www.hrtrendy.pl, 15.03.2012. 
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1. Szkolenie pracowników w warunkach kryzysu  

Kryzys finansowy w dużym stopniu wpłynął na działania przedsiębiorstw 

w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Konieczne stały się cięcia budżeto-

we i oszczędności w różnych obszarach. Istotne zmiany nastąpiły w obszarze 

rozwoju kadry. Większość firm podjęła decyzję o redukcji wydatków na podno-

szenie kwalifikacji pracowników, co było związane ze zmniejszeniem budżetów 

szkoleniowych i spowodowało wyraźne obniżenie popytu na rynku na świad-

czenie usług w tym zakresie. Według Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, jed-

nym z najtrudniejszych lat dla branży był rok 2009, w którym obroty w firmach 

szkoleniowych, w porównaniu z rokiem 2008, spadły średnio o 30%, a w fir-

mach najbardziej dotkniętych kryzysem nawet o 60%
2
. Czy oznaczało to jed-

nak, że pracodawcy ograniczali programy rozwojowe wszystkim pracownikom?  

W okresach zmniejszania wydatków na podnoszenie kwalifikacji kadry re-

alizowane mogą być różne strategie, a jedną z nich jest rezygnacja ze szkoleń 

adresowanych do szerokiego grona odbiorców i skumulowanie środków tylko 

dla grupy osób o najwyższym potencjale. Prowadzone badania potwierdzają, że 

w czasie kryzysu należy dobrze zrównoważyć krótkookresowe działania, ukie-

runkowane na bieżącą redukcję kosztów szkoleń z długofalowym inwestowa-

niem w rozwój talentów, co może pomóc firmie przetrwać trudny czas, zatrzy-

mać kluczowych pracowników i zdobyć przewagę wśród konkurentów
3
. 

Interesujące wyniki badań dotyczących trendów w realizacji strategii roz-

woju pracowników zaprezentowano w raporcie przygotowanym przez firmę 

konsultingową Deloitte oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
4
. 

Inicjatywy, które badane organizacje w ostatnim czasie wdrożyły lub planują 

wdrożyć od 2012 roku, to: formalny system zarządzania karierą (77%), budowa 

planu sukcesji (74%) oraz wprowadzenie indywidualnych ścieżek karier 

                                                      

2 M. Gawrychowski, Firmy szkoleniowe zarobią w 2009 roku o 30 proc. mniej, „Gazeta 

Prawna”, www.biznes.gazetaprawna.pl. 

3 Tackling the Economic Crisis. Has HR Learned From the Past?, Hudson, 

www.pl.hudson.com/documents/cee-articles-global-hr-survey-2009.pdf, s. 15, 20.03.2012. 

4 Celem badania zrealizowanego od czerwca do lipca 2011 r., skierowanego do grona dy-

rektorów i specjalistów działów Human Resources z 254 wiodących organizacji działających  

w Polsce, było zidentyfikowanie stanu zaawansowania polskich organizacji w obszarze zarządza-

nia zasobami ludzkimi, uchwycenie najważniejszych tendencji rozwojowych oraz przedstawienie 
inicjatyw, których wdrożenie planowane jest w najbliższym okresie. 
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(69%)
5
. Rezultaty te wskazują, że powyższe działania dotyczą głównie wspie-

rania kariery pracowników i kierowane są do wybranych grup osób zatrudnio-

nych. Dla przykładu system indywidualnych ścieżek karier przygotowywany 

jest dla kadry kierowniczej (76%), kadry zarządzającej (67%) oraz pracowni-

ków o wysokim potencjale (67%). Niejednokrotnie to właśnie te trzy wymie-

nione obszary działania wskazywane są przez pracowników jako ważny środek 

motywacji pozapłacowej, który wiąże ich na dłużej z organizacją. 

Zwiększone zainteresowanie firm realizacją strategii zarządzania talentami 

może zatem w niedalekiej przyszłości wpływać na wzrost zapotrzebowania na 

programy indywidualne, szczególnie te, które rozwijają kompetencje menedżer-

skie, a także na coaching, który jest coraz bardziej popularny
6
. 

Dla firm szkoleniowych funkcjonujących na rynku będzie to oznaczało 

konieczność zmiany profilu działalności, wynikającej z potrzeby ukierunkowa-

nia na indywidualne programy rozwojowe, przeznaczone dla wybranych grup 

pracowników lub ograniczenie rozmiaru prowadzonej działalności, związanej 

ze zmniejszeniem zainteresowania pracodawców wysyłaniem swoich pracow-

ników na szkolenia finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa. 

2. Wpływ funduszy unijnych na polski rynek szkoleniowy 

Rozwój rynku szkoleniowego w Polsce w okresie kilku ostatnich lat zwią-

zany jest z pojawieniem się funduszy unijnych, dających pracodawcom możli-

wość uzyskania dofinansowania do podnoszenia kwalifikacji zatrudnionej ka-

dry. Dzięki temu wsparciu wiele firm zdecydowało o wdrożeniu programów 

szkoleniowych, w których uczestniczyły duże grupy pracowników. Dla wielu 

firm dofinansowanie stanowiło silny bodziec do kierowania kadry na szkolenia.  

W roku 2007 Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego opublikował raport przedstawiający rezultaty badania pierwszych 

projektów szkoleniowych, zrealizowanych w Polsce w ramach Działania 2.3 

schemat a) SPO RZL 2004 – 2006. Uzyskane wyniki pokazały, że ponad poło-

wa firm (54%) nie wysłałaby swoich pracowników na szkolenie, gdyby musiała 

                                                      
5 Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce, Deloitte, 

PSZK, www.deloitte.com, 10.04.2012. 

6 J. Tabor, Kształcenie pracowników w kryzysie – czy tracą najlepsi?, „E-mentor” 2010, 

nr 1 (33). 
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finansować je w całości z własnych środków. Tylko 12% firm skierowałoby 

swoich pracowników na szkolenie, pokrywając całkowicie ich koszty
7
. Oznacza 

to, że pełnopłatne formy doskonalenia oferowane przez różne instytucje nie 

znajdowały w tym czasie odbiorców, ponieważ nie były wystarczająco konku-

rencyjne cenowo. 

Duży popyt na szkolenia spowodował istotny wzrost liczby podmiotów 

świadczących takie usługi. Do najważniejszych z nich, tworzących rynek szko-

leniowy, należy zaliczyć: firmy szkoleniowe, firmy szkoleniowo-doradcze, 

uczelnie wyższe lub ich jednostki, ośrodki doskonalenia zawodowego, centra 

kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, szkoły językowe  

i szkoły nauki jazdy
8
. 

Najstarsze instytucje szkoleniowe powstałe przed 1995 rokiem stanowią 

około 17% podmiotów funkcjonujących obecnie. Pomiędzy rokiem 1995  

a 2000 powstało co piąte przedsiębiorstwo tego typu, w kolejnych pięciu latach 

utworzono 22,5% firm świadczących takie usługi. Najbardziej dynamiczny 

rozwój branży obserwuje się od roku 2006 – 41% instytucji działających obec-

nie powstało właśnie w tym okresie
9
.  

Rynek usług szkoleniowych jest bardzo zróżnicowany i rozdrobniony. 

Według danych PARP, większość instytucji zajmujących się realizacją szkoleń 

to firmy małe i mikro (85%). Podmioty średnie stanowią 13%, a duże – 2%. 

Gwałtowny przyrost liczby firm szkoleniowych wpływał bezpośrednio na 

wzrost liczby osób, które chciały świadczyć usługi szkoleniowe. Wiele z nich 

znalazło wówczas dla siebie miejsce aktywności zawodowej, stając się niemal  

z dnia na dzień trenerami biznesu. Choć ich usługi były tanie, to poziom przy-

gotowania do wykonywania tej pracy często odbiegał od wcześniej obowiązują-

cych standardów. Jednocześnie dzięki dotowaniu szkoleń przedsiębiorcy mogli 

tanio i niemal powszechnie szkolić swoją kadrę, dlatego niechętnie wydawali 

własne środki na szkolenia komercyjne. W pewnym sensie ucierpiały na tym 

                                                      
7 Raport Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Badanie projektów szkoleniowych 

w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004-2006 – Raport końcowy, www.efs.2004-

2006.gov.pl/NR/rdonlyres/44AFE056-CO63-4708-A-863-E4c9585D1117/36467/Badanie-
projektow-szkoleniowych.pdf, s. 6, 11.04.2012. 

8 Ekspertyza Rynek usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w Polsce opracowana przez 

Instytut Zarządzania na zlecenie PARP, Warszawa 2004, www.parp.gov.pl/indeks/moe/276, 

7.03.2012. 

9 B. Worek, K. Stec, D. Szklarczyk, K. Keler, Bilans Kapitału ludzkiego: Kto nas kształci 

po zakończeniu szkoły?, PARP, Warszawa 2011, s. 21. 
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płace trenerów o najwyższych kwalifikacjach, którzy nie chcieli zgodzić się na 

istotne zmniejszenie otrzymywanych stawek
10

. Trendy w wynagradzaniu szko-

leniowców wpłynęły zatem bezpośrednio na obniżenie jakości oferowanych 

usług. 

Warto więc zauważyć, że na rynku szkoleń w Polsce dostrzec można wiele 

słabych punktów. Przede wszystkim jest on rozdrobniony, działa na nim dużo 

podmiotów, często o niewielkim potencjale merytorycznym. Firmom takim 

trudno jest zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług, bowiem w wielu 

przypadkach ważne są przede wszystkim niskie koszty prowadzenia szkolenia. 

Dodatkowo, z punktu widzenia indywidualnego uczestnika, przy podejmowaniu 

decyzji o udziale w szkoleniu brane są przez niego pod uwagę uzupełniające 

kryteria oceny oferty, takie jak atrakcyjna lokalizacja, interesujący program 

integracyjny czy inne dodatkowe walory, które są całkowicie pozamerytorycz-

ne. Powoduje to sytuację, w której rynek szkoleń dofinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej kieruje się innymi zasadami, niż gdyby był w pełni komer-

cyjny. W rezultacie aspekty zapewnienia wysokiej jakości szkolenia nie zawsze 

znajdują się na pierwszym planie
11

. 

Oprócz problemów wynikających z niewielkiego potencjału merytorycz-

nego i organizacyjnego wielu firm wykorzystujących środki unijne można do-

szukać się także nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem prawa  

o zamówieniach publicznych. Komisja Europejska, która prowadziła w Polsce 

kontrole, ujawniła różne wątpliwe sytuacje, np. wartość kupowanych usług 

dokładnie odpowiadała kwotom zawartym we wniosku o dofinansowanie,  

a beneficjent nie potrafił uzasadnić, w jaki sposób tak dokładnie oszacował 

wartość zamówienia, konkretne zlecenia otrzymywane były przez osoby spo-

krewnione z realizatorem, nie we wszystkich projektach upubliczniane były 

zapytania ofertowe
12

. 

W rezultacie takich praktyk okazywało się, że w niektórych przypadkach 

koszt unijnych szkoleń trzykrotnie przekraczał wartość tych, które ta sama fir-

ma oferowała na rynku komercyjnym. Jednym z powodów pojawiania się ta-

                                                      
10 K. Belczyk, Trener biznesu – zawód o wielu barwach, Rynek pracy, www.rynekpracy.pl, 

01.04.2012. 

11 K. Ogonek, Szkolenia z UE są mało efektywne, „Gazeta Prawna”, 

www.praca.gazetaprawna.pl, 12.03.2012. 

12 B. Lisowska, Fundusze unijne: Firmy szkoleniowe zmuszane do braku zysku, „Gazeta 

Prawna”, www.praca.gazetaprawna.pl, 8.04.2012. 
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kich nieprawidłowości mogło być przyjęte i restrykcyjnie przestrzegane założe-

nie, że firmy szkoleniowe realizując projekty w Programie Operacyjnym Kapi-

tał Ludzki, nie mogły osiągać zysku, bowiem na realizacji szkoleń mogli zara-

biać jedynie podwykonawcy. Szukając ukrytych możliwości osiągania zysków, 

podejmowano działania niezgodne z procedurami. Być może taki stan rzeczy 

zostanie zmieniony przez Komisję Europejską w kolejnej perspektywie finan-

sowej (2014–2020), dzięki czemu przedsiębiorcy mogliby prowadzić szkolenia 

i osiągać zyski, co wpłynęłoby na wzrost jakości szkoleń i zmniejszenie liczby 

nadużyć. 

2.1.  Problemy oceny efektywności usług szkoleniowych 

Z wcześniejszej analizy wynika, że rynek usług szkoleniowych jest bardzo 

zróżnicowany. Dotyczy to zarówno ekonomicznych i organizacyjnych reguł 

funkcjonowania firm szkoleniowych, zasad ich współpracy z pracodawcami czy 

trenerami, jak i sposobów weryfikowania jakości świadczonych usług. Tak duża 

różnorodność często utrudnia rzetelną ocenę usług szkoleniowych, oferowanych 

przez konkretną firmę. Dodatkowo występuje wiele niekorzystnych zjawisk, 

wynikających z braku spójnego i jednolitego systemu prawnoorganizacyjnego 

czy też braku określenia zasad prowadzenia szkoleń oraz wymagań wobec osób 

prowadzących. Wśród najczęstszych problemów wpływających na zmniejszenie 

korzyści uzyskiwanych przez zleceniodawców usług szkoleniowych wymienić 

należy kilka kluczowych. 

1. Analiza potrzeb szkoleniowych uczestników traktowana jest marginalnie  

i w niewielkim stopniu wpływa na zaprojektowane już wcześniej programy 

szkoleniowe. Często nawet wówczas, gdy takie badanie jest przeprowadzo-

ne, ma ono bardziej charakter formalny, wynikający z wymogów zlecenio-

dawcy lub – w przypadku szkoleń finansowanych ze środków Unii Euro-

pejskiej – z wymagań zawartych w opisie projektu. 

2. Analiza efektywności szkolenia ogranicza się zwykle do dokonania oceny 

bezpośrednio po jego zakończeniu, czyli jest bardziej emocjonalna niż ukie-

runkowana na analizę użyteczności zdobytej wiedzy. Dodatkowym proble-

mem rzetelności oceny szkolenia jest fakt, że treść pytań zazwyczaj odnosi 

się do osoby trenera, tzn. jego przygotowania merytorycznego, umiejętności 

komunikacyjnych, metod zastosowanych w trakcie szkolenia itp. Dla uzy-

skania rzeczywistej i wiarygodnej oceny jakości szkolenia należałoby, 

zgodnie z modelem Kirkpatricka, poddać ocenie cztery poziomy – reakcji, 
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uczenia się, zachowania i wyników
13

. Istotą tego modelu jest ocena efek-

tywności szkolenia przez postawienie czterech kluczowych pytań: czy szko-

lenie podobało się uczestnikom, czego się nauczyli, czy z tego skorzystali  

w pracy oraz czy pracodawca odniósł korzyść z przeszkolenia pracownika. 

Niestety, w praktyce rzadko zdarza się przeprowadzanie tak rozbudowa-

nych analiz jakości zrealizowanej usługi
14

.  

3. Do powyższego punktu, jako potwierdzenie braku badania efektów na wyż-

szych poziomach modelu Kirkpatricka, można dodać, że dyplomy, certyfi-

katy i zaświadczenia ze szkoleń wydawane są przeważnie na podstawie fak-

tu uczestnictwa (tj. listy obecności często tworzonej fikcyjnie), a nie do-

kładnej weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych. To wła-

śnie pozyskanie wiedzy i jej wykorzystanie stanowi przecież jeden z głów-

nych czynników ułatwiających odniesienie ekonomicznego i społecznego 

sukcesu przez takie podmioty, jak jednostki, przedsiębiorstwa czy regiony.  

4. Kolejny problem stanowi fakt, że ocenę przeprowadzonych szkoleń po-

twierdzają powierzchownie wystawione referencje. Ich treść ogranicza się 

zazwyczaj do stwierdzenia faktu przeprowadzenia szkolenia, natomiast 

rzadko zawarta jest w nich informacja o efektach działań.  

Obecnie w europejskich systemach edukacji następuje zmiana podejścia 

do rezultatów kształcenia, które definiowane są w kategoriach wiedzy, umiejęt-

ności oraz kompetencji. Nacisk na wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifika-

cyjnych widoczny jest szczególnie w szkolnictwie wyższym, gdzie terminologia 

bazująca na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach wykorzystywana jest 

zarówno przy opracowywaniu programów kształcenia, jak i opisywaniu kwali-

fikacji zdobytych przez absolwentów.  

W myśl zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowie-

nia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, efekty 

uczenia się należy definiować jako określenie tego, co uczący się wie, rozumie  

i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia się, które dokonywane jest  

w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji
15

. 

                                                      
13 D. Kirkpatrick, Ocena efektywności szkoleń, Studio Emka, Warszawa 2001. 

14 E. Dobosiewicz, Unia stawia na Kirkpatricka, www.iszkolenia.pl, 12.03.2012. 

15 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie usta-

nowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, DzU UE 2008/C 111, 
23.04.2008, s. 4. 



 Rozwój rynku usług szkoleniowych w Polsce – teraźniejszość i przyszłość 451 

Podobnie na rynku usług szkoleń oferowanych pracownikom w ramach 

strategii uczenia się przez całe życie coraz większą rolę odgrywa podejście zo-

rientowane na kompetencje kadry. Przemyślane inwestowanie w ich rozwój to 

stwarzanie odpowiednich bodźców, ale i warunków do tego, by zarówno praco-

dawcy, jak i pracownicy odczuwali wewnętrzną potrzebę doskonalenia posia-

danych kwalifikacji, a trenerzy byli przygotowani merytorycznie i emocjonalnie 

do zaspokojenia tej potrzeby.  

Obecnie pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy posiadania kwali-

fikacji adekwatnych do danego stanowiska pracy. Oznacza to, że rynek usług 

edukacyjnych i rynek zatrudnienia nie mogą funkcjonować efektywnie, jeśli nie 

będą ze sobą ściśle powiązane. A jest to możliwe wówczas, gdy będą postrze-

gane w kontekście kształcenia ustawicznego w programach life long learning
16

. 

2.2.  Koniec unijnych dotacji a przyszłość rynku szkoleniowego w Polsce 

Przez kilka ostatnich lat rynek usług szkoleniowych dynamicznie wzrastał. 

Była to zasługa zasilenia go kilkoma miliardami złotych ze środków europej-

skich. Tak dobrych wyników nie uda się uzyskać w obecnej pespektywie finan-

sowej, czyli do roku 2013, ponieważ najatrakcyjniejsze dotacje z PO KL  

w dużej części zostały już rozdysponowane. Nowe projekty z PO KL będą  

o wiele bardziej specjalistyczne i adresowane do konkretnych branż, takich jak 

energetyka odnawialna czy ochrona środowiska
17

.  

Ponieważ tego typu specjalistycznymi szkoleniami nie jest zainteresowany 

szeroki rynek szkoleniowy, pieniądze te nie będą skierowane do wszystkich. 

Firmy, które realizowały działalność szkoleniową opartą w całości na środkach 

unijnych, będą miały w najbliższych latach problem ze zdobyciem klientów,  

a w konsekwencji większość z nich będzie musiała zakończyć lub ograniczyć 

prowadzoną działalność szkoleniową.  

Kłopoty firm szkoleniowych potęgować będzie fakt, że pracodawcy, przy-

zwyczajeni do niskich cen szkoleń, będą w mniejszym stopniu wysyłać na nie 

swoich pracowników. Będzie to oznaczało konkurowanie na rynku nie ceną, ale 

jakością proponowanej oferty. Zmusi to firmy szkoleniowe do wzbogacania 

                                                      
16 A. Marszałek, Wspólna taksonomia kompetencji oraz zawodów jako instrument wspoma-

gający funkcjonowanie systemów kształcenia oraz rynków pracy, „E-mentor” 2010, nr 3 (35). 

17 B. Lisowska, Koniec unijnych dotacji? Firmy szkoleniowe będą upadać, „Gazeta Praw-

na”, www.praca.gazetaprawna.pl. 
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oferty o nowe tematy i nowoczesne metody szkoleniowe. Coraz częściej poja-

wiać się będą propozycje wykorzystania webinarów i warsztatów online oraz 

zastosowanie blended learningu, co pozwoli na zmniejszenie kosztów zarówno 

podróży, jak i wydatków ponoszonych na dodatkowe atrakcje, oferowane 

uczestnikom w ramach zajęć (np. wieczorne imprezy, kuligi, SPA, kręgle itp.)
18

.  

Wyniki badań zrealizowanych wśród instytucji szkoleniowych pokazują, 

że jedynie połowa z nich przygotowuje na trudny czas nową strategię działania 

lub modyfikuje dotychczasową
19

. Wśród najczęściej planowanych rozwiązań 

wymieniane są: poszukiwanie nowych klientów (43%), nowych partnerów do 

współpracy (36%), wzbogacanie oferty o nowe tematy i nowoczesne metody 

szkoleniowe (42%). Zdaniem niemal połowy ankietowanych, firmy szkolenio-

we podniosą ceny świadczonych usług, a dla 35% respondentów realnym roz-

wiązaniem jest redukcja zatrudnienia trenerów w ich organizacjach. 

Z upadkiem wielu firm szkoleniowych ściśle związany jest los zawodowy 

trenerów. Ich przyszłość jest bardzo niepewna. Problemem będzie nie tylko 

zapewnienie stabilności zatrudnienia w firmie, ale także, a może przede wszyst-

kim, brak zleceń na prowadzenie szkoleń. 

Dodatkowym zagrożeniem dla ich przyszłości jest fakt, że w ostatnich la-

tach w wyniku gwałtownego przyrostu liczby firm szkoleniowych pojawiło się 

wielu chętnych do wykonywania zawodu trenera. Często były to osoby, które 

posiadały niewielkie doświadczenie biznesowe i trenerskie oraz dysponowały 

jedynie powierzchowną wiedzą. Miały jednak niepodważalny atut w stosunku 

do firmy – niskie oczekiwania finansowe. Z tego względu były idealnymi kan-

dydatami do prowadzenia szkoleń, realizowanych w wyniku procedury przetar-

gowej, gdzie często jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena. 

Tacy trenerzy prawdopodobnie będą musieli zmienić zawód, bowiem 

obecnie branża szkoleniowa działająca na rynku komercyjnym potrzebuje prak-

tyków posiadających specjalistyczną wiedzę, ogromne doświadczenie i wszech-

stronne kompetencje interpersonalne. 

Nieco odmiennie może kształtować się rynek dla osób zajmujących się  

coachingiem. Biorąc pod uwagę planowany rozwój polskiej gospodarki i zwią-

                                                      
18 M. Eichstaedt, Przyszłość rynku szkoleń w Polsce, czyli wróżby na 2012, 

www.martaeichelearning.wordpress.com, 11.04.2012. 

19 Raport EFS – End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce, HRP, Łódź 

2011, s. 10. 
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zany z nim wzrost zapotrzebowania na profesjonalne doradztwo w zakresie 

indywidualnego rozwoju zawodowego, ścieżek karier i zarządzania talentami, 

należy przewidywać, że rynek coachingu w Polsce będzie rozbudowywany. Już 

dziś można zaobserwować ogromne zainteresowanie tą tematyką zarówno 

wśród firm, jak i pracowników. Wraz z coraz większym popytem na tego typu 

usługi zwiększać się będzie liczba profesjonalnych szkół oraz firm szkolenio-

wych kształcących przyszłych specjalistów coachingu
20

. W praktyce będzie to 

oznaczało duże zapotrzebowanie na coachów, ale – co się z tym wiąże – nastąpi 

zwiększenie rywalizacji w tej dziedzinie. Takie kierunki zmian wpłyną jednak 

pozytywnie na troskę o profesjonalizm oferowanych usług.  

Podsumowanie 

Podsumowując powyższe rozważania, warto przywołać opinie osób repre-

zentujących branżę usług szkoleniowych. Według nich głównymi barierami, 

które ograniczają obecnie i będą warunkować w przyszłości rozwój rynku szko-

leń w Polsce, są: brak środków na szkolenia w przedsiębiorstwach, niska świa-

domość potrzeby inwestycji w zasoby ludzkie wśród pracodawców, zła ko-

niunktura gospodarcza, kryzys gospodarczy oraz zbyt mały kapitał finansowy 

firm szkoleniowych, a także brak środków na rozwój oferty szkoleniowej
21

. 

Nastroje panujące na rynku szkoleniowym po wyczerpaniu środków finan-

sowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
zaprezentowano w Raporcie 

EFS – End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce
 22

.  

Dla oceny przyszłych wydarzeń znamienne może być zawarte w nim zda-

nie: „Rynek szkoleń przeżyje swoiste katharsis, dzięki któremu przywrócona 

zostanie rzeczywista wartość szkoleń, a liczyć się będą tylko te firmy, które 

                                                      
20 K. Klimczyńska, Kariera polskiego coacha – perspektwy rozwoju, www.kadry.nf.pl, 

9.04.2012. 

21 B. Worek, K. Stec, D. Szklarczyk, K. Keler, Bilans…, PARP, Warszawa 2011, s. 21. 

22 Badanie EFS – End of Financial Support zrealizowane zostało w okresie od 28 czerwca 

do 28 września 2011 r. W badaniu udział wzięło 491 osób (355 przedstawicieli instytucji szkole-

niowych, 73 przedstawicieli przedsiębiorstw oraz 63 trenerów niezwiązanych na stałe z jakąkol-

wiek firmą szkoleniową). W celu zebrania opinii wykorzystano technikę badawczą, jaką jest 
ankieta internetowa (CAWI – Computer-Assisted Web Interviewing). 
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czerpią wiedzę z wieloletniego doświadczenia i przywiązują wagę do jakości 

oferowanych usług”
23

.  

DEVELOPMENT OF TRAINING SERVICES MARKET IN POLAND  

– THE PRESENT AND THE FUTURE 

Summary 

The paper presents the result of analysis of the development of the training servi-

ces market in Poland in recent years. It pays the attention at two main factors which 

influence on this development – the economic crisis and getting by Poland the fund 

from European Union for the staff competence development. There have been indicated 

the benefits and problems that result from a rapid increase of the number of training 

companies. Furthermore, the trends have been discussed, which will occur after the end 

of financing the trainings from the EU funds. 

Translated by Monika Wawer  

                                                      
23 Raport EFS – End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce, HRP, Łódź 

2011, s. 10. 
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 – WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE  

ANALIZY SKUPIEŃ 

Wprowadzenie 

Zmienne otoczenie, z jakim muszą radzić sobie współczesne przedsiębior-

stwa, wpływa na zakres wykorzystywania różnorodnych metod zarządzania. 

Organizacje, które chcą się rozwijać lub przynajmniej utrzymać na rynku, naj-

częściej funkcjonują w oparciu o metody składające się na koncepcje uznawane 

za nowoczesne. Kierując się tym kryterium, dokonano doboru metod, których 

zakres zastosowania został następnie sprawdzony w wybranej grupie przedsię-

biorstw.  

1. Obszar badania 

Grupa ta obejmowała małe i średnie firmy sektora gazowniczego, świad-

czące usługi montażowe oraz przesyłowe, których okres aktywnego funkcjono-

wania na rynku przekraczał trzy lata, co można potraktować jako stabilizację 

sytuacji konkurencyjnej. Wybór taki podyktowany jest silną pozycją całej bran-
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ży na tle gospodarki krajowej oraz perspektywami jej dalszego rozwoju
1
. Obo-

wiązujące wymagania dotyczące zakresu wykorzystywania poszczególnych 

surowców pierwotnych dają szansę na umocnienie pozycji przedsiębiorstw sek-

tora gazowniczego. W ich myśl konieczna jest dalsza rozbudowa sieci przesyłu 

gazu, budowa nowych magazynów oraz nadzoru obu tych elementów infra-

struktury. Zarówno budową sieci, jak i jej kontrolą najczęściej zajmują się wy-

brani przedstawiciele małych i średnich firm w danym regionie na zlecenie 

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. 

Ograniczenie analizy do jednostek z sektora gazowniczego spowodowane 

jest zbliżonymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi, które sto-

sowane są w świadczeniu usług dostaw gazu i obsługi sieci gazowej, co w pew-

nym zakresie ujednolica charakter badanych firm i pozwala na uogólnienie 

wniosków. Specyficzną cechą sektora są powiązania pomiędzy przedsiębior-

stwami tej branży – posiadają one charakter partnerski lub podwykonawczy,  

a niekiedy tylko konkurencyjny. Wynika to przede wszystkim z wąskiej specja-

lizacji firm z jednej strony oraz konieczności prowadzenia kompleksowej ob-

sługi klienta z drugiej. Współpraca nawiązywana jest często i niejednokrotnie 

długookresowo. Pozwala to na dokonywanie obiektywnej oceny, opierającej się 

na faktycznej jakości produktów, współpracy i zarządzania, a nie wizerunku 

tworzonym na rzecz otoczenia. 

2. Etapy procesu badawczego 

Pierwszym etapem prowadzonych badań było zidentyfikowanie, jakie 

koncepcje i metody zarządzania wykorzystują wybrane przedsiębiorstwa sekto-

                                                      
1 Używanie gazu ziemnego jest zalecane przez kraje rozwijające się ze względu na stosun-

kowo niski poziom emitowanych zanieczyszczeń w odniesieniu do najpopularniejszego w Polsce 

surowca, jakim jest węgiel. Obecnie w krajach będących współzałożycielami Unii Europejskiej 

zużycie gazu celem wytworzenia energii pierwotnej jest o kilka procent wyższe niż w Polsce,  

a wymagania związane z emisją zanieczyszczeń do środowiska są jednakowe dla wszystkich. 

Sytuacja ta rodzi konieczność dostosowania rozwiązań technicznych wykorzystywanych przez 

polskie przedsiębiorstwa do wymogów ogólnoeuropejskich. W szczególności dotyczy to zasto-

sowania technologii opartych na cyklach kogeneracyjnych, czyli jednoczesnym wytwarzaniu 

energii cieplnej i elektrycznej. Systemy takie emitują znacznie mniej dwutlenku węgla i tlenków 

azotu w porównaniu z elektrowniami węglowymi – na podstawie Polityki Energetycznej Polski 

do roku 2025 oraz S. Rychlicki, J. Siemek, Analiza konkurencyjności gazu względem innych 

paliw i nośników energii, „Rzeczpospolita – Energia XXII – Ciepło, Elektroenergetyka, Gaz”, 
11.04.2000, nr 86 (5556).  
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ra gazowniczego. Zbiór poddanych badaniom metod i koncepcji był w pełni 

zgodny z tymi, których występowanie było wcześniej przedmiotem badań  

w UK
2
 i Australii

3
. W jego skład weszły: total quality management (TQM) 

(zawierające kaizen: CI i benchmarking: BEN), concurrent engineering (CE), 

supply chain partnering (SCP), outsourcing (OS), team-based working (TBW), 

manufacturing cells (MC), total productive maintenance (TPM), empowerment 

(EMP), integrated computer-based technologies (ICT), just in time (JiT), busi-

ness process reengineering (BPR) i learning culture (LC)
4
. 

Następnie dokonano analizy wskazującej na poziom zaawansowania w za-

stosowaniu każdej z badanych metod w poszczególnych przedsiębiorstwach. Na 

tej podstawie określono, czy dane metody i koncepcje wykorzystywane są  

w znacznym zakresie, częściowo czy też nie można ich uznać za wykorzysty-

wane. Posłużono się zestawem symptomów
5
 występowania metod i koncepcji 

zarządzania
6
. W zależności od liczby symptomów metody lub koncepcji ziden-

tyfikowanych w poszczególnych firmach, określano zakres jej stosowania.  

3. Wyniki otrzymane przy wykorzystaniu analizy skupień 

Analiza skupień jest metodą grupowania elementów we względnie jedno-

rodne klasy. Celem jest ułożenie obiektów w taki sposób, aby stopień ich po-

                                                      
2 K. Pepper, P. Waterson, C. Clegg, R. Bolden, P. Warr, T. Wall, Manufacturing Practices 

In the UK – The Current Picture, w: W. Karwowski, R. Goonetilleka, Manufacturing Agility and 

Hybrid Automation, IEA Press, Santa Monica 1998. 

3 D. Morrison, J. Ordery, P. Couchman, R. Badham, Modern Manufacturing Practices in 
Australia, w: W. Karwowski, R. Goonetilleka, Manufacturing Agility… 

4 S. Trzcieliński, Lean management a wirtualność przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Insty-

tutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, seria „Konferencje” 2003, nr 23. 

5 Przyjęto, że jeśli występuje ponad 75% symptomów, to świadczy to o znacznym stopniu 

wykorzystywana koncepcji lub metody, natomiast jeśli od 50–75%, to jej wykorzystanie można 

uznać za częściowe. Występowanie poniżej 50% symptomów oznacza brak zastosowania kon-

cepcji lub metody. 

6 S. Trzcieliński, D. Motała, Zastosowanie współczesnych metod zarządzania w małych  

i średnich przedsiębiorstwach sektora gazowniczego, Szkoła Letnia Zarządzania, Jachranka 2006; 

S. Trzcieliński, D. Motała, E. Pawłowski, K. Pawłowski, Designing an effective management 

system for enterprises: Concepts and verification Designing an effective management system for 

enterprises: Concepts and verification Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 
18, 2008. 
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wiązania z elementami z tej samej grupy był jak największy, natomiast z pozo-

stałych grup jak najmniejszy
7
. W przypadku niniejszego opracowania grupowa-

ne elementy stanowią poddane badaniom przedsiębiorstwa, natomiast klasy 

opracowywane są na podstawie wykorzystywanych przez nie koncepcji i metod 

zarządzania. Brano tu pod uwagę jedynie te spośród metod, które stosowane są 

w znacznym zakresie, czyli występuje przynajmniej 75% symptomów ich sto-

sowania.  

 

Na osi pionowej zaznaczono ilość symptomów występowania metody  

w przedsiębiorstwach. 

Rys. 1. Poziomy zróżnicowania skupień ze względu na rozpatrywane poszczególne 

metody zarządzania 

Źródło: opracowanie własne. 

Pierwszym z etapów opracowania skupień przedsiębiorstw było określe-

nie, które spośród badanych koncepcji i metod zarządzania posiadają znaczący 

wpływ na zróżnicowanie analizowanych podmiotów gospodarczych. Podczas 

identyfikacji zróżnicowania grup przedsiębiorstw pod względem stosowanych 

przez nie metod stwierdzono, iż jest ono nierównomierne i zależy od rozpatry-

                                                      
7 www.statsoft.pl. 
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wanej metody. Pewne z nich bowiem różnicują skupienia znacząco, inne  

w sposób marginalny lub wcale (rys. 1). 

Na rysunku 1 przedstawiono stopień wykorzystywania poszczególnych 

metod zarządzania przez przedsiębiorstwa zaliczone do jednego z dwóch sku-

pień, w które zostały pogrupowane. W skupieniu pierwszym firmy w wyższym 

stopniu kładą nacisk na stosowanie metod o charakterze technologicznym, ta-

kich jak MC czy TPM. W mniejszym stopniu wykorzystywane są te, w których 

zasobem strategicznym wydają się być pracownicy, czyli EMP, CI, BEN czy 

też LC. W przypadku skupienia drugiego tendencja ta jest odwrócona.  

Kolejnym etapem formowania skupień przedsiębiorstw był ich podział pod 

względem zastosowania różnicujących metod zarządzania. Porównywano tu ze 

sobą firmy wykorzystujące podobne zestawy metod i koncepcji zarządzania.  

W efekcie otrzymano dwa zbiory obiektów przedstawione na rysunku 2. 

Na opracowanym diagramie drzewa pokazano za pomocą kolejnych uogólnień 

tworzenie dwóch grup spośród badanych firm. Na najniższym poziomie znajdu-

ją się pary przedsiębiorstw, które wykorzystują najbardziej zbliżone zestawy 

metod i koncepcji zarządzania. Następnie są one uzupełniane przedsiębior-

stwami o zbliżonym zbiorze stosowanych metod zarządzania.  

 

Rys. 2. Skupienia przedsiębiorstw pogrupowane pod względem wykorzystywanych 

metod zarządzania 

Źródło: opracowanie własne. 

Otrzymane w ten sposób skupienia różnią się zarówno pod względem ro-

dzaju wykorzystywanych koncepcji i metod, jak i liczebnością. Skupienie 

pierwsze obejmuje sześć przedsiębiorstw, natomiast drugie – jedenaście. Nie 
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pokrywa się to jednoznacznie z podziałem na firmy usługowo-montażowe oraz 

usługowo-przesyłowe, należy jednak zauważyć, że wiele przedsiębiorstw usłu-

gowych często posiada potężną flotę transportową. Implikuje to zasadność wy-

korzystywania niektórych spośród metod o charakterze technologicznym.  

W firmach zgrupowanych w skupieniu drugim pod kątem różnicowania skupień 

wyższą wagę przypisuje się metodom raczej związanym z rozwojem technolo-

gii niż kapitału ludzkiego (rys. 2). Nie oznacza to jednak braku stosowania ta-

kich metod, jak EMP, CI, czy LC, jednak zakres ich wykorzystywania jest 

ograniczony w stosunku do przedsiębiorstw skupienia pierwszego. Jako konse-

kwencję przyjęto, że skupienie pierwsze nazwać można społecznym usługowo- 

-przesyłowym, natomiast drugie – usługowo-montażowym.  

Zestawy metod stosowanych w badanych firmach w podziale na skupienia 

porównano z otrzymanymi przez nie ocenami ze strony odbiorcy finalnego oraz 

partnerów i konkurentów (tab. 1). Nieco wyższą ocenę uśrednioną uzyskały 

przedsiębiorstwa skupienia usługowo-przesyłowego, lecz otrzymane wyniki nie 

wskazują jednoznacznie na przewagę któregokolwiek ze skupień pod względem 

wartości not. 

Podlegające badaniom przedsiębiorstwa to dwojakiego rodzaju firmy. 

Grupa stanowiąca skupienie drugie prowadzi głównie działania o charakterze 

usług montażowo-budowlanych, wykorzystując jednocześnie powstałą infra-

strukturę do przesyłania paliwa gazowego ostatecznym odbiorcom. Implikuje to 

rodzaj wykorzystywanych przez nie metod zarządzania. O jakości firmy świad-

czy tutaj przede wszystkim poziom techniczny wykonawstwa, tak więc zasto-

sowanie wykazują takie metody, jak TPM, MC, TQM czy CE.  

W TQM kładzie się nacisk przede wszystkim na jakość produktów i proce-

sów realizowanych w podmiotach gospodarczych. Dbałość o jakość świadczo-

nych usług dotyczy zatem nie tylko wyrobów gotowych, ale oznacza także sys-

tematyczne udoskonalanie procesów podejmowanych w organizacji i zarządza-

nie nimi. Organizacja stanowi zbiór procesów, w konsekwencji których powsta-

je produkt. Realizacja odpowiednio uporządkowanych i przebiegających bez 

zakłóceń działań prowadzi do wytworzenia dobrego produktu
8
. Podejście to ma 

szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się budową 

i modernizacją sieci gazociągowej. Wiele zadań wykonywanych w ramach pro-

                                                      
8 Z. Zymonik, A. Tłaczała, Zarządzanie jakością oprogramowania w modelu CMMI, w: 

Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej, red. J. Zymonik i Z. Zymonik, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006. 
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cesu tworzenia lub doskonalenia systemu przesyłu gazu wymaga postępowania 

ściśle zgodnie z przewidzianą procedurą. Podejmowane działania powinny 

przebiegać zgodnie z założonymi harmonogramami zarówno w zakresie wyko-

nawstwa, jak i kontroli. Niedociągnięcia czy przyzwolenie na wystąpienie 

choćby drobnych błędów w przypadku prezentowanej działalności może do-

prowadzić do niesprawnego funkcjonowania gazociągu, a w konsekwencji wy-

buchu gazu. 

Tabela 1 

Zestawienie według skupień metod zarządzania  

wykorzystywanych przez poszczególne przedsiębiorstwa  

Skupienie Firma Metody zarządzania 
Ocena part-

nerów 

Ocena odbiorcy 

finalnego 

usługowo-przesyłowe 16 TQM, BEN, EMP, BPR, LC 3,11 2,83 

usługowo-przesyłowe 3 TQM, SCP, EMP, LC 4,00 3,34 

usługowo-przesyłowe 12 BEN, CE, JiT, LC 3,67 3,43 

usługowo-przesyłowe 5 CE, EMP, LC 3,26 3,48 

usługowo-przesyłowe 15  4,00  

usługowo-przesyłowe 2 CI, JiT 4,67  

usługowo-montażowe 14 CE, TPM, ICT 3,58 3,50 

usługowo-montażowe 17 BEN, ICT 2,50 3,00 

usługowo-montażowe 11 BEN, TPM, EMP, ICT, LC 3,89 3,40 

usługowo-montażowe 8 TPM 3,83 3,27 

usługowo-montażowe 10  3,33 3,00 

usługowo-montażowe 6 ICT 3,53 3,40 

usługowo-montażowe 13 MC, EMP, ICT 3,83 3,09 

usługowo-montażowe 7 TQM, CE, MC, EMP, ICT 3,99 2,89 

usługowo-montażowe 9 MC, TPM 3,17 2,98 

usługowo-montażowe 4 CE, MC, TPM 4,42 3,39 

usługowo-montażowe 1 CE, OUT, MC 4,11 3,68 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawiciele skupienia pierwszego oferują usługi dostawcze w ramach 

asortymentu niezbędnego do budowy i sprawnego funkcjonowania sieci przesy-
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łu gazu oraz przesyłu gazu już istniejącymi gazociągami. W tej grupie przedsię-

biorstw wykorzystywane są metody związane z obserwowaniem zachowania 

konkurentów rynkowych, sprawnym dostarczaniem surowców i półproduktów 

do odbiorcy, a także rozwojem zasobów ludzkich. Zastosowanie wykazują takie 

metody, jak BEN, JiT, EMP oraz LC. 

W przypadku benchmarkingu najkorzystniejsze dla wszystkich stron jest 

zastosowanie partnerstwa benchmarkingowego. Pozwala ono bowiem na wy-

mianę pożądanych informacji i jednocześnie podnosi wizerunek przedsiębior-

stwa jako firmy przyjaznej nie tylko odbiorcom, lecz także partnerom rynko-

wym. Partnerstwo takie oznacza „wzajemnie korzystną wymianę informacji  

o najlepszej praktyce biznesu, prowadzącą do poprawy wyników wszystkich 

zaangażowanych przedsiębiorstw”
9
. Wymaga to dobrze rozwiniętych kanałów 

komunikacji, co wiąże się zarówno z wzajemnym zaufaniem, jak i konieczno-

ścią poniesienia licznych nakładów czasowych oraz finansowych. Efektem jest 

jednak współpraca pozwalająca nie tylko na wymianę wartościowych dla każdej 

ze stron informacji, lecz także niejednokrotnie porozumienie w kwestiach doty-

czących konkurowania na rynku.  

Skuteczna współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami opiera się najczęściej 

na dobrych kontaktach nawiązywanych między pracownikami powiązanych 

przedsiębiorstw. Istotne znaczenie mają kompetencje zatrudnionych i posiadane 

przez nich uprawnienia w zakresie podejmowanych decyzji. Stosowany jest 

EMP, definiowany jako decentralizacja, czyli proces przesunięcia prawa do 

podejmowania decyzji na niższe szczeble w hierarchii organizacji. Jednak sze-

roko rozumiane EMP wykracza poza przekazanie uprawnień decyzyjnych oraz 

związane z tym podnoszenie kwalifikacji. Oznacza ono bowiem pobudzanie 

pracowników do podejmowania inicjatywy oraz poszerzania zakresu wykony-

wanych prac przy jednoczesnym wsparciu ze strony zarządzających w przypad-

ku popełnienia przez nich błędu
10

. Uznaje się, że do podniesienia jakości funk-

cjonowania oraz wzrostu konkurencyjności nie wystarcza tylko sprawny i wy-

kwalifikowany zarząd. Konieczne jest tu zaangażowanie wszystkich zatrudnio-

                                                      
9 T. Bendell, L. Boulter, Benchmarking. Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, Wydaw-

nictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000. 
10 J.M. Juran, A.B. Godfrey, Juran’s Quality Handbook, The McGraw-Hill Companies, 

Nowy Jork 1999, www.knowel.com. 
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nych, którzy posiadają bezpośredni kontakt z klientami oraz wpływającymi na 

jakość wyrobów im oferowanych
11

. 

Jakość i koszty stanowią podstawę w zastosowaniu metody JiT. W węż-

szym znaczeniu jest ono rozumiane jako „dostarczanie materiałów i innych dóbr 

w ściśle określonych ilościach oraz dokładnie w takim czasie, w jakim firmy ich 

potrzebują, co pozwala na minimalizację kosztów zapasów i marnotrawstwa  

w systemie logistycznym”. W szerszym natomiast przedstawiane jest jako filo-

zofia zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie ma miejsce systematyczne uspraw-

nianie procesów i eliminacja marnotrawstwa w oparciu o wykorzystywane 

techniki zarządzania i rozwój potencjału kadrowego
12

. JiT uważa się za metodę, 

której przesłaniem jest zaspokojenie wymagań klienta wraz z chwilą ich po-

wstania, bez odpadów, niepotrzebnego zużycia materiałów, zasobów fizycznych 

czy ludzkich
13

. Metoda ta obejmuje nie tylko sterowanie zapasami, ale także 

system informacyjny, planowania, rozdziału oraz kontroli czynności i zadań 

produkcyjnych. 

W badanych przedsiębiorstwach sektora gazowniczego można zaobser-

wować zgrupowanie o wyższej liczebności firm usługowo-montażowych, wy-

korzystujących metody związane z produkcją lub świadczeniem usług wymaga-

jących eksploatacji maszyn i urządzeń. Metody takie, jak MC czy TPM, nie są 

stosowane przez przedsiębiorstwa skupienia usługowo-przesyłowego, natomiast 

w usługowo-montażowym są dość powszechne. Także poziom zastosowania 

technik komputerowych, które wspomagają funkcjonowanie przedsiębiorstw, 

jest wyższy wśród firm skupienia technicznego usługowo-montażowego.  

W przedsiębiorstwach, które prowadzą działalność montażową, konieczne 

jest opracowanie efektywnej struktury wykonywania zadań. Struktura ta obej-

muje sieć powiązań elementów systemu w znaczeniu statycznym i dynamicz-

nym. Pojęcie elementów systemu obejmuje stanowiska pracownicze, natomiast 

                                                      
11 K.B. Zandin, Maynard’s Industrial Engineering Handbook, The McGraw-Hill Compa-

nies, Nowy Jork 2001, www.knowel.com. 

12 M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania logistycznego, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 2006. 

13 A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 
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występujące powiązania to relacje między nimi wynikające z kolejności wyko-

nywania etapów procesów technologicznych
14

.  

TPM rozumiane jest jako metoda zarządzania, która łączy wszystkich pra-

cowników przedsiębiorstwa, stawiając im za cel utrzymanie ciągłości pracy 

maszyn i urządzeń poprzez zespołowe eliminowanie strat. Podejściem wyjścio-

wym do opracowania nowocześnie rozumianej metody TPM jest postrzeganie 

czynności związanych z utrzymaniem ruchu, inaczej nazywanych gospodarką 

konserwacyjno-remontową, jako zadań mających na celu utrzymanie środków 

trwałych w stanie pełnej sprawności użytkowej. Podstawę działań stanowi sys-

temowe podejście do problematyki utrzymania ruchu
15

. Wdrożenie TPM wiąże 

się z edukacją pracowników, organizacją ich pracy w formie zespołów oraz 

odpowiednim wyposażeniem maszyn i urządzeń w systemy diagnozujące ich 

stan techniczny. 

3.1.  Wyniki uzyskane przy zastosowaniu analizy skupień  

a systematyka Boldena 

Podział metod i koncepcji, który otrzymano w wyniku analizy skupień,  

w znacznym stopniu pokrywa się z systematyką opracowaną przez zespół pod 

kierownictwem Boldena
16

, którego praca stanowiła punkt wyjściowy niniej-

szych badań. Jej ogólny zapis przedstawiony został na rysunku 3.  

Przytoczona systematyka kryteriów podziału koncepcji i metod zarządza-

nia obejmuje zróżnicowanie ich pod względem wspomagania organizacji na 

koncentrujące się bardziej na potencjale technologicznym, związanym z działa-

niami usługowo-montażowymi, lub potencjale społecznym, posiadającym wyż-

sze znaczenie w funkcjonowaniu firm o charakterze usługowo-przesyłowym. 

Jako metody i koncepcje zwiększające potencjał technologiczny Bolden wska-

zuje rozwiązania wykorzystywane w takich spośród nich, jak ICT, TPM, MC 

czy BEN technologiczny. Z kolei w grupie zwiększającej potencjał społeczny 

                                                      
14 R. Jackowicz, S. Lis, Podstawy projektowania struktur przedsiębiorstw przemysłowych, 

PWN, Warszawa 1987. 

15 E. Pawłowski, K. Pawłowski, M. Wachowski, Wdrażanie systemu TPM w warunkach 

przedsiębiorstwa międzynarodowego, w: Zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie, red. S. 
Trzcieliński, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006. 

16 R. Bolden, P. Waterson, P. Warr, Ch. Clegg, T. Wall, A new taxonomy of modern manu-

facturing practices, „International Journal of Operations & Production Management” 1997, 
Vol. 17, No. 11.  
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znalazły się rozwiązania stosowane w TBW, EMP, LC oraz BEN zarządzania 

zasobami ludzkimi
17

.  

 

 

Rys. 3. Kryteria podziału metod i koncepcji zarządzania wprowadzone przez zespół 

Boldena 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Bolden, P. Waterson, P. Warr, Ch. Clegg, 

T. Wall, A new taxonomy…  

Opracowana systematyka w znacznym zakresie pokrywa się z wynikami 

badań przeprowadzonych przy zastosowaniu analizy skupień (tab. 2). Wytłusz-

czonym drukiem zaznaczono metody i koncepcje zgodne z podziałem opraco-

wanym przez zespół Boldena, kursywą natomiast te spośród nich, które teore-

tycznie powinny być wykorzystane przez przedstawicieli drugiego skupienia. 

W skupieniu usługowo-montażowym większość poddanych badaniu 

przedsiębiorstw wykorzystuje przede wszystkim metody wskazane także przez 

Boldena jako podnoszące potencjał technologiczny. Nie eliminuje to jednak 

stosowania metod rozwijających potencjał społeczny, które występują również 

w tym skupieniu. Grupa firm skupiona pod kątem usługowo-przesyłowym, 

czyli koncentrująca się na potencjale społecznym, również wykorzystuje meto-

dy i koncepcje właściwe dla niej zgodnie z klasyfikacją zespołu Boldena, jed-

                                                      
17 Ibidem. 

Koncepcje zarządzania 

Skracające czas odpowiedzi na 

potrzeby klienta 

Poprawiające jakość 

Zmniejszające koszty 

Zwiększające potencjał  

technologiczny 

Zwiększające potencjał  

społeczny 

Wspomagające organizację Wspomagające biznes 

Dziedzina zastosowania Orientacja strategiczna 
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nak zakres tego stosowania jest mniejszy niż w skupieniu technologicznym 

usługowo-montażowym.  

Tabela 2 

Zestawienie metod i koncepcji zarządzania usystematyzowanych zgodnie z analizą 

skupień z podziałem opracowanym przez zespół Boldena 
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Firma Metody zarządzania 

16 

TQM, BEN, EMP, BPR, 

LC 14 CE, TPM, ICT 

3 TQM, SCP, EMP, LC 17 BEN, ICT 

12 BEN, CE, JiT, LC 11 

BEN, TPM, EMP, ICT, 

LC 

5 CE, EMP, LC 8 TPM 

15  10  

2 CI, JiT 6 ICT 

  13 MC, EMP, ICT 

 

 7 

TQM, CE, MC, EMP, 

ICT 

  9 MC, TPM 

  4 CE, MC, TPM 

  1 CE, OUT, MC 

Źródło: jak pod rys. 3. 

Podsumowanie  

Zbieżność wyników badań przeprowadzonych przez zespół Boldena oraz 

podziału uzyskanego dzięki zastosowaniu analizy skupień można potraktować 

jako argument świadczący o prawidłowo zinterpretowanych efektach badań 

prowadzonych na grupie małych i średnich przedsiębiorstw usługowych sektora 

gazowniczego. Zgodność przytoczonych zestawień świadczy o poprawnym 

rozumowaniu, iż dobór i zakres wykorzystywanych metod posiada wpływ na 

jakość funkcjonowania przedsiębiorstw.  

Można wnioskować, że w przypadku przedsiębiorstw o charakterze usłu-

gowo-montażowym podstawowy nacisk zarządzający powinno się kłaść na 
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prawidłowe wprowadzenie i stosowanie takich metod, jak MC, TPM, BEN 

i ICT. Firmy usługowo-przesyłowe powinny się skupiać na metodach związa-

nych bardziej z kształtowaniem zasobów ludzkich, czyli EMP i LC, nie pomija-

jąc jednak takich aspektów, jak dbałość o jakość produktów i funkcjonowania,  

o czym świadczy wykorzystywanie TQM. Jakość funkcjonowania firm posiada 

swoje odzwierciedlenie w skuteczności rynkowej tych przedsiębiorstw. Do 

skutecznego funkcjonowania dążą natomiast wszystkie przedsiębiorstwa ryn-

kowe. 

USE OF MODERN MANAGEMENT METHODS IN SELECTED 

GAS ENGINEERING SECTOR ENTERTAINMENTS 

– DRAWING CONCLUSIONS BASED ON DATA CLUSTERING  

Summary 

Modern enterprises use various methods of management to achieve a satisfactory 

competitive position. It is also true for service gas engineering sector enterprises, which 

was the subject of the research. The aim of the research was to state, by using data clus-

tering, whether is it possible to divide firms into groups by taking into consideration 

(certain) types of applied methods. Bolden’s team classification was the base for separa-

tion. They divided methods, which support organization, into two classes – social and 

technological. As a result, the specification of entirely market – efficient enterprises 

were defined, as well as service transmission or service installing methods of manage-

ment used by them. 

Translated by Daria Motała 
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MAGDALENA RZEMIENIAK 

Politechnika Lubelska 

ROZWÓJ USŁUG MERCHANDISINGOWYCH 

 – UWARUNKOWANIA I TENDENCJE ZMIAN 

 NA PRZYKŁADZIE BRANŻY ODZIEŻOWEJ 

Wprowadzenie 

Pierwsze przesłanki merchandisingu pojawiły się na początku XX wieku 

w Stanach Zjednoczonych wraz z powstaniem nowej kategorii punktów sprze-

daży detalicznej – sklepów samoobsługowych
1
. Pierwszy supermarket – „Pig-

gly Wiggly” – otworzył 6 września 1916 roku w Memphis w stanie Tennesee 

Amerykanin Clarence Saunders. Był on samoukiem – zakończył edukację  

w wieku 14 lat i rozpoczął pracę jako sprzedawca. Po wielu latach doszedł do 

wniosku, że tradycyjny sposób sprzedaży jest mało wydajny i kosztowny. Re-

cepta Saundersa była prosta: niech klienci sami biorą z półek to, co chcą kupić. 

Sklep będzie mógł zatrudniać mniej osób, towary będą tańsze, a niższe ceny 

przyciągną klientów. Saunders wprowadził wiele rozwiązań, z których część 

jest do dziś fundamentem działania supermarketów. Sklep „Piggly Wiggly” był 

zorganizowany na wzór labiryntu – po kupieniu np. mleka klient nie mógł pójść 

od razu do kasy, lecz musiał przejść przez cały sklep, wzdłuż wszystkich półek 

z towarami. Wynalazca słusznie uważał, że klient po drodze może coś zauwa-

żyć i zdecyduje się na zakup, o którym wcześniej nie myślał. Każdy towar był 

                                                      
1 B. Borusiak, Merchandising, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Po-

znań 2005, s. 7. 
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też opatrzony ceną, co także było nowością. Towary łatwo psujące się leżały 

w przeszklonych lodówkach. Niepełnowartościowe były przeceniane i trafiały 

do kosza ustawionego blisko kasy. Przy wejściu klient musiał wziąć do ręki 

koszyk. Wszystkie te zasady Saunders opisał w swoim wniosku patentowym. 

Jego pierwszy sklep miał też kilka wad. Była w nim np. tylko jedna kasa, przed 

którą tworzyły się kolejki. Dopiero po kilku latach Saunders uwzględnił kilka 

równoległych alejek z kasami. Sklepy „Piggly Wiggly” odniosły ogromny suk-

ces. Do roku 1922 – a więc w ciągu 6 lat – sieć rozrosła się do 1200 sklepów 

w 29 amerykańskich stanach. W roku 1932 było ich już ponad 2,6 tys., a łączne 

obroty przekroczyły 180 mln dolarów
2
. 

Samoobsługowa metoda sprzedaży okazała się rewolucyjna w przypadku 

sprzedaży detalicznej. Dzięki samoobsłudze możliwe jest tworzenie obiektów 

handlowych o bardzo dużych powierzchniach. Jej zastosowanie daje szanse na 

zwiększenie przepustowości i przelotowości sklepu, rozwinięcie asortymentu. 

Eksponując towary na zasadzie swobodnego dostępu, generując bodźce zmy-

słowe, samoobsługa stwarza przesłankę wystąpienia zakupów impulsywnych
3
. 

Klient ma możliwość samodzielnego dokonywania wyborów produktów, nie 

musi pamiętać ich nazw, ale jedynie je rozpoznać. 

W Polsce usługi merchandisingowe we współczesnym wydaniu
4
 pojawiły 

się na początku lat 90. XX wieku, wraz z wejściem na rynek dużych międzyna-

rodowych sieci handlowych i zwiększeniem konkurencji w handlu. Jego rozwój 

jest także wynikiem przemieszania kultur konsumenckich, zmian wymagań 

konsumentów oraz wzrastającego poziomu konkurencji na rynku usług handlo-

wych
5
. 

                                                      
2 A. Leszczyński, Supermarket-sztuka sprzedawania, w: www.wiz.pl, 10.03.212. 

3 B. Borusiak, Merchandising…, s. 7. 

4 W okresie międzywojennym w Polsce handel rozwijał się bardzo dynamicznie. Doskona-

lono ekspozycje produktów wewnątrz sklepów, projektowano witryny zewnętrzne i szyldy. Takie 

świadome i celowe działania można uznać za początki merchandisingu, zob. O. Langer, Zasady 

ogłaszania, nakładem Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu, drukiem „Pracy” Sp. z ogr. 

odp., Poznań 1914. 

5 L. Witek, Merchandising w małych i dużych firmach handlowych, C.H. Beck, Warszawa 

2007, s. 1. 
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1. Czynniki mające wpływ na usługi merchandisingowe 

Podejmując działania w zakresie usług merchandisingowych, należy pa-

miętać o kilku bardzo ważnych zasadach: 

 około 95% klientów, którzy wchodzą do sklepu, zatrzymuje się dopiero 

po przejściu 1/3 powierzchni sklepu; 

 ponad połowa konsumentów chciałaby znaleźć produkty bez koniecz-

ności pokonywania dużych odległości i zawracania; 

 klienci unikają rogów pomieszczeń, miejsc słabo oświetlonych, wolą 

kierować się po linii prostej, spoglądając w prawo w celu wybrania 

określonego produktu oraz preferując ruch przeciwny do wskazówek 

zegara
6
. 

Za pomocą działań merchandisingowych dostarcza się klientowi informa-

cji o różnych markach znajdujących się w ofercie sklepu, nawiązuje się do pro-

wadzonych kampanii, co wzmacnia efekt perswazji przez bezpośredni kontakt  

z towarem. 

Usługi merchandisingowe sprzyjają silniejszemu dotarciu do świadomości 

nabywców, jednak by prawidłowo je wykorzystać, muszą być spełnione nastę-

pujące warunki: 

 przedsiębiorstwo musi posiadać umiejętność dopasowania asortymentu 

do specyfiki potrzeb klientów; 

 przedsiębiorstwo musi wykazać się znajomością praw rządzących po-

dejmowaniem decyzji przez konsumentów; 

 przedsiębiorstwo musi dysponować wiedzę i umiejętnością wykorzy-

stania w praktyce zasad ekspozycji i aranżacji przestrzeni itp.; 

 przedsiębiorstwo musi wykazać twórcze podejście do materiałów eks-

pozycyjnych i reklamowych
7
. 

Merchandiserzy i kierownictwo przy podejmowaniu działań merchandi-

singowych powinni brać pod uwagę nie tylko czynniki wewnętrzne, związane  

z powierzchnią sklepową, lecz także czynniki zewnętrzne, związane z bliższym 

i dalszym otoczeniem jednostki handlu detalicznego. Czynniki wewnętrzne, 

mające największy wpływ na działalność merchandisingową, to przede wszyst-

                                                      
6 T. Goban- Klass, Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsump-

cyjnego, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2006, s. 295–296. 

7 L. Witek, Merchandising…, s. 8. 
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kim czynniki związane z efektywnym zaprojektowaniem i wykorzystaniem 

przestrzeni sklepu (np. zaplanowanie sklepu i magazynu, podjęcie decyzji  

o wymaganym kierunku ruchu klientów, rozważenie możliwości indywidual-

nych ekspozycji towaru)
8
. 

2. Tendencje zmian w usługach merchandisingowych 

Pomimo że sam projekt wnętrza sklepu jest zazwyczaj efektem pracy ar-

chitekta i projektanta, coraz częściej angażuje się w ten proces również visual 

merchandisera. Wspólnie tworzą oni otoczenie, które pozwoli klientowi odczuć 

przyjemność podczas zakupów, ale zarazem będzie funkcjonalne. Projektanci 

muszą zastanowić się nad umiejscowieniem wyposażenia ekspozycyjnego, 

aranżacją wystroju oraz kolorystyką. Muszą przewidzieć ruch klientów po skle-

pie, przyporządkować przestrzeń poszczególnym działom, ustalić, jak będą 

współgrać z sąsiadującymi działami, a także zaprojektować oświetlenie, podło-

gę, nośniki reklamy wizualnej oraz grafikę
9
. 

W przypadku projektowania powierzchni sprzedażowej, jeżeli właściwie  

i profesjonalnie stosuje się zasady projektowania oraz posiada się wiedzę  

o posługiwaniu się kolorem, oświetleniem czy reklamą wizualną, z pewnością 

można otrzymać efekt w postaci prezentacji, która przyciągnie uwagę klienta. 

W visual merchandisingu zasady projektowania muszą współgrać z koncepcją 

rozmieszczenia towaru na terenie sklepu, jego wizerunkiem, typem klienta, 

lokalizacją geograficzną i innymi czynnikami, które składają się na filozofię 

biznesową firmy. Zasady projektowania zawsze są takie same, ale warunki,  

w jakich się je stosuje, mają wpływ na to, jaki efekt zostanie osiągnięty
10

. 

Projektowanie sklepu łączy w sobie wszystkie aspekty wizualnego mer-

chandisingu – od wystroju witryn i wnętrza poprzez stałe elementy wyposaże-

nia i rekwizyty. Zrozumienie oczekiwań klientów stanowi główną wytyczną  

w pracy architekta nad projektem wnętrza sklepu. Dobry projekt uwzględnia 

                                                      
8 M. Rzemieniak, Merchandising, w: Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody, 

red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006, s. 167. 

9 E. Diamond, J. Diamond, Merchandising. Magnetyzm przestrzeni handlowej, Wydawnic-

two Helion, Gliwice 2007, s. 105. 

10 Ibidem, s. 198. 
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zarówno możliwie najlepszą prezentację produktów wystawionych na sprzedaż, 

jak i wygodę klientów
11

.  

Projekt sklepu może odgrywać również ważną rolę w budowaniu wizerun-

ku marki, skutecznie wspierać strategię sprzedaży, jak również przyciągać 

klientów. Niektórzy detaliści wolą bardziej subtelny wystrój, podczas gdy inni, 

pragnąc szokować i inspirować, tworzą wnętrza, które wzbudzają kontrowersje  

i stają się tematem dyskusji. Podejmując decyzję dotyczącą charakteru sklepu, 

należy wziąć pod uwagę profil demograficzny klienteli. Osoby o tradycyjnych 

gustach nie będą prawdopodobnie skłonne robić zakupów w futurystycznym  

i supernowoczesnym domu towarowym. Sieci handlowe w swoich nowo otwie-

ranych placówkach zwykle powielają wypróbowane już wcześniej rozwiązania. 

Z kolei szanowane marki, jak np. Marks & Spencer, wolą nie ryzykować utraty 

lojalnej klienteli poprzez wprowadzanie nazbyt awangardowych pomysłów. 

Zdarza się jednak, że radykalna zmiana tradycyjnego wizerunku sklepu bywa 

korzystna
12

. Na ryzyko promowania się za pomocą niekonwencjonalnych pro-

jektów mogą z pewnością sobie pozwolić właściciele niezależnych sklepów. 

Najbardziej innowacyjne rozwiązania w dziedzinie architektury o przeznacze-

niu komercyjnym spotyka się w Japonii. Tamtejsi architekci potrafią w imponu-

jąco pomysłowy sposób zagospodarować miniaturowe przestrzenie, przekształ-

cając je w funkcjonalne galerie handlowe. Japońska firma odzieżowa Bathing 

Ape zasłynęła z eksponowania sprzedawanych przez siebie ubrań i dodatków  

w stylu sportowym w pleksiglasowych pojemnikach ustawionych na szklanej 

podłodze, co pozwalało oglądać towary od dołu. Marka w krótkim czasie zyska-

ła status kultowej nie tylko w Japonii, ale również na całym świecie, ze względu 

na ekscentryczny produkt i równie ekscentryczny projekt sklepu. Z kolei medio-

lański Corso Como przez lata wprawiał w podziw cały świat mody. Ukryty na 

końcu skromnego pasażu zaskakiwał klientów rozmiarami przestrzeni handlo-

wej. Na dziedzińcu znajdował się odkryty kawiarniany ogródek, skąd rozcho-

dziły się drogi do sklepu i restauracji. Schody prowadziły do księgarni i galerii 

na pierwszym piętrze. Wyposażenie nie należało ani do najdroższych, ani do 

najnowocześniejszych i w większości składało się ze starych mebli i oświetle-

nia, które zestawione razem tworzyły jednak całość o wyjątkowej atmosferze. 

                                                      
11 T. Morgan, Merchandising. Projektowanie przestrzeni sklepu, Arkady, Warszawa 2008, 

s. 30. 

12 Ibidem, s. 31. 
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Jak widać, nie wszystkie projekty sklepów wymagają ogromnych budżetów – 

niebanalne pomysły i sprytne rozwiązania pozwalają często uzyskać oszałamia-

jący efekt
13

. 

Na polskim rynku ciągle można jeszcze spotkać sklepy, które niestety nie 

mają swojego charakteru i stylu, są niefunkcjonalne, ciasne i nieestetyczne. 

Wśród najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu powierzchni hand-

lowych należy wymienić: 

 zbyt wąskie ciągi komunikacyjne; 

 zbyt dużą liczbę urządzeń ekspozycyjnych powodującą chaos; 

 niewłaściwe ustawienie urządzeń ekspozycyjnych i zły dostęp do towa-

ru; 

 niedostateczne oświetlenie
14

. 

Podstawą skutecznego projektu przestrzeni handlowej jest odpowiednie 

rozmieszczenie produktów. Visual merchandiserzy często dzielą powierzchnię 

sklepu na cztery strefy: platynową, złotą, srebrną i brązową (odpowiednikami 

tych określeń bywają także kolejne numery lub litery alfabetu). Pierwsza i naj-

ważniejsza strefa sprzedaży zlokalizowana jest tuż przy wejściu. Przyciąga ona 

uwagę klientów i generuje najwyższe zyski, dlatego nazywana jest platynową. 

Tutaj powinny być zlokalizowane promocje, wyprzedaże, produkty sprzedawa-

ne po obniżonych cenach lub hity sezonowe. Pierwszą rzeczą, na którą należy 

zwrócić uwagę podczas projektowania, są zatem wejścia, ponieważ determinują 

one ruch klientów i umiejscowienie strefy platynowej. Dalej, w miarę przesu-

wania się w głąb sklepu, znajdują się strefy złota i srebrna, a na końcu – strefa 

brązowa
15

. 

3. Uwarunkowania i obszary zmian w usługach merchandisingowych  

na przykładzie branży odzieżowej – wnioski wynikające  

z przeprowadzonych badań 

Zweryfikowanie założenia badawczego, że merchandising jest usługą sku-

tecznie wpływającą na decyzje zakupowe konsumentów w przypadku branży 

                                                      
13 Ibidem, s. 34. 

14 L. Witek, Merchandising…, s. 35. 

15 T. Morgan, Merchandising…, s. 117. 
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odzieżowej, było głównym celem badań. Przeprowadzone badania ankietowe 

miały charakter anonimowy. Ankieta zawierała 17 pytań, z czego 11 miało cha-

rakter zamknięty z możliwością jednokrotnego wyboru, natomiast pozostałe 

miały charakter otwarty. Część metryczkowa zawierała 5 pytań dotyczących 

badanej grupy respondentów. 

Badania zostały przeprowadzone na grupie 100 respondentów, głównie 

wśród klientów sklepu odzieżowego znajdującego się na terenie centrum hand-

lowego Lublin Plaza. Badania trwały 7 dni w okresie 19–25 marca 2012 roku. 

Okres ich realizacji uzależniony został od terminarza zmiany wystroju sklepu. 

Wystrój wnętrza wybranego do przeprowadzenia badania sklepu oraz jego 

okien wystawowych zmieniany jest cotygodniowo. 

Przeprowadzone badania pokazują, jak usługi merchandisingowe postrze-

gane są przez badaną grupę. Wyniki badań potwierdzają, że merchandising jako 

narzędzie marketingowe skutecznie wpływa na decyzje konsumentów w przy-

padku branży odzieżowej. 

Wyniki uzyskane dzięki odpowiedziom respondentów na pytania zawarte 

w ankiecie potwierdzają, jak duże znaczenie mają działania związane z budo-

waniem atmosfery w placówce sprzedażowej i jak ważne jest oddziaływanie na 

zmysły nabywców. Dlatego istotne jest świadome budowanie (projektowanie) 

atmosfery sklepu w celu wywołania takich uczuć u kupującego, które spowodu-

ją zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupu. 

Znaczna część respondentów (39%) dokonuje zakupów w sklepach odzie-

żowych raz w miesiącu. Wyniki przeprowadzonych badań pokrywają się z ra-

portami firmy Market Side, mówiącymi, że Polacy odwiedzają centra handlowe 

najczęściej właśnie raz w miesiącu i wybierają się tam głównie po odzież  

i obuwie. Aż 57% Polaków wybiera na tego rodzaju zakupy centra handlowe, 

natomiast 36% Polaków wybiera się w tym celu do sklepów odzieżowych  

i obuwniczych znajdujących się poza galeriami handlowymi
16

. 

Na podstawie otrzymanych wyników badań można stwierdzić, że dobre 

wyeksponowanie towaru jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na doko-

nywanie zakupów. Aż 38% respondentów przyznaje, że dobre wyeksponowanie 

towaru ma dla nich decydujące znaczenie przy wyborze sklepu. Badania poka-

zały, że respondenci zwracali uwagę na kolorystyczne oraz estetyczne, staranne 

i przejrzyste ułożenie towaru na urządzeniach ekspozycyjnych. Sam widok to-

                                                      
16 www.egospodarka.pl, 15.03.2012. 
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warów czy też ich ciekawa ekspozycja są w stanie skłonić konsumenta do się-

gnięcia po nie, chociaż ich zakup nie był wcześniej planowany. Należy pamię-

tać, że dobre wyeksponowanie towaru ma ogromny wpływ na poziom sprzeda-

ży. Za pomocą odpowiedniego wystroju wnętrza zachęca się potencjalnych 

klientów do pozostania w sklepie i dokonania zakupu. Wystrój sklepu odgrywa 

również niezwykle ważną rolę w wywoływaniu u klientów pozytywnego wra-

żenia, które sprawia, że powracają oni do danego sklepu. 

Wyniki badań przeprowadzonych wśród klientów badanego sklepu poka-

zują, iż w przypadku branży odzieżowej większość decyzji ma charakter impul-

sywny. Ponad 40% ankietowanych przyznaje, że dokonuje zakupów pod wpły-

wem impulsu. Potwierdzają to również badania prowadzone przez liczne firmy 

zajmujące się badaniami opinii publicznej. Decyzje te charakteryzują się bardzo 

niskim stopniem rozwagi i krótkim czasem namysłu. Podejmowane są w sklepie 

pod wpływem silnie działających bodźców zewnętrznych (obniżka cen, widok 

nieznanego towaru, sprzedaż w systemie samoobsługi oraz dobra ekspozycja 

towaru w sklepie). 

Na podstawie wyników badań otrzymano informacje dotyczące muzyki. 

Można stwierdzić, że oddziaływanie na konsumentów poprzez zmysł słuchu 

stanowi istotny element usług merchandisingowych. Muzyka pozwala oddzia-

ływać na emocje odczuwane przez osoby dokonujące zakupów. Poprzez zasto-

sowanie dźwięków można wytworzyć w nich pozytywne stany emocjonalne, 

np. uczucie przyjemności. Zatem działania podejmowane w zakresie nagłośnie-

nia mają istotne znaczenie dla efektów uzyskiwanych w handlu. 

Badania potwierdzają, że spośród wszystkich elementów budujących at-

mosferę w sklepie i wchodzących w skład ekspozycji, tymi, które najczęściej 

bywają punktem „zapalnym”, są manekiny. Co trzeci konsument wchodząc do 

sklepu, w pierwszej kolejności zwraca uwagę na ubiór manekinów znajdujących 

się w witrynie sklepowej, a 42 spośród 80 ankietowanych przyznaje, że w bada-

nym sklepie na manekinach znajdują się zestawy ubrań, które bez wahania  

w całości kupiliby dla siebie lub kogoś bliskiego. Nie bez przyczyny to właśnie 

manekiny nazywane są przez merchandiserów „cichymi sprzedawcami” i to 

właśnie one mają umowne 3 sekundy, aby przykuć uwagę klienta i skłonić go 

do wejścia do środka sklepu. 

Uzyskane wyniki pokazują, że usługi merchandisingowe polegające na 

promowaniu odzieży przez personel znajdujący się w sklepie odnoszą znaczące 

efekty. Aż 39% klientów badanego sklepu kilkakrotnie przy dokonywaniu za-
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kupów inspirowało się firmowym ubiorem obsługi sklepu, a 29% respondentów 

przyznaje, że dosyć często inspiruje się ubiorem obsługi. Ten rodzaj działań 

można przyrównać do działań związanych z ekspozycją towaru na manekinach, 

jednak w tym przypadku to personel jest nośnikiem informacji odnośnie do 

najnowszych trendów mody. 

Wyniki badań potwierdziły prawidłowość doboru oświetlenia w sklepie. 

Wskazują one (49% respondentów), że oświetlenie jest ważnym elementem, za 

pomocą którego tworzona jest atmosfera danej placówki sprzedażowej. Wśród 

najczęstszych świadczących o tym odpowiedzi znalazły się: „produkty oświe-

tlone są we właściwy sposób”, „dobrze oświetlone najważniejsze części sklepu 

oraz manekiny”, „oświetlenie nie razi”, „nie jest zbyt ostre” (nie drażni oczu), 

„światło nie przeszkadza w robieniu zakupów”, „każdy element na witrynie jest 

odpowiednio oświetlony”. 

Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące kolorów zapamiętanych  

z wizyty w sklepie pokazują, że kolorystyka odgrywa olbrzymią rolę jako czyn-

nik budujący atmosferę i skutecznie oddziałuje na klientów. To kolor pomarań-

czowy zastosowany przy akcji wyprzedażowej skutecznie przykuł uwagę ponad 

połowy klientów i zwrócił ich uwagę na prowadzoną akcję. Aż 35% responden-

tów zwróciło uwagę na naklejkę z napisem mid season sale, znajdującą się  

w witrynie sklepu, i przyznało, że rzuca się ona w oczy właśnie ze względu na 

swój pomarańczowy kolor oraz wielkość. Z kolei co czwarty ankietowany za-

pamiętał z wizyty w sklepie kolor czarny, który w marketingu ma symbolizo-

wać elegancję oraz prestiż, jak również osiągnięty sukces i pozycję społeczną. 

Co czwarty ankietowany przyznaje, że po wejściu do sklepu kieruje się  

w prawo, co potwierdza, że klienci preferują ruch przeciwny do wskazówek 

zegara. Prawostronny ruch jest wygodny dla klientów, ponieważ większość  

z nich jest właśnie praworęczna. 

Analizując wyniki badań należy odnieść się do faz procesu decyzyjnego 

konsumentów. Można śmiało stwierdzić, że prowadzone akcje promocyjne  

i wyprzedażowe, dobra ekspozycja towaru zarówno w witrynie sklepowej, jak  

i w jego wnętrzu są czynnikami wpływającymi na zachowanie konsumenta  

w miejscu sprzedaży. Towar eksponowany w witrynie czy też towar w promo-

cyjnej cenie pełnią rolę bodźca płynącego z otoczenia, natomiast dokonanie 

zakupu traktowane jest jako reakcja organizmu na ten bodziec. 

Na podstawie otrzymanych wyników można wysnuć wnioski, że usługi 

merchandisingowe w znaczny sposób przyczyniają się do wzrostu sprzedaży 
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w placówkach sprzedażowych, w których są prowadzone. Takie elementy jak 

wystrój sklepu, jego atmosfera oraz dobra ekspozycja towaru wpływają na de-

cyzje konsumenta o wyborze sklepu, w którym dokona zakupów. 

Podsumowanie 

Obserwując rynek odzieżowy, można zauważyć, że stale się on rozwija  

i podlega ciągłym przeobrażeniom. Bardzo ważne jest właściwe reagowanie na 

zmiany zachodzące w otoczeniu, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Fakt 

ten skłania firmy odzieżowe do prowadzenia intensywnych działań marketin-

gowych i szukania sposobów na efektywne dotarcie do określonej grupy doce-

lowej. Wizerunek punktu handlowego jest jednym z elementów jego konkuren-

cyjności, wyróżniającym firmę spośród innych na rynku. 

Wyniki badań potwierdzają, że w przypadku branży odzieżowej merchan-

dising ma ogromny wpływ na decyzje konsumentów. Wiele osób wybierając się 

na zakupy, często nie zdaje sobie nawet sprawy, jak wiele działań z zakresu 

usług merchandisingowych podejmowanych jest w placówkach sprzedażowych 

i jak wielu ludzi jest w nie zaangażowanych. Często do tego celu angażuje się 

wieloosobowe zespoły, które szczegółowo analizują potrzeby i oczekiwania 

konsumentów danej branży, by następnie podjąć decyzje dotyczące kolorystyki 

ścian, wyboru urządzeń ekspozycyjnych czy też rodzaju muzyki, która będzie 

towarzyszyła klientom podczas robienia zakupów. Powyższe argumenty dają 

podstawę do stwierdzenia, że teza pracy została zweryfikowana pozytywnie. 

W przypadku usług merchandisingowych ważną funkcję pełni perswazja, 

która wiąże się z zastosowaniem takich działań, które stwarzają sytuację ko-

rzystną dla klienta. U większości badanych respondentów prowadzone działania 

merchandisingowe wywołują pozytywne emocje i skojarzenia, co potwierdza, iż 

merchandising jest ważnym i skutecznym narzędziem komunikowania się 

przedsiębiorstwa z konsumentem poprzez odpowiednie zagospodarowanie prze-

strzeni sprzedażowej, eksponowanie towarów czy też sterowanie ruchem na-

bywców. Przedsiębiorstwa podejmujące działania z zakresu merchandisingu 

mogą skutecznie dotrzeć do grupy docelowej i zostać przez nią pozytywnie 

odebrane. 

Z kolei sieci handlowe, które stosują perfekcyjny i profesjonalny (choć 

niestety nie zawsze etyczny) merchandising, powinny pamiętać, że coraz więk-

sza świadomość konsumentów na temat tego typu działań będzie determinować 
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budowanie długotrwałych związków zarówno z dostawcami, jak i klientami. 

Granica pomiędzy etycznym wywieraniem wpływu za pomocą technik mer-

chandisingu a działaniami manipulacyjnymi jest dość wąska. Należy pamiętać, 

że gdy klient poczuje się manipulowany, to wszelkie zabiegi mające zachęcić 

go do zakupu mogą odnieść odwrotny skutek. Celem komunikacji marketingo-

wej nie jest manipulacja wyborami konsumentów, a stworzenie miłej atmosfery 

czy też odpowiedniej ekspozycji, która ułatwi wybór i przyciągnie uwagę klien-

ta. Klient powinien mieć poczucie komfortu, by chętnie wracał do danej pla-

cówki handlowej. 

THE DEVELOPMENT OF MERCHANDISING SERVICES  

– CONDITIONS AND TRENDS ON THE EXAMPLE  

OF THE CLOTHING INDUSTRY 

Summary 

Merchandising services contribute to the growth in retail sales significantly. It is 

the shop design, the atmosphere and good exhibition of the product affect consumer 

decisions on the selection of the shop where he makes purchases. Enterprises in their 

activities cannot forget that in order to generate profits they must have the ability to 

adapt to the expectations and needs of potential customers. Supply of merchandising 

services to meet the individual needs of consumers will be most successful. 

Translated by Magdalena Rzemieniak 
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SPECYFIKA USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RYNKU KEP 

Wprowadzenie 

Współcześnie celem każdej działającej na rynku firmy jest zaspokojenie 

potrzeb coraz bardziej wymagającego i roszczeniowego klienta. Trudno znaleźć 

definicję usługi kurierskiej, pocztowej czy logistycznej oraz określić zakres 

zadań i obowiązków poszczególnych usługodawców, gdyż granica między nimi 

jest bardzo wąska. 

1. Teoretyczne cechy usług 

Usługi są obecne w każdej dziedzinie życia, a prób ich nazewnictwa jest 

równie dużo, co ich rodzajów. Definiuje się je jako odrębną działalność dostar-

czającą określonych korzyści nabywcom, niekoniecznie związaną ze sprzedażą 

produktów lub innych usług
1
. Za najbardziej trafną uznaje się definicję O. Lan-

gego, mówiącą, że „usługami są wszelkie czynności związane bezpośrednio lub 

pośrednio z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale nie służące bezpośrednio do 

produkowania przedmiotów”.  

Do głównych cech usług zalicza się: 

 niematerialność; 

                                                      
1 K. Rydzkowski, Usługi logistyczne, IliM, Biblioteka Logistyka, Poznań 2007, s. 10. 
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 nierozdzielność usługi z osobą wykonawcy; 

 nierozdzielność procesów wytwarzania i konsumpcji; 

 różnorodność; 

 nietrwałość; 

 niemożność nabycia praw na własność. 

Usługi w przeciwieństwie do produktu mają charakter niematerialny. Nie 

ma możliwości traktowania danej usługi jako własności. Ta właściwość powo-

duje wiele skutków. Usługa nie może być chroniona patentem, więc nie można 

przypisać do niej konkretnej osobie praw autorskich, co powoduje problemy  

w obszarze plagiatu. Nie ma możliwości magazynowania usług czy przechowa-

nia ich na później. Nie istnieją inne czynniki kształtujące cenę usługi niż ceny 

usług konkurencyjnych. Z tego powodu możliwość sprawdzenia projektu usługi 

i jej oceny przed zakupem jest ograniczona.  

Kolejność procesu wytwarzania usługi i jej konsumpcji jest zupełnie inna 

niż w przypadku zakupu produktu. Wyroby są najpierw wytwarzane, następnie 

sprzedawane i konsumowane przez klienta, natomiast usługi są w pierwszej 

kolejności sprzedawane, dopiero potem świadczone i konsumowane. Usługo-

biorca nie ma możliwości oceny efektu usługi przed zakupem, dlatego też tak 

ważna jest pozycja rynkowa, marka i wizerunek, reklama i pozytywna ocena 

danego podmiotu świadczącego usługę, gdyż na ich podstawie podejmowana 

jest decyzja o zakupie. Nierozdzielność usługi z osobą wykonawcy oznacza 

także bezwarunkową obecność usługodawcy przy wykonywaniu usługi, a efekt 

końcowy zależy od jego talentu, kwalifikacji i umiejętności zaprezentowania 

siebie i swojego dzieła.  

Z wyżej opisaną cechą łączy się jednoczesne wytwarzanie oraz konsump-

cja danej usługi, co skutkuje nierozdzielnością czasu, miejsca i osoby. Usługa 

jest konsumowana tak długo, jak jest świadczona, w miejscu, w którym prze-

bywa wykonawca usługi, i czas jej trwania zależy tylko i wyłącznie od niego.  

Każda usługa jest inna. Różnica zależy od rodzaju świadczonej usługi, 

wykonawcy, preferencji usługobiorcy, miejsca świadczonej usługi, wizji efektu 

końcowego, sprzętu, który używany jest podczas świadczenia usługi. Zależy 

ona także od czynników „miękkich”, takich jak nastrój i samopoczucie uczest-

ników procesu, cena, którą nabywca chce i może zapłacić za usługę, oraz wy-

nik, jakiego wymaga, umiejętności wykonawcy, jego zaangażowanie, jakość 

wyposażenia, jakie posiada usługodawca, oraz od wielu niezależnych, indywi-

dualnych czynników. 
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Nietrwałość oznacza, że usługa znika wraz z końcem procesu jej świad-

czenia. Zostaje tylko jej trwały efekt, taki jak: nowe uczesanie po wizycie 

u fryzjera, przesyłka dostarczona do klienta, wybudowany dom czy zaginiony 

syn odnaleziony przy pomocy detektywa. Nie ma też dwóch takich samych 

usług. Nawet, jeśli wykonywane są przez tego samego usługodawcę, mogą być 

podobne, ale nigdy efekt nie będzie jednakowy.  

2. Specyfika usług świadczonych na rynku KEP 

Równie trudne, jak w przypadku pojęcia usługi, jest zdefiniowanie rynku 

usług KEP
2
 czy usługi logistycznej, gdyż różnice pomiędzy nimi są niewielkie, 

a głównym celem każdej z nich jest satysfakcja klienta. Według definicji poda-

nych przez W. Rydzkowskiego
3
 usługi rynku KEP i usługa logistyczna defi-

niowane są następująco: 

1. Pojęcie usług kurierskich, czyli usług niemających charakteru po-

wszechnego, polegających na zarobkowym, przyspieszonym przewozie 

i doręczaniu w gwarantowanym terminie przesyłek funkcjonowało  

w systemie polskiego prawa na gruncie Ustawy z dnia 23 listopada 

1990 r. o łączności
4
, która została uchylona na rzecz Ustawy z dnia 12 

czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
5
. Do jej treści nie wcielono pojęcia 

usług czy też przesyłek kurierskich. Usługi pocztowe polegają na ode-

braniu przesyłki od nadawcy i przez dostarczenie jej bezpośrednio od-

biorcy, przez tego samego kuriera, pomijając przy tym całą obsługę 

terminalową.  

2. Usługa ekspresowa – przesyłki są odbierane przez kuriera od nadawcy, 

następnie zawożone do terminalu, gdzie zostają posortowane, po czym 

rozesłane do innych terminali i dostarczone do odbiorców.  

3. Usługi kurierskie i ekspresowe stanowią według prawa rodzaj działal-

ności pocztowej, niewymagającej zezwolenia. Podlegają one wpisowi 

                                                      
2 Rynek KEP – inaczej rynek usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych. 

3 K. Rydzkowski, Usługi logistyczne…, s. 69. 

4 Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności, DzU 1995, nr 117, poz. 564 z późn. zm. 

5 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, DzU 2003, nr 130, poz. 1188 z późn. 

zm. 
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do rejestru operatorów pocztowych na podstawie pisemnego wniosku. 

Rynek usług kurierskich i ekspresowych jest regulowany dwojako – 

ustawą o prawie pocztowym i ustawą o prawie przewozowym, a także 

na podstawie umowy z klientem – jako tzw. usługi umowne, dlatego 

brak jest jednoznaczności i precyzji w ich pojmowaniu.  

4. Usługa pocztowa – według ustawy o prawie pocztowym
6
 definicja 

usługi pocztowej brzmi: zarobkowe przyjmowanie, przemieszczanie  

i doręczanie przesyłek oraz druków nieopatrzonych adresem. 

5. Aby prawidłowo zdefiniować usługę logistyczną, należy najpierw przy-

toczyć pojęcia jej składowych, tzn. usługi przewozowej i spedycyjnej.  

Usługa przewozowa stanowi podstawę, gdyż polega stricte na wykonaniu 

fizycznego dostarczenia towaru od odbiorcy do klienta. Usługa spedycyjna na-

tomiast zawiera w sobie organizację całego procesu przewozu, ubezpieczenia 

ładunku czy przygotowania potrzebniej dokumentacji.  

W takim ujęciu usługa logistyczna obejmuje, obok czynności fizycznego 

przewozu i transportowo-spedycyjnych, usługi terminalowe, takie jak cross- 

-docking, magazynowanie, kompletację czy czynności uszlachetniające, a także 

zarządzanie zapasami klientów, kompleksowa obsługa dystrybucji czy doradz-

two logistyczne. Cechy usługi logistycznej określane są w literaturze następują-

co
7
: 

 odejście od wtórnego popytu na usługę; 

 cena usługi logistycznej jest funkcją cen magazynowania, transportu  

i procesu obsługi klienta; 

 usługa logistyczna podnosi nie tylko wartość towaru, ale także konku-

rencyjność usług na rynkach międzynarodowych. 

Usługi logistyczne są więc wykonywane w ramach procesów wspomaga-

jących działalność podstawową usługobiorcy, stanowiąc tym samym usługę 

wtórną w stosunku do podstawowych procesów, a popyt na nie jest pochodną 

zapotrzebowania na wyniki podstawowe
8
. 

                                                      
6 Ibidem. 

7 K. Rydzkowski, Usługi logistyczne…, s. 13. 

8 K. Krawczyk, Logistyka. Teoria i praktyka, cz. 1, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, 

s. 204.  
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Tabela 1  

Porównanie usługi kurierskiej, ekspresowej i pocztowej z logistyczną 

Rodzaj 

usługi 
Kurierska  Ekspresowa Pocztowa Logistyczna 

Podstawa 

działalności 

świadczone 

w oparciu o prze-

pisy przewozowe 

krajowe lub 

międzynarodowe 

tzw. usługi 

umowne, tj. 

usługi wykony-

wane na podsta-

wie umowy  

z klientem  

regulowane usta-

wą o prawie 

pocztowym  

i ustawą o prawie 

przewozowym 

świadczone 

w oparciu 

o przepisy prze-

wozowe krajowe 

lub międzynaro-

dowe 

tzw. usługi 

umowne, tj. 

usługi wykony-

wane na podsta-

wie umowy 

z klientem regu-

lowana ustawą 

o prawie pocz-

towym i ustawą 

o prawie prze-

wozowym 

regulowane ustawą  

o prawie poczto-

wym 

brak  

regulacji praw-

nych 

Element 

składowania 
nie występuje występuje występuje zależnie 

Przedmiot 

usługi 
przewóz fizyczny 

przewóz fizycz-

ny, sortowanie, 

rozesłanie 

w składowanie 

w terminalach 

przewóz fizyczny, 

sortowanie, 

składowanie 

usługa przewo-

zowa, spedycyj-

na, czynności 

uszlachetniające, 

terminalowe  

Czas trwa-

nia usługi 

stosunkowo 

szybki – zależny 

od wysokości 

opłaty 

szybki – zależny 

od wysokości 

opłaty 

stosunkowo długi 

– zależny od wy-

sokości opłaty 

właściwy  

– zgodny z 7W 

Średni koszt 

usługi 

stosunkowo 

wysoki – zależny 

od czasu doręcze-

nia, cen paliwa 

i opcji dodatko-

wych 

stosunkowo 

wysoki – zależ-

ny od czasu 

doręczenia, cen 

paliwa i opcji 

dodatkowych 

stosunkowo niski – 

zależny od wielko-

ści przesyłki 

Właściwy 

– zgodny z 7W 

Klienci 

głównie B2B, 

wraz z rozwojem 

rynku oraz B2C 

głównie B2B, 

B2A 
głównie C2C B2B, B2C, B2A 

Opiekun 

przesyłki 

występuje osoba 

posłańca odpo-

wiedzialnego za 

przesyłkę podczas 

całej trasy prze-

wozu 

brak personalnej 

opieki podczas 

przewozu 

występuje osoba 

posłańca/listonosza 

występuje ope-

rator logistyczny 

Źródło: opracowanie własne. 
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Opisane powyżej usługi stanowią rdzeń rynku usługowego, a nie są wy-

raźnie określone i doprecyzowane. Trudno jest określić występujące między 

nimi różnice i podobieństwa. W tabeli 1 podjęto próbę skonfrontowania cech  

i składowych usług ekspresowych, kurierskich, pocztowych i logistycznych. 

W kontekście powyższych definicji i zestawienia poszczególnych cech 

najwięcej wątpliwości budzi pojęcie usługi ekspresowej. Definicja usługi eks-

presowej jest zbieżna z definicją usługi, a jedyną różnicą między nimi jest kry-

terium czasu. Głównym celem usługi ekspresowej jest jak najszybszy czas do-

starczenia przesyłki do odbiorcy przy jednoczesnym „dołączeniu” do niej war-

tości dodanej. Wartość dodana usługi to wszystkie elementy, które dodają ko-

rzyści, wartości odbiorcy. Ponieważ każdy klient jest inny, wartość dodana jest 

kwestią indywidualną, dopasowaną do wymagań konkretnej osoby czy firmy, 

którą musi bezbłędnie wyczuć firma kurierska. Usługa ekspresowa nie wydaje 

się więc być osobnym typem rynku usług KEP, a jedynie typem usługi kurier-

skiej, kładącej nacisk na czas realizacji usługi. 

3.  Wybrane przykłady firm reprezentujących rynek usług KEP w Polsce  

Na polskim rynku usługowym działa wiele znaczących firm, obsługują-

cych każdy segment rynku, ale także duża liczba małych firm, skupiających się 

na konkretnej branży czy typie klientów. 

Firma kurierska TNT jest przykładem dużej firmy o wąskiej specjalizacji 

klientów biznesowych, która za jakość swoich usług uzyskała złote godło jako 

najlepszy operator logistyczny w roku 2011. Firma została uznana za prefero-

wanego dostawcę logistycznego w segmencie usług kurierskich i ekspresowych. 

Jakość jej usług została doceniona przede wszystkim przez klientów strategicz-

nych, którzy generują firmie 80% zysków mimo 20-procentowej obecności
9
.  

Firma TNT należy do liderów rynku usług kurierskich, przeznaczonych 

dla klientów codziennych, ale przede wszystkim instytucjonalnych B2C
10

. Ty-

godniowo przewozi 4,4 mln paczek, dokumentów i frachtów do ponad 200 kra-

jów przy wykorzystaniu sieci złożonej z ponad 2376 oddziałów, punktów prze-

ładunkowych oraz centrów sortowania. W Europie TNT posiada największą 

                                                      
9 Reguła Pareto. 

10 www.tnt.pl, 10.04.2012.  
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infrastrukturę w zakresie doręczeń transportem lotniczym i drogowym w syste-

mie „od drzwi do drzwi”. Usługi logistyczne oferowane przez TNT obejmują 

swoim zakresem cały łańcuch dostaw, począwszy od logistyki zaopatrzenia 

przez obsługę wytwarzania i logistykę dystrybucji, a kończąc na usługach po-

sprzedażowych. Firma ta potrafi rozszerzyć swoją usługę od standardowego 

doręczenia przesyłki zgodnie z regułą 7W
11

 do dostarczenia produktu zgodnie  

z deklarowaną godziną doręczenia do innego kraju. Niedługo firma TNT połą-

czy się z przedsiębiorstwem UPS
12

, licząc na osiągnięcie pozycji lidera świato-

wego rynku usług logistycznych. 

DPD, czyli Dynamic Parcel Distribution (wcześniej Deutscher Paket 

Dienst), to założona w 1977 roku w Niemczech firma dostarczająca przesyłki, 

oceniona w rankingu Operator Logistyczny 2011 jako najszybciej rozwijająca 

się firma kurierska w dobie kryzysu
13

. Posiada ona ponad 500 oddziałów 

w ponad 40 krajach świata. Firma przesyła ponad 2 mln paczek dziennie i jest 

jednym z liderów w wysyłce paczek w systemie B2B w Europie. Obecnie więk-

szościowym właścicielem firmy DPD jest La Poste – druga co do wielkości 

poczta w Europie. Posiada ona 10% udziału w rynku usług logistycznych na 

terytorium Europy. Wolumen wysyłanych przesyłek przez DPD sięga 645 mln 

paczek rocznie, a przychód firmy to 17 mld euro.  

Firma DPD Polska nazywała się wcześniej Masterlink Express i rozpoczę-

ła działalność w 1991 roku. Początkowo działała tylko na terytorium kraju, 

jednak w 1994 roku rozpoczęła współpracę z sieciami logistycznymi z zagrani-

cy. W roku 1998 Poczta Szwedzka kupiła spółkę, co pozwoliło na dynamiczny 

rozwój, doskonalenie serwisu i poszerzanie zakresu usług Masterlink Express. 

W roku 2006 zmieniono markę na DPD, tak aby firma mogła skorzystać z mię-

dzynarodowego wizerunku przewoźnika DPD. Obecnie DPD Polska posiada 50 

oddziałów w całej Polsce, ponad 4000 pracowników oraz 2685 pojazdów
14

.  

                                                      
11 Reguła 7W – właściwy produkt, właściwa ilość, właściwa jakość, właściwe miejsce, wła-

ściwy czas, właściwy klient, właściwa cena.  

12 United Parcel Service. 

13 P. Szreter, Ranking firm logistycznych 2011, „EuroLogistics” 2011, nr 6. 

14 www.dpd.pl, 10.04.2012. 
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Tabela 4  

Porównanie danych dotyczących firmy TNT i DPD 

 TNT DPD 

Liczba zatrudnionych osób 75 tys. pracowników ponad 24 tys. pracowników 

Flota  
26 tys. samochodów i 47 

samolotów 
ok. 18 tys. pojazdów 

Liczba przesyłek rocznie 

tygodniowo przewozi 4,4 mln 

paczek, dokumentów i frach-

tów 

ponad 2 mln dziennie 

Liczba krajów, w których 

działa 
200 krajów około 100 krajów 

Liczba 

oddziałów 

ponad 2,3 tys. oddziałów, 

punktów przeładunkowych 

oraz centrów sortowania 

ponad 800 oddziałów  

w Europie, Rosji, Kazach-

stanie, Meksyku,  

Chinach i Korei Południowej 

Segment rynku klienci instytucjonalni klienci indywidualni 

Usługi Moje TNT Moje DPD 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z firm. 

W świetle danych zawartych w tabeli 2 można zauważyć, że TNT bez-

sprzecznie posiada większy i lepszy potencjał infrastruktury zarówno technicz-

nej, jak i osobowej, przy czym obsługuje dużo mniej przesyłek niż DPD. Firma 

TNT świadczy swoje usługi dla klientów biznesowych, dla których podstawową 

wartością jest jakość, a nie ilość. Wymagania klientów segmentu B2B są dużo 

większe i by im sprostać, potrzeba większego nakładu sił, środków i zaangażo-

wania, co wiąże się z wyższą ceną. DPD obsługuje klientów indywidualnych, 

których wymagania są niższe, skupiają się na samym rdzeniu usługi, a więc 

dostarczeniu przesyłki do odbiorcy. Wiąże się to z oferowaniem większej po-

wszechności usług dla zwykłego klienta, a więc z dostępnością ofertową, ceno-

wą i fizyczną oddziału.  

Innym przykładem podmiotu działającego na rynku usług KEP jest Poczta 

Polska, która jest jedyną firmą działającą na rynku usług pocztowych, obsługu-

jącą sferę usług zastrzeżonych, określonych przez ustawę o prawie pocztowym. 

Posiada największy potencjał infrastrukturalny techniczny i osobowy w postaci 

ponad 8,5 tys. placówek regionalnych, dobrze rozbudowanej sieci magazynów, 

największych sortowni, połączonych infrastrukturą drogową, i ponad 20 tys. 

osób zatrudnionych w służbie doręczeń. Firma nie chciała dotąd wykorzystywać 
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swojego rozległego potencjału, skupiając się tylko na swojej podstawowej dzia-

łalności – doręczeniach pocztowych dla klientów C2C.  

4. Struktura warstwowa usługi świadczonej przez TNT i DPD  

na rynku KEP 

Według koncepcji T. Leavitta
15

, w strukturze produktu można wyróżnić 

trzy poziomy: 

 istotę produktu zwaną rdzeniem produktu – stanowi ona główną ko-

rzyść lub cechę skłaniającą konsumenta do wyboru danego produktu. 

Jest podstawową potrzebą, którą tak naprawdę kupuje i za którą płaci 

nabywca; 

 produkt rzeczywisty – to cechy, oczekiwania i korzyści dodatkowe, 

które przyczyniają się do wyboru i zakupu konkretnego produktu przez 

konsumenta; 

  produkt poszerzony – w jego ramach proponuje się dodatkowe usługi 

i korzyści, które wyraźnie odróżniają go od oferty konkurencji. Firmy 

konkurują ze sobą dopiero na tym poziomie. 

Strukturę warstwową produktu można analogicznie zastosować do analizy 

struktury usługi. W tabeli 3 przestawiono konfrontację poszczególnych warstw 

usług, oferowanych przez firmy TNT oraz DPD. 

                                                      
15 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, wyd. 1, Wydawnictwo 

Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 400. 
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Tabela 5 

Porównanie struktur warstwowych usług firm TNT i DPD 

Warstwy 

usług 
Firma TNT Firma DPD 

Rdzeń 

usługi 

odebranie przesyłki od nadawcy, przewóz 

przesyłki, dostarczenie przesyłki odbiorcy 

odebranie przesyłki od nadawcy, 

przewóz przesyłki, dostarczenie 

przesyłki odbiorcy 

Usługa 

rzeczywista 

rozpoznawalna marka i znak handlowy, 

sposób kontaktu z klientem, gwarantowana 

jakość i pewność, wygląd i zachowanie 

kuriera 

rozpoznawalna marka i znak 

handlowy, konkurencyjna cena, 

sposób kontaktu z klientem, 

gwarantowana jakość i pewność 

Usługa 

poszerzona 

dogodne warunki płatności,  

gwarancja, 

elastyczność i jakość dostawy, 

dostępność placówek kurierskich, 

wyróżniający strój kurierów, 

faktura elektroniczna, 

śledzenie przesyłki na całej trasie od odbio-

ru do doręczenia dzięki track&trace, 

usługa moje TNT, 

inne usługi: 

Mobile services 

Serwis SMS 

Serwis PDA 

Serwis WAP 

Serwis E-mail, 

możliwość wynajmu kuriera, 

możliwość zastrzeżenia godzin doręczenia, 

doręczenia w dni świąteczne, 

wirtualne call centre, 

incab – nowoczesny system informacyjny, 

który przetwarza i przesyła dane o prze-

syłkach 

kompletowanie i pakowanie wg 

wymagań klienta,  

dostosowanie do standardów 

systemowych klienta,  

przygotowanie dedykowanych 

raportów doręczeń, śledzenie 

przesyłki 

opakowania specjalne – kartonix, 

usługa moje DPD, 

dokumenty zwrotne – możliwość 

zwrócenia nadawcy dokumentów 

dołączonych do przesyłki, 

DPD przetarg monitorowany – 

priorytetowo traktowana prze-

syłka, podczas całego procesu 

wysyłki jest monitorowana oraz 

dodatkowo wyróżnia się wśród 

innych paczek specjalnie stwo-

rzoną kopertą  

potwierdzenie doręczenia 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawione firmy oferują komplet usług poszerzonych, zapewniający 

im konkurencyjną pozycję, wyróżnienie i popularność wśród klientów, których 

obsługują. Zarówno firma TNT, jak i DPD dopasowują się do coraz wyższych 

wymagań swoich klientów, chcąc zapewnić im jak najlepszą i najbardziej pro-

fesjonalną obsługę. 

Asortyment produktów jest zbiorem wszystkich linii produktów oraz kon-

kretnych wyrobów oferowanych nabywcom. Asortyment posiada określoną 

długość, szerokość, głębokość i spójność, które stanowią jego zmienne: 
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 szerokość asortymentu – oznacza liczbę linii produktów oferowanych 

przez firmę; 

 długość asortymentu – to liczba produktów w całym asortymencie fir-

my;  

 głębokość asortymentu – to ilość wariantów produktu; 

 spójność asortymentu – oznacza, jak blisko związane są różne linie 

produktów, np. pod względem dystrybucji. 

Analizując cały dostępny w firmie TNT i DPD wachlarz usługowy, można 

precyzyjnie określić strukturę asortymentową oferowanych przez nie usług (tab. 

4 i 5).  

Tabela 6 

Struktura asortymentu usług firmy TNT 

Szerokość asortymentu – 4 
Długość asorty-

mentu – 20  
Głębokość asortymentu – 124 

Linia 1. Usługi ekspresowe  7 usług 71 usług 

Linia 2. Special services 1 usługa 2 usługi 

Linia 3. Outsources services 4 usługi 4 usługi 

Linia 4. Rozwiązania dla przemysłu 8 usług 47 usług 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie TNT. 

Tabela 5 

Struktura asortymentu usług firmy DPD 

Szerokość asortymentu – 2 
Długość asorty-

mentu – 8 
Głębokość asortymentu – 73 

Linia 1. Usługi krajowe  7 usług 71 usług 

Linia 2. Usługi międzynarodowe 1 usługa 2 usługi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie DPD. 

Firma TNT posiada w swojej ofercie cztery rodzaje usług: ekspresowe, 

special services, outsources services oraz rozwiązania dedykowane dla przemy-

słu. Najwięcej „subusług” posiadają usługi dla przemysłu, co wynika z faktu, że 

core businessem firmy TNT jest doręczanie przesyłek klientom instytucjonal-
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nym zarówno tym globalnym, jak i średnim i małym. W związku z tym firma 

posiada zintegrowane sieci – lotniczą i drogową, co pozwala spełniać kluczowe 

założenie, a więc doręczanie przesyłki do ponad 200 państw świata w godzi-

nach pracy firm – pomiędzy 8.00 a 18.00. To właśnie „okienko czasowe” dorę-

czeń jest cechą, która odróżnia oczekiwania klientów instytucjonalnych od in-

dywidualnych. Podczas
16

 gdy firmy pracują, osób fizycznych nie ma w domach. 

Firma jest liderem w obsługiwanym segmencie klientów instytucjonalnych, dba 

o obsługę klientów, dostosowując się do ich coraz bardziej rosnących wymagań 

biznesowych. W oparciu o czas funkcjonowania na rynku firma ewoluowała 

z operatora 2PL, realizującego tylko konkretne zlecenie dostawy, przez trzecie-

go uczestnika, który posiadając własne zasoby, wnosi do usługi wartość dodaną, 

do „czwartego szczebla” projektującego i scalającego, będącego jednym 

z uczestników kurierskiego łańcucha dostaw. 

Firma DPD skupia swoje działania na rynku krajowym, gdzie oferuje pol-

skim klientom B2C wiele rozwiązań zapewniających zaspokojenie indywidual-

nych potrzeb. Głównym podziałem usług prezentowanych przez firmę DPD są 

tylko „dwa ramiona złotego trójkąta logistycznego”: czas i koszt. Oferując roz-

wiązania standardowe, przedsiębiorstwo stawia na niską, konkurencyjną cenę 

doręczenia, na którą może pozwolić sobie każdy klient. W ofercie ekspresowej 

kładziony jest nacisk na gwarantowaną szybkość dostarczenia przesyłki odbior-

cy. Firma nie oferuje tak wielkiej różnorodności usług dodatkowych jak TNT. 

Wynika to z różnego obsługiwanego klienta docelowego, którym jest w tym 

przypadku indywidualny klient, a nie „business”. Dlatego też jakość i opcje 

dodatkowe są dla firmy DPD i jej klientów mniej ważne i jest ich mniej, a pod-

stawowymi wyznacznikami działalności firmy DPD są jak najniższy koszt albo 

jak najszybszy czas dostarczenia przesyłki zarówno na rynku krajowym, jak  

i międzynarodowym. 

5. Nowoczesne rozwiązania na rynku usług KEP 

– koncepcja „ostatniej mili” 

Nowoczesne rozwiązania powstają w oparciu o potrzeby kształtujące się 

na rynku. Najważniejszą ze zmian jest przejście z systemu odbiorczego na do-

                                                      
16 www.tnt.pl. 
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stawczy. Największym problemem rynku „paczkowego” jest problem „ostat-

niego kilometra”. Klienci ustalają czas i miejsce, w które przesyłka ma być 

dostarczona. Często są to godziny wieczorne, weekendy, co jest problematyczne 

dla firmy kurierskiej i samego kuriera. Dlatego też firmy szukają rozwiązań  

i powstaje coraz więcej alternatyw dla „ostatniego kilometra”. Przykładem są 

paczkomaty 24/7 firmy InPost czy Banki Odbioru Poczty Polskiej. Paczkomaty 

24/7 są dostępne w wielu miejscach w mieście przez 24 godziny na dobę przez 

siedem dni w tygodniu. Na podobnej zasadzie działają niemieckie banki odbio-

ru. Klienci za pomocą własnego PIN-u odbierają swoją paczkę, kiedy mają na 

to czas.  

Na pewno rozwiązanie to wpłynie na ograniczenie pustych przewozów, 

które mają miejsce, gdy kurier przyjeżdża do klienta o niewłaściwej godzinie  

i nie zastaje go w domu czy odwrotnie – klient nie wrócił do domu na czas. 

Firmy kurierskie będą mogły zaoszczędzić na coraz droższym paliwie i mycie, 

ale przede wszystkim rozszerzyć swoją działalność, przejść ze strategii specjali-

zacji do dywersyfikacji, od obsługi klientów indywidualnych, którzy pochłania-

ją najwięcej czasu, do klientów instytucjonalnych, których potrzeby wartości 

dodanej są wyższe, ale czas dostawy najczęściej mieści się w godzinach od 8 do 

18. Istotna jest też korzyść społeczna, ogólna, polegająca na ograniczeniu kosz-

tów zewnętrznych, a więc mniej przewozów generuje mniej spalin, mniej hałasu 

i w mniejszym stopniu degraduje środowisko naturalne. Klienci, którzy sami 

odbierają paczki, robią to przy okazji, a więc nie ma mowy o pustym, nieefek-

tywnym przebiegu. 

Wszystko zależny od klientów indywidulanych i tego, czy są oni w stanie 

zrezygnować z tej wygody, którą daje dostarczenie zamawianej przesyłki do 

domu, i odbierać ją osobiście, dbając o względy społeczne i środowiskowe. 

Wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy w przypadku coraz bardziej zapracowane-

go społeczeństwa, oszczędzającego czas na czym tylko się da, rozwiązania te 

mogą być traktowane jako alternatywa „ostatniej mili”. 

Podsumowanie 

Trudno jest obecnie mówić o typowym rynku KEP, gdyż granica pomię-

dzy końcem usługi kurierskiej czy pocztowej a początkiem logistycznej jest 

coraz cieńsza, a rodzaj i sposób świadczonych usług coraz bardziej na siebie 

nachodzą. Co więcej, usługa ekspresowa nie wydaje się być odrębną zdefinio-
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waną dziedziną, a jedynie bardzo ważną, ale „subusługą” usługi kurierskiej, 

której rdzeniem jest szybkość, podczas gdy usługa logistyczna posiada, mimo 

braku regulacji prawnych, wszystkie podstawowe elementy usługi kurierskiej  

i pocztowej. W takim rozumieniu bardziej właściwą nazwą rynku wydaje się 

być rynek KPL, a więc rynek usług kurierskich, pocztowych i logistycznych.  

Wśród wyzwań, jakim musi sprostać każda firma kurierska chcąca za-

trzymać klienta, problem „ostatniej mili” wydaje się być kluczowy i trudny do 

rozwiązania. Z takim problemem musi poradzić sobie zarówna Poczta Polska, 

która chce zacząć konkurować na rynku kurierskim, jaki i firma TNT mająca 

uznaną pozycję wśród klientów biznesowych oraz firma DPD będąca liderem 

na rynku C2C. Sam Internet – śledzenie przesyłki za pomocą track&trace czy 

dostarczenie przesyłki w systemie „od drzwi do drzwi”, już nie wystarczy. Fir-

my usługowe muszą spełniać podstawową regułę logistyki 7W i ewaluować od 

operatora 2PL do 4, a nawet 5PL. Świat idzie do przodu, a wraz z nim potrzeby 

klientów i jeśli któraś z firm stanie w miejscu nawet na chwilę, „wypadnie 

z obiegu”. Ewaluuje także pojęcie jakości dla klienta. Kiedyś najważniejszy był 

dla niego koszt, potem czas, następnie jakość, teraz zaś idealna usługa musi 

posiadać wszystkie te elementy. Taki właśnie jest współczesny klient i takie 

powinny być współczesne usługi, niezależnie od ich definicji i zakresu działań. 

SOME ASPECTS OF COMPANIES BEHAVIOR TO 

CONTEMPORARY CHALLENGES ON KEP MARKET 

Summary 

In the paper there is presented connection, similarities and differences between 

KEP services and logistics service. In addition there is a discussion of the sense of this 

sharing, because of minimal between their ranges. There are shown selected companies 

and their behaviors on the market to increasing demands of consumers. Contemporary 

the biggest challenge for companies, there is quality, time and cost in the last mile – 

solution to the last stage of delivery, which is required by each consumer segment, also 

average and business.  

Translated by Agnieszka Matuszczak 
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Wprowadzenie 

Szczególne traktowanie publicznych operatorów pocztowych w krajach 

Unii Europejskiej w kwestii podatku VAT jest jedną z najczęściej wymienia-

nych barier wejścia na rynek usług pocztowych przez alternatywnych operato-

rów pocztowych. Zagadnienie to – w równym stopniu interesujące i kontrower-

syjne – od dawna jest przedmiotem troski Komisji Europejskiej. W ostatnich 

latach na forum Wspólnoty, ale też w polskiej prasie gospodarczej, pojawiały 

się zarzuty w sprawie bezpodstawnego wykorzystywania przez operatorów 

publicznych zwolnienia z podatku VAT w stosunku do niektórych usług
1
. Stało 

się to przesłanką do napisania artykułu, w którym opisano regulacje prawne  

w odniesieniu do zwolnienia usług pocztowych z VAT na poziomie krajowym  

i Unii Europejskiej. Przedstawiono też informacje na temat stawek i zakresu 

zwolnień z tego podatku w poszczególnych krajach.  

                                                      
1 Warto podkreślić, że uchylenie przez polskiego ustawodawcę owego przepisu wraz ze 

zniesieniem obszaru zastrzeżonego od 1 stycznia 2013 r. spowodowałoby pogorszenie sytuacji 
finansowej głównego przedsiębiorstwa działającego na rynku pocztowym. 
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1. Ustawodawstwo na poziomie Unii Europejskiej
2
 i przepisy  

prawa krajowego 

Obowiązujący system zwolnienia z podatku VAT „publicznych służb 

pocztowych” ma swoją genezę w czasach, kiedy nie istniała konkurencja  

w sektorze pocztowym. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku usługi świadczone 

w tym sektorze zostały zwolnione z podatku VAT na mocy postanowień szóstej 

dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. sprawie harmonizacji 

praw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny 

system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 

(DzU L 145 z 13.06.1977, s. 1). W artykule 13 ust. 1 tej dyrektywy zapisano: 

„Nie naruszając innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie 

zwalniają z podatku na warunkach, które określają w celu zapewnienia prawi-

dłowego i prostego zastosowania takich zwolnień, jak również, aby zapobiec 

oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom”: 

a) świadczenie usług przez publiczne służby pocztowe i dostawy towarów 

z nimi związane, z wyjątkiem transportu osób i usług telekomunikacyjnych.  

W 2006 roku szósta dyrektywa VAT została zastąpiona przez obecną – 

tzw. dyrektywę wspólnego systemu VAT (CVSD)
3
 – dyrektywa 2006/112/WE 

Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej (DZU L 347 z 11.12.2006 PL). Pomimo postępującego proce-

su liberalizacji rynku pocztowego, nowa dyrektywa nie wprowadziła istotnych 

zmian w przepisach dotyczących zwolnienia z podatku VAT dla operatorów 

świadczących usługi pocztowe. W artykule 132 ust. 1 lit. a
4
 tej dyrektywy zapi-

sano:  

1. Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: 

a) „świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawę towarów z tymi 

usługami związaną, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomuni-

kacyjnych”. 

                                                      
2 Copenhagen Economics: Main Developments in the Postal Sector (2008–2010), Final Re-

port, 29 November 2010, s. 188–200. 

3 Common VAT System Directive – CVSD. 

4 Dyrektywa 2006/112/WE: Rozdział 2, Zwolnienia dotyczące określonych czynności wy-
konywanych w interesie publicznym. 
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Ponadto w rozdziale 3 – Zwolnienia dotyczące innych czynności, artykuł 

135 ust 1 lit. h zanotowano, że „Państwa członkowskie zwalniają następujące 

transakcje: (…) dostawy, za cenę równą wartości nominalnej, znaczków pocz-

towych ważnych w obrocie pocztowym na terytorium danego państwa, znacz-

ków skarbowych i innych podobnych znaczków”. 

Na poziomie krajowym podstawą prawną dla reżimu VAT w sektorze 

pocztowym jest transpozycja cytowanych wcześniej postanowień dyrektywy 

2006/112/WE do porządku prawnego państw członkowskich. Również w Pol-

sce przepisy dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) muszą być zgodne  

z regulacjami określonymi w prawie wspólnotowym. Do roku 2010 zakres 

zwolnienia usług pocztowych z podatku VAT miał charakter podmiotowy i był 

określony w art. 43 ust. 1 pkt 1, gdzie zapisano 

1. Zwalnia się od podatku:  

a) usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. 

Załącznik nr 4. Wykaz usług zwolnionych od podatku, poz. 2  

Usługi świadczone przez pocztę państwową (symbol PKWiU – 64.11). 

Z dniem 1 stycznia 2011 roku na mocy ustawy z 29 października 2010 ro-

ku o zmianie podatku od towarów i usług (DzU nr 226, poz. 1476), zwolnienia 

z podatku VAT nabierają charakteru przedmiotowo-podmiotowego. W art. 43 

ust. 1 pkt 17 ustawy zapisano, że zwalnia się od podatku:(…) 

17) usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związa-

ną – realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych 

usług pocztowych. 

Jak widać, zmianie uległa treść artykułu, która nie wskazuje jednoznacznie 

na Pocztę Polską jako spółkę zwolnioną z podatku VAT. Takie działanie mogło 

być również wyprzedzające w stosunku do nowego prawa pocztowego, w któ-

rym zostanie wprowadzony termin „operator wyznaczony do świadczenia usług 

powszechnych”. 

Generalnie w sytuacji pełnego otwarcia rynku pocztowego na konkurencję 

powstaje konieczność dostosowania systemu VAT do nowych warunków. Tym 

bardziej że celem zwolnienia z VAT jest przede wszystkim ochrona obowiązku 

świadczenia usługi powszechnej, przewidziana w dyrektywie pocztowej. Jako 

uzasadnienie zwolnienia dla niektórych usług pocztowych powoływana jest też 

ochrona konsumentów, ponieważ ciężar podatku VAT – który jest podatkiem 

konsumpcyjnym – spada na użytkownika końcowego. Jakkolwiek w świetle 

wymagań przystępności cenowej usług pocztowych (art. 3 dyrektywy poczto-
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wej) jest kwestią sporną, czy selektywne zwolnienia podatkowe są w ogóle 

konieczne w celu jej zapewnienia. Ponadto obecne brzmienie przepisów zarów-

no w prawie wspólnotowym, jak i krajowym nie jest jednoznaczne, co powodu-

je powstawanie wątpliwości. To z kolei wymaga od zainteresowanych stron 

zwracania się o interpretację kontrowersyjnych przepisów bezpośrednio do 

autorów aktów prawnych.  

2. Studium przypadku 

W przypadku Polski pojawiły się w prasie, a także na forum sejmowym 

sygnały na temat istotnych rozbieżności zwolnienia z podatku VAT w stosunku 

do niektórych usług przez Pocztę Polską, jak i operatorów alternatywnych. 

Szczegóły dotyczące tego problemu zawiera interpelacja poselska do ministra 

finansów oraz odpowiedź na tę interpelację
5
. Z kolei jako konkretny przykład 

zarzutu operatorów alternatywnych wobec Poczty Polskiej, że operator wyko-

rzystuje zwolnienie z podatku VAT w stosunku do usług negocjowanych indy-

widualnie, można wskazać usługę „przesyłka aglomeracja”. Z wyjaśnienia 

przedstawiciela Poczty Polskiej
6
 wynika, że zarzut ten jest bezpodstawny, po-

nieważ wspomniana usługa, w odniesieniu do której operator stosuje zwolnienie 

od podatku VAT, nie jest usługą negocjowaną indywidualnie z klientami. 

Zgodnie z regulaminem świadczenia usługi
7
, może z niej skorzystać każdy 

klient spełniający określone wymagania. Warunki te nie podlegają indywidual-

nym negocjacjom. Sporny może wydawać się fakt, że usługa ta świadczona jest 

na podstawie pisemnej umowy. Jednak trudno jest ustalić, czy klienci podpisu-

jąc umowę z operatorem, mają możliwość negocjowania opłaty niższej od okre-

                                                      
5 Interpelacja nr 17667 do ministra finansów w sprawie opodatkowania usług pocztowych 

podatkiem od towarów i usług. Poseł Karol Karski, Warszawa, 5 sierpnia 2010 r. oraz Odpowiedź 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację 

nr 17667 w sprawie opodatkowania usług pocztowych podatkiem od towarów i usług, Podsekre-
tarz stanu Maciej Grabowski, Warszawa, dnia 9 września 2010 r., www.orka2.sejm.gov.pl.  

6 Małgorzata Bryczyńska, dyrektor Ośrodka Rozliczeń Publiczno-Prawnych Centrum Ra-

chunkowości Poczty Polskiej: Usługi pocztowe Poczty Polskiej są zwolnione z podatku VAT, 

www.poczta-polska.pl/, 30.01.2012.  

7 Regulamin świadczenia usługi pocztowej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym, Za-

łącznik nr 1 do Uchwały nr 278/2011 Zarządu Poczty Polskiej SA z dnia 30.11.2011 r. 
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ślonych w oficjalnym cenniku przesyłki aglomeracja
8
. Wynika z niego, że we-

dług opłaty zasadniczej cena przesyłki o masie do 50 g wynosi 1,40 zł, nato-

miast w przypadku „dosłania poza obszar miejski” wzrasta do 1,55 zł i tym 

samym równa się opłacie za krajową przesyłkę listową kategorii ekonomicznej. 

Dalej przedstawiciel Poczty Polskiej podkreślił, że operator w trosce o interesy 

swoich klientów wystąpił do Ministra Finansów o interpretację przepisów pra-

wa podatkowego, z której jednoznacznie wynikało, że Poczta Polska ma prawo 

do zastosowania zwolnienia z opodatkowania przy świadczeniu usługi „prze-

syłka aglomeracja”, a więc klienci Poczty Polskiej nie byli narażeni w tym za-

kresie na żadne ryzyko. 

„W tym miejscu warto też przytoczyć wyrok Trybunału Sprawiedliwości 

UE
9
 w cytowanej niżej sprawie. Dotyczy ona wniosku złożonego w ramach 

sporu pomiędzy TNT Post UK Ltd (zwaną dalej „TNT Post”), skarżącą w po-

stępowaniu przed sądem krajowym, a Commissioners for Her Majesty’s Reve-

nue and Customs, pozwanymi w postępowaniu przed sądem krajowym, przy 

udziale Royal Mail Group Ltd (zwanej dalej „Royal Mail”), będącej interwe-

nientem w postępowaniu przed sądem krajowym, w przedmiocie zgodności 

z prawem zwolnienia usług pocztowych świadczonych przez Royal Mail z po-

datku od wartości dodanej (…)”.  

Po szczegółowym rozpatrzeniu sprawy Trybunał Sprawiedliwości UE 

(druga izba) wydał następujące orzeczenie: 

1) Pojęcie „publicznych służb pocztowych”, zawarte w art. 13 część A ust. 

1 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków 

obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona pod-

stawa wymiaru podatku, należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono 

operatorów publicznych lub prywatnych, którzy zobowiążą się do zapewnienia 

w danym państwie członkowskim całości lub części powszechnych usług pocz-

towych, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu 

                                                      
8 Cennik opłat za świadczenie usługi pocztowej przesyłka aglomeracja w obrocie krajo-

wym, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 279/2011 Zarządu Poczty Polskiej SA z dnia 30.11.2011 r. 

9 www.eur-lex.europa.eu: Sprawa C‑357/07, The Queen, na wniosek: TNT Post UK Ltd 

przeciwko The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs – wniosek o wydanie 

orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), 

Queen’s Bench Division (Administrative Court)]. Szósta dyrektywa VAT – Zwolnienia – Artykuł 
13 część A ust. 1 lit. a) – Świadczenie usług przez publiczne służby pocztowe. 
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Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad 

rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jako-

ści usług, zmienionej dyrektywą 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 10 czerwca 2002 r. 

2) Zwolnienie przewidziane w art. 13 część A ust. 1 lit. a) szóstej dyrek-

tywy ma zastosowanie do świadczenia usług i dostaw towarów z nimi związa-

nych – z wyjątkiem transportu osób i usług telekomunikacyjnych – które pu-

bliczne służby pocztowe wykonują jako takie, a więc w charakterze operatora, 

który zobowiązał się do zapewnienia w danym państwie członkowskim całości 

lub części powszechnych usług pocztowych. Zwolnienie to nie ma zastosowania 

do świadczenia usług ani dostaw towarów z nimi związanych, których warunki 

zostały wynegocjowane indywidualnie”. 

Zarówno z odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Finansów (odpo-

wiedź na interpelację), jak i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE wynika 

zgodność stanowisk obydwu instytucji, że przedmiotowe zwolnienie z podatku 

VAT nie ma zastosowania do usług pocztowych, dla których warunki są nego-

cjowane indywidualnie. 

3. Stawki i zakres zwolnień z podatku VAT  

w odniesieniu do usług pocztowych w krajach Unii Europejskiej 

Podejście do podatku VAT w odniesieniu do usług pocztowych w po-

szczególnych krajach można pogrupować następująco (tab. 1): 

 VAT na wszystkie usługi pocztowe; 

 zwolnienie od podatku VAT dla powszechnych usług pocztowych; 

 zwolnienie od podatku VAT dla obszaru zastrzeżonego; 

 zwolnienie z VAT dla wszystkich usług pocztowych, świadczonych 

przez publicznych operatorów pocztowych. 

W pierwszej grupie krajów znalazły się Finlandia, Słowenia oraz Szwecja, 

gdzie stosowana była pełna stawka VAT w stosunku do wszystkich usług pocz-

towych, także tych świadczonych przez publicznych operatorów. Z kolei spo-

śród 19 krajów, które stosowały zerową stawkę VAT na powszechne usługi 

pocztowe, tj. w Rumunii i na Węgrzech, obejmowała ona również operatorów, 

którzy nie byli zobligowani do świadczenia takich usług. Należy też zwrócić 
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Tabela 1 

Stawki podatku VAT na usługi pocztowe świadczone przez operatorów  

w krajach Unii Europejskiej 

 

Stawka po-

datku VAT 

(%) 

Rodzaj usług 

1 2 3 

Austria 
0 

powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora 

Osterreichische Post 

20 pozostałe 

Belgia 
0 

przesyłki adresowane i paczki pocztowe z zakresu usługi po-

wszechnej 

21 pozostałe 

Dania 
0 

przesyłki listowe, dzienniki i magazyny o masie do 2 kg, paczki 

pocztowe o masie do 20 kg 

25 paczki B2B, usługi kurierskie 

Finlandia 22 
wszystkie powszechne usługi pocztowe i inne produkty pocz-

towe 

Francja 
0 

powszechne usługi pocztowe (listy, korespondencja masowa, 

DM, czasopisma, listy ekonomiczne, paczki pocztowe, przesył-

ki rejestrowane 

19,6 masowe paczki pocztowe 

Grecja 

0 
powszechne usługi pocztowe świadczone przez publicznego 

operatora pocztowego 

23 
niepowszechne usługi pocztowe oraz powszechne świadczone 

na podstawie indywidualnych zezwoleń 

Hiszpania 
0 

międzymiastowe przesyłki listowe i karty pocztowe do 50 g 

 (z obszaru zastrzeżonego) 

16 wszystkie pozostałe usługi (niezastrzeżone i niepowszechne) 

Holandia 
0 

krajowe usługi pocztowe (pojedyncze przesyłki listowe, paczki 

pocztowe) wg taryfy jednoskładnikowej oraz usługi w obrocie 

zagranicznym (pojedyncze i masowe), świadczone przez pu-

blicznego operatora pocztowego 

19 pozostałe powszechne usługi pocztowe 

Irlandia 
0 

powszechne usługi pocztowe świadczone przez publicznego 

operatora pocztowego – An Post 

21 wszystkie pozostałe usługi 

Luksemburg 
0 powszechne i niepowszechne usługi pocztowe 

15 przesyłki ekspresowe 
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1 2 3 

Niemcy 
0 od 1.07.2010 r. powszechne usługi pocztowe 

19 wszystkie inne usługi pocztowe 

Portugalia 
0 wszystkie powszechne usługi pocztowe 

20 wszystkie niepowszechne usługi 

Szwecja 25 
wszystkie usługi pocztowe, również powszechne (w tym kore-

spondencja masowa) o masie do 20 kg 

Wielka Bry-

tania 

0 
do 31.01.2010 r. wszystkie usługi pocztowe świadczone przez 

narodowego operatora 

20 

od 31.01.2011 r. dla niektórych usług: wszystkie świadczone na 

podstawie indywidualnych umów/negocjacji, paczki pocztowe, 

druki bezadresowe, usługi mailroom services 

Włochy 
0 powszechne usługi pocztowe 

20 pozostałe świadczone przez publicznego operatora pocztowego 

Cypr 
0 powszechne usługi pocztowe 

15 pozostałe 

Czechy 
0 

wszystkie usługi świadczone przez publicznego operatora 

pocztowego 

20 przez pozostałych operatorów 

Estonia 
0 wszystkie powszechne usługi pocztowe 

20 pozostałe 

Litwa 

0 

przesyłki z korespondencją o masie do 2 kg, paczki pocztowe  

o masie do 10 kg, paczki pocztowe o masie do 20 kg przycho-

dzące z krajów UE, polecone i przesyłki polecone i wartościo-

we 

b.d. 

stawka 0% nie dotyczy usług pocztowych świadczonych przez 

publicznego operatora pocztowego oraz usług bezpośrednio  

z nimi związanych, jeśli są one świadczone na podstawie indy-

widualnych umów 

Łotwa 
0 

z obszaru zastrzeżonego, świadczone przez publicznego opera-

tora pocztowego 

21 wszystkie inne powszechne i niepowszechne 

Malta 

0 
wszystkie usługi pocztowe świadczone przez publicznego 

operatora pocztowego 

18 
usługi pocztowe świadczone przez pozostałych operatorów 

pocztowych 

Polska 0 
usługi pocztowe świadczone przez publicznego operatora pocz-

towego 
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1 2 3 

Słowacja 
0 

powszechne usługi pocztowe: przesyłki listowe i przesyłki 

reklamowe o masie do 2 kg oraz paczki pocztowe o masie do 

15 kg kategorii priorytetowej i ekonomicznej, usługi komple-

mentarne do powszechnych usług pocztowych, przekazy pocz-

towe 

19 pozostałe 

Słowenia 20 wszystkie usługi pocztowe, również powszechne 

Węgry 

0 
powszechne usługi pocztowe świadczone nie tylko przez pu-

blicznego operatora pocztowego 

25 
wszystkie produkty/usługi nie świadczone przez publicznego 

operatora pocztowego 

Bułgaria 
0 wszystkie powszechne usługi 

20 pozostałe 

Rumunia 
0 

wszystkie usługi z zakresu powszechnej usługi pocztowej, 

świadczone nie tylko przez publicznego operatora pocztowego 

19 pozostałe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Copenhagen Economics, Main 

Developments in the Postal Sector (2008–2010), Part B: Country Fiche 

Appendix 29 November 2010 (indicator 2.3 VAT treatment of postal services). 

uwagę na różny zakres tych usług w poszczególnych krajach. W Hiszpanii i na 

Łotwie z podatku VAT zwolnione są tylko usługi z obszaru zastrzeżonego, na-

tomiast w Czechach, Luksemburgu oraz Polsce stawka 0% dotyczy wszystkich 

usług pocztowych świadczonych przez publicznych operatorów pocztowych. 

Jak widać, większość publicznych operatorów pocztowych w Unii Euro-

pejskiej (z wyjątkiem Finlandii, Słowenii, Szwecji) wciąż korzysta ze zwolnień 

z podatku VAT dla części świadczonych usług i tylko w Rumunii i na Wę-

grzech dotyczy to operatorów, którzy nie mają statusu operatora publicznego. 

Wiele krajów łączy zwolnienie z VAT bezpośrednio z definicją powszechnej 

usługi pocztowej, zatem ograniczenie jej zakresu może automatycznie spowo-

dować zlikwidowanie zwolnienia z VAT na daną usługę.  

Reasumując powyższe rozważania, należy wziąć pod uwagę sugestie Ko-

misji Europejskiej, że w przypadku ograniczania zakresu powszechnej usługi 

pocztowej powinien być zminimalizowany również zakres zwolnienia z VAT 

(na przykład tylko do przesyłek listowych) albo podatek powinien obejmować 

wszystkie usługi pocztowe, ewentualnie można zastosować niższą stawkę dla 

wybranych usług powszechnych. Taki stan może wyeliminować zakłócenia 
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ekonomiczne. Jednak wprowadzenie standardowej lub obniżonej stawki VAT 

będzie problematyczne w przypadku świadczenia usług w obrocie zagranicz-

nym, ponieważ podstawowe stawki VAT w krajach Unii Europejskiej nie są 

zharmonizowane (ujednolicone). Na przykład standardowa stawka podatku 

VAT w Danii jest wyższa (25%) od stawki w Niemczech (19%). Z kolei wpro-

wadzenie w sektorze pocztowym możliwości stosowania obniżonej stawki po-

datku VAT wymagałoby zmian w obecnej dyrektywie 2006/112/WE, a do tego 

konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich. Przy tym 

warto podkreślić, że zastosowanie obniżonych stawek nie wyeliminuje wzrostu 

cen dla konsumentów, może tylko zmniejszyć jego rozmiar.  

Z jednej strony wprowadzenie podatku VAT na powszechne usługi pocz-

towe spowodowałoby wzrost cen tych usług, z drugiej zaś – może korzystnie 

wpłynąć na konkurencję (zlikwidowanie barier wejścia) i przyczynić się do 

usuwania zakłóceń na rynku, a w konsekwencji wpłynąć na obniżenie ceny 

usług pocztowych. 

VAT TREATMENT OF THE POSTAL SECTOR 

– POLAND IN THE BACKGROUND OF ANOTHER EUROPEAN COUTRIES 

Summary 

In this article the authors have shortly described the VAT regulations in the postal 

sector at national and European Union level. Also, the different scope of VAT exemp-

tions in Member States have pointed. 

Translated by Anna Stolarczyk 
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OSTATNI ETAP LIBERALIZACJI KRAJOWEGO RYNKU 

USŁUG POCZTOWYCH  

– PORÓWNANIE DZIAŁALNOŚCI POCZTY POLSKIEJ  

I WYBRANYCH OPERATORÓW ALTERNATYWNYCH 

Wprowadzenie 

Ostatni etap liberalizacji polskiego rynku usług pocztowych z mocy posta-

nowień dyrektyw pocztowych
1
 obejmuje lata 2006–2012. Zbliżający się termin 

otwarcia tego rynku (w styczniu 2013 r.) determinuje przekształcenia Poczty 

Polskiej, które powinny przygotować operatora do działania w warunkach peł-

nej konkurencji, ponieważ liberalizacja rynku jest równoznaczna ze zniesieniem 

obszaru zastrzeżonego, z którego operator publiczny uzyskiwał przeważającą 

część swoich przychodów z działalności pocztowej – w roku 2010 było to 66%. 

W artykule przedstawiono funkcjonowanie rynku usług pocztowych w Polsce  

w latach 2006–2010 ze względu na dostępność danych dotyczących wartości  

                                                      
1 Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r.  

w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych wspólnoty oraz 

poprawy jakości usług. Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

10 czerwca 2002 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkuren-

cję wspólnotowych usług pocztowych. Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczy-

wistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. 
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i wolumenu usług pocztowych
2
 w świetle zmian struktury podmiotowej, po-

równania działalności Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych w aspekcie 

udziału operatorów w liczbie i przychodach ze świadczonych usług w wyodręb-

nionych segmentach (zarówno w obszarze zastrzeżonym, jak i niezastrzeżo-

nym). Aby mieć pełniejszy obraz sektora usług na tle krajowej gospodarki, na-

leży zwrócić uwagę, że w analizowanym okresie udział wartości usług rynko-

wych w krajowym PKB oscylował na poziomie 44% (w przypadku przemysłu 

było to ok. 21%), podczas gdy usługi pocztowe wygenerowały od 0,46% PKB 

w roku 2006 do 0,39% w roku 2010 i od 1% do 0,9% wartości usług rynko-

wych
3
. 

1. Struktura podmiotowa rynku usług pocztowych 

Podmioty funkcjonujące na rynku usług pocztowych tworzą strukturę wza-

jemnych powiązań. Sejm i Senat – jako organy władzy ustawodawczej – wyty-

czają prawne ramy funkcjonowania, a minister właściwy do spraw łączności 

kształtuje politykę funkcjonowania tego rynku, z kolei prezes Urzędu Komuni-

kacji Elektronicznej czuwa nad prawidłowym działaniem operatorów poczto-

wych, zgodnie z ustanowionymi przepisami prawnymi oraz zasadami konku-

rencji. Operatorzy pocztowi, dysponując określonymi zasobami i środkami, 

świadczą usługi w celu osiągnięcia korzyści i zaspokajają oczekiwania wszyst-

kich konsumentów usług pocztowych, zarówno te podstawowe (w zakresie 

dostępności terytorialnej, przystępności cenowej oraz jakości), jak w odniesie-

niu do zróżnicowanej oferty usług o wartości dodanej. W roku 2010 podstawą 

funkcjonowania podmiotów na polskim rynku pocztowym były przepisy ustawy 

z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (DzU 2003, nr 189, poz. 1159  

z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także innych aktów 

                                                      
2 Artykuł opracowano na podstawie danych zamieszczonych w: A. Stolarczyk, M. Sylwe-

strzak, Porównanie działalności Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych na krajowym rynku 

usług pocztowych, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, maj 2011. 

3 Główny Urząd Statystyczny: Łączność – wyniki działalności (publikacje z 2010 r., 

2009 r., 2008 r. i 2007 r.): www.stat.gov.pl/gus/transport_lacznosc_PLK_HTML.htm, Obwiesz-

czenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie pierwszego 

szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2010 r. - www.stat.gov.pl, Biuletyn Statystyczny 
nr 2/2012, www.stat.gov.pl. 
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prawnych
4
. Z punktu widzenia przepisów prawa dotyczących uprawnień do 

wykonywania działalności pocztowej na rynku usług pocztowych operatorzy 

pocztowi mogą prowadzić działalność w czterech obszarach: 

 zastrzeżonym dla operatora publicznego Poczta Polska (art. 47 ustawy 

Prawo pocztowe
5
);  

 wymagającym uzyskania zezwolenia (art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocz-

towe); 

 wymagającym wpisu do rejestru operatorów pocztowych (art. 6 ust. 2);  

 wolnym (art. 6 ust. 4 ustawy Prawo pocztowe). 

Pod koniec roku 2010 w rejestrze operatorów pocztowych prowadzonym 

przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6
 figurowało 245 operatorów 

pocztowych, w tym Poczta Polska. W kolejnych latach analizowanego okresu 

zmieniała się liczba zarówno zarejestrowanych, jak i faktycznie działających 

operatorów alternatywnych (tab. 1).  

Jak widać, liczby dotyczące operatorów alternatywnych sklasyfikowanych 

według podanych wyżej kryteriów są mocno zróżnicowane (tab. 1). Jest to 

związane z faktem, że nie wszyscy operatorzy, którzy figurowali w rejestrze 

oraz złożyli w danym roku wnioski o wpis (poz. 1), pozostali w nim do końca 

roku (poz. 2). Chodzi tu m.in. o wykreślenia z rejestru z powodu rezygnacji 

operatorów z prowadzenia działalności bądź wygaśnięcia terminu obowiązywa-

nia zezwolenia. Trzecia grupa (poz. 3) to operatorzy, którzy wypełnili obowią-

zek nałożony na nich w art. 44 ustawy Prawo pocztowe i nadesłali prezesowi 

UKE sprawozdania ze swojej działalności. Porównanie liczby faktycznie działa-

jących operatorów z liczbą zarejestrowanych pozwala na określenie tzw. po-

                                                      
4 Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej 

„Poczta Polska” (DzU nr 106, poz. 675 z późn. zm.), Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

(DzU nr 176, poz. 1238), Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego 

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (DzU nr 180, poz. 1109). Warto nad-

mienić, że do końca 2012 r. powinny zostać ustanowione przepisy implementujące do krajowego 

prawa pocztowego postanowienia Dyrektywy 2008/6/WE (art. 2 i 3). 

5 Obszar zastrzeżony obejmuje wykonywanie usług pocztowych polegających na przyjmo-

waniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek z korespon-

dencją, przesyłek reklamowych i innych przesyłek nadanych w sposób uniemożliwiający spraw-

dzenie zawartości o masie nieprzekraczającej granicy wagowej 50 g. 

6 Rejestr prowadzony przez prezesa UKE składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują 

się operatorzy, których działalność wymaga zezwoleń, druga część dotyczy operatorów działają-

cych na podstawie wpisu do rejestru. 
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ziomu wykorzystania wpisów, który w analizowanym okresie zwiększył się  

z 48,4% do 56,5%.  

Tabela 1 

Liczba operatorów alternatywnych wpisanych do rejestru operatorów pocztowych 

w latach 2006–2010 

Liczba operatorów 2006 2007 2008 2009 2010 
Zmiana 

2010/2006 

zarejestrowanych w da-

nym roku 
188 183 201 232 269 43,1% 

zapisanych w rejestrze wg 

stanu z 31 grudnia danego 

roku7 

157 164 182 209 244 55,4% 

faktycznie działających8  91 100 106 125 152 67,0% 

poziom wykorzystania 

wpisów (poz. 3/poz. 1) 
48,4% 54,6% 52,7% 59,8% 56,5% – 

Źródło: A. Stolarczyk, M. Sylwestrzak, Porównanie działalności…, s. 6. 

Wyłączając Pocztę Polską, która z mocy prawa zobowiązana jest do 

świadczenia usług w obrocie krajowym i zagranicznym, operatorzy alternatyw-

ni mogli oferować świadczenie usług w obrocie krajowym, w obrocie zagra-

nicznym, w obrocie krajowym i zagranicznym (łącznie) bądź tylko lokalnie (na 

terenie województwa, powiatu, jednej miejscowości lub nawet jej części).  

W roku 2010 46% operatorów deklarowało prowadzenie swojej działalności na 

rynku lokalnym, 22% – na krajowym i zagranicznym (łącznie), 26% – na kra-

jowym, a pozostałe 6% – w obrocie zagranicznym. Jeśli chodzi o formę organi-

zacyjno-prawną prowadzenia działalności gospodarczej przez operatorów alter-

natywnych w analizowanym okresie, należy zwrócić uwagę, że od 50% do 59%  

 

                                                      
7 Warto zwrócić uwagę, że w okresie od 1996 r. do 2010 r. liczba operatorów alternatyw-

nych (zapisanych w rejestrze wg stanu z 31 grudnia danego roku) wzrosła z 15 do 244, a więc 

ponad 16-krotnie. 

8 Operatorzy alternatywni, którzy nadesłali sprawozdania prezesowi UKE o prowadzonej 

działalności. Do tej grupy operatorów alternatywnych odnoszą się dane dotyczące obszaru, na 

którym prowadzili działalność, jak również ich formy organizacyjno-prawnej. 
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operatorów to osoby fizyczne, od 33% do 27%
9
 – spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością, od 10% do 14% – spółki cywilne oraz od 1% do 3% przedsię-

biorców to spółki akcyjne.  

2. Wartość i wolumen rynku przesyłek pocztowych 

W oparciu o strukturę rynku przesyłek pocztowych
10

 przedstawioną na ry-

sunku 1 opisano analizę zmian w ogólnym wolumenie i przychodach z przesy-

łek pocztowych w latach 2006–2010, a następnie w odniesieniu do czterech 

wyodrębnionych segmentów usług oraz obszaru zastrzeżonego i niezastrzeżo-

nego. 

 

Rys. 1. Struktura krajowego rynku przesyłek pocztowych  

Źródło: jak pod tab. 1. 

                                                      
9 Należy zwrócić uwagę, że w styczniu 2009 r. zostały wprowadzone zmiany w Kodeksie 

spółek handlowych, polegające na 10-krotnym zmniejszeniu (z 50 tys. do 5 tys. zł) kapitału za-

kładowego, potrzebnego do założenia spółki z o.o. Zmiany te nie mogły jednak spowodować –  

z uwagi na krótki okres obowiązywania nowych przepisów – znaczącego przyrostu liczby tych 

spółek w 2010 r. 

10 W tym przypadku do przesyłek pocztowych zaliczono: powszechne usługi pocztowe, 

niepowszechne usługi pocztowe (w tym druki bezadresowe), usługi ekspresowe w obrocie krajo-

wym i zagranicznym. Nie zostały tu uwzględnione następujące usługi: przekaz pocztowy i tele-

gram pocztowy. Warto też zwrócić uwagę, że struktura rynku przesyłek pocztowych przedsta-
wiona na rys. 1 została opracowana w oparciu o segmentację tego rynku przyjętą przez UKE. 
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W tabeli 3 przedstawiono dane dotyczące wolumenu i wartości przesyłek 

pocztowych. Z zestawienia wynika, że liczba przesyłek obsługiwanych przez 

Pocztę Polską z roku na rok była coraz niższa. W roku 2010 zmniejszyła się  

w porównaniu z rokiem 2006 o ponad 31%, a w przypadku operatorów alterna-

tywnych zwiększyła się o około 70%. Ogółem liczba przesyłek wzrosła o 10%. 

Tabela 2 

Liczba i wartość przesyłek pocztowych w latach 2006–2010 

Operatorzy  2006 2007 2008 2009 2010 Zmiana 

Poczta Polska 

Liczba 

(mln szt.) 
3 009,8 2 804,4 2 409,7 2 191,1 2 062,7 -31,5% 

Wartość 

(mln zł) 
4 139,8 4 135,8 4 405,4 4 597,5 4 457,8 7,7% 

Operatorzy 

alternatywni 

Liczba 

(mln szt.) 
2 080,7 2 388,9 3 001,0 3 168,9 3 534,7 69,9% 

Wartość 

(mln zł) 
1 419,6 1 666,5 1 057,3 1 169,2 1 302,8 –8,2% 

Ogółem 

Liczba 

(mln szt.) 
5 090,5 5 193,3 5 410,7 5 360,0 5 597,4 10,0% 

Wartość 

(mln zł) 
5 559,4 5 802,3 5 462,7 5 766,7 5 760,7 3,6% 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Pomimo spadku liczby przesyłek pocztowych Poczta Polska do 2009 roku 

odnotowywała wzrost przychodów ze świadczonych usług. W roku 2010 

zwiększyły się one o około 8% w stosunku do roku 2006. Natomiast przychody 

operatorów alternatywnych zmalały o około 8%. W latach 2006–2010 zaobser-

wowano zmniejszenie udziałów Poczty Polskiej w ogólnej liczbie przesyłek 

pocztowych, a mianowicie w 2006 roku operator publiczny przyjął 59% przesy-

łek, podczas gdy pozostali operatorzy – 41%. W roku 2010 udział operatora 

publicznego zmniejszył się do 37%. Jeśli zaś chodzi o przychody z przesyłek 

pocztowych, to Poczta Polska zwiększyła swój udział z około 75% do około 

80%. Taka sytuacja mogła być spowodowana m.in. wciąż dużym zaufaniem 

klientów do tego operatora. Natomiast w przypadku operatorów alternatywnych 

wzrost liczby przesyłek nie przełożył się na wzrost ich wartości, co było spo-

wodowane tym, że na ogólne przychody z usług świadczonych przez operato-
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rów alternatywnych miały wpływ firmy kurierskie, natomiast na ich liczbę – 

pozostali operatorzy (tab. 3).  

 

Rys. 2. Udział Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych w liczbie przesyłek 

pocztowych w poszczególnych segmentach w latach 2006–2010 

Źródło: jak pod tab. 1. 

W odniesieniu do segmentacji rynku usług pocztowych (rys. 1) warto pod-

kreślić, że w analizowanym okresie w segmencie przesyłek z korespondencją 

odnotowano wzrost liczby przesyłek o 16% oraz przychodów o 14%. Znaczne 

zmiany dotyczyły też segmentu paczek i innych usług umownych, przy czym  

w tym przypadku zaobserwowano spadek liczby przesyłek o 20%, a przycho-

dów o około 14%. Z kolei liczba przesyłek reklamowych spadła o 6%, nato-

miast ich wartość wzrosła o 2,5%. Przyczyną tego stanu mógł być znaczny 

wzrost opłat za tę usługę (np. Poczta Polska zwiększyła cenę przesyłki rekla-

mowej o masie do 50 g o 30%). Jeśli chodzi o segment druków bezadresowych, 

to pomimo około 9-procentowego wzrostu liczby tych przesyłek przychody  

z ich świadczenia spadły o około 30%. W tym przypadku Poczta Polska od 

2006 roku nie zmieniła opłat za druki o masie do 5 g. Porównanie udziałów 

liczby oraz przychodów z usług świadczonych przez operatorów alternatyw-
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nych i Pocztę Polską w poszczególnych segmentach rynku przesyłek poczto-

wych w ogólnej liczbie przesyłek oraz w przychodach z tych przesyłek przed-

stawiono na rysunkach 2 i 3. 

 

Rys. 3. Udział Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych w przychodach z przesyłek 

w poszczególnych segmentach w latach 2006–2010 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Należy zwrócić uwagę na znaczny spadek w analizowanym okresie udzia-

łu Poczty Polskiej w liczbie druków bezadresowych – z około 39 do 7% oraz  

w przychodach z tych przesyłek – z około 48 do około 16%. Ponadto o kilka 

punktów procentowych zmniejszył się udział tego operatora w segmencie prze-

syłek z korespondencją i przesyłek reklamowych zarówno pod względem ilo-

ściowym, jak i wartościowym. Pozytywne tendencje zaobserwowano natomiast 

w segmencie paczek i innych usług umownych, który ocenia się jako jeden  

z bardziej perspektywicznych obszarów rynku pocztowego. 

Dalsze rozważania dotyczą usług świadczonych w obszarze zastrzeżonym. 

W roku 2010 liczba przesyłek przyjętych przez Pocztę Polska wzrosła w po-

równaniu z rokiem 2006 o 9%, a w przypadku operatorów alternatywnych spa-
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dła o około 41%. Przy czym w tym ostatnim przypadku należy pamiętać, że 

dotyczyło to spadku liczby przesyłek z 1,7 mln do miliona. Ogółem liczba prze-

syłek zwiększyła się o około 9%. Dominujący udział Poczty Polskiej w liczbie 

przyjętych przesyłek w obszarze zastrzeżonym przełożył się na wartość przy-

chodów z usług zastrzeżonych. Również w tym przypadku operator publiczny 

wyznaczał kierunki zmian – przychody Poczty Polskiej, a także przychody ogó-

łem zwiększyły się o ponad 10%, a pozostałych operatorów o około 23%. War-

to też zwrócić uwagę na udział obszaru zastrzeżonego w ogólnej wartości i wo-

lumenie rynku usług pocztowych. W analizowanym okresie obszar zastrzeżony 

stanowił około 30% całego rynku przesyłek pocztowych, a jego wartość zdecy-

dowanie wzrosła – z 48% do 51%. Należy zaznaczyć, że udział operatorów 

alternatywnych w tym obszarze był marginalny. Taka sytuacja mogła być spo-

wodowana głównie wzrostem cen usług, a nie zwiększeniem wolumenu przesy-

łek. W przyszłości, po zlikwidowaniu obszaru zastrzeżonego, przychody z tego 

obszaru ogółem mogą znacznie się obniżyć, gdyż Poczta Polska nie będzie mo-

gła w miarę swobodnie podnosić cen przesyłek o masie do 50 g, tak jak to robi 

obecnie. Można też się spodziewać, że w wyniku rozwoju Internetu oraz innych 

usług komunikacji elektronicznej liczba nadawanych przesyłek listowych praw-

dopodobnie spadnie, co dodatkowo może przyczynić się do obniżenia przycho-

dów.  

W roku 2010 liczba przesyłek przyjętych przez Pocztę Polską w obszarze 

niezastrzeżonym spadła w stosunku do roku 2006 o ponad 65%, natomiast  

w przypadku operatorów alternatywnych wzrosła o 70% (znaczący wpływ na to 

miały zapewne zmiany w segmencie druków bezadresowych, por. rys. 2 i 3),  

a ogółem wzrosła o ponad 10%. Z kolei przychody Poczty Polskiej wzrosły  

o ponad 3%, a operatorów alternatywnych spadły o ponad 8%. Zmniejszyła się 

również ogólna wartość obszaru niezastrzeżonego – o 2,4%. Pomimo utrzymy-

wania się znaczącego udziału obszaru niezastrzeżonego w ogólnej liczbie prze-

syłek pocztowych (na poziomie ok. 70%), pod względem wartościowym zaob-

serwowano tendencję spadkową – z około 52% w 2006 roku do około 49%  

w roku 2010.  
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Rys. 4. Udział Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych w liczbie i przychodach  

z usług świadczonych w obszarze zastrzeżonym i niezastrzeżonym w latach 

2006–2010  

Źródło: jak pod tab. 1. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w obszarze zastrzeżonym 99,9% liczby usług 

i przychodów należało do Poczty Polskiej (przyczyną mogła być cenowa bariera 

wejścia na ten segment rynku dla operatorów alternatywnych), podczas gdy  

w niezastrzeżonym odnotowano istotną stratę części udziałów w liczbie usług 

na rzecz operatorów alternatywnych (rys. 4). 

Uzupełnieniem przedstawionej wyżej analizy jest wartościowa i ilościowa 

struktura rynku usług pocztowych (tab. 3) utworzona przez niżej wymienione 

grupy operatorów z uwzględnieniem rodzaju świadczonych usług:  

 Poczta Polska – operator świadczący wszystkie rodzaje usług
11

; 

                                                      
11 Poczta Polska świadczy usługi we wszystkich segmentach rynku pocztowego bez wzglę-

du na przyjęte kryteria jego podziału.  
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 „firmy kurierskie” – m.in. DHL, DPD, GLS, Siódemka, TNT i UPS – 

operatorzy, którzy świadczą usługi, głównie o wartości dodanej z za-

kresu przesyłek ekspresowych i kurierskich; 

 InPost, PAF, PGP – operatorzy alternatywni świadczący usługi o cha-

rakterze podobnym do powszechnych usług pocztowych
12

;  

 pozostali operatorzy alternatywni – operatorzy świadczący lokalnie 

(np. na terenie województwa, miasta czy dzielnicy) usługi o wartości 

dodanej lub podobne do powszechnych usług pocztowych. 

W analizowanym okresie firmy kurierskie odnotowały spadek o 28,6% 

liczby i o 31,4% przychodów z tytułu przyjętych przesyłek pocztowych.  

W przypadku operatorów świadczących usługi podobne do powszechnych  

(InPost, PAF
13

, PGP) zaobserwowano ponad 120-krotny wzrost liczby i 116- 

-krotny przychodów z przesyłek. Natomiast liczba i przychody z usług świad-

czonych przez pozostałych operatorów alternatywnych zwiększyły się odpo-

wiednio o około 65% i 78%. W tym czasie Poczta Polska odnotowała spadek 

liczby przesyłek o 31,5% i wzrost przychodów z ich świadczenia o około 8%. 

W tym czasie, w skali kraju, liczba przesyłek pocztowych zwiększyła się 

o 10%, a ich wartość o 3,6%. 

W analizowanym okresie dominującą rolę (pod względem wartościowym) 

wśród operatorów pocztowych odgrywała Poczta Polska – nawet do około 81% 

(2008 r.) w przychodach z przesyłek pocztowych, przy czym od tego właśnie 

roku zmniejszyły się one o 3 punkty procentowe. Warto podkreślić zmniejsza-

jący się udział firm kurierskich zarówno w liczbie, jak i przychodach z przesy-

łek
14

, a zwiększający – pozostałych operatorów alternatywnych oraz tych, 

                                                      
12 W 27 przesłance dyrektywy 2008/6/WE zapisano: „(…) państwa członkowskie powinny 

rozważyć, czy usługi świadczone ()] mogą być z punktu widzenia użytkownika uważane za usługi 

wchodzące w zakres usługi powszechnej w związku z tym, że są one wymienne w wystarczają-

cym stopniu z usługą powszechną przy uwzględnieniu charakterystyki takich usług, w tym czyn-

ników wartości dodanej, jak również przeznaczenia i cen. Usługi te nie muszą koniecznie obej-

mować wszystkich cech usługi powszechnej, takich jak codzienne doręczanie lub zasięg ogólno-

krajowy. Przewiduje się wprowadzenie definicji usługi wchodzącej w zakres usługi powszechnej” 

do nowej ustawy regulującej krajowy rynek pocztowy.  

13 Według raportu prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 r., do 

2008 r. w tej grupie operatorów uwzględniono dane dotyczące liczby i przychodów z przesyłek 
pocztowych przyjętych przez operatora PAF. 

14 W przypadku firm kurierskich w analizowanym okresie spadek liczby i przychodów 

mógł być wynikiem indywidualnej interpretacji przez firmy kurierskie przepisów ustawy Prawo 

pocztowe, a mianowicie kwalifikowanie części świadczonych usług – głównie w zakresie paczek 
– zgodnie z przepisami prawa przewozowego, a nie pocztowego. 
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świadczących usługi o charakterze podobnym do powszechnych usług poczto-

wych. Ponieważ w ogólnej liczbie i wartości usług pocztowych uwzględniono 

druki bezadresowe, należy podkreślić, że świadczenie usług w tym segmencie 

nie wymagało od przedsiębiorców wpisu do rejestru operatorów pocztowych, 

jednak były one świadczone również przez operatorów prowadzących działal-

ność na podstawie zezwolenia lub wpisu. Na przykład w latach 2006–2010 

udział druków bezadresowych w liczbie przesyłek pocztowych oscylował na 

poziomie około 60%, podczas gdy w przychodach – na poziomie około 3%.  

Z kolei w roku 2010 udział Poczty Polskiej w liczbie i przychodach ze świad-

czenia takich usług nie przekroczył 15,6%. 

Tabela 3 

Liczba i przychody z przesyłek pocztowych dla poszczególnych grup operatorów 

w latach 2006–2010 

Lata  
Firmy 

kurierskie 

InPost, 

PAF, PGP* 

Pozostali 

alternatywni  

Poczta 

Polska 

Ogó-

łem 

2006 

Liczba 

(mln szt.) 
51,3 1,2 2 028,2 3 009,8 5 090,5 

Wartość 

(mln zł) 
1 251,6 1,2 166,8 4 139,8 5 559,4 

2007 

Liczba 

(mln szt.) 
60,5 14,3 2 314,1 2 804,4 5 193,3 

Wartość 

(mln zł) 
1 452,1 15,1 199,3 4 135,8 5 802,3 

2008 

Liczba 

(mln szt.) 
29,5 35,9 2 935,6 2 409,7 5 410,7 

Wartość 

(mln zł) 
812,9 39,0 205,4 4 405,4 5 462,7 

2009 

Liczba 

(mln szt.) 
32,4 87,5 3 049,0 2 191,1 5 360,0 

Wartość 

(mln zł) 
809,3 105,2 254,7 4 597,5 5 766,7 

2010 

Liczba 

(mln szt.) 
36,6 153,9 3 344,2 2 062,7 5 597,4 

Wartość 

(mln zł) 
858,1 147,7 297,0 4 457,8 5 760,6 

Zmiana  
Liczba –28,6% 12 150,3% 64,9% –31,5% 10,0% 

Wartość –31,4% 11 636,2% 78,1% 7,7% 3,6% 

Źródło: jak pod tab. 1. 



 Ostatni etap liberalizacji krajowego rynku usług pocztowych… 517 

Podsumowanie 

Podsumowując analizę przedstawioną w artykule, należy zwrócić uwagę, 

że w związku z pełnym otwarciem krajowego rynku pocztowego w styczniu 

2013 roku zostanie zlikwidowany obszar zastrzeżony dla publicznego operatora 

pocztowego. Teoretycznie może on więc utracić znaczną część przychodów ze 

świadczenia usług w obszarze zastrzeżonym, których udział stanowił w 2010 

roku 51,3% całego rynku przesyłek pocztowych, na rzecz operatorów alterna-

tywnych. 

LAST PART OF THE POLISH POSTAL MARKET LIBERALIZATION  

– ACTIVITY COMPARISON OF “POCZTA POLSKA”  

AND ALTERNATIVE OPERATORS  

Summary 

In this article authors present the development of national postal market in the last 

part of liberalization. On this background are presented changes in volume and value of 

the postal market in 2006–2010, taking into account the services provided by “Polish 

Post” and alternative operators in the reserved and non-reserved area of the mail items 

market. 

Translated by Anna Stolarczyk 
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ANNA STOLARCZYK 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 

ANALIZA FINANSOWA OPERATORÓW POCZTOWYCH 

W POLSCE PRZED LIBERALIZACJĄ RYNKU 

Wprowadzenie 

Zbliżający się termin otwarcia polskiego rynku pocztowego (od pierwsze-

go stycznia 2013 r.) wpływa na przekształcenia w Poczcie Polskiej. Wcześniej-

sze przekształcenia z przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej  

w spółkę akcyjną powinny przygotować operatora do działania w warunkach 

pełnej konkurencji. Liberalizacja rynku jest równoznaczna ze zniesieniem ob-

szaru zastrzeżonego, z którego operator publiczny uzyskiwał przeważającą 

część swoich przychodów z działalności pocztowej (w 2010 r. było to 66%)
1
.  

W świetle tego głównym celem artykułu jest analiza finansowa sprawo-

zdań finansowych Poczty Polskiej oraz porównanie działalności operatora pu-

blicznego z wynikami wybranych operatorów alternatywnych, takich jak TNT 

Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o. i Sió-

demka SA
2
, za pomocą analizy wskaźnikowej w latach 2008–2010. Powyższa 

                                                      
1 A. Stolarczyk, M. Sylwestrzak, Porównanie działalności Poczty Polskiej i operatorów al-

ternatywnych na krajowym rynku usług pocztowych, Warszawa 2011, s. 4. 

2 Ze względu na zakres czasowy wybrano jedynie te spółki, które opublikowały swoje 

sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B za lata 2008–2010 oraz należą do 15 najwięk-

szych operatorów alternatywnych według Raportu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych 
w Polsce w 2010 roku. 
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analiza będzie miała istotne znaczenie dla operatora publicznego w aspekcie 

przygotowania rynku pocztowego do funkcjonowania w warunkach pełnego 

otwarcia na konkurencję. 

1. Analiza finansowa Poczty Polskiej 

Analiza sprawozdania finansowego w celu oceny kondycji finansowo- 

-ekonomicznej przedsiębiorstwa powinna być sporządzana dla okresu minimum 

trzyletniego. Zazwyczaj okres badawczy dotyczy 3–5 lat. W takim czasie wi-

doczne są przynajmniej średnioterminowe zmiany w zarządzaniu przedsiębior-

stwem i kierunki jego rozwoju. Na podstawie tego okresu można już wniosko-

wać o przyszłości podmiotu. Należy pamiętać, aby dane były porównywalne, 

tzn. sprawozdania dla poszczególnych lat powinny być sporządzanie według 

tych samych zasad. 

Każdy dział w każdej firmie wytwarza pewien rodzaj informacji, które 

mogą być wykorzystywane przez jego kierownika do pomiaru efektywności. 

Informacje te są powiązane operacyjnie z wynikami przedsiębiorstwa w rela-

cjach z jego kontrahentami czy też kondycją finansową w ramach działu lub 

całej firmy. Kadra menedżerska czasami jest nieświadoma wyników analizy, 

które mogłoby być wykorzystane do poprawy wydajności przedsiębiorstwa. 

Należy mieć na uwadze całościowy obraz wyników, a nie tylko pojedyncze 

rezultaty
3
. 

Ze względu na ograniczoną objętość artykułu przedstawiono tylko naj-

ważniejsze informacje dotyczące analizy finansowej sprawozdań Poczty Pol-

skiej. 

1.1.  Analiza bilansu Poczty Polskiej 

Do analizy bilansu wybrano wskaźniki z analizy pionowej i struktury kapi-

tałowo-majątkowej dotyczące badania struktury aktywów i pasywów oraz ich 

wzajemnych powiązań. 

W analizie pionowej skupiono się na badaniu następujących wskaźników: 

 Aktywa trwałe/Aktywa ogółem * 100%; 

 Kapitał własny/Pasywa ogółem * 100%; 

 Kapitał własny/Zobowiązania ogółem. 

                                                      
3 S. Bragg, Business Ratios and Formulas, New Jersey 2007, s. 1–3. 
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W tabeli 1 zaprezentowano wyniki uzyskane dla publicznego operatora  

w latach 2008–2010. Poczta Polska utrzymywała w badanym okresie porów-

nywalny udział aktywów trwałych i obrotowych w bilansie, co umożliwiłoby 

operatorowi szybszą reakcję na zmiany koniunktury na rynku, jednocześnie 

generując pewne koszty stałe w swojej działalności. Niespełniony został za to 

udział kapitałów własnych w pasywach ogółem, który powinien wynosić przy-

najmniej 1/3 pasywów ogółem, co może świadczyć o mniejszym stopniu suwe-

renności spółki wobec otoczenia, stabilności oraz zapewnienia wierzycieli  

o wypłacalności przedsiębiorstwa. W każdym analizowanym roku ostatni  

z badanych wskaźników przyjmował wartości poniżej 1, co według literatury 

mogło świadczyć o problemach z zaciąganiem zobowiązań długoterminowych. 

Tabela 1 

Wartość wskaźników analizy pionowej Poczty Polskiej w latach 2008–2010  

Wskaźnik 2008 2009 2010 

Aktywa trwałe/Aktywa ogółem 56,5% 49,3% 51,8% 

Kapitał własny/Pasywa ogółem 30,5% 24,6% 27,7% 

Kapitał własny/Zobowiązania ogółem 0,69 0,48 0,58 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Poczty Polskiej. 

W analizie struktury kapitałowo-majątkowej skoncentrowano się na nastę-

pujących wskaźnikach (tab. 2): 

 Kapitał własny/Aktywa trwałe * 100%
4
; 

 Kapitał stały/Aktywa trwałe * 100%
5
; 

 Kapitał obrotowy netto/Aktywa stałe * 100%. 

Dla Poczty Polskiej nie były spełnione wartości wskaźników zarówno dla 

„złotej” i „srebrnej” reguły bilansowej, gdyż w obydwu przypadkach wartość 

wskaźnika wyniosła poniżej 100%. W tym aspekcie aktywa trwałe nie były  

w pełni finansowane majątkiem długoterminowym, tj. długookresowo powiąza-

nym z przedsiębiorstwem, który wykazuje niskie tempo zamiany na gotówkę. 

Występujący w spółce ujemny kapitał obrotowy netto świadczy o finansowaniu 

                                                      
4 Tzw. złota reguła bilansowa. 

5 Tzw. srebrna reguła bilansowa. 



522 Marek Sylwestrzak, Anna Stolarczyk 

części aktywów stałych zobowiązaniami krótkoterminowymi, co w długim 

okresie może świadczyć o problemach finansowych przedsiębiorstwa. 

Tabela 2 

Wartość wskaźników analizy struktury kapitałowo-majątkowej Poczty Polskiej w latach 

2008–2010  

Wskaźnik 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 

Kapitał własny/Aktywa trwałe 54,0 50,0 53,5 

Kapitał stały/Aktywa trwałe 86,7 85,7 87,4 

Kapitał obrotowy netto/Aktywa stałe –13,3 –14,4 –12,6 

Źródło: jak pod tab. 1. 

1.2.  Analiza rachunku zysków i strat Poczty Polskiej 

Rachunek zysków i strat informuje, w jaki sposób tworzył się wynik finan-

sowy przedsiębiorstwa. W rachunku zawarte są wielkości strumieniowe przy-

chodów i odpowiadających im kategorii kosztów, co pozwala na badanie struk-

tury wyniku finansowego.  

Należy zwrócić uwagę na stabilny udział przychodów ze sprzedaży  

w przychodach ogółem (tab. 3) oraz kosztów sprzedaży w kosztach ogółem 

(tab. 4). Warto też zauważyć, że dopiero w roku 2010 przychody ze sprzedaży 

były większe niż koszty sprzedaży, dzięki czemu spółka wypracowała zysk 

netto ze sprzedaży. Było to związane z większą redukcją kosztów niż spadkiem 

przychodów w analizowanym okresie. Pozostałe grupy przychodów i kosztów 

nie stanowią znaczącego udziału w wartości ogółem. 
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Tabela 3 

Poszczególne grupy przychodów Poczty Polskiej w latach 2008–2010  

Dane (mln) 2008 2009 2010 Struktura wewnętrzna (%) Tempo zmian (%) 

Przychody ze 

sprzedaży 
6 755,4 6 736,5 6 434,0 98,3 98,5 98,5 –0,3 –4,5 

Pozostałe przy-

chody opera-

cyjne 

55,3 70,3 57,9 0,8 1,0 0,9 27,2 –17,6 

Przychody 

finansowe 
61,2 35,3 38,6 0,9 0,5 0,6 –42,3 9,3 

Zyski nadzwy-

czajne 
0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 –41,5 252,9 

Przychody 

ogółem 
6 872,0 6 842,2 6 530,8 100,0 100,0 100,0 –0,4 –4,6 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Tabela 4 

Poszczególne grupy kosztów Poczty Polskiej w latach 2008–2010 

Dane (mln)  2008 2009 2010 Struktura wewnętrzna (%) Tempo zmian (%) 

Koszty sprzedaży 7 046,7 6 808,9 6 414,8 99,2 97,3 99,2 –3,4 –5,8 

Pozostałe koszty 

operacyjne 
48,3 179,2 49,1 0,7 2,6 0,8 270,8 –72,6 

Koszty finansowe 6,7 8,8 4,1 0,1 0,1 0,1 31,5 –52,9 

Straty nadzwy-

czajne 
0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 61,1 –3,9 

Koszty ogółem 7 101,8 6 997,2 6 468,3 100,0 100,0 100,0 –1,5 –7,6 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Warto podkreślić, że w badanym okresie, po zmianie formy prawnej Pocz-

ty Polskiej w 2009 roku, spółka w 2010 roku wypracowała zysk netto. 

1.3.  Analiza rachunku przepływów pieniężnych Poczty Polskiej 

Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji o zdarzeniach, 

które spowodowały w spółce zmiany środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, 
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dzięki czemu można ustalić wielkość środków pieniężnych oraz źródła ich po-

chodzenia uzyskane przez przedsiębiorstwo, a także wielkość wydatków i kie-

runek wykorzystania środków pieniężnych. 

Do badania rachunku przepływów pieniężnych wybrano syntetyczną ana-

lizę sald oraz wskaźniki relacji gotówki. 

Syntetyczna analiza sald (tab. 5) pozwala zdiagnozować sytuację finanso-

wą i rozwojową firmy, tzw. okres życia. Operator publiczny jedynie w 2009 

roku osiągnął dodatnie przepływy gotówkowe na podstawowej działalności, 

natomiast w pozostałych latach były one ujemne. W każdym analizowanym 

roku Poczta Polska inwestowała środki pieniężne (ujemne saldo z działalności 

inwestycyjnej) i spłacała zobowiązania (ujemne saldo z działalności finanso-

wej). Taka sytuacja była możliwa jedynie dzięki posiadaniu przez spółkę 

znacznych rezerw gotówkowych (na koniec 2010 r. operator posiadał prawie 

1,5 mld zł w środkach pieniężnych do dyspozycji). 

Tabela 5 

Salda działalności z rachunku przepływów pieniężnych Poczty Polskiej  

w latach 2008–2010  

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Saldo działalności operacyjnej – + – 

Saldo działalności inwestycyjnej – – – 

Saldo działalności finansowej – – – 

Źródło: jak pod tab. 1. 

Wskaźniki relacji gotówki policzono jedynie dla roku 2009, ponieważ tyl-

ko w tym roku saldo z działalności operacyjnej jest dodatnie. Relacja: 

 gotówki operacyjnej do przepływów z działalności inwestycyjnej wy-

niosła 4,8 – wydatki inwestycyjne były mniejsze od przepływów  

z działalności operacyjnej i pozostała część mogła zostać przekierowa-

na na spłatę długów bądź zainwestowana; 

 gotówki operacyjnej do przepływów z działalności finansowej wynio-

sła 20,6 – gotówka wygenerowana z podstawowej działalności mogła 

ponad dwudziestokrotnie pokryć spłatę zadłużenia w danym roku. 
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W roku 2009 spółka wygenerowała ponad 570 mln środków pieniężnych, 

które wystarczyłyby na pokrycie ujemnych przepływów pieniężnych za rok 

2010 (408 mln). 

2. Analiza wskaźnikowa Poczty Polskiej i operatorów alternatywnych 

Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzy-

stuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę 

prezentowanych danych, na podstawie których można ocenić sytuację przedsię-

biorstwa. Należy podkreślić, że nie występuje jedna forma analizy, z której 

można byłoby przedstawić ogólne wnioski dla każdego typu spółki z każdej 

branży. Zatem celem analizy jest identyfikacja zmian w trendach, kwotach, 

związkach oraz przyczynach leżących u podstaw tych zmian. Może być ona 

punktem zwrotnym, który wcześniej ostrzeże kadrę menedżerską o znaczącej 

zmianie, co w przyszłości może zdecydować o sukcesie bądź porażce firmy
6
. 

Należy pamiętać, że wartości wskaźników, choć znane są ich wielkości za-

lecane, muszą być porównywane dla danego przedsiębiorstwa z branżą lub  

z inną firmą o podobnym profilu działalności i rozmiarze. W innym przypadku 

sama wielkość wskaźnika ma niewielką wartość informacyjną. 

Do analizy wybrano następujące wskaźniki: bieżącej płynności finanso-

wej
7
, poziomu ogólnego zadłużenia

8
, rotacji aktywów

9
, rentowności aktywów 

(ROA)
10

 oraz rentowności kapitału własnego (ROE)
11

. 

Wartość wskaźnika bieżącej płynności (rys. 1) dla Poczty Polskiej poniżej 

1,2 oznacza, że mogły pojawić się problemy z terminowym regulowaniem zo-

bowiązań. Nadpłynność finansową (wartość wskaźnika powyżej 2,0) miała 

                                                      
6 Ch. Gibson, Financial Reporting & Analysis: Using financial accounting information, 

Mason 2010, s. 187. 

7 Wzór: aktywa bieżące/zobowiązania bieżące; zalecany poziom: 1,2–2,0. 

8 Wzór: zobowiązania ogółem / aktywa ogółem; zalecany poziom: 0,57–0,67. 

9 Wzór: przychody netto ze sprzedaży/średnie aktywa ogółem; zalecany poziom:  

powyżej 1,5. 

10 Wzór: zysk netto/średnie aktywa ogółem; zalecany poziom: jak najwyższy. 

11 Wzór: zysk netto/średni kapitał własny; zalecany poziom: jak najwyższy. 
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spółka TNT, co może świadczyć o możliwościach rozwojowych przedsiębior-

stwa. 

 

 

Rys. 1. Wartość wskaźnika bieżącej płynności finansowej dla operatorów pocztowych 

w latach 2008–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych operatorów 

pocztowych. 

Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia (rys. 2) dla Poczty Polskiej i Sió-

demki przekroczyła zalecany poziom, co mogło świadczyć o wysokim ryzyku 

finansowym związanym ze spłatą długów. Natomiast, według uzyskanych re-

zultatów, TNT i DHL były spółkami, które mogły same się finansować. 
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Rys. 2. Wartości wskaźnika poziomu ogólnego zadłużenia dla operatorów pocztowych 

w latach 2008–2010 

Źródło: jak pod rys. 1. 

Wśród badanych spółek jedynie Poczta Polska miała wartości wskaźnika 

rotacji poniżej zalecanego przedziału, czyli mniej produktywnie wykorzystywa-

ła swoje aktywa do zwiększania przychodów ze sprzedaży (rys. 3). Pozostałe 

przedsiębiorstwa efektywniej wykorzystywały swoje aktywa w generowaniu 

przychodów z podstawowej działalności. 

W przypadku wskaźników rentowności – ROA (rys. 4) i ROE (rys. 5) – 

operator publiczny miał najsłabszą efektywność gospodarowania, czyli jego 

skuteczność zarządzania majątkiem oraz wielkość zysku przypadającego na 

jednostkę zaangażowanego kapitału była najmniejsza. Najwyższą rentowność 

aktywów w całym analizowanym okresie odnotowano w przypadku operatora 

TNT Express, ale należy tu zauważyć tendencję malejącą. W przypadku wskaź-



528 Marek Sylwestrzak, Anna Stolarczyk 

nika rentowności kapitału własnego w roku 2010 lepsze wyniki od TNT 

Express uzyskał operator Siódemka. 

 

 

Rys. 3. Wartość wskaźnika rotacji aktywów dla operatorów pocztowych w latach 

2008–2010 

Źródło: jak pod rys. 1. 

Przy analizie finansowej sprawozdania Poczty Polskiej w bilansie warto 

podkreślić poprawę wyników w roku 2010 w stosunku do roku poprzedniego. 

W rachunku zysków i strat należy zwrócić uwagę na wypracowanie przez spół-

kę w 2010 roku zysku netto oraz redukowanie kosztów działalności. Natomiast 

w rachunku przepływów pieniężnych ważnym elementem są posiadane przez 

spółkę środki gotówkowe, które pozwalają na utrzymanie płynności finansowej 

przedsiębiorstwa. 
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Rys. 4. Wartość wskaźnika ROA dla operatorów pocztowych w latach 2008–2010 

Źródło: jak pod rys. 1. 

Dla analizy wskaźnikowej Poczta Polska miała nie najlepsze wyniki spo-

śród badanych operatorów, ale trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów mają-

cych znaczący wpływ na uzyskane rezultaty. Po pierwsze operator publiczny 

działa na terenie całego kraju, a nie tylko większych miast, co wpływa na struk-

turę generowanych przychodów z działalności. Następnie musi utrzymać okre-

śloną liczbę placówek na terenie kraju i na obszarach wiejskich, a na terenach 

miejskich jedna placówka nie może przypadać na więcej niż 7 tys. osób, co  

w jeszcze większym stopniu wpływa na wzrost kosztów. Ważnym czynnikiem 

jest również działanie Poczty Polskiej we wszystkich czterech segmentach ryn-

ku pocztowego, podczas gdy analizowane przedsiębiorstwa działają przede 

wszystkim w obszarze przesyłek z korespondencją, z którego generowane są 
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największe przychody w porównaniu z pozostałymi segmentami
12

. Dodatkowo 

Poczta Polska pod względem wielkości aktywów i przychodów jest najwięk-

szym „graczem” na rynku pocztowym, dla którego trudno znaleźć spółki do 

odpowiedniego porównania w analizie wskaźnikowej. 

 

 

Rys. 5. Wartość wskaźnika ROE dla operatorów pocztowych w latach 2008–2010 

Źródło: jak pod rys. 1. 

Pełna liberalizacja rynku nie powinna w krótkim okresie wpłynąć na do-

minację Poczty Polskiej na rynku pocztowym, jednak w odległym horyzoncie 

czasowym może mieć wpływ na jej kondycję finansową. Warunkiem jest nato-

miast podjęcie odpowiednich kroków w celu poprawy płynności finansowej 

oraz redukcji zadłużenia i większego zaangażowania środków własnych. 

                                                      
12 A. Stolarczyk, M. Sylwestrzak, Porównanie działalności…, s. 19. 
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THE FINANCIAL ANALYSIS OF THE POSTAL OPERATORS 

BEFORE FULL MARKET LIBERALIZATION 

Summary 

In this article authors present the financial analysis Polish Post Office between 

2008–2010 and the ratio analysis of chosen postal operators. The analysis has shown 

needed changes, that occur in the public operator before full market liberalization. 

Translated by Marek Sylwestrzak 





 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 723 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 96 2012 

WERONIKA TOSZEWSKA 

Politechnika Koszalińska 

OCENA PROCESU USŁUGOWEGO PRZEZ KLIENTÓW 

POCZTY POLSKIEJ SA
1
 

Wprowadzenie 

Rynek kształtuje relacje zachodzące między podmiotami funkcjonującymi 

na nim oraz regulacje warunkujące ich określoną aktywność. Rynek usług two-

rzony jest przez producentów i klientów, dążąc do sprawności funkcjonowania, 

poszukuje zgodności między ceną a liczbą usług, które mają być kupowane  

i sprzedawane
2
. Artykuł dotyczy jednego z obszarów usług ogólnospołecznych, 

a mianowicie rynku usług pocztowych.  

Rynek usług pocztowych stanowi całokształt stosunków wymiennych 

między dostawcami, czyli jednostkami świadczącymi usługi pocztowe, a na-

bywcami tych usług
3
. Celem opracowania jest ukazanie opinii nabywców usług 

świadczonych przez polskiego operatora publicznego. Badaniu poddani zostali 

usługobiorcy regionu koszalińskiego, korzystający z usług 50 urzędów poczto-

wych zlokalizowanych na danych obszarze. 

                                                      
1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS4/06248. 

2 A. Panasiuk, Usługi pocztowe. Rynek i Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2003, s. 34. 

3 Ibidem; Z. Jasiński, G. Wolska, Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych w Polsce, 

Rozprawy i Studia, t. 579, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005. 
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1. Rynek usług pocztowych  

Rynek usług pocztowych stanowi przykład struktury, która początkowo 

przekształcona została z rynku konkurencyjnego w monopol, następnie poddano 

ją procesom liberalizacji, prowadzącym do stopniowego odchodzenia od roz-

wiązań monopolistycznych i przechodzenia do w pełni otwartego runku pocz-

towego
4
. Czynniki prowadzące do przeobrażeń funkcjonujących struktur poja-

wiały się nie tylko ze strony podmiotów rynkowych, ale również wymuszane 

były przez postęp techniczny. Istotnym bodźcem są unijne dyrektywy, które 

przyśpieszyły proces przekształcenia stanu rynku usług pocztowych nie tylko  

w Polsce, ale i w całej Europie. Proces liberalizacji rynku – mimo jego dużego 

znaczenia – nie będzie uwzględniony w artykule, którego kluczowym aspektem 

jest ocena usług świadczonych przez Pocztę Polską SA. 

Proces świadczenia usług pocztowych ma na celu zaspokojenie potrzeb 

konsumentów, jednak sfera obrotu usługami pocztowymi obejmuje szerszą 

grupę, która decyduje o specyfice tego rynku. Uczestnikami polskiego rynku 

pocztowego są:  

 podmioty państwowe bądź prywatne świadczące usługi pocztowe;  

 konsumenci usług pocztowych indywidualni, przedsiębiorstwa oraz in-

stytucje;  

 organy władzy ustawodawczej;  

 organy administracji publicznej. 

Według przedstawionej klasyfikacji konsumenci stanowią jedną z podsta-

wowych grup, które tworzą rynek uznany w artykule za docelowy. Przez to 

zasadne jest ukazanie, jak – według odbiorcy usług – oceniana jest działalność 

przedsiębiorstwa.  

Usługa pocztowa stanowi dobro publiczne, które zaspokaja podstawowe 

indywidualne i społeczne potrzeby obywateli w zakresie dostarczania informa-

cji, wartości nominalnych i rzeczy, może być świadczona przez prywatne i pań-

stwowe jednostki pod warunkiem zapewnienia do niej dostępu całemu społe-

czeństwu
5
. Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe wprowadzają zmiany 

                                                      
4 Rynek usług pocztowych, red. R. Czaplewski, K. Flaga-Gieruszyńska, Wydawnictwo  

a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 66. 

5 Z. Jasiński, G. Wolska, Zmiany…, s. 19–20. 
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w zakresie definiowania usługi pocztowej
6
. Niemniej niezależnie od definicji 

podstawowym celem świadczenia usług pocztowych jest uzyskanie wysokiego 

poziomu satysfakcji i spełnienia potrzeb klienta. Mimo niezwykle syntetyczne-

go ujęcia uczestników determinujących charakter rynku i usług pocztowych, 

stanowią oni uzasadnienie obranej przez autorkę grupy respondentów. 

Należy również dokonać opisu przedsiębiorstwa, które jest podmiotem 

prezentowanego badania. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

UKE, Poczta Polska SA jest jednym z 245 operatorów pocztowych działających 

na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych
7
. Przedsiębiorstwo to 

jest publicznym operatorem pocztowym, co zgodnie z regulacją prawną ozna-

cza, że Poczta Polska SA rozumiana jest jako przedsiębiorstwo świadczące 

najszerszy zakres usług pocztowych na terenie państwa, a także w relacjach 

międzynarodowych, pozostając pod kontrolą regulatora
8
. Ustawa z dnia 12 

czerwca 2003 roku Prawo pocztowe jest podstawowym aktem prawnym doty-

czącym rynku usług pocztowych w Polsce. Wedle R. Sowińskiego akty prawne 

dotyczące prawa pocztowego, których przedmiotem jest Poczta Polska, liczą 

ponad trzydzieści pozycji
9
, ze względu jednak na ograniczony zakres pracy nie 

zostaną one zaprezentowane. 

Nadrzędne znaczenie ma ukazanie podstawowego zakresu działalności 

operatora publicznego. Podstawowym obowiązkiem obecnie operatora publicz-

nego, a od 2013 roku operatora wyznaczonego
10

, jest realizowanie usług po-

wszechnych. Usługi o charakterze powszechnym realizowane w obrocie krajo-

wym i zagranicznym polegają na świadczeniu usług pocztowych w sposób jed-

nolity, w porównywalnych warunkach, o określonej jakości, po przystępnych 

cenach, które obejmują swoim zakresem: 

 przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: 

                                                      
6 Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, Ministerstwo Infrastruktury, Projekt  

z dnia 6 września 2010 r., Warszawa 2010, s. 18. 

7 Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 roku, Warszawa 

2011, s. 15. 

8 Rynek usług pocztowych…, s. 231. 

9 Współczesna ekonomia usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 124. 

10 Operator pocztowy ma być wyznaczany przez prezesa UKE co 10 lat. W okresie przej-

ściowym, tj. trzech lat od wejścia w życie ustawy, operatorem wyznaczonym będzie operator 
publiczny Poczta Polska SA. Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe. 
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o nierejestrowanych przesyłek listowych o masie do 2000 g, 

o przesyłek listowych poleconych i z zadeklarowaną warto-

ścią o masie do 2000 g,  

o przesyłek dla ociemniałych; 

 przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: 

o paczek pocztowych bez zadeklarowanej wartości o masie 

do 10 000 g, 

o paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością o masie do 

10 000 g, 

o doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych  

o masie do 20 000 g
11

.  

Na mocy art. 47 przywołanej ustawy Poczcie Polskiej jako operatorowi 

publicznemu przysługuje do końca 2012 roku wyłączność świadczenia zastrze-

żonych usług pocztowych
12

. Poczta Polska stanowi część grupy kapitałowej, 

w ramach której świadczone są usługi obejmujące działalność pocztową, logi-

styczną, finansową i handlowo-internetową. Usługi pocztowe stanowią ten ob-

szar aktywności, który jest najlepiej znany najszerszemu gronu odbiorców, 

o czym świadczy ponadkilkusetletnia historia usług pocztowych na terenie Pol-

ski. 

2. Charakterystyka badania 

Proces wyboru podmiotu badań dokonany został w oparciu o kilka zało-

żeń. Istotne było ukierunkowanie na przedsiębiorstwo o rozbudowanej sieci 

placówek i szerokim zasięgu działalności. Drugim ważnym czynnikiem był 

wysoki poziom rozpoznawalności przedsiębiorstwa wśród społeczeństwa, który 

ma wpływ na wiarygodność oceny dokonywanej przez klientów. 

Respondentami badania byli klienci 50 urzędów pocztowych, zlokalizo-

wanych na terenie regionu koszalińskiego. Obszar obejmuje gminy byłego wo-

jewództwa koszalińskiego wedle podziału administracyjnego z 1998 roku oraz 

trzy gminy powiatu sławieńskiego. W doborze klientów urzędów do badania 

                                                      
11 Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 r., Warszawa 

2011, s. 14. 

12 Ibidem. 
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wykorzystano metodę doboru losowego. Badanie przeprowadzone zostało 

z wykorzystaniem kwestionariusza rozdawanego klientom
13

. Zbieranie danych 

dotyczących opinii klientów przeprowadzane było w okresie trzech miesięcy. 

Całkowita wielkość próby wyniosła 506 jednostek. Uzależniona była ona od 

zakresu podmiotowego badania oraz zakresu przestrzennego badań, a więc re-

gionu koszalińskiego. Ograniczony zakres czasu stosowny do przyjętego har-

monogramu spowodował, że nie uzyskano opinii klientów odnośnie do oceny 

usług dla wszystkich urzędów pocztowych objętych badaniem, skutkiem czego 

rzeczywista liczba urzędów pocztowych, których proces usługowy został zaopi-

niowany przez klientów, wynosi 45. 

W tabeli 1 ukazano podstawowe dane dotyczące respondentów badania. 

Zostali oni przedstawieni w podziale na kategorie urzędów pocztowych. Podział 

ten jest klasyfikacją stosowaną przez przedsiębiorstwo. W zależności od lokali-

zacji urzędów wyróżnia się jednostki w kategorii: miasto, wieś, miasto-gmina, 

wieś-gmina. W tabeli 1 uwzględniono podstawowe cechy charakterystyczne 

danej populacji. Ukazano podział respondentów zarówno ze względu na ich 

liczbę, jak i w ujęciu procentowym. 

Celem badania jest ukazanie opinii klientów urzędów na temat procesu 

usługowego świadczonego przez przedsiębiorstwo Poczta Polska SA. Badanie 

przeprowadzone zostało z wykorzystaniem techniki rozdawanej, a narzędziem 

pomiarowym był kwestionariusz. Technikę, mimo jej ograniczeń, wybrano ze 

względu na dużą zwrotność, krótki czas pomiaru oraz wysoki stopień kontroli
14

.  

Narzędzie badawcze wykorzystane w prezentowanym badaniu obejmuje 

informacje o badaniu, sposobie wypełnienia kwestionariusza, metryczkę oraz 

osiem pytań zamkniętych. Pytania dotyczą oceny procesu usługowego oraz 

kompetencji pracowników urzędów. W artykule ukazano jedynie tę część bada-

nia, która dotyczy oceny procesu świadczenia usług pocztowych. W kwestiona-

riuszu zastosowano czterostopniową skalę niezrównoważoną
15

. Wykorzystano 

                                                      
13 L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych, Wybrane zagadnienia, Wydawnic-

two Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 152–153. 

14 Badania rynku metody zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005, s. 87. 

15 Skala niezrównoważona ma miejsce wówczas, gdy po obu stronach skali występują klasy 

o niejednakowej intensywności lub różnych jednostkach miary, Badania rynku…, s. 115. 
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skalowanie wymuszające
16

 dla określenia precyzyjnej opinii badanych jedno-

stek. 

Tabela 1 

Charakterystyka próby badawczej klientów urzędów pocztowych 
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płeć 
kobieta 88 62,41 6 46,15 92 33,33 16 21,05 

mężczyzna 53 37,59 7 53,85 184 66,67 60 78,95 

wiek 

od 20 do 30 lat 49 34,75 3 23,08 52 18,84 11 14,47 

od 31 do 40 lat 43 30,50 6 46,15 110 39,86 34 44,74 

od 41do 50 lat 22 15,60 2 15,38 75 27,17 16 21,05 

powyżej 51 lat 27 19,15 2 15,38 39 14,13 15 19,74 

rodzaj 

usługobior-

cy 

klient indywi-

dualny 
95 67,38 8 61,54 189 68,48 76 100,00 

przedsiębior-

stwo 
46 32,62 5 38,46 87 31,52 0 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w okresie grudzień 

2011 roku–luty 2012 roku.  

3. Proces świadczenia usług pocztowych w opinii klientów 

Zaprezentowanie wyników poprzedzone zostanie omówieniem proble-

mów, których dotyczyły pytania zawarte w kwestionariuszu. W tabeli 2 zapre-

zentowano jedynie te spośród wszystkich pytań, które dotyczą procesu świad-

czenia usług.  

                                                      
16 Skalowanie wymuszające ma na celu wskazanie przez respondenta ściśle określonej ka-

tegorii bez możliwości wybrania odpowiedzi neutralnej, ibidem. 



 Ocena procesu usługowego przez klientów Poczty Polskiej SA 539 

Tabela 2 

Rozkład pytań kwestionariusza 

Numer pytania Uzasadnienie 

1 

Ocena poziomu zadowolenia ze 

świadczonych usług 

Zdolność do sprostania wymaganiom i potrzebom klienta wa-

runkuje satysfakcje z otrzymanej usługi 

6 

Ocena zdolności do zaspokajania 

potrzeb klienta 

Ukazuje opinię klienta odnośnie do skuteczności dostosowywa-

nia oferty usługowej Poczty Polskiej SA do wymagań 

7 

Ocena działalności rozwojowej 

Określa możliwości rozwoju przedsiębiorstwa oraz podnoszenia 

poziomu świadczonych usług 

8 

Ocena spójności między potrze-

bą a jej zaspokojeniem 

Określa poziom zgodności między potrzebami odbiorców  

a usługami świadczonymi przez przedsiębiorstwo  

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariusza.  

Pierwsze pytanie uwzględnione w kwestionariuszu dotyczy określenia po-

ziomu satysfakcji klienta z dostarczenia określonej usługi. Uzyskana ocena  

w skali od 1 do 4 zależna jest od poziomu kompetencji pracownika, niemniej 

ocenie podlega ogólnie proces usług pocztowych. Pytanie szóste kwestionariu-

sza dotyczy oceny przez klienta działalności usługowej organizacji. Klient wy-

raża opinię na temat podejmowanych przez Pocztę Polska SA działań służących 

maksymalizacji poziomu zadowolenia z usługi. Rozpatrywany jest poziom 

zgodności między usługą a poziomem zaspokojenia przez nią potrzeby zgłasza-

nej przez klienta. Pytanie siódme odzwierciedla poziom podejmowanych dzia-

łań rozwojowych przez przedsiębiorstwo. Klient ocenia spójność między dzia-

łaniami z zakresu B + R a zmianami własnych potrzeb i kierunkiem rozwoju 

rynku, w tym pozostałych operatorów pocztowych. Ostatnie uwzględnione  

w prezentowanej części badań pytanie dotyczy użyteczności oferowanych 

usług. 
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Tabela 3 

Wartości średnie opinii klientów dla poszczególnych kategorii urzędów 

Kategoria 

 

 

 

Numer pytania 

M 

Miasto 

W 

Wieś 

MG 

Miasto 

gmina 

WG 

Wieś gmina 

Wartość średnia Wartość średnia Wartość średnia Wartość średnia 

1 2,66 2,92 2,44 2,49 

6 2,65 3,23 2,54 2,61 

7 2,68 2,69 2,59 2,62 

8 2,87 3,15 2,67 2,86 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W tabeli 3 zaprezentowano wartości uzyskane przez poszczególne katego-

rie urzędów w badanych kwestiach. Dla polepszenia poziomu prezentacji wyni-

ków wartości ukazano na rysunku 1. Poszczególne wierzchołki rysunku 1 od-

powiadają pytaniom zawartym w kwestionariuszu. Na podstawie danych 

uwzględnionych na rysunku 1 i w tabeli 3 stwierdzić można, że w żadnym 

przypadku nie odnotowano najwyższej wartości tożsamej z przewyższającym 

oczekiwania poziomem oceny działalności urzędów pocztowych przez klien-

tów. Najwyższym poziomem odpowiedzi, który odnieść można do największej 

zgodności między potrzebami klientów a stopniem ich zaspokojenia przez urzę-

dy, uzyskały placówki wiejskie. Urzędy pocztowe kategorii W we wszystkich 

pytaniach uzyskały najwyższe noty. Jednocześnie należy zaznaczyć, że katego-

ria ta obejmuje najmniejszą liczbę urzędów pocztowych i respondentów bada-

nia. Najsłabsze wyniki uzyskała najliczniejsza kategoria MG, w której zebrano 

opinię klientów 18 z 19 urzędów. Badane placówki pocztowe w momencie 

przeprowadzania badania zatrudniały 276 pracowników na stanowisku listono-

sza i asystenta służby okienka.  

Najniższy poziom oceny we wszystkich kategoriach urzędów pocztowych 

uzyskało pytanie pierwsze. Dotyczy ono ogólnego poziomu satysfakcji klientów 

z usług świadczonych im przez placówki pocztowe. Na drugim miejscu znajdu-

je się pytanie 7, w którym ocenie poddana została działalność rozwojowa przed-

siębiorstwa. Można wywnioskować, że na niski poziom satysfakcji z usług 

wpływa niska ogólna ocena poziomu rozwoju. Oznacza ona zdolność dostoso-

wania oferty usługowej do zmieniających się potrzeb uczestników rynku. De-
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terminuje to nie tylko liczbę aktualnych klientów, ale również potencjalnych. 

Rosnąca liczba operatów prywatnych i zbliżający się termin liberalizacji to 

czynniki, które nie ułatwiają Poczcie Polskiej SA utrzymania posiadanej pozycji 

konkurencyjnej. Dlatego niskie noty powinny stanowić istotną informację dla 

kierownictwa przedsiębiorstwa. 

 

Rys. 1. Wartości średnie uzyskane na podstawie badania opinii klientów  

dla wybranych pytań kwestionariusza 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Należy podkreślić, że na niski poziom oceny usług wpływa wiele czynni-

ków, takich jak zaangażowanie kapitału ludzkiego pracownika, zakres obo-

wiązków pracowników, ukierunkowanie na wysoką wydajność, wysoka forma-

lizacja pracy, brak odpowiedniej komunikacji między usługobiorcą i usługo-
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dawcą, które odgrywają duże znaczenie. Dlatego w trakcie przekształcenia po-

winno się uwzględnić wszystkie aspekty wpływające na ocenę klienta. 

Celem zwiększenia wartości i użyteczności zaprezentowanych wyników 

dokonano oceny istnienia zależności między analizowanymi zmiennymi, wyni-

kami badania kwestionariuszowego i grupą poczt, których one dotyczą. Analizę 

przeprowadzono na podstawie testu niezależności chi-kwadrat
17

. Weryfikuje on 

tezę, że dwa zdarzenia są niezależne w oparciu o jedno z podstawowych twier-

dzeń rachunku prawdopodobieństwa. Ze względu na ograniczony zakres artyku-

łu, opis postępowania i zastosowanego testu został mocno ograniczony. Zgod-

nie z warunkami i założeniami zastosowanego testu weryfikacja hipotez podzie-

lona została według pytań ujętych w kwestionariuszu zastosowanym do zbada-

nia opinii klientów urzędów.  

Na podstawie analizy zależności z zastosowaniem nieparametrycznego te-

stu niezależności 
2
 (chi-kwadrat) oraz w oparciu o test istotności różnicy frak-

cji uzyskano określone wyniki. Otrzymane wartości z podziałem na poszcze-

gólne pytania wskazują, że analizowane wskaźniki struktury w porównywanych 

populacjach różnią się istotnie statystycznie (tab. 4). 

Tabela 4 

Zależność między czynnikami w poszczególnych pytaniach 

Numer pytania Określenie zależności 

1 

Istnieje zależność poziomu zadowolenia klientów z obsługi w urzędzie  

od grupy, do której zakwalifikowana jest poczta (prawdopodobieństwo 

testowe p = 0,0064), przy czym z uwagi na wymogi spełnienia założeń 

testu chi-kwadrat, grupy W oraz WG połączono w jedną grupę określoną 

symbolem WWG 

6 
Zależność odpowiedzi na pytanie szóste od grupy poczty jest istotna 

statystycznie na poziomie istotności poniżej 0,01 (p =  0,006011)  

7 
Zależność odpowiedzi na pytanie siódme od grupy poczty jest istotna 

dopiero na poziomie istotności 0,1 (p = 0,0821)  

8 
Zależność odpowiedzi na pytanie dziewiąte od grupy poczty jest istotna 

statystycznie na poziomie istotności poniżej 0,05 (p = 0,026694)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania. 

                                                      
17 D.A. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 

s. 757–759. 
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Zaprezentowane dane pozwalają na stwierdzenie, że proces usługowy  

w określonym zakresie powinien być dostosowany do kategorii urzędu poczto-

wego. Zróżnicowane oceny kategorii oraz istnienie zależności ocen od rodzaju 

kategorii pozwalają przypuszczać, że zindywidualizowanie procesu do kategorii 

placówki mogłoby korzystnie wpłynąć na jego ocenę. 

Podsumowanie 

Każdy rodzaj usług charakteryzuje się inną kombinacją cech, które – wy-

nikając z ich specyfiki – stanowią o ich niejednorodności. Ocena procesu usłu-

gowego zależna jest od wielu czynników. Bazuje ona na subiektywnym odczu-

ciu danego odbiorcy odnośnie do poziomu zaspokojenia potrzeb przez niego 

zgłaszanych. Odbiorcy usług pocztowych rozpatrują wiele kryteriów, dokonując 

ich oceny, przy czym istotny wpływ na ocenę procesu ma jednostka świadcząca 

daną usługę.  

Przedstawiona w artykule część badania ukazuje opinie odbiorców usług 

świadczonych przez przedsiębiorstwo Poczta Polska SA. Losowo wybrani 

klienci urzędów pocztowych w regionie koszalińskim stanowią znaczącą grupę, 

gdyż opinia całego przedsiębiorstwa budowana jest na opinii poszczególnych 

jednostek. Stworzenie procesu, który pozwalałby na zaspokojenie potrzeb na-

bywców, wymaga poznania oczekiwań klientów i sposobu postrzegania usług. 

ESTIMATION OF THE SERVICE PROCESS BY CUSTOMERS 

OF POCZTA POLSKA SA 

Summary 

Knowing the needs and the opinion about the services that customers are purchas-

ing is the key generator of changes. Fitting the service level to the recipient is an essen-

tial aspect in creating the given value to the processes.  

Purpose of this paper is to present the opinion of buyers of services supplied by 

the Polish public operator Poczta Polska SA Clients using from services of the 50 post 

offices of the Koszalin region were put through an examination. They judgment about 

the level of satisfaction, level of the development of services can be an important factor, 

that can influence changes. 

Translated by Weronika Toszewska 
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USŁUGI POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

A FINANSOWE USŁUGI KOMPLEMENTARNE 

Wprowadzenie 

Usługi to obszar coraz bardziej istotny dla statystycznego Europejczyka. 

Ponad dwie trzecie mieszkańców Europy zatrudnionych jest właśnie w sektorze 

usług, a 60–70% wzrostu wartości dochodu narodowego brutto generowane jest 

właśnie przez rozwijający się ten sektor. Wzrost sektora usług w przyszłości 

determinować będą m.in. liberalizacja i deregulacja wielu rynków, procesy glo-

balizacyjne czy rosnąca możliwość eksportowania usług
1
. 

Współczesne usługi stają się coraz bardziej zróżnicowane, a zarazem 

kompleksowe. Narastająca konkurencja w tym sektorze, zmieniającym swój 

charakter z lokalnego czy regionalnego do nawet międzynarodowego, wymusza 

szukanie nowych innowacyjnych rozwiązań gospodarczych. To z kolei skłania 

do intensyfikacji badań naukowych nad usługami. Poznanie i rozszerzanie wie-

dzy o usługach stanowi niezbędny element skutecznego zarządzania w tym 

sektorze. 

Jednym z obszarów sektora usług wymagającym gruntownej analizy jest 

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Sektor nieruchomości odgrywa 

                                                      
1 M. Chłodnicki, Ewolucja badań naukowych w usługach rynkowych, w: Usługi w Polsce. 

Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 13. 
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znaczącą rolę w gospodarce każdego państwa wysoko rozwiniętego, a pośred-

nictwo w obrocie nimi obejmuje coraz większą część transakcji, zwłaszcza  

w Polsce, gdzie rynek nieruchomości wciąż nadrabia opóźnienia rozwojowe  

w stosunku do analogicznych rynków w Europie Zachodniej. 

Celem artykułu jest analiza wybranego obszaru działalności pośredników 

w obrocie nieruchomościami w Polsce, a mianowicie badanie ich aktywności  

w zakresie uzupełniania działalności podstawowej o finansowe usługi komple-

mentarne oraz analiza współpracy pośredników z bankami udzielającymi kredy-

tów hipotecznych. Wnioskowanie przeprowadzone zostanie w oparciu o litera-

turę przedmiotu oraz badania empiryczne autorki, przeprowadzone wśród po-

średników w obrocie nieruchomościami w drugim kwartale 2011 roku. 

1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  

jako usługa na rynku nieruchomości  

Obrót nieruchomościami obejmuje transakcje na rynku nieruchomości do-

tyczące przekazywania praw własności do nieruchomości. W ramach tego poję-

cia rozumie się przenoszenie praw własności, praw własności obiektu wzniesio-

nego na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu, praw własności do nie-

ruchomości lokalowej oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
2
. 

Transakcje na rynku nieruchomości mają dość szczególny charakter, a ich 

przeprowadzenie wymaga spełnienia określonych warunków formalnych. 

Szczególne cechy rynku nieruchomości oraz wysokie wartości jednostkowe 

transakcji spowodowały wykształcenie się różnych instytucji, których zadaniem 

jest kontrolowanie prawidłowości formalnoprawnej i zapewnienie profesjonal-

nej obsługi tych transakcji. Takim podmiotem jest m.in. pośrednik w obrocie 

nieruchomościami, będący instytucją o charakterze fakultatywnym, której ce-

lem jest podejmowanie czynności na rzecz zawierania transakcji
3
. 

                                                      
2 M. Bryx, Rynek nieruchomości – system i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2006,  

s. 97–98. 

3 Nieruchomości. Zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2004, 

s. 478. 
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Zawód pośrednika na rynku nieruchomości jest w Polsce regulowany 

przez ustawę o gospodarce nieruchomościami
4
, która wskazuje, że pośredni-

kiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca licencję za-

wodową, nadaną w trybie przepisów tejże ustawy. Rozwój pośrednictwa nieru-

chomościowego i jego regulacja prawna wskazują, iż jest to zawód spełniający 

określone funkcje społeczno-gospodarcze. Pośrednik pełni m.in. funkcję czyn-

nika kreującego i stymulującego rozwój rynku nieruchomości. Przez ciągłe 

analizy rynku i dzięki skumulowanemu doświadczeniu transakcje z udziałem 

pośrednika stają się bardziej efektywne i bezpieczne. Pośrednik występuje też  

w roli wyspecjalizowanego organizatora transakcji, potrafiącego zazwyczaj 

sprawniej niż strony przeprowadzić negocjacje, uzgodnić warunki kontraktu czy 

zaaranżować wymagane czynności przygotowawcze
5
.  

Ważne staje się też rozumienie rozróżnienia między istotą pośrednictwa  

i rolą pośrednika. Istotą jest jedynie skojarzenie stron transakcji, natomiast rola 

obejmuje szersze spektrum usług, nie tylko tych, mieszczących się w zakresie 

licencji zawodowej pośrednika, ale i innych – uzupełniających czy wspomaga-

jących usługę podstawową
6
. Rola pośrednika w obrocie nieruchomościami 

wciąż zatem ewoluuje wraz z rozwojem rynku nieruchomości i staje się obecnie 

bardziej interdyscyplinarna. 

Badanie potrzeb klientów jest najtrudniejszym, a jednocześnie najważniej-

szym etapem realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pra-

widłowość tego etapu determinuje dalszy przebieg transakcji
7
. Identyfikacja 

potrzeb ujawnia zamiary klienta nie tylko odnośnie do samej nieruchomości, ale 

ukazuje także inne powiązane potrzeby, jak sfinansowanie zakupu, remont czy 

modernizacja, organizacja przeprowadzki itd. Nic nie stoi na przeszkodzie, by 

oferty takich usług zostały przedstawione bezpośrednio przez pośrednika wraz  

z ofertą zakupu nieruchomości. 

                                                      
4 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 1997, nr 115, 

poz. 741, art. 179 i nast. 

5 W. Karpiński, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, C.H. Beck, Warszawa 2009, 

s. 25. 

6 H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007, s. 100. 

7 I. Foryś, Obrót nieruchomościami, Poltext, Warszawa 2009, s. 242. 
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2. Kredytowanie hipoteczne jako usługa komplementarna  

przy obrocie nieruchomościami 

Na rynku nieruchomości handluje się nie tylko samymi nieruchomościami, 

ale i innymi prawami do nieruchomości, pieniądzem służącym do pokrycia 

kosztów zakupu oraz świadczy się wiele innych usług dodatkowych. 

Nieruchomość jest dobrem trwałego użytku, cechującym się wysoką kapi-

tałochłonnością. Właśnie z tego względu zastosowano wymóg zawierania 

umów nabycia nieruchomości oraz ujawniania praw do nich w postaci aktu 

notarialnego
8
. Zwiększa to bezpieczeństwo transakcji, szczególnie w odniesie-

niu do konsumentów, dla których zakup nieruchomości to często największy 

wydatek w życiu. Zazwyczaj poniesienie tego wydatku nie jest możliwe wy-

łącznie przy zastosowaniu środków własnych, stąd finansowanie nieruchomości 

to zwykle kombinacja finansowania własnego i obcego. 

Zapewnianie dostępu do źródeł finansowania inwestorom ma znaczenie 

nie tylko dla samych zainteresowanych. Prowadzi to do rozwoju i dynamizuje 

obrót na przedmiotowym rynku, przez co powinno to pozostawać w sferze zain-

teresowań i działań osób aktywnie zawodowo na nim uczestniczących, m.in. 

pośredników nieruchomościowych, a także organów państwowych
9
. 

Pośrednik działając na rzecz nabywcy nieruchomości poszukującego ze-

wnętrznych źródeł finansowania inwestycji, staje się jednocześnie partnerem 

banku. Kredyty hipoteczne są priorytetem bankowców i jednym z głównych 

źródeł osiąganych przez nich zysków. Stąd chęć szukania nowych kanałów 

dystrybucji, ale i pokusa ciągłego obniżania marż i rozluźniania procedur oceny 

zdolności kredytowej, by tylko „przejąć” klienta od konkurencji. Polski sektor 

finansowy specjalizujący się w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych 

funkcjonuje w oparciu o silne banki uniwersalne. Na rynku dominują proste 

instrumenty kredytowe o zmiennych stopach, wciąż wysoki jest też udział kre-

dytów denominowanych w walutach obcych
10

. 

                                                      
8 Nieruchomość kredyt hipoteka, red. G. Główka, Poltext, Warszawa 2009, s. 20. 

9 M. Wojciechowska, Współpraca pośrednika z instytucjami finansowymi i bankowymi,  

w: Nieruchomości w Polsce – pośrednictwo i zarządzanie, red. W.J. Brzeski i in., Europejski 

Instytut Nieruchomości, Warszawa–Kraków 2008, s. 513. 

10 Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce  

w 2010 r., NBP, Warszawa 2011, s. 28. 
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Incydentalna współpraca pośredników w obrocie nieruchomościami z sek-

torem bankowym z czasem przekształca się we współpracę o charakterze sta-

łym, niejednokrotnie przyjmując formę świadczenia przez pośredników dodat-

kowych usług kredytowych. Nawiązując współpracę z pośrednikami, banki 

kierują się zwłaszcza
11

: 

 dążeniem do obniżenia kosztów pozyskiwania kredytobiorców; 

 zwiększeniem efektywności w zakresie działalności kredytowej. 

Z kolei pośrednicy upatrują we współpracy z bankami możliwości zwięk-

szenia obrotów przez zapewnienie źródeł finansowania klientom nieposiadają-

cym wystarczającej ilości środków finansowych. Ponadto kompleksowość 

świadczonych usług może przyciągnąć tę grupę klientów, która oczekuje wyso-

kiej jakości obsługi lub nie dysponuje czasem, by samodzielnie wyszukiwać 

wielu usługodawców. Wybiorą oni zatem pośrednika, który zaproponuje im 

wszechstronne usługi świadczone na rynku nieruchomości.  

3. Analiza współpracy pośredników w obrocie nieruchomościami  

z bankami w świetle badań empirycznych  

Silna konkurencja na rynku dóbr i usług powoduje, że konieczne jest po-

dejmowanie działań zapewniających przewagę. Jednym ze sposobów jest 

zwiększanie kompleksowości świadczonych usług poprzez jednoczesne ofero-

wanie usług komplementarnych. W przypadku usług pośrednictwa na rynku 

nieruchomości takimi właśnie usługami są usługi kredytowania hipotecznego. 

W celu przeanalizowania wybranego przez autorkę obszaru wykonano ba-

dania empiryczne wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. Miały one 

charakter celowy i zostały przeprowadzone w formie ogólnopolskiej ankiety 

internetowej w II kwartale 2011 roku. Przy doborze grupy badawczej zastoso-

wano kryterium reprezentatywności wszystkich 16 województw w Polsce. Uzy-

skano 42 ankiety wypełnione przez pośredników w obrocie nieruchomościami, 

co dało zwrotność na poziomie 2,8%. Z uwagi na zakres i niepełną reprezenta-

tywność badań należy potraktować je jako badanie pilotażowe, będące wstępem 

do szerszych analiz omawianego obszaru. 

                                                      
11 W. Karpiński, Pośrednictwo…, s. 341. 
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Wśród ankietowanych pośredników 21 prowadziło własną działalność go-

spodarczą, a 6 zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę. Wszyscy dzia-

łali na podstawie licencji w obrocie nieruchomościami ponad rok, w tym 10 

osób nie dłużej niż 5 lat, 12 osób w przedziale od 5 do 10 lat oraz 5 ankietowa-

nych – ponad 10 lat. 

Wagę analizy omawianego przez autorkę obszaru potwierdza fakt, że wie-

lu potencjalnych nabywców nieruchomości poszukuje jednocześnie źródeł ich 

finansowania, z których dominujący jest kredyt hipoteczny. Dzięki współpracy 

pośredników w obrocie nieruchomościami z bankami i innymi usługodawcami 

na rynku nieruchomości mają oni możliwość kompleksowego załatwienia spraw 

związanych z nabyciem i przystosowaniem do użytkowania wybranego „obiek-

tu” (rys. 1). 
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Rys. 1. Klienci korzystający z oferty kredytów hipotecznych proponowanej  

przez pośrednika  

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując współpracę pośredników w obrocie nieruchomościami z ban-

kami, można zauważyć, że zdecydowana większość współpracuje przynajmniej 

z kilkoma instytucjami bankowymi. Wydaje się to uzasadnione z uwagi na moż-

liwość przedstawiania bardziej różnorodnej oferty finansowej, ale i zwiększenia 
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prawdopodobieństwa uzyskania kredytu przez klienta, który musi przecież po-

siadać zdolność kredytową wymaganą przez bank (tab. 1). 

Tabela 1 

Współpraca pośredników w obrocie nieruchomościami z sektorem bankowym 

Wyszczególnienie Udział (%) 

współpraca wyłącznie z jednym bankiem 4,8 

współpraca z dwoma–trzema bankami 21,4 

współpraca z więcej niż z trzema bankami 73,8 

Źródło: opracowanie własne. 

Uzupełnienie usługi pośrednictwa finansowymi usługami komplementar-

nymi jest dla pośrednika stosunkowo proste, gdyż to instytucje finansowe za-

biegają najczęściej o współpracę, w ramach której ich oferta kredytowa zostanie 

przedstawiona klientowi przez pośrednika. Jednocześnie w ramach palety do-

stępnych ofert większość ankietowanych (59,5%) prezentowało swoim klientom 

oferty 2–3 wybranych banków, z kolei 4,8% promowało tylko jeden bank,  

a 35,7% przedstawiało wszystkie aktualnie posiadane oferty bankowe (tab. 2). 

Tabela 2 

Sposób nawiązania współpracy pomiędzy pośrednikiem w obrocie nieruchomościami 

a bankiem 

Wyszczególnienie Udział (%) 

bank zabiegał o nawiązanie współpracy z pośrednikiem 76,2 

pośrednik zabiegał o nawiązanie współpracy z bankiem 2,4 

współpraca została nawiązywana poprzez klienta 7,1 

inne 14,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Badając czynniki, którymi kierowali się pośrednicy, przedstawiając okre-

ślone oferty finansowania swoim klientom, można zauważyć, że największe 

znaczenie miały te, które w praktyce decydowały o zadowoleniu klienta z usługi 
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finansowej. Mniejsze znaczenie miały z kolei elementy wiążące się z prestiżem 

podmiotu finansującego czy działalnością jego personelu.  

Pośrednicy nie wskazywali również jako decydującego czynnika wysoko-

ści prowizji, jaką otrzymywali za promowanie konkretnego banku. Nie oznacza 

to, że jej wysokość jest bez znaczenia. Należy jednak zaznaczyć, że zbyt wyso-

ka prowizja miałaby swoje odzwierciedlenie w kosztach kredytu, co mogłoby 

zniechęcić potencjalnego klienta. W przeprowadzonych badaniach pośrednicy 

w połowie deklarowali, że wysokość prowizji nie ma dla nich znaczenia. Z ko-

lei jej znaczenie jako niskie potwierdziło 7,1% osób, jako średnie – 33,3%,  

a jako wysokie – 9,5% (rys. 2). 
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Rys. 2. Czynniki skłaniające do przedstawienia oferty finansowej klientowi 

przez pośrednika 

Źródło: opracowanie własne (wartości procentowe nie sumują się do 100%, gdyż 

można było zaznaczyć maksymalnie 3 najważniejsze odpowiedzi). 

Współpraca nawiązywana przez pośredników w obrocie nieruchomościa-

mi z bankami przybiera zwykle formę oficjalną – umów bazujących na prawie 

cywilnym. Wszyscy ankietowani potwierdzali taką właśnie formę, przy czym  

w aż 83,3% przypadków były to umowy na czas nieokreślony.  

Prowizja, którą określała umowa współpracy, przyjmowała w przypadku 

aż 90,5% ankietowanych formę procentowego wynagrodzenia od wartości 

udzielonego klientowi kredytu. W pozostałych przypadkach pośrednicy każdo-

razowo negocjowali kwotową prowizję z bankiem. Nie wskazano żadnych in-
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nych form wzajemnego rozliczenia, ale też żaden pośrednik nie zdeklarował, że 

nie pobiera prowizji za pośrednictwo kredytowe. 

Próbując zdiagnozować, co mieści się w ramach usługi pośrednictwa kre-

dytowego świadczonej przez pośredników w obrocie nieruchomościami, zdecy-

dowana większość badanych osób wskazywała na czynności związane z prezen-

towaniem oferty kredytowej i pośredniczeniem w nawiązaniu kontaktu. Pozo-

stałe czynności, jak można sądzić, przejmował na siebie bank. Tylko w przy-

padku 16,6% ankietowanych widoczne było podejmowanie czynności w ra-

mach samej procedury kredytowej, jak kompletowanie dokumentów, wypełnia-

nie wniosków itd.  

Na bazie swojego doświadczenia w pośrednictwie kredytowym żaden ba-

dany pośrednik nie wyraził chęci zmiany zakresu świadczonych na rzecz banku 

usług finansowych. Dotyczyło to zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia bie-

żących kompetencji. Wydaje się, że współpraca z bankami ma dość powierz-

chowny charakter. Jednocześnie pośrednicy w większości (54,8%) monitorowa-

li na bieżąco w banku proces przyznawania kredytu. Z pewnością z jednej stro-

ny chodziło tu o ewentualne motywowanie pracowników bankowych do przy-

spieszenia operacji, a z drugiej – jak najszybsze rozpoznanie klienta bez zdolno-

ści kredytowej, którego obsługa w zakresie pośrednictwa w nabyciu nierucho-

mości musi zostać zmodyfikowana lub wręcz wstrzymana, tak by nie genero-

wać zbędnych kosztów. Pozostali pośrednicy również interesowali się postępa-

mi w przyznawaniu kredytu – 21,4% ankietowanych monitorowało ten proces 

na życzenie klienta, a 16,7% w przypadku opóźniania się transakcji. Tylko 

7,1% nie ingerowało w żadnym stopniu w proces udzielania kredytu klientowi 

(tab. 3). 

Oceniając swoją współpracę z bankami, pośrednicy określali ją w 71,4% 

jako dobrą lub bardzo dobrą, w 26,2% jako średnią, a jedynie 2,4% ankietowa-

nych – jako złą lub bardzo złą. Wydaje się, że licencjonowani pośrednicy na 

rynku nieruchomości są zadowoleni z możliwości, jakie daje im sektor banko-

wy, zarówno z uwagi na szerszą paletę usług, jakie mogą zaproponować swoim 

klientom, jak i na dodatkowe przychody, uzyskiwane w związku z pośrednicze-

niem w sprzedaży usług finansowych. 
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Tabela 3 

Zakres współpracy pomiędzy pośrednikiem w obrocie nieruchomościami a bankiem 

Wyszczególnienie Udział (%) 

przedstawienie jedynie ogólnych informacji o kredycie i odesłanie klienta do 

banku 
45,2 

posiadanie stałego doradcy w banku i bieżące konsultowanie oferty 21,4 

umawianie wizyty pracownika banku u klienta 16,7 

przedstawianie oferty kredytowej i wypełnianie wniosku kredytowego 0,0 

przedstawianie oferty kredytowej, wypełnianie wniosku kredytowego oraz 

skompletowanie dokumentów klienta 
9,5 

kompletna obsługa klienta wraz z uprawnieniami do przedstawiania klientowi 

umowy kredytowej do podpisu 
7,1 

Źródło: opracowanie własne. 

Dodatkowo większość (83,3%) klientów biur pośrednictwa, którzy starają 

się o kredyt bankowy, uzyskuje go, realizując tym samym transakcję zakupu 

nieruchomości. Tak wysoki wskaźnik może być wprawdzie podyktowany tym, 

że do pośredników w obrocie nieruchomościami zgłaszają się przede wszystkim 

osoby, które są realnie zainteresowane zakupem i oceniają swoje możliwości 

finansowe jako wystarczające, jednak nie zmienia to faktu, że generują oni za-

potrzebowanie na zewnętrzne środki finansowe. 

 

8–14 dni

11,9%

15–21 dni

21,4%

22–30 dni

31,0% powyżej 30 

dni

35,7%

 

Rys. 3. Przeciętny czas konieczny do uzyskania kredytu przez klienta pośrednika 

w obrocie nieruchomościami 

Źródło: opracowanie własne. 
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Należy zauważyć, że czas, w którym omawiani klienci otrzymują kredyt, 

odbiega niejednokrotnie od tego, co przedstawiają reklamy bankowe. Więk-

szość klientów na przyznanie kredytu musiała czekać ponad 3 tygodnie, co wy-

daje się długim terminem (rys. 3). 

Wyniki badań wskazują na potrzebę stałej analizy zakresu usług świad-

czonych przez pośredników w obrocie nieruchomościami, w tym usług kom-

plementarnych, gdyż zakres i jakość tych usług ma bezpośredni wpływ na licz-

bę transakcji kupna/sprzedaży zawieranych na rynku nieruchomości, a tym sa-

mym determinuje rozwój tego rynku. 

Podsumowanie  

Posiadanie własnego „dachu nad głową” to podstawowa potrzeba każdego 

człowieka, na której zaspokojenie gotów jest on przeznaczać znaczną część 

swych dochodów. Obrót nieruchomościami nie jest współcześnie możliwy bez 

współudziału instytucji finansowych w finansowaniu transakcji kupna- 

-sprzedaży. Głównymi instytucjami świadczącymi usługi finansowania zaku-

pów konsumentów są banki. Silne powiązanie rynku nieruchomości z sektorem 

finansowym powoduje, że zmiany cen nieruchomości mogą przyczynić się do 

zaburzeń w sektorze finansowym, przekładając się na gospodarkę w skali ma-

kro
12

. 

We współczesnym świecie sektor usług ulega permanentnym przemianom. 

Z jednej strony mamy do czynieni z coraz większą specjalizacją, ale z drugiej 

pojawia się interdyscyplinarność „zamkniętych” wcześniej usług. Tezę tę po-

twierdza analiza obszaru pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Mimo że 

wielu licencjonowanych pośredników specjalizuje się w wyszukiwaniu nieru-

chomości określonego typu, to proponują oni swoim klientom usługi dodatko-

we, bazując na współpracy z innymi usługodawcami, działającymi na rynku 

nieruchomości, w tym z instytucjami finansowymi. Można domniemywać, że 

tendencja ta będzie kontynuowana, gdyż konkurencja w sektorach wymaga 

podejmowania działań umożliwiających osiągnięcie przewagi czy wręcz utrzy-

mania się na rynku. 

                                                      
12 E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006, s. 115. 
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ESTATE AGENCY AS A SERVICE  

ON THE REAL ESTATE MARKET  

Summary  

An estate agency is one of the basic services on the real estate market. In Poland, 

the profession of real estate dealer requires a licence, which is to ensure that services 

provided to the consumers are of proper quality. Strong competition among real estate 

dealers makes them extend the basic scope of services by complementary ones. One of 

such services is negotiation of credit. To provide such a service, they establish coopera-

tion on certain terms with banks granting mortgage-secured loans. An efficient and 

effective cooperation with these entities may allow them to achieve competitive advan-

tage among providers operating on the real estate market.  

Translated by Małgorzata Okręglicka 



 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 723 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 96 2012 

PIOTR TOMSKI 

Politechnika Częstochowska 

USŁUGI POŚREDNICTWA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI  

KONTEKST ETYCZNY RELACJI POŚREDNIK–KLIENT 

Wprowadzenie 

Usługi to sfera specyficzna i charakterystyczna dla współczesnego społe-

czeństwa. Sektor ten jest obszarem szybko się rozwijającym i zarazem generu-

jącym znaczącą część PKB krajów rozwiniętych. Jest on specyficzny również 

ze względu na wyjątkowy aspekt bliskości ludzi będących stronami transakcji, 

tj. usługodawcami i usługobiorcami. Ten humanistyczny wątek skłania do roz-

ważań dotyczących takich właśnie kontekstów funkcjonowania sektora usług. 

Biorąc pod uwagę istotę egzystencji człowieka oraz hierarchię jego potrzeb, 

warto zwrócić uwagę na wątek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, towarzy-

szących człowiekowi od zarania dziejów, w którym to istotne role odgrywać 

mogą właśnie usługi towarzyszące całemu cyklowi życia nieruchomości.  

W opracowaniu zwrócono uwagę na usługi z zakresu pośrednictwa w ob-

rocie nieruchomościami, które we współczesnym społeczeństwie towarzyszą 

często wyborowi, przygotowaniu i wreszcie zawarciu umowy stanowiącej pod-

stawę zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Towarzyszą one także działaniom 

podmiotów gospodarczych, które – realizując swoje cele biznesowe – uczestni-

czą w rynku nieruchomości jako strony transakcji, obsługiwane przez pośredni-

ków. W tym świetle moralność i etyka osób realizujących zawodową działal-

ność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zdaje się być klu-

czowa dla komfortu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych współczesnego spo-
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łeczeństwa oraz funkcjonowania przedsiębiorstw i wykorzystania nieruchomo-

ści w ich działalności. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prezentacja zarysu problemów 

etycznych na rynku nieruchomości na tle istoty etyki w biznesie oraz prezenta-

cja wyników badań prowadzonych przez autora w obszarze zachowań pośred-

ników w obrocie nieruchomościami oraz ich postrzegania przez usługobiorców. 

1. Etyka w biznesie. Ujęcie ogólne 

W przedsiębiorstwach coraz częściej podejmowane są działania, których 

celem jest osiągnięcie stanu, w którym dbałości o efektywność ekonomiczną 

towarzyszy również troska o przestrzeganie zasad etycznych. Aktywne współ-

tworzenie demokratycznego kapitalizmu
1
, szczególnie w obliczu globalizacji, 

wymaga przede wszystkim tego, by uwzględniać jego społeczne fundamenty. 

Przestrzeganie prawa jest podstawowym standardem etycznym w biznesie, jed-

nak nie jedynym. Prawa i mechanizmy rynkowe są koniecznymi, lecz niewy-

starczającymi wskazówkami w działalności gospodarczej. Wolność uprawiania 

działalności gospodarczej musi być połączona z odpowiedzialnością
2
. W tym 

kontekście niebagatelnego znaczenia nabierają problemy etyczne zarówno  

w ujęciu szerszym – w obszarze funkcjonowania całych przedsiębiorstw – jak  

i w węższym, dotyczącym funkcjonowania i zachowań poszczególnych grup 

zawodowych. 

Etykę zdefiniować można jako osobiste przekonania jednostki o tym, czy 

jakieś zachowanie, działanie czy decyzja są słuszne, czy nie. Etyka definiowana 

jest zawsze w związku z jednostką ludzką. Społeczeństwa zwykle przyjmują 

formalne akty prawne, odzwierciedlające normy etyczne, przeważające u nale-

żących do niego obywateli. W kontekście zarządzania przedsiębiorstwem moż-

na mówić o etyce menedżerskiej, w której wyróżnić można trzy podstawowe 

obszary: stosunki firma–pracownik, pracownik–firma oraz firma–inne podmioty 

                                                      
1 Demokratyczny kapitalizm rozumiany jako połączenie systemu gospodarczego – kapitali-

zmu oraz systemu politycznego, formy państwa – demokracji. 

2 Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, red. W. 

Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN  
& WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002, s. 18. 
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gospodarcze
3
. W ostatnim wymienionym obszarze można nawet mówić o rela-

cjach w nieco szerszym ujęciu, obejmującym firmę i jej otoczenie. Przedmiotem 

opracowania są relacje pomiędzy pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, 

będącym osobą realizującą czynności zawodowe w zakresie pośrednictwa na 

rynku nieruchomości, zatrudnioną jako pracownik, bądź osobą prowadzącą 

przedmiotową działalność gospodarczą i jednocześnie realizującą czynności 

zawodowe w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości, a jego klientami 

(osobami zlecającymi wykonanie czynności pośrednictwa). Rozważając czyn-

ności pośrednictwa, zawsze mówi się o osobie pośrednika – człowieku wykonu-

jącym pracę w obszarze pośrednictwa na rynku nieruchomości, zatem analiza 

jego aktywności zawodowej w kontekście etycznym zdaje się być bezwarun-

kowo zasadna. 

Warto w tym miejscu podkreślić za S. Vieyrą, że etyka jest nieodłącznym 

elementem życia, fascynującym tematem do dyskusji, a także podstawą profe-

sjonalizmu, wiarygodności, dobrej reputacji oraz sukcesu w życiu zawodo-

wym
4
. W tym kontekście godne uwagi wydają się więc wszelkie dyskursy doty-

czące problemów etycznych, szczególnie w odniesieniu do działalności gospo-

darczej i zawodów mogących mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 

gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw wykorzystujących w swej działal-

ności wysoce kapitałochłonne i specyficzne dobra, jakimi są nieruchomości. 

Jak stwierdzili L.A. Ponemon i D.R. Gabhart
5
, etyka, a w zasadzie etyka 

zawodowa, to koncepcja obejmująca określoną zdolność do moralnego myśle-

nia, która pozwala profesjonaliście na dokonywanie osądów nieskażonych włas-

nymi interesami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wypełnianie obowiąz-

ków zawodowych. Również R. Chalkey
6
 stwierdza, iż etyka to istotne zagad-

nienie dla profesjonalistów. Jego zdaniem każda profesja to wytwór potrzeby 

publicznej. Każda grupa zawodowa egzystuje i funkcjonuje zatem tak długo, jak 

                                                      
3 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2004, s. 109–110. 

4 S. Vieyra, Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2002, s. 74. 

5 L.A. Ponemon, D.R. Gabhart, Ethical reasoning research in the accounting and auditing 

professions, cyt. za: G. Izzo, Cognitive moral development and real estate practitioners, „Journal 

of Real Estate Research”, Vol. 20, No. 1/2, s. 119–141. 

6 R. Chalkey, Professional Conduct: A Handbook for Chartered Surveyors, Surveyors 

Holdings Ltd, London 1994. 
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długo istnieje popyt ze strony społeczeństwa na jej usługi. Dzieje się tak, po-

nieważ grupy zawodowe mogą przetrwać jedynie w warunkach istnienia zaufa-

nia ze strony społeczeństwa. W tym kontekście należy uznać za istotne, że za-

wód zasługujący na publiczne zaufanie zależy od dwóch zasadniczych elemen-

tów: profesjonalnej wiedzy i umiejętności oraz etycznych zachowań. 

Etyczne zachowanie to znaczący element udowadniający profesjonalizm 

jednostki. To element, który pozwala na budowanie zaufania wśród klientów 

oraz jest podstawą budowania silnych więzi z partnerami biznesowymi, które 

mogą być w przyszłości podstawą wzrostu sprzedaży
7
. 

2. Specyfika pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 

Według PKD przedmiotową działalność zalicza się do sekcji K usługowe-

go sektora III jako „Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej”. Działalność ta należy do grupy usług 

rynkowych.  

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami dostarczają uczestnikom rynku 

nieruchomości wiedzę o stanie rynku, co ułatwia im podejmowanie decyzji. 

Realizują oni te decyzje poprzez kojarzenie potencjalnych kontrahentów i po-

magają im przeprowadzić formalności. Pożądanym efektem pracy pośrednika 

jest realizacja transakcji, której przedmiotem są prawa władania związane  

z nieruchomościami. Pośrednik musi dołożyć należytej staranności i stworzyć  

w ten sposób stosowne warunki do zawarcia umowy przez strony
8
. Jak pod-

kreśla E. Kucharska-Stasiak
9
, funkcja pośrednika nie ogranicza się wyłącznie 

do kojarzenia stron transakcji. Poszukuje on dla klienta najlepszego rozwiąza-

nia, zapewnia stronom bezpieczeństwo, dbając o sprawdzenie wszelkich oko-

liczności prawnych i faktycznych związanych z transakcją i z jej przedmiotem. 

Pośrednik może wspomagać klienta w pozyskiwaniu środków na sfinansowanie 

                                                      
7 A.O. Agboola, O. Ojo, A.R. Amidu, The ethics of real estate agents in emerging econo-

mies, „Property Management” 2010, Vol. 28, No. 5, s. 340. 

8 J.W. Brzeski, G. Dobrowolski, Sz. Sędek, Vademecum pośrednika nieruchomości, KiN, 

Kraków 2004, s. 36. 

9 E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006, s. 56. 
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inwestycji. Zakres działalności pośrednika wykracza zatem poza skojarzenie 

stron.  

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest ukształtowane jako dzia-

łalność zawodowa w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami. Zakres działania pośrednika w obrocie nieruchomościami polega 

na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby 

umów
10

: 

 nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; 

 nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu 

mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa 

do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; 

 najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części; 

 innych, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części. 

3. Problemy etyczne zawodów nieruchomościowych 

Działania o charakterze marketingowym, w szczególności związane ze 

sprzedażą bezpośrednią, często wywołują krytykę w zakresie etyki. Zdecydo-

wanie należy do nich pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
11

. W ogólnym 

ujęciu zasadniczą funkcją profesjonalisty w tej dziedzinie jest pełnienie roli 

ciała pośredniczącego pomiędzy sprzedającym i kupującym w trakcie realizacji 

transakcji. Istnienie takiej funkcji jest wręcz immanentną cechą każdej nowo-

czesnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki transakcji anga-

żujących znaczne sumy pieniędzy
12

. 

Etyka w obszarze uczestników, a w szczególności podmiotów obsługują-

cych rynek nieruchomości, nabiera coraz większego znaczenia. Pierwsze teore-

tyczne, naukowe wzmianki na ten temat znaleźć można w publikacji z 1982 

                                                      
10 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, DzU 2010, nr 102, 

poz. 651, art. 180. 

11 G. Izzo, Cognitive moral…, s. 119–141. 

12 A.O. Agboola, O. Ojo, A.R. Amidu, The ethics…, s. 339–340. 
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roku, w której J. Conway i J. Houlihan
13

 podjęli próbę analizy standardów za-

wodowych National Association of Realtors (NAR). 

Etyka może być bardzo abstrakcyjnym pojęciem dla większości profesjo-

nalistów aż do chwili, gdy stają w obliczu istotnego konfliktu lub dylematu. 

Takie doświadczenie może prowadzić do pojawienia się potrzeby wykorzysta-

nia zestawu etycznych wytycznych, które mogą stanowić wsparcie w rozwiąza-

niu problemu. W takich warunkach etykę zawodową można rozumieć jako dys-

cyplinę, która pomaga analizować, radzić sobie i zapobiegać konfliktom w ob-

szarach działalności zawodowej poprzez wprowadzenie wymiaru moralnego. 

Innymi słowy, znaczenie etyki zawodowej uzależnione jest od świadomości 

konfliktów
14

. 

W aktywności rynkowej pośrednika niektóre działania zmierzające do za-

warcia transakcji na rynku nieruchomości mają szczególny potencjał generowa-

nia zachowań nieetycznych. Wynika to m.in. z faktu, że transakcje na nieru-

chomościach posiadają szczególne, unikalne wręcz cechy. Przykładem tutaj 

może być fakt, że transakcje te mają miejsce na rynku, na którym ceny ustalane 

są w atmosferze poufności, negocjacje przebiegają tajnie, zaś informacje ryn-

kowe nie są udostępniane powszechnie. W tych warunkach na konkurencyjnym 

ale niedoskonałym rynku nieruchomości mnożą się okoliczności sprzyjające 

nieetycznym zachowaniom jego uczestników, którzy zmierzają do zabezpiecze-

nia wyłącznie swoich własnych interesów. Wśród nieetycznych zachowań moż-

na wskazać tutaj nieuczciwe ustalanie cen nieruchomości (np. kilka poziomów 

cen na tę samą nieruchomość w zależności od znajomości rynku przez kupują-

cego) czy wywoływanie presji na stronie transakcji przez tworzenie wrażenia 

konkurencji i sztuczne podbijanie cen przez podstawionych potencjalnych 

klientów
15

. Nieruchomości to obszar szczególnie predysponowany do genero-

wania stanu etycznego konfliktu oraz naruszania norm etycznych w trakcie 

wypełniania obowiązków zawodowych
16

. W zawodach nieruchomościowych 

                                                      

13 J. Conway, J. Houlihan, The real estate code of ethics: viable or vaporous?, „Journal  

of Business Ethics” 1982, Vol. 1, No. 3, s. 201–210. 

14 J. Brinkmann, Business and Marketing Ethics as Professional Ethics. Concepts, Ap-

proaches and Typologies, „Journal of Business Ethics” 2002, No. 41, s. 161. 

15 J. Robinson, R. Reed, Property transactions: a note on ethics, 9th Annual Conference 

of the Pacific Rim Real Estate Society, Brisbane, 19–22 stycznia 2003, cyt. za: A.O. Agboola, 
O. Ojo, A.R. Amidu, The ethics…, s. 340. 

16 A.O. Agboola, O. Ojo, A.R. Amidu, The ethics…, s. 340. 
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istotne jest także ustalenie, kto jest klientem (która ze stron). Należy przy tym 

mieć świadomość, że relacje biznesowe w tej branży mogą zostać z łatwością 

zaciemnione i zatarte
17

. 

Dla wielu zawodów stworzono zestawy standardów zawodowych, stano-

wiących pewien kod postępowania, zawierających wizję realnej i wzorcowej 

moralności danej profesji. Standardy stanowią swoiste mapy potencjalnych 

konfliktów, spodziewanych lub sugerowanych rozwiązań, a także przewidzia-

nych sankcji
18

. Takie standardy zawierają rozważania na temat specyfiki zawo-

du w odniesieniu do wymagań rynku oraz zwykle wykaz stosownych procedur 

wraz ze sposobami ich egzekucji
19

.  

Etyczne aspekty działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami  

w Polsce ujęto w Standardach Zawodowych Pośredników (SZP), które zostały 

uzgodnione z ministrem infrastruktury oraz przyjęte przez Radę Krajową Pol-

skiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN) pierwotnie w dniu 15.03.2005 

roku. Standardy te stanowiły reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu 

pośrednika w obrocie nieruchomościami
20

. Aktualnie obowiązujące SZP w ob-

rocie nieruchomościami uzgodnione z ministrem infrastruktury zostały przyjęte 

przez Radę Krajową PFRN w dniu 17 stycznia 2009 roku. Minister infrastruktu-

ry w dniu 18 marca 2009 roku podpisał komunikat w sprawie uzgodnienia 

z PFRN nowych standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomo-

ściami. Komunikat ministra został opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Ministra Infrastruktury nr 3, poz. 14 z dnia 23 kwietnia 2009 roku. Zgodnie 

z art. 4 pkt 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami, SZP stanowią reguły 

postępowania przy wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomo-

ściami
21

. 

Są one regułami, które określają sposób stosowania procedur oraz rodzaj 

narzędzi, jakich używa się przy określonych czynnościach. Granice ich stoso-

wania są zawsze ustalane przez normy prawne. Do najważniejszych zasad  

                                                      
17 F.C. Doehring, Dual Representation & Conflicts of Interest In Real Estate Management, 

„Journal of Property Management” 2009, s. 37. 

18 J. Brinkmann, Business and…, s. 162. 

19 A.O. Agboola, O. Ojo, A.R. Amidu, The ethics…, s. 340. 

20 Zasady etyczne i standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami, „Nie-

ruchomości” 2009, nr 1/125, C.H. Beck.  

21 www.pfrn.pl/page/108, 13.02.2012. 
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w przypadku pośrednika należą: obowiązek poinformowania klienta o skutkach 

zawarcia umowy na wyłączność oraz relacjach pośredników z tym faktem 

związanych, zakaz reklamowania usług pośrednictwa jako wolnych od opłat czy 

obowiązek dokumentowania czynności pośrednictwa i ujawnienia swojego 

statusu zawodowego
22

. Zasady etyki zawodowej pośrednika, do których odno-

szą się standardy zawodowe, dotyczą zwłaszcza rzetelności, tajemnicy zawo-

dowej, profesjonalizmu oraz kompetencji. Ważne jest, że pośrednik „nie może 

podejmować się wykonywania czynności pośrednictwa, które wykraczają poza 

zakres jego wiedzy i doświadczenia zawodowego”
23

. 

4. Badanie sondażowe percepcji etyki zachowań pośrednika  

w obrocie nieruchomościami 

Z uwagi na szybkość dostępu do respondentów oraz rosnącą penetrację In-

ternetu w Polsce, zdecydowano, że badania przeprowadzone zostaną metodą 

CAWI (Computer Assisted Web Interview) – techniki badań ilościowych,  

w której pytania ankietowe przekazywane są za pośrednictwem Internetu. Zre-

alizowane badanie określić należy jako próbę losową. Badania objęły osoby 

mające dostęp do Internetu, przez co z założenia nie mogą odzwierciedlać po-

staw, opinii i zachowań całego społeczeństwa, zaś niewielka próba pozwala na 

rozważania dotyczące wyłącznie tej grupy respondentów. Badanie przeprowa-

dzone zostało w okresie od 18 lutego do 18 marca 2012 roku z wykorzystaniem 

aplikacji obsługującej badania ankietowe, udostępnionej przez serwis eBadania 

(www.eBadania.pl). Badaniu sondażowemu poddanych zostało 155 osób (82 

kobiety i 73 mężczyzn) w wieku od 21 do 64 lat. Średni wiek respondenta to 37 

lat, zaś mediana wieku 36 lat. Cechy badanej zbiorowości przedstawione zosta-

ły w tabeli 1. 

                                                      
22 J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nierucho-

mościami. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck , Warszawa 2009, s. 1101. 
23 Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami. Załącznik do komunika-

tu Ministra Infrastruktury z dnia 18 marca 2009 r., PFRN, par. 8. 



 Usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości. Kontekst etyczny… 565 

Tabela 1 

Cechy badanej zbiorowości (n = 155) 

 Płeć Wykształcenie 
Miejsce zamieszkania 

(liczba mieszkańców w tys.) 
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0

0
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o
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2
0
0
 

n 82 73 1 1 36 13 104 20 20 19 6 17 73 

% 52,9 47,1 0,65 0,65 23,23 8,39 67,1 12,9 12,9 12,26 3,87 10,97 47,1 

Źródło: opracowanie własne. 

Zaledwie 52,26% (81 osób) ankietowanych korzystało z usług pośrednika 

w obrocie nieruchomościami co najmniej raz. Większość z nich (56,79%) 

wskazała, iż był to jednorazowy przepadek, 28,4% tych osób korzystało z usług 

pośrednika 2–3 razy, 7,41% korzystało 4–5 razy, zaś taki sam odsetek korzystał 

z tego rodzaju usług powyżej 5 razy. Rola ankietowanych w kontakcie z po-

średnikiem przedstawiona została w tabeli 2. 

Tabela 2 

Rola respondentów w kontakcie z pośrednikiem (n = 81) 

 Najemca Wynajmujący Sprzedający Kupujący Razem 

n 11 8 18 44 81 

% 13,58 9,88 22,22 54,32 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Z zestawienia wynika, że dla badanej zbiorowości najczęstszym przypad-

kiem w sytuacji korzystania z usług pośrednika jest zakup nieruchomości 

(54,32% korzystało jako kupujący nieruchomość). Ponad połowa mniej 

(22,22%) to przypadki występowania w charakterze sprzedającego nierucho-

mość. Zaledwie 13,58% korzystających z usług pośrednika występowało w roli 

najemcy (celem było przyjęcie przedmiotu najmu do używania), zaś 9,88% jako 



566 Piotr Tomski 

wynajmujący (celem było oddanie przedmiotu najmu do używania najemcy). 

Należy stwierdzić, że z usług pośrednika korzystano częściej w przypadku 

przeniesienia praw własności do nieruchomości, niż w przypadku dążenia do 

ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych. Forma współpracy z pośredni-

kiem przedstawiona została w tabeli 3. 

Tabela 3 

Sposób formalizacji współpracy z pośrednikiem (n = 81) 

 

Umowa 

pisemna 

otwarta 

Umowa 

pisemna na 

zasadzie 

wyłączności 

Umowa 

ustna 

Brak formali-

zacji, cel 

informacyjny 

Brak możliwo-

ści sprecyzo-

wania 

Razem 

n 38 21 5 13 4 81 

% 46,91 25,93 6,17 16,05 4,94 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Prawie połowa korzystających z usług pośrednika zawarła umowę pisemną 

otwartą, zaś tylko jedna czwarta zdecydowała się na podpisanie umowy na za-

sadzie wyłączności. Obie formy są zgodne z przepisami i nie wymagają dalsze-

go komentarza. Na potrzeby analizy prowadzonej w opracowaniu nie ma zna-

czenia także fakt, że 16% respondentów nie sformalizowało współpracy z po-

średnikiem w związku z realizacją kontaktu z nim wyłącznie w celach informa-

cyjnych, niezwiązanych ze zleceniem pośrednikowi usług pośrednictwa.  

W kontekście etycznym natomiast na uwagę zasługuje to, że w zestawieniu 

zawarte są formy niedopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Jest to pierw-

szy krok do analizy zachowań pośrednika i przestrzegania przez niego obowią-

zującego prawa. Wśród respondentów 6,17% zawarło ze swym pośrednikiem 

umowę ustną, niedopuszczalną przez ustawodawcę, zaś prawie 5% podkreśliło 

brak możliwości sprecyzowania zasad współpracy, co również świadczy o nie-

prawidłowym realizowaniu działalności zawodowej przez pośrednika, niezgod-

nym z prawem i standardami zawodowymi. Sumarycznie zatem w 11% przy-

padków pośrednik zdecydował się na przyjęcie zlecenia bez zawarcia wymaga-

nej prawem pisemnej umowy, narażając w ten sposób swoich klientów na brak 

ściśle określonych reguł współpracy (brak sprecyzowania praw i obowiązków 
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stron) i uniemożliwiając im potencjalne dochodzenie swoich praw przed sądem. 

Zachowanie to należy zaliczyć do zdecydowanie nieetycznych. 

Innym, istotnym z punktu widzenia etyki zawodowej wątkiem związanym 

z formalizacją współpracy pośrednika z klientem jest informacja o konsekwen-

cjach podpisania umowy na zasadach wyłączności oraz prośba o wyrażenie 

zgody klienta na reprezentowanie obu stron transakcji (jeśli zachodzi taka oko-

liczność). Wyniki badania w tym obszarze zestawiono w tabeli 4. 

Tabela 4 

Zachowanie pośrednika przed podpisaniem umowy 

 Tak Nie Nie dotyczy Razem 

Informacja o konsekwencjach umowy na zasadzie wyłączności n = 81 

n 31 14 36 81 

% 38,27 17,28 44,44 100 

Informacja o konsekwencjach umowy na zasadzie wyłączności w zasadnych przypadkach  

n = 45 

n 31 14 x 45 

% 68,89 31,11 x 100 

Prośba o pisemną zgodę na reprezentowanie obu stron transakcji n = 81 

n 19 33 29 81 

% 23,46 40,74 35,80 100 

 Prośba o pisemną zgodę na reprezentowanie obu stron transakcji w zasadnych przypadkach  

n = 52 

n 19 33 x 52 

% 36,54 63,46 x 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Według deklaracji badanych, o skutkach zawarcia takiej umowy pośrednik 

poinformował tylko w 38,27% przypadków, zaś nie podał takiej informacji  

w 17,38%. W przypadku 44% respondentów nie istniała potrzeba dyskusji na 

temat umowy na wyłączność. Rozmowa na temat skutków takiej umowy zasad-

na była w 45 przypadkach (55,56%), zatem stwierdzić można, iż w 68,89% 

przypadków wymagających omówienia tego problemu pośrednicy poinformo-

wali swoich klientów o konsekwencjach umowy na zasadzie wyłączności, zaś  

w 31,11% nie podali takiej wiadomości swoim klientom, co należy uznać za 

zachowanie zdecydowanie nieetyczne. Interesującym faktem jest to, że spośród 

osób poinformowanych na temat konsekwencji umowy na zasadach wyłączno-
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ści 14 osób nie zdecydowało się na podpisanie takiej umowy (co świadczy  

o znaczeniu takiej rozmowy), zaś spośród osób niepoinformowanych umowę 

taką podpisało 8 osób. Konieczność rozmowy na temat reprezentowania przez 

pośrednika jednocześnie dwóch stron transakcji wystąpiła w 52 badanych przy-

padkach. Jedynie w 19 (36,54%) pośrednicy poprosili o pisemną zgodę na re-

prezentowanie obu stron transakcji jednocześnie, zaś w 33 przypadkach 

(63,45%) nie zwrócili się o jej wyrażenie. Należy to postrzegać jako zachowa-

nie nieetyczne, bowiem pośrednik reprezentujący obie strony jednocześnie 

znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji, w której wymagane jest zachowanie 

lojalności w stosunku do obu klientów. Może ona generować wiele negatyw-

nych zachowań ze strony pośrednika, jak choćby nierówne traktowanie klien-

tów (sprzyjanie jednej ze stron transakcji). W tych warunkach świadomość 

klienta, co do warunków współpracy z pośrednikiem, zdaje się być kluczowa,  

a wyrażenie pisemnej zgodny jest zmaterializowaniem tej świadomości. 

Jako kolejny wątek analizy etyki działań pośrednika można przyjąć jego 

dążenie do wywarcia wpływu na klientów, którzy zawarli wcześniej wiążące 

ich umowy pośrednictwa. Należy stwierdzić, że w tym obszarze pośrednicy 

zachowują się lojalnie wobec swoich konkurentów. Prawie 84% respondentów 

stwierdziło, że pośrednik nie próbował lub raczej nie próbował wywierać 

wpływu w tym zakresie, zaś 11% spotkało się z takimi praktykami. Pozostali 

respondenci nie potrafili ustosunkować się do pytania. Za lojalną postawą po-

średników wobec swoich konkurentów przemawia także fakt, iż w większości 

(64,53%) przypadków ceny usług były porównywalne z cenami konkurentów, 

zaś 30,86% badanych nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie. 

Z punktu widzenia omawianej problematyki istotna wydaje się bezpośred-

nia percepcja zachowań pośrednika. W celu analizy tego obszaru zadano re-

spondentom pytanie wprost dotyczące postrzegania etyczności zachowań po-

średnika. Większość badanych zdecydowanie stwierdziła, że nie spotkała się  

z nieetycznym zachowaniem pośrednika (69,14%), zaś pozostała część respon-

dentów (30,86%) miała do czynienia z takimi zachowaniami. Pytanie to było 

półotwarte, umożliwiające opis zaobserwowanych nieetycznych zachowań, 

jednak zdecydowało się go dokonać jedynie 10 osób. Wśród udzielonych od-

powiedzi należy wskazać: dbanie o interesy drugiej strony transakcji; nie dbał 

o interes obydwu stron, ale jedynie o swój własny; pośrednik długo nie znajdo-

wał kupca na dom po czym sam kupił go za obniżoną cenę; odczucie reprezen-

towania interesów drugiej strony; w trakcie kupowania mieszkania pośrednik 
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ewidentnie nie dbał o moje interesy; odnosiłam wręcz wrażenie, że biorąc pro-

wizję od obu stron transakcji nie dba o moje interesy, co doprowadziło do nie-

korzystnego dla mnie zakończenia transakcji; proponował zakup działki nie-

spełniającej podstawowych wymogów dla jej zagospodarowania jako działki 

budowlanej; oferta, która mnie interesowała okazała się nieaktualna, chociaż 

pojawiła się znów, ale z inną cenę; nie interesował się dostatecznie transakcją, 

czekając tylko na prowizję. W świetle powyższych wypowiedzi nasuwają się 

wnioski, że pośrednik nie potrafił odnaleźć się w sytuacji wymagającej spra-

wiedliwej reprezentacji obu stron transakcji; próbował zrealizować transakcję 

„za wszelką cenę”, nawet jeśli oferowana nieruchomość nie spełniała kryteriów 

jednej ze stron; najważniejszym elementem świadczenia usług jest pobranie 

wynagrodzenia; pośrednik oszukał klienta na temat istniejącego poziomu popy-

tu i doprowadził do samodzielnego zakupu interesującej nieruchomości. Jeden 

z respondentów wskazał nadmierne zainteresowanie pośrednika sprawami oso-

bistymi swoich klientów. Wśród osób, które spotkały się z nieetycznym zacho-

waniem pośrednika, większość wiąże swoje doświadczenia z realizacją umowy 

pisemnej otwartej (40%) i umowy pisemnej na zasadach wyłączności (32%). 

Przy współpracy niesformalizowanej lub stanowiącej krótki kontakt w celu 

uzyskania informacji z nieetycznym zachowaniem spotkano się siedem razy 

(28%). Interesujące jest, że w tej grupie aż pięć osób spotkało się z nieetycznym 

zachowaniem w sytuacji, gdy chciały one zasięgnąć u pośrednika ogólnych 

informacji. Osoby te nie opisały swoich przypadków, jednak można się domy-

ślać, że negatywne postrzeganie zachowań pośrednika wynikało np. z jego in-

tensywnego dążenia do podpisania umowy o pośrednictwo przed udostępnie-

niem jakichkolwiek informacji, co – według rozpoznania autora – zdaje się być 

częstą praktyką.  

Spośród 81 omawianych przypadków korzystania z usług pośrednika  

w obrocie nieruchomościami 56,79% zakończonych zostało sfinalizowaniem 

transakcji, zaś 43,21% nie zakończyło się sfinalizowaniem, czyli pośrednik  

w tych przypadkach nie doprowadził do zawarcia umowy między swoimi klien-

tami i poszukiwaną drugą stroną transakcji. Dane te warto przyjąć za tło analizy 

percepcji nieetycznych zachowań pośrednika (tab. 5).  
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Tabela 5 

Percepcja zachowań pośrednika w kontekście stanu realizacji zlecenia (n = 81) 

 
Transakcja sfinalizowa-

na (%) 

Transakcja niesfinalizowana 

(%) 

Spotkali się z nieetycznymi za-

chowaniami 
44 56 

Nie spotkali się z nieetycznymi 

zachowaniami 
62,5 37,5 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza percepcji zachowań pośrednika pod względem etyki w kontekście 

stanu realizacji zlecenia stanowiącego przedmiot umowy o pośrednictwo skła-

nia do stwierdzenia, że wśród osób, które spotkały się z nieetycznym zachowa-

niem pośrednika, w 11 przypadkach transakcja została sfinalizowana, zaś w 14 

przypadkach nie. Wśród osób, które nie spotkały się z nieetycznym zachowa-

niem pośrednika, w 35 przypadkach transakcja została sfinalizowana, zaś w 21 

przypadkach nie. Zanotowano zatem więcej wskazań nieetycznego zachowania 

w przypadkach, gdy transakcja nie została sfinalizowana, natomiast zachowanie 

pośrednika postrzegane jest jako etyczne w przypadkach, gdy transakcja została 

sfinalizowana. 

Niezależnie od wszystkich uwag i wyników analizy zachowań pośrednika 

większość respondentów twierdzi, że osoba wykonująca zawód pośrednika 

w obrocie nieruchomościami „jest” lub „raczej jest” z założenia osobą godną 

zaufania (58,02%), 27,16% respondentów twierdzi, że „nie jest” lub „raczej nie 

jest” godna zaufania, zaś 14,81% nie potrafiło ustosunkować się jednoznacznie 

do tego problemu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na związek zaufania 

do osoby pośrednika z doświadczeniami w zakresie jego nieetycznych zacho-

wań. Odpowiedzi respondentów przeanalizowano, dzieląc je na dwie grupy: 

grupę tych, którzy spotkali się z nieetycznymi zachowaniami, i tych, którzy 

takich zachowań nie doświadczyli. Zestawienie wyników przedstawiono 

w tabeli 6. 
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Tabela 6 

Zaufanie do osoby pośrednika w aspekcie doświadczeń (n = 81) 

 Tak/raczej tak Nie/raczej nie Trudno powiedzieć Razem 

nie spotkali się z nieetycznymi zachowaniami n = 56 

n 37 11 8 56 

% 66,07 19,64 14,29 100 

spotkali się z nieetycznymi zachowaniami n = 25 

n 10 11 4 25 

% 40 44 16 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród osób, które nie spotkały się z nieetycznym zachowaniem pośredni-

ka, zauważyć można skłonność do stwierdzenia, że osoba pośrednika jest godna 

zaufania (66%), zaś około 20% postrzega go odmiennie. Wśród osób, które 

spotkały się z nieetycznym zachowaniem pośrednika, zauważyć można, że 

mniejsza część skłonna jest obdarzyć zaufaniem osobę pośrednika, zaś większa 

niż w poprzednim przypadku skłonna jest stwierdzić, że pośrednik to osoba 

niegodna zaufania. Wśród badanych 40% wskazuje, że można zaufać pośredni-

kowi, zaś 44%, że nie. Należy przypuszczać, że duże znaczenie ma doświad-

czenie wywiedzione ze współpracy z pośrednikiem. Osoby, które lepiej po-

strzegały swojego pośrednika w kontekście etycznym, są bardziej skłonne do 

obdarzenia zaufaniem osoby pośrednika w ogólnym ujęciu – jako usługodawcy 

wykonującego analizowany zawód. 

Podsumowanie 

Wraz z postępującą serwicyzacją gospodarki wzrasta wielowymiarowe 

znaczenie usług zarówno w sensie ekonomicznym, jak i społecznym. Usługi 

związane z obsługą rynku nieruchomości odgrywają tu szczególną rolę, zarów-

no ze względu na specyfikę rynku, jak i znaczenie transakcji na nieruchomo-

ściach. Analiza percepcji zachowań pośredników w obrocie nieruchomościami 

skłania do wniosków, że usługi te nie są popularne wśród uczestników badania, 

bowiem prawie połowa z nich nigdy nie korzystała z usług pośrednika. Osoby, 

które mają za sobą współpracę z pośrednikiem, w większości przypadków nie 

wskazują na negatywne zachowania swoich usługodawców. Oczywiście rozpo-
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znanie takich zachowań pojawia się wśród respondentów zarówno w postaci 

bezpośrednich odczuć, jak i poprzez dostrzeganie działań, które nie są zgodne 

ze standardami etycznymi zawodu. Wzrost poziomu etyczności zachowań po-

średników może się zatem przyczynić do wzrostu zainteresowania tego rodzaju 

usługami, bowiem zaufanie i dobry wizerunek w tej branży stanowią podstawę 

skutecznej współpracy. 

REAL ESTATE BROKERAGE  

THE ETHICAL CONTEXT OF AGENT–CLIENT RELATIONSHIP  

Summary 

The paper presents an outline of ethical problems existing on real estate market. 

Real estate brokerage services are ones of particular sensitivity. This results from the 

significant economic and social importance of all transactions on the real estate market. 

The empirical part of the paper presents a part of the results of author’s own survey 

conducted in February and March 2012 on perception of real estate agents activities 

using Computer Assisted Web Interview method. 

Translated by Piotr Tomski 
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„ODŚWIEŻANIE” MARKI ESTÉE LAUDER I JEGO WPŁYW  

NA POPRAWĘ WIZERUNKU WŚRÓD KONSUMENTÓW 

Wprowadzenie 

Cykl życia produktu to koncepcja związana z „odświeżeniem” marki. 

Marka, aby trwać na rynku, musi się zmieniać. Musi podążać za potrzebami 

nabywców, a nawet je wyprzedzać. Mówi się wówczas, że jest ponadczasowa. 

W literaturze marketingowej „marka” opisywana jest w trzech głównych zna-

czeniach. Po pierwsze, to produkt, czyli indywidualna pozycja marketingowa, 

linia produktu, rodzina produktów, a nawet cały oferowany przez firmę asorty-

ment
1
. Po drugie, kojarzyć ją można z konkretnym znakiem towarowym, czyli 

logo. Wreszcie po trzecie, można ją utożsamiać ze skrótem myślowym, ozna-

czającym szeroko pojęty wizerunek produktu czy zestawu produktów i wów-

czas nabiera charakteru wartościującego. Marketing łączy ze sobą trzy wymie-

nione znaczenia i generuje w ten sposób następującą definicję marki: „produkt, 

który zapewnia korzyści funkcjonalne plus wartości dodane, które pewni kon-

                                                      

1 J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 11. 
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sumenci cenią w wystarczającym stopniu, aby dokonać zakupu”
2
. To pojęcie, 

znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów stworzona lub opraco-

wana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego odróżnienia od oferty 

konkurentów
3
.  

1. Teoretyczne aspekty tematyki badawczej 

„Odświeżenie” marki może się odbywać na różne sposoby. Czasem ozna-

cza ono wprowadzenie kilku drobnych zmian konstrukcyjnych poprzez użycie 

innych kolorów, kształtów, opakowań, opisów. Jest to próba wywołania no-

wych wrażeń. Często są to zabiegi tak subtelne, że niemal niezauważalne dla 

przeciętnego odbiorcy. Zdarza się też, że firma decyduje się na całkowitą zmia-

nę dotychczasowego znaku, opakowań czy stylu. Taka zmiana wiąże się z ko-

niecznością opracowania nowego systemu wizualnej identyfikacji marki. 

Na rynku istnieje wiele marek, które przeprowadziły proces „odświeżania” 

swojego wizerunku. Najczęściej są to marki, które istnieją od lat, cenione i po-

wszechnie znane. Generalnie o sukcesie marki na rynku decydują dwa czynniki: 

trwałość i zmienność. Pojęcia wydawałoby się kompletnie różne już z założe-

nia, jednak przedłużanie egzystencji rynkowej to sztuka zachowania równowagi 

właśnie tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Trwałość jest ważna, kiedy aktu-

alny wizerunek marki pokrywa się z jej pozycjonowaniem. Na rynku zaobser-

wować można takie zjawisko, gdy pojawia się marka zupełnie nowa. Ważna 

jest wtedy spójność komunikacji, tak aby docierając do konsumenta, tworzyła 

optymalne środowisko do identyfikacji z nią. Ciekawa sytuacja dotyczy marek 

kultowych. W związku z tym, iż same w sobie postrzegane są jako symbol,  

a nawet pewnego rodzaju świętość, oczekiwania konsumentów koncentrują się 

na stabilności. Zmiana zwyczajnie staje się więc niemożliwa lub z góry spisana 

na straty. Zdarza się też, że występuje sytuacja skrajna. To moment, w którym 

marka traci udziały w rynku, lub chwila, w której wizerunek całej marki jest źle 

kojarzony
4
. Wiadomo już zatem, że firmy decydują się na „odświeżanie” wize-

runku w dwóch przypadkach: gdy chcą lub gdy muszą. Pierwsza sytuacja ma 

                                                      
2 Ibidem, s. 12. 

3 H. Mruk, I. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999, s. 61. 

4 www.egospodarka.pl/52963,Rebranding,2,20,2.html, 16.06.2011. 

http://www.egospodarka.pl/52963,Rebranding,2,20,2.html
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miejsce wówczas, gdy jest to świadomy wybór firmy, związany najczęściej ze 

zmianami zachodzącymi u konkurencji. Właściciel marki na podstawie obser-

wacji sytuacji marki na rynku decyduje o ponownym dostosowaniu marki do 

zmieniających się trendów, upodobań, tak aby zachować przewagę konkuren-

cyjną albo wyróżnialny wizerunek. Należy pamiętać, że tożsamość marki jest 

tym, co nawiązuje dialog z otoczeniem, przekazując o niej niezbędne informa-

cje
5
. Trudniejsza jest sytuacja, gdy zmiana jest na marce wymuszana. Z takim 

problemem najczęściej można się spotkać, kiedy dochodzi do przejęcia marki 

lub fuzji. Wówczas zmiana dotyczy najczęściej spójności w wyglądzie połączo-

nych marek. Bardzo ważne jest wówczas, by zmiany przeprowadzane były  

w odpowiednim tempie, tak aby umożliwić marce transfer wartości ze starej do 

nowej marki
6
. Jest wiele sposobów odświeżania marki. W dużej mierze zależą 

one od okoliczności, w jakich firma się na nie decyduje. Najczęściej metamor-

foza dotyczy etykiety lub dodania nowych walorów produktom, które automa-

tycznie zwiększają obszar oddziaływania marki. Stosunkowo rzadka jest zmiana 

opakowania, kojarzona właśnie najmocniej z marką. Często też zmiana dotyczy 

obszaru komunikacji reklamowej – stworzona zostaje nowa forma przekazu, co 

składa się w całości na szerszy odbiór marki. Najtrudniejsza jednak zmiana 

dotyczy zmiany logo i identyfikacji wizualnej. Ta modyfikacja automatycznie 

łączy się zawsze z kosztami, dotyczy zmiany całości wyglądu, począwszy od 

wizytówek, opakowań i ulotek, a skończywszy na całych punktach sprzedaży.  

Odświeżanie marki to potężne narzędzie, nadające marce nowe życie. 

Przynosi ono różne efekty – niekiedy zupełnie odmienia wizerunek marki funk-

cjonujący w opinii konsumentów i skutecznie umacnia pozycję firmy na rynku, 

innym zaś razem kończy się z niepowodzeniem, bezpowrotnie odbierając marce 

szansę na ponowny sukces.  

Szczególnie trudnym momentem egzystencji rynkowej jest aktualnie trwa-

jący na rynku kryzys. To widmo niepewności dla wszystkich uczestników ryn-

ku, bowiem nowe analizy ekonomiczne prognozują trwanie kryzysu przynaj-

mniej do 2020 roku
7
. Dotychczasowe metody walki konkurencyjnej wobec tak 

zmieniającego się otoczenia mogą okazać się już nieskuteczne.  

                                                      
5 J.W. Wiktor, Tożsamość i wizerunek – wyznaczniki roli przedsiębiorstwa w procesie  

komunikacji marketingowej, w: Marketing u progu XXI wieku, AE w Krakowie, Kraków 2001, 
s. 34. 

6 www.egospodarka.pl/52963,Rebranding,2,20,2.html, 16.06.2011. 

7 www.monitor-ekonomiczny.pl, 6.12.2011. 
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2. Zagadnienia metodyczne 

Celem głównym opracowania było poznanie opinii klientów na temat 

wpływu „odświeżania” marki na cykl życia produktu na przykładzie marki pro-

duków kosmetycznych Estée Lauder.  

Cel główny został zrealizowany na podstawie następujących zadań badaw-

czych: 

1. Przygotowanie kwestionariusza ankiety (w celu poznania opinii responden-

tów na wyżej wymieniony temat). 

2. Wybór próby badawczej i jej charakterystyka.  

3. Poznanie opinii klientów na temat wpływu „odświeżania marki” na popra-

wę jego wizerunku wśród konsumentów.  

Podstawowe cele pozwoliły na sformułowanie hipotezy badawczej zakła-

dającej, że zabieg „odświeżania” marki ma istotny wpływ na przedłużanie eg-

zystencji rynkowej oraz, że znane i renomowane, ale „idące z duchem czasu” 

marki skutecznie przedłużają swoją egzystencję rynkową.  

W pracy zastosowano metodę wywiadu kierowanego, gdzie badacz za 

pomocą kwestionariusza ankiety chce poznać opinię respondentów i ją zinter-

pretować.  

Estée Lauder to amerykańska marka luksusowych kosmetyków pielęgna-

cyjnych i makijażowych dla kobiet na całym świecie, założona w 1946 roku 

przez Estée Lauder, która z domu nazywała się Josephine Esther Mentze. To 

marka, która od wielu lat nieprzerwanie jest jednym z liderów na rynku global-

nym.  

3. Wpływ „odświeżania” marki na budowę i poprawę jej wizerunku  

– badania własne 

Zbadano, jaki wpływ na egzystencję marki na rynku ma „odświeżanie” jej 

wizerunku. 

Badania przeprowadzono za pomocą wywiadu bezpośredniego. Ankieta 

została wypełniona przez 100 kobiet. Połowa ankietowanych to kobiety w wie-

ku 26–45 lat. Ponad 80% z nich posiada wykształcenie średnie, niepełne średnie 

lub wyższe. Przeciętny dochód na jedną osobę w gospodarstwie to około 

1500 zł netto. Taką kwotę deklaruje ponad połowa badanych (tab. 1). 
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Tabela 1 

Pytania klasyfikacyjne 

Kryteria N = 100 

Płeć kobieta 100 

Wiek 

poniżej 19 lat 0 

19–25 lat 6 

26–35 lat 21 

36–45 lat 29 

46–55 lat 26 

55 lat i więcej 18 

Miejsce zamieszkania 

wieś 18 

miasto do 25 tys.  11 

miasto powyżej 25 tys. do 50 tys. 15 

miasto powyżej 50 tys. do 100 tys. 12 

miasto powyżej 100 tys. 44 

Wykształcenie 

podstawowe 0 

zawodowe 4 

niepełne średnie 14 

średnie 39 

niepełne wyższe 22 

Wyższe 21 

Kwota, jaką respondentka 

miesięcznie przeznacza  

na kosmetyki 

mniej niż 200 zł 12 

200–500 zł 21 

500–1000 zł 23 

Ponad 1000 zł 39 

nie wiem 2 

brak odpowiedzi 1 

Średni dochód netto 

 na jednego członka go-

spodarstwa domowego 

Poniżej 500 zł 2 

501–1000 zł 18 

1001–1500 zł 27 

1501–2000 zł 27 

2001–2500 zł 16 

powyżej 2500 zł 8 

nie wiem 0 

brak odpowiedzi 2% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2 

Wydatki na kosmetyki w zależności od średniego miesięcznego dochodu netto 

na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym 

Kwota, jaką 

miesięcznie 

responden- 

tka przezna- 

cza na kos- 

metyki 

 

Średni mie- 

sięczny do- 

chód netto  

na jedną osobę 

 

Ponad 1000 

zł 

 

500–1000 zł 200–500 zł Mniej niż 200 zł 

 

licz-

ba 

re-

spon

den-

tów 

 

% 

 

liczba 

respon-

dentów 

 

% 

 

liczba 

respon-

dentów 

 

% 

 

liczba 

respon-

dentów 

 

% 

poniżej 500 zł 0 0 0 0 0 0 2 2 

501–1000 zł 0 0 0 0 7 7 11 11 

1001–1500 zł 0 0 5 5 19 19 4 4 

1501–2000 zł 1 1 8 8 17 17 1 1 

2001–2500 zł 1 1 9 9 6 6 0 0 

powyżej 2500 zł 5 5 2 2 1 1 0 0 

Nie wiem 0 0 0 0 1 1 0 0 

Brak odpowiedzi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne. 

Na rysunku 1 przedstawiono wpływ wielkości dochodu miesięcznego na 

jedną osobę w gospodarstwie domowym na zakup kosmetyków. Z badań wyni-

ka, że najwyższą kwotę na kosmetyki przeznaczają respondentki, których średni 

dochód na jedną osobą w gospodarstwie domowym przekracza 2500 zł i jest to 

kwota powyżej 1000 zł miesięcznie. Największa grupa badanych przeznacza 

kwotę pomiędzy 200 a 500 zł i są to głównie osoby z grupy, których dochód na 

jedną osobę w gospodarstwie domowym waha się pomiędzy 1001 zł a 1500 zł  

i 1501 zł a 2000 zł (tab. 2). 
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Rys. 1. Wpływ dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka rodziny 

w gospodarstwie domowym respondentki na wydatki na kosmetyki 

Źródło: opracowanie własne. 

Na pytanie o znajomość marki Estée Lauder 91% badanych odpowiedziało 

twierdząco (tab. 3). 

Tabela 3 

Znajomość marki wśród respondentek 

Znajomość produktu Liczba respondentów 

tak 91 

nie 9 

Źródło: opracowanie własne. 

Odpowiadając na pytanie, skąd znają markę, respondentki najczęściej 

wskazywały telewizję (33%) i Internet (27%), co świadczy o dużym znaczeniu 

reklamy dla promocji produktów marki. 
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Rys. 2. Skąd respondentki znają markę Estée Lauder? 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wynika z badań, prawie wszystkie ankietowane spotkały się lub słysza-

ły o marce Estée Lauder. Aż 91 spośród 100 badanych odpowiedziało na po-

wyższe pytanie twierdząco i aż 76 z nich używało lub używa produktów marki 

Estée Lauder, co oznacza, iż zdecydowana większość z nich ma kontakt z mar-

ką i jej używa. 
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Rys. 3. Zależność pomiędzy znajomością marki a stosowaniem jej produktów 

wśród respondentek 

Źródło: opracowanie własne.  

Wśród 100 ankietowanych 88 respondentek przyznało, że używało pro-

duktów marki Estée Lauder. Znaczna większość z nich (75%) określiła skutecz-

ność produktów jako zdecydowanie skuteczne bądź skuteczne, co jednoznacz-

nie wskazuje na to, że uzyskanie faktycznych rezultatów wpływa na popular-

ność marki i zaufanie klientów. Jedenaście osób zaznaczyło odpowiedź „nie 

wiem”, w tym 9 przyznało, że nie miało wcześniej kontaktu z marką. 

Tabela 4 

Skuteczność produktów marki Estée Lauder 

Skuteczność produktu % 

zdecydowanie tak 46 

tak 39 

nie wiem 11 

raczej nie 3 

nie 1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Większość badanych (80 osób) na pytanie, czy uważa markę Estée Lauder 

za markę z długoletnią tradycją, odpowiedziała twierdząco. Aż 69 osób wskaza-

ło odpowiedź „zdecydowanie tak”.  

 

 

Rys. 4. Uznanie marki Estée Lauder za markę długoletnią w opinii respondentek 

Źródło: opracowanie własne. 

Dodatkowo respondentki określiły badaną markę jako ponadczasową, 

„podążającą z duchem czasu” (86%). Respondentki, które wybrały odpowiedź 

„nie wiem” (9%), nie miały wcześniej kontaktu z marką.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że przyczyną wieloletniej popularno-

ści marki Estée Lauder jest jej aktualność, a zarazem długoletnia obecność na 

rynku, a także zaufanie, jakim obdarzyły ją klientki (rys. 5). Warto przypo-

mnieć, że 31% respondentek wskazało, że o popularności marki decyduje wie-

loletnie zaufanie konsumentów, a także skuteczność produktów (27%). Odpo-

wiedzi jasno wskazują, że jest to marka ciesząca się dużym zaufaniem, posiada-

jąca dużą liczbę lojalnych klientek, odpowiadająca na potrzeby konsumentek  

i proponująca im skuteczne produkty kosmetyczne.  
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Rys. 5. Źródła popularności marki Estée Lauder w opinii respondentek 

Źródło: opracowanie własne. 

Istotnym aspektem w badaniu popularności marki jest też określenie, jaki 

czynnik determinuje wybór marki przez klientkę. Niemal połowa badanych 

(49%) wskazała po raz kolejny na istotną rolę zaufania do marki. Ważnym 

aspektem okazała się być także cena produktów (rys. 6). 

 

 

Rys. 6. Czynniki decydujące o wyborze określonej marki kosmetyków w opinii 

respondentek 

Źródło: opracowanie własne.  
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Podsumowanie  

Na przestrzeni lat sytuacja rynkowa zdecydowanie się zmieniła. Działają 

nowe mechanizmy, obowiązują nowe reguły, decydujące okazują się nowe 

czynniki. Pojęcie marki i cyklu życia produktu ewoluuje wraz ze zmieniającą 

się sytuacją gospodarczą i ekonomiczną na świecie. Jak wynika z przeprowa-

dzonych badań, na przykładzie marki Estée Lauder można stwierdzić, że na 

pozycję i umiejscowienie marki w świadomości konsumentów wpływa nie tyl-

ko promocja, reklama, długość egzystencji rynkowej czy branża, ale szczegól-

nie istotne jest „odświeżanie” marki przy jednoczesnym poszanowaniu i utrzy-

maniu obiecanej jakości. Większość klientek wskazała, że „podążanie z duchem 

czasu” czy wprowadzanie nowości znacząco wpływa na wybór danej marki. 

Zaufanie wobec marki wynika zatem nie tylko z lojalności klientów, wypraco-

wanej tradycją i długoterminową obecnością na rynku, ale także z ponadczaso-

wości. Konsumenci są bardziej świadomi zakupów, zatem wobec tak dużej 

konkurencji na rynku marka Estée Lauder pokazuje, jak można powiązać trady-

cje z nowoczesnością. Potwierdza to się hipotezę, że odświeżanie marki zdecy-

dowanie wpływa na jej popularność oraz przedłuża jej egzystencję rynkową.  

REFRESHING  BRAND “ESTÉE LAUDER” AND IT’S IMPACT 

ON IMPROVING IMAGE AMONG CONSUMERS 

Summary 

The subject of this project concerns research based on a brand’s image “refresh-

ing” process influence on the life cycle of a product. “Estée Lauder” brand served as an 

example of a company producing body care and makeup cosmetics for women. Through 

all years, the company had introduced many processes refreshing the image what re-

sulted in over sixty years of brand’s market existence. The main objective has been 

fulfilled basing on more detailed targets. A research hypothesis of the project indicates 

that the majority of customers knows “Estée Lauder” products. Customers’ opinion 

survey has been performed as a direct interview supported by a questionnaire paper. 

Translated by Tatiana Kuta 


