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Koncepcja jakości usługi handlowej

Istota usługi handlowej

W literaturze usługę handlową definiuje się jako sprzedaż asortymentu towarów, będącą 
konsekwencją istoty działalności handlowej jako ogniwa pośredniczącego między produ-
centami dóbr a ich nabywcami1. Równocześnie usługę tę określa się jako działanie mające 
na celu dostarczenie nabywcy dodatkowej wartości w stosunku do nabywanego asortymen-
tu2. W ramach tak rozumianej usługi można wyróżnić proces jej świadczenia oraz efekt 
końcowy. Proces świadczenia usługi handlowej obejmuje wiele elementów prowadzących 
do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży oferowanego asortymentu. Efektem tego procesu są 
zakupione, w wyniku wspomnianej transakcji, dobra3. W ramach procesu świadczenia usłu-
gi handlowej można ponadto wyróżnić cząstkowe usługi oraz elementy materialne, które  
w połączeniu z określonym efektem świadczenia tworzą jej unikatową strukturę, przedsta-
wioną na rysunku 1.

Analizując strukturę usługi handlowej (rys. 1), można spostrzec, że na jej ostateczny 
kształt stosunkowo duży wpływ wywierają elementy materialne, zaangażowane w proces 
jej świadczenia; są to: wnętrze, ludzie, atmosfera4. Sposób organizowania wnętrza składa się 
z: 1) elementów nieruchomych sklepu, takich jak podłogi czy ściany, oraz wielkość samego 
sklepu, 2) odpowiednio rozplanowanych elementów ruchomych, do których można zaliczyć 

1  A.J. Newman, P. Cullen, Retailing Environment and Operations, Thomson Learning EMEA, London 2002, s. 270.
2  B. Merrilees, D. Miller, Superstore Interactivity: A New Self-Service Paradigm of Retail Service, „International Journal of 
Retail and Distribution Management” 2001, Vol. 29, No 8.
3  A.J. Newman, P. Cullen, Retailing…, jw., s. 270–271.
4  W.R. George, L.L. Berry, Guidelines for the Advertising of Services, „Business Horizon” 1981, May–June.

Rys. 1. Struktura usługi handlowej

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie: Ch. Yoo, J. Park, D.J. Maclnnis, Effects of Store Characteristics 
and in Store Emotional Experiences on Store Stimuli, „Journal of Business Research” 1998, No 42; M. Sullivan, 
D. Adcock, Retail Marketing, Thomson 2002.
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regały półkowe, chłodnie itp., oraz ich odpowiednie oznakowanie, co pozwala nabywcom 
na łatwe poruszanie się po sklepie oraz odnajdywanie odpowiednich produktów (istotną rolę 
odgrywają ich fizyczne rozmiary czy też użyte materiały wykończeniowe) oraz 3) koncepcji 
prezentacji towarów przeznaczonych do sprzedaży5.

Ludzie jako element materialny usługi są pojmowani przez pryzmat obecności pracowni-
ków, ich strojów oraz, co szczególnie warte podkreślenia, obecności innych klientów w skle-
pie6. W tym aspekcie pracownicy sklepu są postrzegani jedynie przez pryzmat ich wyglądu, 
nie są brane pod uwagę ich relacje z klientami. Rola innych nabywców w usłudze handlowej 
sprowadza się do problemu związanego z zatłoczeniem, rozumianym jako sytuacja, w której 
zapotrzebowanie na przestrzeń przewyższa jej dostępność, co może wywoływać stres.

Do elementów procesu świadczenia należy także atmosfera sklepu, którą definiuje się 
jako elementy otoczenia, w którym są dokonywane zakupy, mające na celu wywołanie odpo-
wiedniego stanu emocjonalny wśród nabywców, skłaniającego ich do dokonania zakupów7. 

Elementy fizycznego otoczenia są stosunkowo łatwe do imitacji przez konkurentów. 
Dlatego istotne jest odpowiednie kształtowanie również niematerialnych elementów 
usługi. Elementy te są podzielone na usługi przedsprzedażowe oraz usługi posprzedażowe8  
(rys. 1). Do usług przedsprzedażowych zalicza się te, które polegają na dostarczaniu nabyw-
com informacji o produkcie czy odpowiednim doradztwie. W zakresie tych usług główną 
rolę odgrywa personel sprzedażowy. W ramach usług sprzedażowych mieszczą się również 
działania wykonywane przez sklep, które mają ułatwić samą transakcję kupna-sprzedaży. 
Są to: obsługa kasowa, akceptacja wielu kart płatniczych czy też umożliwienie sprzeda-
ży na raty. Usługi posprzedażowe są efektem przyjęcia koncepcji, że proces świadczenia 
usługi handlowej nie kończy się na sprzedaży produktu. Przeciwnie, do jego podtrzymania 
potrzebne jest świadczenie usług, które zachęcą konsumentów do dokonywania zakupów 
w przyszłości. W ramach tego rodzaju usług mieści się np. transport i montaż zakupionych 
produktów w domu klienta, przedłużanie gwarancji, przyjmowanie skarg, szybka i bezpro-
blemowa realizacja zwrotów czy reklamacji9. 

Należy mieć na uwadze, że zaprezentowane elementy składające się na strukturę usłu-
gi handlowej mogą mieć różne znaczenie w zależności od typu jednostki handlowej oraz 
przyjętej przez nią strategii działania. Wzajemne relacje między elementami materialnymi 
oraz niematerialnymi będą różne zależnie od tego, czy usługa handlowa będzie świadczona  
np. przez butik czy też przez sklep dyskontowy. 

Bardzo ważne dla jednostki handlowej określenie stopnia unifikacji struktury usługi 
czy też jej dyferencjacji w zależności od grup nabywców. Prowadzi to do wyróżnienia 
dwóch odmiennych podejść do kształtowania usługi: standaryzacji oraz personalizacji10. 
Usługa standardowa jest adresowana do klienta masowego i przejawia się w zapewnianiu 
możliwie najbardziej zbliżonego poziomu usługi dla każdego z nich, w przeciwieństwie do 
drugiego typu usługi, w którego ramach odmienne traktowanie każdego klienta prowadzi do 

5  M. Sullivan, D. Adcock, Retail Marketing, Thomson Learning EMEA, London 2002, s. 141.
6  S.K. Koering, E-Scapes: The Electronic Physical Environment and Service Tangibility, „Psychology & Marketing” 2003, 
Vol. 20, No 2, s. 152.
7  M. Sullivan, D. Adcock, Retail Marketing, jw., s. 149.
8  Ch. Yoo, J. Park, D.J. Maclnnis, Effect of Store Characteristics and in-Store Emotional Experience on Store Attitude, „Journal 
of Business Research” 1998, No 42, s. 254.
9  K.B. Galiano, J. Hathcote, Customer Expectations and Perceptions of Service Quality in Retail Apparel Specialty Stores, 
„Journal of Services Marketing” 1994, Vol. 8, No 1, s. 62.
10  J. Kudła, K. Opolski, Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 
2006, s. 22.
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zróżnicowanego kształtowania usługi11. Problem stopnia spersonalizowania usługi jest jed-
nym z głównych problemów na etapie jej projektowania. Powszechnie uważa się bowiem, 
że usługa dopasowana do indywidualnych potrzeb nabywcy jest uważana za lepszą od usłu-
gi masowej12. Biorąc jednak pod uwagę negatywne konsekwencje personalizacji, wydaje 
się, że nie we wszystkich typach jednostek handlowych takie podejście może prowadzić do 
lepszej oceny usługi. Do głównych jej wad zalicza się trudność w zapewnieniu odpowied-
niego poziomu efektywności, albowiem każdorazowe dostosowywanie zakresu świadczonej 
usługi do indywidualnych potrzeb nabywcy jest wysoce kosztowne. Owe koszty wynikają 
głównie z faktu, że personalizowanie usługi jest przede wszystkim oparte na zatrudnionym 
personelu, są to więc usługi, w których występuje co najmniej średnia, a najczęściej wysoka 
liczba kontaktów między personelem a klientami w procesie ich świadczenia13. Duża liczba 
zatrudnionych pracowników może z jednej strony prowadzić do powstawania częstych kon-
fliktów z nabywcami14, z drugiej natomiast, biorąc pod uwagę trudność ujednolicenia zacho-
wań pracowników, trudno przewidzieć, w jaki sposób usługa będzie świadczona15. Podkreśla 
się fakt istnienia swego rodzaju substytucyjności między personalizacją usługi a przewidy-
walnością jej świadczenia. Przewidywalność jest przy tym bardzo często traktowana jako 
mająca większy wpływ na ocenę usługi niż stopień jej dopasowania do oczekiwań nabywcy. 
Nabywcy bowiem wysoce cenią wiedzę, w jaki sposób usługa będzie dla nich świadczona, 
a możliwość wystąpienia pewnych niespodziewanych sytuacji powoduje na ogół negatywne 
reakcje16. Dzieje się tak w przypadku usług, których przebieg jest nabywcom stosunkowo 
dobrze znany, a ich zaangażowanie podczas jej świadczenia jest niewielkie17. Wówczas każ-
de wyłamanie z przyjętego założenia, np. zbyt długa rozmowa z klientem wydłużająca czas 
obsługi, może prowadzić do negatywnej oceny usługi. 

Wydaje się, że przedsiębiorstwa handlowe, głównie sieci handlowe działające w sektorze 
FMCG, dążą do standaryzacji usługi handlowej. Biorąc pod uwagę masowy charakter takiej 
usługi, powodujący, że jej świadczenie powinno przebiegać zgodnie z przyjętym założe-
niem, przy równoczesnej konieczności zapewnienia wysokiej efektywności18, można stwier-
dzić, że zakres personifikacji powinien się znajdować na najniższym poziomie i ograniczyć 
jedynie do uprzejmości personelu, natomiast w swej istocie usługa ta powinna być standar-
dowa19. Należy jednak pamiętać, że pełna standaryzacja usługi jest praktycznie niemożli-
wa. Standaryzację można jedynie podnosić poprzez, najczęściej stosowane, zastępowanie 
pracowników urządzeniami, usprawnianie pracy pracowników oraz łączenie tych dwóch 
metod20. Sposobem na ograniczenie personifikacji usługi handlowej, przy równoczesnym 
zapewnieniu efektywności jej świadczenia, jest przyjęcie przez jednostkę handlową formuły 
sprzedaży samoobsługowej. Wysoka efektywność samoobsługi wynika głównie ze znacz-

11  G.L. Shostack, Service Positioning Through Structural Change, „Journal of Marketing” 1987, Vol. 51, January, s. 35.
12  C.F. Surprenant, M.R. Solomon, Predictability and Personalization in the Service Encounter, „Journal of Marketing” 1987, 
Vol. 51, April, s. 86.
13  M. Sullivan, D. Adcock, Retail Marketing, jw., s. 148–149.
14  Owe konflikty mogą wynikać również z tego, że personalizowanie usługi wymaga większego zaangażowania nabywców  
w proces jej świadczenia — zob. S. Fliess, M. Kleinaltenkamp, Blueprinting the Service Company. Managing Service Process 
Efficiently, „Journal of Business Research” 2004, No 57, s. 393.
15  G.L. Shostack, Designing Services that Deliver, „Harvard Business Review” 1984, January–February, s. 136.
16  Ch.H. Lovelock, Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights, „Journal of Marketing” 1983, Vol. 47, Summer, 
s. 16.
17  M.R. Solomon, C. Surprenant, J.A. Czepiel, E.G. Gutman, A Role Theory Perspective on Dyadic Interactions: The Service 
Encounter, „Journal of Marketing” 1985, Vol. 49, Winter, s. 107.
18  T. Levitt, The Industrialization of Service, „Harvard Business Review” 1976, September–October, s. 65.
19  C.F. Surprenant, M.R. Solomon, Predictability..., jw., s. 86.
20  T. Levitt, The Industrialization…, jw., s. 66–68.
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nego zmniejszenia kosztów osobowych w przedsiębiorstwie handlowym oraz umożliwienia 
obsługi znacznej liczby klientów w określonym czasie.

Jakość usługi handlowej

Jakość usługi opiera się na trzech elementach: jakości technicznej, jakości funkcjonalnej 
oraz wizerunku korporacji21 (rys. 2). 

Jakość techniczna odnosi się do oceny usługi, którą klient otrzymał, jest to więc jakość 
efektu pracy usługodawcy. Jakość ta może być oceniona dopiero po zakończeniu proce-
su świadczenia usługi22. Biorąc pod uwagę, że, jak wspomniano, efekt świadczenia usługi 
handlowej jest materialny, powoduje to, iż ocenę jakości technicznej nabywcy dokonują na 
podstawie w miarę obiektywnych kryteriów23. 

Jakość funkcjonalna obejmuje wszelkie działania mające doprowadzić do efektu świad-
czenia usługi handlowej, odnosi się więc do oceny procesu świadczenia usługi. W takim 
rozumieniu jest to m.in. jakość interakcji między usługodawcą a usługobiorcą. Jakość ta jest 
oceniana przez nabywców bardzo subiektywnie i trudna do pełnego zestandaryzowania24. 
Przy ocenie jakości funkcjonalnej usługi ma duże znaczenie również otoczenie, w którym 
określona usługa jest świadczona — elementy wystroju pomieszczenia, wygląd wykorzysty-
wanych urządzeń czy materiałów25. 

21  Ch. Grönroos, A Service Quality Model and Its Marketing Implications, „European Journal of Marketing” 1984, Vol. 18, 
No 4, s. 38–39.
22  Ch. Grönroos, K. Ojasalo, Service Productivity. Towards a Conceptualization of the Transformation of Inputs into Economic 
Results in Services, „Journal of Business Research” 2004, No 57, s. 418.
23  Ch. Grönroos, Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management Approach, John Wiley & Sons, 
West Sussex 2005, s. 63.
24  M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004, s. 28.
25  A. Reimer, R. Kuehn, The Impact of Servicescape on Quality Perception, „European Journal of Marketing” 2005, Vol. 39,  
No 7/8, s. 786.

Rys. 2. Elementy jakości usługi

Ź r ó d ł o: Ch. Grönroos, Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management Approach, 
John Wiley & Sons, West Sussex 2005, s. 63.
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Analizując pojęcia jakości technicznej i funkcjonalnej można stwierdzić, że odpowiadają 
one wyróżnieniu w ramach struktury usługi procesu jej świadczenia oraz efektu. 

Trzeci element jakości usługi — wizerunek korporacji — jest odbiciem percepcji 
usługodawcy przez usługobiorców, budowanej na podstawie powtarzających się kontaktów  
z konkretnym usługodawcą26. W przypadku kontaktów z konkretną firmą usługową na wize-
runek składają się więc jakość techniczna i jakość funkcjonalna27. Wizerunek korporacji jest 
traktowany jako swego rodzaju filtr w ocenie jakości usługi. Niedociągnięcia w jakości usłu-
gi zarówno technicznej, jak i funkcjonalnej nie będą wpływały istotnie na całościową ocenę 
firmy usługowej, która jest dobrze oceniana przez nabywców, ale te same mankamenty ja-
kościowe w firmie o złej reputacji mogą być wyolbrzymiane. Usługodawca o bardzo pozy-
tywnym wizerunku może go zniszczyć, dopuszczając się istotnych uchybień jakościowych. 
Można więc stwierdzić, że wizerunek wynika z poziomu jakości technicznej i funkcjonalnej, 
ale wzmacniającym lub osłabiającym ich wpływ na całościową jakość usługi. 

Koncepcja oceniania usługi na podstawie omówionych trzech obszarów pozwala na 
stwierdzenie, że wiele elementów jakości usługi, głównie jakości funkcjonalnej, jest oce-
niana subiektywnie przez nabywców oraz trudna do oparcia na określonych obiektywnych 
normach. Trudność obiektywnej oceny jakości usługi potęgują ponadto specyficzne cechy 
usług, w tym usługi handlowej, takie jak: heterogeniczność, równoczesność konsump-
cji ze świadczeniem, brak możliwości składowania, a przede wszystkim niematerialność. 
Powoduje to, że główny ciężar oceny jakości usługi powinien być pozostawiony ich nabyw-
com. Dlatego jakość usługi jest określana jako ogół cech i właściwości usługi decydujących 
o zdolności usługi do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb klientów28 lub 
jako zdolność organizacji do zaspokajania oczekiwań klienta czy wykraczania poza te ocze-
kiwania, same natomiast oczekiwania są definiowane jako coś, co powinien zaoferować 
usługobiorca29.

W przypadku usług często wykorzystuje się koncepcję postrzeganej (czyli widzianej 
oczyma nabywcy i przez niego ocenianej) jakości30. Jest ona definiowana jako odczucia 
klienta związane z jakością określonej usługi lub jako osąd lub nastawienie (klienta) w sto-
sunku do usługi31. Jakość jest więc postrzegana jako subiektywny konstrukt, gdyż bazuje na 
ocenach nabywców i w związku z tym jest przeciwieństwem jakości obiektywnej, rozumia-
nej jako wyznaczona na podstawie mierzalnych oraz weryfikowalnych cech zgodność dane-
go obiektu z idealnym standardem32. Podstawą do określania postrzeganej jakości usługi jest 
kontinuum, na którego jednym końcu znajduje się jakość nie do zaakceptowania, na drugim 
natomiast jakość idealna. Konsumenci w tych granicach dokonują subiektywnej oceny jako-
ści, określanej mianem jakości akceptowalnej33. 

Zdefiniowanie obszaru wyznaczania poziomu jakości postrzeganej nie daje jednak 
odpowiedzi, w jaki sposób nabywcy ową jakość szacują. Wydaje się, że ten problem jest 

26  Ch. Grönroos, The Perceived Service Quality Concept – A Mistake?, „Managing Service Quality” 2001, Vol. 11, No 3, s. 151.
27  N. Seth, S.G. Deshmukh, P. Vrat, Service Quality Models: A Review, „International Journal of Quality & Reliability 
Management” 2005, Vol. 22, No 9, s. 916.
28  P. Stodulny, Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2006, s. 32.
29  A. Gilmore, Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006, s. 29.
30  D.A. Garvin, Competing on the Eight Dimensions of Quality, „Harvard Business Review” 1987, November–December,  
s. 107.
31  A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L.L. Berry, SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of 
Service Quality, „Journal of Retailing” 1988, Vol. 64, No 1, s. 15.
32  V.A. Zeithaml, Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means — End Model and Synthesis of Evidence, 
„Journal of Marketing” 1988, Vol. 52, July, s. 4.
33  A. Ghobadian, S. Speller, M. Jones, Service Quality. Concepts and Models, „International Journal of Quality and Reliability 
Management” 1994, Vol. 11, No 9, s. 49. 
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przekonująco wyjaśniony w tzw. koncepcji luki34. Według tej koncepcji jakość postrzegana 
jest oceniana przez nabywców na podstawie porównanie swoich oczekiwań w stosunku do 
usługi przed jej świadczeniem z jej oceną dokonaną w trakcie oraz po dostarczeniu usługi35. 
Różnica między tymi dwoma kategoriami tworzy tzw. lukę. Koncepcja ta opiera się przede 
wszystkim na niematerialności jako jednej z cech usługi. Konsument, nie mogąc ocenić 
usługi przed jej świadczeniem, buduje pewne wyobrażenia na temat tego, jak owa usługa 
powinna wyglądać (zatem koncepcja ta zakłada, że nabywca usługi ma zawsze określone 
wyobrażenie na jej temat36). Następnie, nabywając określoną usługę, konfrontuje owe wy-
obrażenia z rzeczywistym procesem świadczenia usługi oraz uzyskanymi efektami. Stąd 
też omawiane podejście opiera się na wyznaczeniu, na ile świadczona usługa odbiega, in 
plus lub in minus, od oczekiwań klientów37, zatem wskazuje wielkość oraz kierunek różnicy 
występującej między oczekiwaniami a jej oceną. Klienci, porównując swoje oczekiwania 
co do jakości usługi z jakością dostarczonej usługi, mogą dokonać trzech ocen38. Kiedy po-
ziom świadczenia usługi przekracza oczekiwania, klient dokonuje pozytywnej oceny usługi. 
Zgodność między poziomem świadczenia usługi a oczekiwaniami pozwala ocenić jakość 
usługi jako akceptowalną. Natomiast niesprostanie oczekiwaniom klienta skutkuje oceną 
negatywną. 

Według koncepcji luki usługa ma odpowiednią jakość, jeśli została świadczona co naj-
mniej zgodnie z oczekiwaniami klienta39. 

Można przyjąć, że przy wysokim poziomie konkurencyjności między jednostkami han-
dlowymi, kształtowanie jakości na poziomie ocenianym przez nabywców negatywnie może 
doprowadzić do eliminacji przedsiębiorstwa z rynku40. Zatem warunkiem koniecznym do 
utrzymywania konkurencyjności jest co najmniej zlikwidowanie negatywnej luki między 
oczekiwaniami a oceną. Konieczne jest takie działanie, które doprowadzi do dostarczania 
usługi na wyższym poziomie niż oczekiwany. W tym przypadku usługodawca nie powinien 
się jednak kierować zasadą maksymalizacji, ponieważ ciągłe podnoszenie jakości usługi 
może doprowadzić do tak wysokich kosztów, że opłacalność świadczenia takiej usługi bę-
dzie wątpliwa. Ponadto, zbyt wysoka jakość może być traktowana przez nabywców jako 
zbyteczna, co może również skutkować odbiorem ceny takiej usługi jako nieuzasadnienie 
wysokiej. Można więc stwierdzić, że główna zasada kształtowania jakości usługi powinna 
być oparta na optymalizacji relacji między oczekiwaniami a oceną. Bazując na takim zało-
żeniu, minimalny poziom jakości wyznacza sytuacja równości oceny z oczekiwaniami. Taki 
poziom jakości, mimo iż dopuszczalny, nie może być jednak uznany za oręż walki konku-
rencyjnej, gdyż nie stanowi podstawy do kształtowania dobrej opinii o przedsiębiorstwie, 
a tym bardziej nie jest wystarczający do budowania długotrwałych, opartych na lojalności, 
relacji między usługobiorcą a usługodawcą. 

Kształtowanie jakości usługi powinno polegać na ciągłym, niewielkim przewyższaniu 
oczekiwań nabywcy. Takie działanie powoduje, że nabywca znajduje się w pozytywnie 
przez niego ocenianym stanie emocjonalnym, wynikającym z niespodziewanego przewyż-

34  N. Seth, S.G. Deshmukh, P. Vrat, Service Quality Models: A Review, „International Journal of Quality & Reliability 
Management” 2005, Vol. 22, No 9.
35  J.C. Groth, R.T. Dye, Service: Quality Guidelines for Marketers, „Managing Service Quality” 1999, Vol. 9, No 5, s. 351.
36  A. Dedeke, Service Quality: A Fulfillment — Oriented And Interactions — Centered Approach, „Managing Service Quality” 
2003, Vol. 13, No 4, s. 278.
37  F.A. Carrillat, F. Jaramillo, J.P. Mulki, The Validity of the SERVQUAL and SERVPREF Scale, „International Journal of 
Service Industry Management” 2007, Vol. 18, No 5, s. 473.
38  J. Kudła, K. Opolski, Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych, jw., s. 33.
39  K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000, s. 205.
40  A. Ghobadian, S. Speller, M. Jones, Service…, jw., s. 50.
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szenia oczekiwań41, co daje podstawy do pozytywnej oceny jakości usługi, ale równocześnie 
naraża przedsiębiorstwo usługowe na pewne zagrożenia. Jedno jest związane z zachowania-
mi nabywców, drugie — z zachowaniami konkurentów. W obszarze zachowań nabywców 
można zauważyć dwie sytuacje. Pierwsza powstaje wtedy, kiedy elementy usługi powodu-
jące przewyższanie oczekiwań nie są przez nabywców zapamiętywane i nie stanowią dla 
nich kryterium ponownego wyboru określonego usługodawcy. Powoduje to, że wysiłki, 
również finansowe, ponoszone na tego typu działania nie odnoszą pożądanego skutku42. 
Druga sytuacja jest związana z elementami zapamiętywanymi przez nabywców. Jej nega-
tywny wpływ przejawia się tym, że ocena jakości usługi jest dokonywana w dużej mierze na 
podstawie doświadczenia. Powoduje to, że te elementy usługi, które pierwotnie przewyższa-
ją oczekiwania, przyczyniają się równocześnie do wzrostu oczekiwań, a tym samym tracą 
możliwość wpływania na pozytywną ocenę przez nabywców. Przedsiębiorstwo, chcąc tę 
pozytywną ocenę utrzymać, jest zmuszone do ciągłego wprowadzania do świadczonej usłu-
gi nowych elementów, które po pewnym czasie również są traktowane przez konsumentów 
jako normalny element usługi. Zjawisko to określane jest mianem wznoszącej spirali, w któ-
rej wyniku przedsiębiorstwo nie jest w stanie zyskownie zaspokajać oczekiwań nabywców. 
Sugerowanym sposobem ograniczenia tego zjawiska jest takie kształtowanie pierwotnych 
oczekiwań nabywców, aby były one zdecydowanie niższe od realnych możliwości przedsię-
biorstwa w obszarze budowania jakości usługi. Dawkowanie przy tym elementów podno-
szących jakość usługi powinno się odbywać w optymalnych proporcjach oraz czasie. Należy 
jednak podkreślić, że oczekiwania te nie mogą być na tyle niskie, aby jedyną konsekwencją 
była niechęć nabywców do korzystania z oferty określonego usługodawcy43. 

Drugim zagrożeniem dla skutecznego budowania jakości usługi mogą być działania 
konkurentów polegające na szybkim wprowadzaniu podobnych elementów podnoszących 
jakość usługi. Prowadzi to do tego, że elementy te tracą swój wyróżniający charakter. Zatem 
powinny być one w prowadzane w tych obszarach, które nie mogą być szybko i łatwo sko-
piowane przez rywali rynkowych44.

Summary

In the process of providing a trade service, an important role is played by tangible ele-
ments. Their role is visible both in the process of providing thereof and in the fact that  
an effect of the process is also tangible goods. The features of the very trade service, such as 
heterogeneity, simultaneousness of service consumption with provision thereof, lack of pos-
sibility to store and, first of all, intangible nature, cause that the main burden of assessment 
of quality of the service should be left to purchasers thereof. Therefore, in case of services, 
there are often used the concept of perceived quality. This quality is defined as customer’s 
feelings connected with quality of a definite service or as a customer’s opinion on or attitude 
towards the service.

41  V.A. Zeithaml, M.J. Bitner, D.D. Gremler, Services Marketing. Integrating Customer Focus across the Firm, McGraw-Hill 
International Edition, London 2006, s. 77.
42  R.T. Rust, R.L. Oliver, Should We Delight Customer, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2000, Vol. 28, No 1, 
s. 88.
43  Ch. Grönroos, Service Management and Marketing…, jw., s.99.
44  V.A. Zeithaml, M.J. Bitner, D.D. Gremler, Services…, jw., s. 78.
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Резюме

В процессе предоставления торговой услуги существенное значение имеют ма-
териальные элементы. Их роль заметна как в процессе предоставления услуги, так  
и в факте, что эффектом того процесса являются также материальные блага. Свойства 
самой торговой услуги, такие как гетерогенность, одновременность потребления  
с предоставлением, отсутствие возможности складировать и, прежде всего, нематери-
альный характер, приводят к тому, что основное бремя оценки качества услуги долж-
но быть оставлено за покупателями услуг. И потому в случае услуг часто используют 
концепцию воспринимаемого качества. Это качество определяют как ощущения кли-
ента, связанные с качеством определенной услуги, или как мнение клиента об услуге 
или отношение к ней.

WŁADYSŁAW SZCZEPANKIEWICZ
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Handel w zarządzaniu łańcuchem dostaw opartym na popycie

Handel w kształtowaniu relacji w łańcuchach dostaw 

Rynek jest to zespół sprzężonych elementów, gdzie istotne znaczenie mają kupujący  
i sprzedający, którzy w warunkach swobodnego wyboru kontrahenta i nieograniczonego 
prawa zawierania transakcji podejmują współzależne decyzje kształtujące relacje między 
wzajemną wyceną przedmiotu transakcji i ich pieniężnego ekwiwalentu wyrażonego w ce-
nie. 

System rynkowy można zdefiniować jako ogół stosunków wymiennych między sprzeda-
jącymi, oferującymi do sprzedaży towary i usługi (reprezentującymi podaż), a kupującymi, 
zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone towary i usługi poparte środkami płatniczymi 
(funduszem nabywczym), w których wyniku dochodzi do zawierania transakcji wymien-
nych. Zgodnie z tą definicją na rynku istnieją podmioty rynkowe (sprzedający i kupujący) 
oraz przedmioty rynkowe (towary, usługi i ujawnione na rynku potrzeby), które są ze sobą 
powiązane siecią relacji (stosunki rynkowe). Bezpośrednie relacje między elementami rynku 
należy uzupełnić o sprzężenia o charakterze wtórnym. Przykładem takiego sprzężenia może 
być potrzeba przepływów fizycznych dóbr i usług (transport, magazynowanie). Wtórność 
oznacza, że jej cechy ilościowe i jakościowe wynikają z „relacji pierwszego rzędu”, np. mię-
dzy podstawowymi elementami układu kupujący–sprzedający. Relacje ilościowe wynikają 
przede wszystkim ze zmian w sferze podaży dóbr i usług, w sferze elementów kształtujących 
popyt oraz ich przełożenia na wzrost lub spadek przepływów fizycznych.

Podstawowymi procesami na rynku są: procesy zasileniowe (strumienie dóbr i usług, 
strumienie finansowe) oraz procesy informacyjne i sterownicze, tj. narzędzia komunikacji 
z elementami układu (promocja, zamówienia, oferty), uwarunkowania prawno-administra-
cyjne, sprawozdania. 

Istotną cechą dynamicznego systemu rynkowego jest jego właściwość adaptacyjna, czyli 
przystosowanie do zmian wynikających z otoczenia, i struktura systemu wyrażającego się  
w określaniu zmienności parametrów relacji. Przebieg popytu na poszczególnych poziomach 


