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Paweł SMOLNIK 

PROBLEMY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

BRANŻY PRZESYŁEK KURIERSKICH, EKSPRESOWYCH I PACZKOWYCH (KEP)  

 

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie problematyki logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwach branży KEP.  

W logistycznej obsłudze klienta najważniejsza jest zgodność zamówionej usługi, czas oraz jakość jej wykonania. Dlatego stwo-

rzona została polityka logistycznej obsługi klienta, której celem jest budowanie pozytywnej relacji z klientem. Taka koncepcja 

jest w dużej mierze realizowana w przedsiębiorstwach branży KEP. W artykule dokonano analizy obsługi klienta w wybranych 

przedsiębiorstwach. Zostały zaprezentowane różne czynniki wpływające na jakość i zadowolenie klienta.  

 

WSTĘP 

Dobra obsługa klienta jest nierzadko kluczem do sukcesu firmy. 
Do cech dobrej obsługi należą: kompletność realizowanej dostawy, 
krótki czas realizacji dostawy, możliwość zaspokajania specjalnych 
żądań, system sprawnej komunikacji i informacji, bezproblemowa 
obsługa, a także precyzja i szybkie usuwanie błędów.[1, s.10] 

Rynek usług KEP jest jednym z najdynamiczniej rozwijających 
się rynków branżowych w Polsce i na świecie. Usługi ekspresowe 
charakteryzuje specyficzna wartość dodana, którą tworzą sposób 
ich wykonania oraz związane z nimi zobowiązania usługodawcy 
wobec klienta-m.in. wykonywanie usługi „od drzwi do drzwi”, śle-
dzenie przebiegu realizacji usługi i określony z góry termin doręcze-
nia. Trzon usług oferowanych przez operatorów na rynku KEP 
tworzą usługi kurierskie, ekspresowe i paczkowe. Głównymi ele-
mentami różnicującymi ofertę usług poszczególnych podmiotów 
rynku KEP są: czas dostaw przesyłki do odbiorcy, zasięg działań 
operatora, obsługiwane obszary działalności gospodarczej i wyko-
rzystywane gałęzie transportu.[2, s.2-4] 

1. ROZWÓJ USŁUG LOGISTYCZNYCH W POLSCE  

1.1. Rynek branży KEP w Polsce 

Polski rynek KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych  i pacz-
kowych) w 2015 r. wzrósł o 10% osiągając wartość 4,5 mld zł. W 
tym roku wzrost będzie jeszcze większy, bo o 14%, a wartość rynku 
osiągnie 5,1 mld zł – szacują eksperci firmy doradczej PwC w ra-
porcie „Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspre-
sowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 roku”. 

Według danych z raportu PwC „Perspektywy wzrostu rynku 
przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce 
do 2018 roku” na wzrost poziomu przychodów na polskim rynku 
KEP w latach 2011-2015 wpływały przede wszystkim ogólny rozwój 
gospodarczy Polski, a także większy niż dotychczas eksport 
(szczególnie do krajów europejskich) oraz branża e-commerce, 
generująca coraz większą liczbę przesyłek. Całkowita wartość 
szacowanych przychodów na polskim rynku KEP wyniosła w 2015 
roku 4,5 mld złotych i była o 32% wyższa niż w 2011 r. Większą 
dynamiką wzrostu przychodów cechowały się usługi międzynaro-
dowe (szczególnie ekonomiczne) niż usługi krajowe. Powodem był 
znaczący wzrost wolumenu międzynarodowego oraz panująca na 
rynku krajowym presja cenowa. 

W 2015 r. segment B2B stanowił 55% przychodu oraz 45% wo-
lumenu całego rynku KEP (w 2011 r. wskaźniki te były na poziomie 
odpowiednio 60% i 54%). Z kolei segment B2C stanowi obecnie 
35% przychodu oraz 46% wolumenu tego rynku (w 2011 r. odpo-
wiednio 28% i 37%). Ostatni segment, C2X (przesyłki nadane przez 
osoby prywatne) w 2015 r. stanowił 10% przychodów i 8% wolume-
nu rynku KEP w Polsce (w 2011 odpowiednio 12% i 9%). 

Eksperci PwC zwracają uwagę, że rok 2015 był kolejnym ro-
kiem, kiedy liczba przesyłek nadawanych do lub przez osoby pry-
watne przekroczyła połowę wolumenu całego rynku krajowych 
paczek – w minionym roku wyniosła 56%, podczas gdy w 2011 r. 
była na poziomie 47%. Największy wpływ na zmianę tej struktury 
miał coraz szybciej rozwijający się rynek e-commerce, generujący 
dużo większą liczbę przesyłek do osób prywatnych, lub nadawa-
nych przez te osoby.[3, s.1] 

Stały rozwój tej branży wpływa także pozytywnie na rozwój 
państwa, w którym działa. Mowa tu nie tylko o inwestycjach w no-
woczesne budynki, maszyny i całą infrastrukturę, ale także o nowe 
miejsca pracy, począwszy od wysoko wykwalifikowanych specjali-
stów zajmujących wysokie stanowiska, aż po szeregowych pracow-
ników. Istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstw ma także konkuren-
cja, która daje klientom duży wybór, komu powierzyć dostarczenie 
towaru. Wyróżnić tu można dwa podziały różnicujące usługi ze 
względu na czas i zasięg dostawy. Do pierwszego możemy wliczyć 
dostawę: 
– natychmiastową (immediate) - popularna wśród kurierów miej-

skich, 
– tego samego dnia (same day) - usługa ekspresowa, której czas 

dostawy waha się od 4-6 godzin,  
– w następnym dniu roboczym (next day) - w następnym dniu 

roboczym, 
– w drugim kolejnym dniu roboczym (second day) - w kolejnym 

dniu roboczym, stosowana raczej do przesyłek zagranicznych, 
– nocną (overnight) - pilne przesyłki, dostarczane między godziną 

10, a 12 następnego dnia, 
– w godzinach nocnych (innight )- są najbardziej wymagające i 

dostarczane w godzinach nocnych . 
Drugim podziałem jest usługa zróżnicowana na zasięg dosta-

wy, gdzie wyróżnić możemy: 
– usługi lokalne (local services) - realizowane przez samochody 

dostawcze, motocykle, rowery na terenie określonego rejonu, 
– usługi regionalne (regional services) - tutaj mamy do czynienia z 

zasięgiem wojewódzkim, 
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– usługi krajowe (domestic services) - wykorzystanie standardo-
wych dostaw na terenie danego kraju, 

– usługi europejskie (European wide services) - realizowane w 
oparciu o najniższe stawki transportowe, 

– usługi globalne, międzykontynentalne (intercontinental services) 
- tutaj rozpatruje się możliwości przewozowe danych kontynen-
tów biorących udział w procesie transportowym. [4, s. 5] 
Należy pamiętać, że oba podziały są brane pod uwagę przy 

ustalaniu ceny transportu paczki, dlatego że od nich zależy stopień 
zaangażowania danego podmiotu zajmującego się przesyłaniem 
towarów. 

Charakterystyka wybranych przedsiębiorstw branży KEP w 
Polsce 

Obecnie w kraju mamy 294 operatorów pocztowych. Dla po-
równania w 2000 r. funkcjonowało ich 21. Nie wszyscy są jednak 
aktywni. Usługi pocztowe realizuje bowiem 165 plus jeden operator 
wyznaczony, czyli Poczta Polska. To zresztą już jedyna na krajo-
wym rynku firma ze 100-proc. polskim kapitałem państwowym. 
Reszta to operatorzy mający prywatnych właścicieli różnego pocho-
dzenia. Grupa Integer.pl ma złożoną strukturę kapitałową: 30 proc. 
akcji ma spółka A&R Investemts zarejestrowana na Malcie, po 5 
proc. jest w rękach spółki L.S.S Holdings z siedzibą na Cyprze i 
holenderskiego AEGON, kolejne 9 proc. należy do włoskiego Gene-
rali. Do tego przejęta niedawno przez Integera Polska Grupa Pocz-
towa była dotąd zarejestrowana na Cyprze.[5, s.1] 

Branża KEP (kuriersko-ekspresowo-pocztowa) postrzegana 
jest jako obszar dynamicznych zmian, które doprowadziły do zna-
czącej poprawy jakości usług (terminowość doręczeń, brak uszko-
dzeń i zaginięć paczek). Największym wyzwaniem jest dostosowa-
nie momentu dostarczenia przesyłki do potrzeb odbiorcy. Klienci 
wolą korzystać z wyspecjalizowanych dostawców, co według re-
spondentów gwarantuje lepszą jakość i bardziej atrakcyjne ceny.[6, 
s.1]  

Konkurencja zmusza podmioty do rywalizacji między sobą o 
najlepsze kontrakty z przedsiębiorcami, a także o jak największą 
liczbę klientów indywidualnych. Podmioty te różnią się ze względu 
na wielkość i możemy tu znaleźć zarówno mikroprzedsiębiorstwa, 
jak i te duże, przeważnie o kapitale zagranicznym. Drugim kryterium 
jest podział ze względu na zasięg działalności, o czym było już 
wspomniane wcześniej. W Polsce wyróżniamy cztery główne grupy 
operatorów branży KEP: 
– przedsiębiorstwa międzynarodowe, o kapitale zagranicznym 

świadczące usługi ekspresowe, czyli: FedEx Express, DHL, 
UPS, TNT; te przedsiębiorstwa świadczą kompleksowe usługi 
logistyczne, dlatego też klienci mogą korzystać z ich usług, bez 
obaw o niekompletność wykonania usług; 

– firmy działające jedynie na terenie Europy, wymienić tu można 
przedsiębiorstwa DPD i GLS; 

– operatorzy działający na rynku krajowym, w oparciu o sieć 
placówek na terenie całej Polski, które umożliwiają łatwy kontakt 
klient-przedsiębiorstwo; tutaj wyliczyć możemy podmioty takie 
jak: K-EX; są to głównie firmy świadczące usługi kurierskie, lub 
ekspresowe, a ich klienci mają szeroką gamę usług do wyboru; 
w większości z nich jest rozbudowany system obsługi klienta, co 
związane jest ze zwiększaniem konkurencyjności; 

– ostatnią grupą są przedsiębiorstwa o zasięgu lokalnym, których 
na rynku polskim jest najwięcej; chcąc korzystać z usług tej gru-
py należy indywidualnie wyszukać odpowiednią firmę prowa-
dzącą działalność na danym terenie; cechą charakterystyczną 
związaną z zasięgiem wykonywania działań jest używanie przez 
kurierów do pracy rowerów; oczywiście nie jest to jedyna forma 
organizacji transportu, niemniej jednak jest to dość pozytywna 

cecha, która wypływa na politykę ekologii w mieście, a także 
pozwala pracownikom łączyć pasję jazdy na rowerze razem z 
pracą.[7, s. 42] 
W tym pogrupowaniu zabrakło operatorów pocztowych, czyli 

podmiotów objętych prawem pocztowym, którzy nie są w bezpo-
średniej konkurencji z wyżej wymienionymi przedsiębiorstwami. Są 
to Poczta Polska, która jest operatorem publicznym oraz inne, 
spośród których możemy wyróżnić, np. InPost. Na podstawie rapor-
tu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w roku 
2015 można wyróżnić cztery podgrupy operatorów pocztowych, 
takich jak: 
– Poczta Polska, do niedawna określana jako operator publiczny 

(określenie to zmienia ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
Pocztowe (Dz. U. Nr 0 poz. 1529), 

– 3 operatorów niepublicznych, posiadających zezwolenia, 
– 284 operatorów niepublicznych działających na podstawie 

wpisu do rejestru operatorów pocztowych, 
– 1 operator posiadający zarówno zezwolenie, jak też wpis do 

rejestru operatorów pocztowych.  
Na przestrzeni lat 2005-2014 nastąpił znaczący wzrost liczby 

operatorów alternatywnych (z 113 do 293 operatorów). W roku 2015 
liczba zarejestrowanych podmiotów zmniejszyła się do 288 z uwagi 
na znaczącą liczbę podmiotów wykreślonych z rejestru operatorów 
pocztowych. 
 

 
Rys. 1. Liczba zarejestrowanych alternatywnych operatorów pocztowych w 
latach 2005-2015 (stan na 31 grudnia każdego roku)Źródło: opracowanie 
własne UKE-Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2015 

 
Nie wszyscy zarejestrowani operatorzy podejmują działalność 

pocztową. Najwięcej działających podmiotów było w województwie 
mazowieckim (70), śląskim (15), małopolskim (14). W pozostałych 
województwach liczba działających operatorów nie przekraczała 11. 
Największy stopień wykorzystania uzyskanych wpisów do rejestru 
obserwujemy w województwach: warmińsko-mazurskim (100%), 
świętokrzyskim (80%) i mazowieckim (57%).[8] 

 

 
Rys. 2. Liczba zarejestrowanych i działających alternatywnych operatorów 
pocztowych w poszczególnych województwach w 2015 roku. Źródło: opra-
cowanie własne UKE-Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2015 
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W 2015 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 
oparciu o wyniki konkursu wyznaczył Pocztę Polską S.A. do świad-
czenia usług powszechnych w latach 2016-2025. 

Omawiając rynek KEP w Polsce skupię się na trzech firmach: 
DPD, K-EX oraz Poczcie Polskiej. 

DPD Polska (wcześniej Masterlink Express) swoją działalność 
rozpoczęła w 1991. W 1998 roku firma została kupiona przez Grupę 
Poczty Szwedzkiej. Pozwoliło to na dalszy dynamiczny rozwój, 
doskonalenie serwisu i poszerzanie zakresu oferowanych usług. W 
lipcu 2002 roku spółka została przedstawicielem DPD, dzięki czemu 
zyskała dostęp do sieci obejmującej ponad 30 krajów Europy. Za-
kupione w październiku 2002 roku 100% udziałów w Air Cargo 
Poland, pozwoliły poszerzyć wachlarz usług o działalność celną i 
spedycyjną - lotniczą, morską i drogową, a rok 2014 przyniósł zakup 
wysoko notowanej firmy kurierskiej „Siódemka”. 

Obecnie DPD posiada: 
– 2 centralne sortownie: w Strykowie koło Łodzi i w Rawie Mazo-

wieckiej 
– 4 centra sortujące (Gdańsk, Warszawa, Poznań, Gliwice) 
– 470 samochodów ciężarowych (przemierzających ok. 230 000 

km dziennie) 
– ok. 5000 kurierów 
– ok. 150 000 m2 powierzchni magazynowej.[9] 

Firma DPD stara się prowadzić politykę zrównoważonego roz-
woju. Dokłada wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom spo-
łecznym oraz wyzwaniom ekologicznym, które współczesny świat 
stawia przed każdym podmiotem biznesowym oraz publicznym.  

Jest to szczególnie ważne, ponieważ jest to firma działająca w 
branży logistycznej i transportowej, stosunkowo mocno ingeruje ona 
w równowagę środowiskową.[10]  

Istotne stają się także kwestie związane z jakością życia spo-
łeczności lokalnej, czy też pracowników zatrudnionych w firmie. 
Firma dokłada wszelkich starań, aby jej sukces przekształcał się nie 
tylko w innowacyjne rozwiązania dla samej formy, ale również w 
odpowiedzialne traktowanie całego otoczenia firmy DPD. 

Kolejna firma to K-EX. Jest ogólnopolską firmą kurierską, 
świadczącą usługi w zakresie przewozów ekspresowych i drobni-
cowych w standardzie 24h. Obecnie posiada 28 oddziałów na tere-
nie kraju, sortownię centralną w podwarszawskich Mościskach o 
pow. 14 000m2 oraz trzy podsortownie paczek – w Sosnowcu, 
Poznaniu i Łodzi, które usprawniają proces dystrybucji przesyłek i 
cały proces logistyczny, a to przekłada się na terminowość dostaw 
paczek do klientów. 

Usługi, które oferuje przedsiębiorstwo to: 
– przesyłki ekspresowe, 
– przesyłki LTL, 
– zadania na podstawie konwencji ADR, czyli przewóz materiałów 

niebezpiecznych transportem drogowym. 
Kolejny przykład to Poczta Polska, która należy do Grupy Kapi-

tałowej Poczta Polska S.A i jest jej największym członkiem. 
Jest to przedsiębiorstwo o długoletnim stażu na rynku, co wią-

że się też z dużym doświadczeniem w świadczeniu usług. W związ-
ku z tym Poczta Polska może wykorzystać swoje dotychczasowe 
osiągnięcia i doskonalić je, by na tle innych przedsiębiorstw wypaść 
jak najlepiej. W odpowiedzi na szybko zmieniające się technologie, 
Poczta Polska stara się przekształcać według aktualnych trendów, 
nie jest to jednak działanie natychmiastowe, gdyż na to potrzeba 
ogromnych środków pieniężnych. Wymusza to jednak ogromna 
konkurencja na rynku, a więc zmiany są koniecznością, by z cza-
sem przynieść pozytywne rezultaty. Starsze pokolenie klientów jest 
już przyzwyczajone do tradycyjnych metod i wystroju oddziałów 
Poczty Polskiej, natomiast chętnie reaguje na zmiany. Młodsze 
pokolenie widząc zmiany, jakie Poczta Polska poczyniła już do tej 

pory przekonuje się do przedsiębiorstwa. W ostatnich latach Poczta 
Polska przeszła szereg zmian, począwszy od zmiany logo. 

W dniu 24 lipca 2009 roku została utworzona Grupa Kapitałowa 
Poczta Polska S.A., do której należą: 
– Postdata S.A.: jej zadania to sprawne zarządzanie rozwiąza-

niami informatycznymi, zabezpieczanie sieci przed napadami 
oraz innymi nieprzewidzianymi problemami; to ona stanowi za-
plecze informatyczne dla Poczty Polskiej; 

– Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych: w ramach 
tej działalności klienci mogą skorzystać z różnego rodzaju 
ubezpieczeń majątkowych, osobowych oraz komunikacyjnych; 

– Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A.: działa na podobnej 
zasadzie, jak wyżej wymieniona; 

– Post-tel: zajmuje się działalnością marketingową, polegającą na 
prowadzeniu kampanii promocyjnych oraz nadzór nad dwutygo-
dnikiem „Poczta Polska” będącym pismem dla pracowników, o 
charakterze informacyjnym, 

– Pocztylion - Arka PTE S.A.: świadcząca usługi w zakresie dzia-
łalności opartej o OFE; 

– Bank Pocztowy S.A.: umożliwia klientom korzystanie z usług 
bankowych, głównym odbiorcą są osoby powyżej 50-go roku 
życia; jest to prowadzenie prostej bankowości, czyli rachunki 
osobiste, kredyty oraz lokaty; 

– Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z.o.o.: działanie oparte o 
sektor usług elektronicznych, stwarzających klientom nowe 
możliwości komunikacji w zakresie rozwiązywania spraw zwią-
zanych z administracją i biznesem.[11] 
Wyżej wymienione podmioty wchodzące w skład Grupy Kapita-

łowej Poczty Polskiej świadczą o tym, że przedsiębiorstwo wykonuje 
nie tylko usługi związane z przemieszczaniem paczek i listów. W 
ramach działalności przedsiębiorstwa istnieje kurier, o nazwie 
„Pocztex”. Są to typowe usługi kurierskie „ od drzwi do drzwi”, za-
równo w kraju, jak i zagranicą. Dodatkowym atutem, który również 
jest pochodną zmian przedsiębiorstwa jest fakt, iż całą usługę moż-
na załatwić za pomocą strony internetowej, nie wychodząc z domu. 
Zainteresowany klient wybiera odpowiednią zakładkę na stronie, 
wpisuje potrzebne dane, wylicza koszty przesyłki, a na końcu za-
mawia kuriera do domu, po czym wybiera dogodny dla siebie spo-
sób płatności.[12] 

Do niestandardowych usług można doliczyć możliwość prenu-
meraty prasy. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie mogą z jakiś 
powodów wychodzić z domu, a chcą mieć w swoim domu aktualną 
prasę, lub też dla osób ceniących sobie czas, gdyż jest to także 
forma zaoszczędzania czasu. Klient wybiera gazetę, którą chce 
zaprenumerować oraz datę jej dostarczenia, a następnie sposób 
płatności. 

Dodatkowo Poczta Polska posiada rozbudowaną stronę inter-
netową, która również została zmieniona, z myślą o kliencie. Za jej 
pośrednictwem można zrealizować wiele spraw związanych, np ze 
znalezieniem opisu usług, regulaminem ich świadczenia oraz do-
wiedzieć się o sposobie korzystania z usług przedsiębiorstw należą-
cych do Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Ponadto została utwo-
rzona strona zatytułowana „Biuro Prasowe”, gdzie znajdują się 
wszelakie informacje prasowe dotyczące działalności firmy. Jest to 
pewnego rodzaju reklama, gdyż umieszczane są tam artykuły z 
nowościami w przedsiębiorstwie oraz aktualne wydarzenia z życia 
firmy.[12] 

Poczta Polska jest najbardziej rozpoznawalnym podmiotem 
świadczącym usługi branży KEP. Dodatkowym atutem dla tego 
przedsiębiorstwa jest spora liczba placówek, która dla klientów jest 
dużą wygodą. Nie wiąże się to jednak z pozytywnymi rezultatami dla 
władz przedsiębiorstwa. Duża ilość placówek zwiększa znacznie 
koszty utrzymania, a remont obecnych placówek znacznie przekra-
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cza możliwości finansowe firmy. Poza przeciętnymi placówkami, 
które znacznie różnią się od siebie, Poczta Polska postanowiła 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy stali się bardziej 
wymagający i otworzyła nowy oddział, mieszczący się w Warsza-
wie. W obecnej chwili jest to placówka zrealizowana na najwyższym 
poziomie. To całkiem nowy sposób postrzegania typowej placówki 
Poczty Polskiej, a to za sprawą nowoczesnego wyglądu, jak i zasto-
sowanych tam rozwiązań. Klienci mogą w miłym otoczeniu korzy-
stać z różnego rodzaju usług, co przedstawia rysunek 3. 
 

 
Rys. 3. Oddział Poczty Polskiej z uwzględnieniem jego wielofunk-
cyjności. Źródło:http://media.poczta-polska.pl/presskit/6926  
(odczyt28.09.2016) 
 

Ogromne perspektywy na rynku, głównie dzięki dynamicznemu 
rozwojowi e-commerce powodują, że konkurencja wśród operato-
rów się zaostrza. Obecnie do 10 największych, wśród których jest 
Poczta Polska należy 86,44 proc. udziałów pod względem ilości i 
95,11 proc. udziałów pod względem wartości rynku usług kurier-
skich. 

 
Liderem pod względem ilości obsłużonych przesyłek jest DPD. 

Firma posiada 29 proc. udziałów w rynku kurierskim. Drugim gra-
czem jest Poczta Polska obsługująca już prawie jedna piątą rynku. 
Trzecie miejsce z udziałami na poziomie 14 proc. zajmuje UPS, 
czwarte DHL – 12 proc., a wielka piątkę zamyka GLS mający 10 
proc. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda pod względem wartości rynku. 
Głównym graczem, podobnie jak w przypadku liczby dostarczanych 
przesyłek kurierskich, jest DPD. Ma 26 proc. udziałów w tym seg-
mencie. Drugie miejsce należy do UPS z 18 proc. udziałów. Trzecim 
graczem pozostaje DHL odpowiadający za 17 proc. rynku, a czwar-
tym Poczta mająca 15 proc. udziałów. Piąte miejsce zajmuje GLS z 
8 proc. udziałów.[13] 

1.2. Analiza obsługi klienta  

Strony internetowe stwarzają ogromne możliwości dla przed-
siębiorstwa w kreowaniu wizerunku, budowaniu pozytywnej relacji z 
klientem, a także poprzez stronę internetową klienci mogą załatwić 
wiele ważnych spraw. Dlatego też, witryny powinny być stworzone z 
najwyższą starannością, by klienci mogli sprawnie z nich korzystać. 
Ważna jest nie tylko estetyka, ale także i funkcjonalność strony. Na 
nic może zdać się idealnie zaprojektowana strona internetowa, gdy 
brak jest na niej podstawowych informacji. Tak samo jest w przy-
padku strony nieatrakcyjnej wizualnie, ale zawierającej wiele infor-
macji. Brzydki wygląd strony może skutecznie zniechęcić do korzy-
stania z niej. 

Obsługa klienta to cztery podstawowe elementy: wygoda, czas, 
komunikacja oraz niezawodność. Każdy element z osobna jest 
ważny, ale przy zapewnieniu wszystkich z nich, przedsiębiorstwo 
może odnieść sukces w utrzymaniu wysokiego poziomu obsługi 
klienta. Biorąc pod uwagę styl życia ówczesnych konsumentów, 
przy konstruowaniu polityki obsługi klienta, przedsiębiorstwo powin-
no brać pod uwagę przede wszystkim czas i wygodę. Jest to uza-
sadnione tym, że ludzie wiecznie są zabiegani i dążą do tego, by 
wszystko było zrealizowane w jak najprostszy sposób. Szybkość i 
prostota są dla ówczesnych klientów bardzo ważne. Dlatego też 
wygoda jako czynnik obsługi klienta staje się pożądaną cechą przez 
klientów. 

Wysoko rozwinięta konkurencja rynkowa zmusza przedsiębior-
stwa do oferowania najwyższej jakości oraz różnorodności usług. 
Nie chodzi tu tylko o przedsiębiorstwa branży KEP. Podobną ten-
dencję można zauważyć we wszystkich innych branżach. Jest to 
najbardziej zauważalne w przedsiębiorstwach oferujących różnego 
rodzaju usługi, gdyż od poziomu obsługi klienta w głównej mierze 
zależy wybór usługodawcy. Zauważyć można, że firmy coraz więcej 
uwagi poświęcają tworzeniu właściwej polityki obsługi klienta. Po-
twierdzeniem może być stale rosnący poziom zadowolenia polskich 
konsumentów z jakości obsługi klienta. 

2. WYNIKI ANALIZY 

Dokonując analizy rynku KEP, można wysnuć następujący 
wniosek - jest to rynek stwarzający duże możliwości w konstruowa-
niu właściwej polityki obsługi klienta. Tak więc, przedsiębiorstwa 
kurierskie poza najlepiej wykonywanymi usługami podstawowymi, 
które wskazują na rodzaj wykonywanej działalności, powinny wy-
chodzić naprzeciw klientom, stwarzając ofertę usług dodatkowych. 
Ma to na celu zwiększenie konkurencyjności, poprzez rozszerzanie 
ofert, ale także podniesieniu poziomu obsługi klientów. Przedsię-
biorstwo, które ma szeroką ofertę usług przyciągnie do siebie wielu 
klientów, którzy szukają kompleksowej obsługi. Właśnie tacy klienci 
zostaną z firmą na dłużej, gdyż zapewni ona właściwą satysfakcję z 
obsługi. Zadowolenie klientów wynika nie tylko z profesjonalnej i 
szybkiej obsługi, ale także z właściwego wyboru usługi. Są tacy 
klienci, którzy wymagają już nie tylko „przetransportowania” powie-
rzonej paczki, ale także kompleksowej usługi. 

Taką firmą, która oferuje kompleksowe wykonanie usługi wyda-
je się być przedsiębiorstwo kurierskie DPD Polska. Jest to wniosek, 
który można przyjąć, po analizie oferowanych przez nią usług, 
zamieszczonych na stronie internetowej. Wydaje się, iż potencjalny 
klient mógłby wysoko ocenić jakość obsługi klienta na podstawie 
ilości oferowanych usług. DPD oferuje znaczne udogodnienia, które 
nie tylko podnoszą jakość usług, ale też zwiększają bezpieczeństwo 
powierzonej paczki. Klienci nie muszą się bać o przesyłane przez 
nich dobro, gdyż mogą liczyć na to, że standardy określone w firmie 
nie pozwalają na złe obchodzenie się z paczką. Gdy klient wysyła 
wartościowe dobro, może zaistnieć podstawa do utraty tego dobra.  
W takiej sytuacji wybiera opcję dodatkową do przesyłki, a mianowi-
cie jej ubezpieczenie. Gwarantuje to dodatkową ochronę oraz w 
razie ewentualnych zdarzeń uprawnia do wypłaty odszkodowania, w 
kwocie ustalonej w regulaminie usługi. Często zdarza się tak, że 
klienci są niedyspozycyjni w ciągu tygodnia, dlatego też z myślą o 
nich powstała usługa „doręczenie w soboty, niedzielę oraz święta”. 
Jest to znaczne udogodnienie, gdyż przedsiębiorstwo może zyskać 
nowych klientów', zrażonych koniecznością korzystania z niedogod-
nych usług konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Usługa ta znacznie 
podnosi poziom obsługi klienta, gdyż wychodzi naprzeciw nawet 
najbardziej wymagającym z nich. DPD oferuje również przesyłki 
ekspresowe, czyli dedykowane dla osób potrzebujących zamówiony 

http://media.poczta-polska.pl/presskit/6926
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produkt w najkrótszym możliwym terminie. Często zdarza się tak, że 
dana rzecz jest niezbędna do dalszych działań, dlatego też ważne 
jest doręczenie jej w najkrótszym czasie. Taką możliwość daje 
korzystanie z usługi „doręczenie tego samego dnia”. 

K-EX poza podstawowymi usługami kurierskimi może zaofero-
wać swoim klientom kilka usług, które są dla firmy szansą na poko-
nanie konkurencji. Jak już było wcześniej wspomniane, przedsię-
biorstwo to oferuje możliwość nadania przesyłki w salonikach pra-
sowych Kolporter. Może to być dużym plusem, gdyż taka możliwość 
sprzyja rozszerzaniu grona klientów korzystających z usług tego 
przedsiębiorstwa. Dobra lokalizacja tych sklepów może zachęcić do 
skorzystania z usług K-EX. Inną usługą, która wyróżnia K-EX od 
DPD i Poczty Polskiej jest możliwość nadania towarów niebez-
piecznych. Jest to oparte na konwencji ADR, która opisuje warunki 
przewozu towarów niebezpiecznych transportem samochodowym. 
Wymaga to odpowiedniego zaangażowania pracowników, jak i 
środków transportu, gdyż do tego typu usług są stosowane inne 
przepisy prawa. Przedsiębiorstwa realizujące transport ładunków 
niebezpiecznych muszą zatrudniać wykwalifikowanych i wyspecjali-
zowanych w tej dziedzinie pracowników. Ważne jest, by posiadane 
środki transportu były odpowiednio ku temu przystosowane. Ta 
usługa jest częściej dedykowana innym przedsiębiorstwom chcą-
cym przetransportować swój towar, a nie klientom indywidualnym. 
Nie mniej jednak możliwość skorzystania z tej usługi wyróżnia firmę 
K-EX na tle innych przedsiębiorstw KEP. 

Przyglądając się działalności Poczty Polskiej należy uzmysło-
wić sobie jakie możliwości posiada to przedsiębiorstwo. Jego wiel-
kość oraz ogromne doświadczenie może dawać przesłanki do 
pozytywnej oceny tego operatora. Sam w sobie świadczy jedynie 
usługi pocztowe, ale Grupa Kapitałowa Poczty Polskiej, do której 
należy i jest jej największym członkiem może zmienić pogląd o 
niskiej różnorodności wykonywanych przez nią usług. W celu po-
prawnej analizy zachodzących na rynku zjawisk została stworzona 
ankieta. Przeprowadzona za pośrednictwem Internetu przez Preze-
sa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w okresie od 5 marca do 11 
maja w 2009 roku. Ankieta przedstawia pewne tendencje dotyczące 
preferencji klientów co do wyboru usług. W badaniu wzięło udział aż 
1401 respondentów, udzielając odpowiedzi na 8 zasadniczych 
pytań. Dotyczyły one takich kwestii, jak: 
– częstotliwość korzystania z usługodawcy, 
– rodzaj usług ważnych dla konsumenta, 
– na jakiej częstotliwości klientom zależy najbardziej, 
– w jakim charakterze respondent korzysta z usług, czyli czy jest 

nadawcą, odbiorcą, 
– opinia o cenach usług oraz terminowości ich doręczenia, dostęp 

do usług według kategorii: miasto, wieś.[14] 
Największym zainteresowaniem respondentów cieszyła się 

usługa „list polecony” (wskazało ją 88,7% ankietowanych), niewiele 
mniejszą popularność mają paczki – na korzystaniu z nich zależy 
83,9% ogółu respondentów, 55,1% ankietowanych wskazało list i 
43,4% „paczkę wartościową”, stosunkowo niewielkie zainteresowa-
nie jest korzystaniem z przekazu pocztowego (13,2%). 

Klienci zainteresowani ofertą usług Poczty Polskiej mogą być 
nie w pełni zadowoleni z ilości świadczonych usług. Klient ceniący 
sobie wygodę, czyli możliwość załatwienia kilku spraw w jednym 
miejscu bez wahania może korzystać z usług tego przedsiębiorstwa. 
Mowa tu o usługach pocztowych, usługach bankowych, ubezpie-
czeniach różnego typu, a także specyficznej możliwości spełniania 
swojego hobby, którym może być filatelistyka. 

 

  
Rys. 4. Usługi, na których zależy respondentom. Źródło: opracowa-
nie własne na podstawie: http://www.uke.gov.pl/wyniki-ankiety-
pocztowej-10083 (odczyt 29.09.2016) 

 
Kolejnym udogodnieniem oferowanym przez większość przed-

siębiorstw jest usługa „śledzenie przesyłki”. Klient dokonujący zaku-
pu np. w sklepie internetowym, bądź też na platformie aukcyjnej, 
chce wiedzieć gdzie w danym czasie znajduje się jego przesyłka. 
Jest to usługa, która pozwala na zaplanowanie dalszych działań, w 
zależności od miejsca znajdowania się przesyłki. Możliwość monito-
rowania drogi przesyłki jest też swojego rodzaju zapewnieniem 
klientowi poczucia bezpieczeństwa. Po zatwierdzeniu zamówienia, 
nadana paczka otrzymuje swój indywidualny numer, który pozwala 
na jej identyfikację. Wtedy klient może sprawdzić, co się dzieje z 
jego przesyłką. Poniższa tabela ukazuje, w jaki sposób klient może 
skorzystać z tej usługi w analizowanych firmach. 

 
Tab. 1. Usługi śledzenia drogi przesyłek w badanych przedsiębior-

stwach  
 DPD Polska K-EX Poczta Polska 

Nazwa syste-
mu 

„ Zlokalizuj przesył-
kę” 

„Track&trace” „Śledzenie przesy-
łek” 

Możliwości 
sprawdzenia 
drogi przesyłki 

-Tracking na stronie 
internetowej oraz 
przy użyciu aplikacji 
na telefon, 
-powiadomienia 
za pośrednictwem 
SMS i e-mail 

-Monitorowanie 
za pośrednictwem 
strony 
internetowej 

-Sprawdzenie 
drogi przesyłki za 
pośrednictwem 
wyszukiwarki 
umieszczonej na 
stronie interneto-
wej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na 
stronach internetowych przedsiębiorstw 
 

Usługa śledzenia drogi przesyłek wprowadzona jest, nie tylko w 
wyżej wymienionych przedsiębiorstwach, co wskazuje na jej poży-
teczność. Klienci w szybki i prosty sposób mogą zobaczyć, gdzie 
aktualnie znajduje się ich przesyłka. Taka możliwość wzbogaca 
pozytywną opinie o przedsiębiorstwie, gdyż klient może poczuć się 
obsłużony we właściwy sposób. Daje to także poczucie pewnej 
przynależności do organizacji, gdyż w pewien sposób przedsiębior-
stwo dzieli się swoimi informacjami, w jaki sposób realizuje usługę. 
Klient może mieć wrażenie, że jest ważny dla firmy, gdyż ta stara 
się w najlepszy sposób realizować powierzone jej zadanie. 

ZAKOŃCZENIE 

W oparciu o przeprowadzone analizy wybranych przedsię-
biorstw branży KEP należy stwierdzić, że polityka obsługi klienta 

http://www.uke.gov.pl/wyniki-ankiety-pocztowej-10083
http://www.uke.gov.pl/wyniki-ankiety-pocztowej-10083
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jest w każdym z nich pojmowana w różny sposób. Zaczynając od 
przedsiębiorstwa kurierskiego Siódemka należy zauważyć, że reali-
zowana tam obsługa klienta jest na wysokim poziomie. Dbanie o 
klienta wyraża się poprzez szereg działań, takich jak: prosta nazwa 
przedsiębiorstwa, czytelne logo, łatwy do zapamiętania i kojarzący 
się z firmą numer telefonu, przejrzysta strona internetowa, a jedno-
cześnie zawierająca wiele istotnych informacji. DPD jest przedsię-
biorstwem dużego rozmiaru, co przejawia się nie tylko w ilości 
zrealizowanych zleceń, ale także w obszarach działania firmy. 
Ważnym elementem budującym pozytywną opinię na temat przed-
siębiorstwa są liczne akcje, w których Siódemka bierze udział, takie 
jak: działalność charytatywna, sponsorowanie sportu, konkursy 
dające prestiż w branży KEP oraz liczne szkolenia rozwijające 
możliwości przedsiębiorstwa. Pozytywnym aspektem logistycznej 
obsługi klienta w tym przedsiębiorstwie jest liczba oddziałów na 
terenie całego kraju. Klienci mogą załatwiać tam indywidualnie 
swoje sprawy, a gdy jest to niemożliwe mogą skorzystać z różnych 
form komunikacji internetowej, takich jak: chat, wysłanie wiadomości 
e-mail oraz kontakt przez stronę internetową. Wymienione aspekty 
stawiają przedsiębiorstwo DPD Polska wysoko w rankingu obsługi 
klienta branży KEP. 

Analiza przedsiębiorstwa pocztowego Poczta Polska wykazała, 
iż wielkość oraz popularność wśród klientów nie zawsze idzie w 
parze z wysokim poziomem obsługi klienta. To przedsiębiorstwo 
zyskało sobie wielu stałych klientów poprzez szeroki wachlarz ofe-
rowanych usług, długoletni staż na rynku oraz bardzo dużą liczbę 
oddziałów w całym kraju. Przedsiębiorstwo musi jednak dokładać 
wszelkich starań, by nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa 
konkurencyjne nie odebrały mu wysokiej pozycji na rynku. Jednym z 
kroków podejmowanych przez przedsiębiorstwo to stwarzanie no-
woczesnych i bardziej przyjaznych placówek, które mogą podwyż-
szyć poziom zadowolenia klientów z obsługi. Do tej pory niektórzy 
klienci korzystali z usług Poczty Polskiej z konieczności oraz braku 
innego wyboru, działo się tak, gdyż do niedawna Poczta Polska jako 
operator publiczny miała monopol określony prawem do realizowa-
nia niektórych usług pocztowych. Obecnie sytuacja na rynku się 
zmieniła, więc Poczta Polska działa na dość nasyconym rynku 
pocztowym, dlatego też powinna starać się o to, by formułowana 
przez nią polityka obsługi klienta była właściwie dobrana oraz pozy-
tywnie oddziaływała na firmę. 

Przytaczając analizę obsługi klienta w przedsiębiorstwie K-EX 
należy przyznać, iż przedsiębiorstwo to stawia sobie wielkie wyzwa-
nia w stosunku do klienta. K-EX dba o to, by klienci mogli w łatwy 
sposób poruszać się po nowocześnie zaprojektowanej stronie inter-
netowej, komunikować się z przedsiębiorstwem w szybki sposób 
oraz by zapewnić wielu z nich możliwość osobistego rozwiązania 
problemu w jednej z wielu placówek na terenie całego kraju. Jakość 
obsługi klienta w tym przedsiębiorstwie podwyższa również możli-
wość nadawania paczki w salonikach prasowych Kolporter. Jest to 
znaczne udogodnienie w sferze wygody klienta i może mieć znacz-
ny wpływ na wysokość oceny obsługi klienta. 

Każde przedsiębiorstwo formułuje odmienną od innych politykę 
obsługi klienta, by stać się przedsiębiorcą, z którym trudno będzie 
konkurować. Właściwa ocena tych działań pozostaje jedynie w 
rękach klientów, którzy korzystają z usług przedsiębiorstw branży 
KEP. W budowaniu pozytywnej i długotrwałej współpracy z klientem 
może przeszkodzić fakt, iż klienci przeszli ogromną zmianę w swo-
ich zachowaniach konsumpcyjnych. W związku z tym przedsiębior-
stwa powinny stale udoskonalać działania zmierzające do najbar-
dziej efektywnej logistycznej obsługi klienta. W celu otrzymania 
najlepszego efektu przedsiębiorstwo powinno dołożyć wiele starań, 
począwszy od zmiany myślenia o potencjalnym kliencie poprzez 
zatrudnianie najlepszych specjalistów w danej dziedzinie, aż po 

inwestycje związane z obsługą klienta. Takie działania powinny 
przynieść sukces długoterminowy, a wówczas korzyści z takich 
ulepszeń może być znacznie więcej niż poniesionych przy tym 
kosztów. 
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Logistics problems of customer service  in sector (CEP) 

Paper presents the problems of logistics customer service 

in the industry KEP enterprises. In the logistic customer 

service the most important is: the compliance of the ordered 

services, the time and the quality of its performance. Precise-

ly for this purpose has been developed policy of logistics 

customer service, the aim of which is to build a positive rela-

tionship with the customer. This concept is largely imple-

mented in enterprises sector KEP. The article analyzes the 

customer service in selected enterprises. They were presented 

various factors affecting the quality and customer satisfac-

tion. 
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