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Paweł SMOLNIK 

JAKOŚĆ LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA  

NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Postępujący rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencji rynkowej wymagają od przedsiębiorstw prowadzenia efektyw-

nych działań zmierzających do jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów w sposób konkurencyjny, a zarazem zyskowny. 

Niezbędne jest przy tym takie postępowanie, który zmniejszy ryzyko, z jakim ma do czynienia każde przedsiębiorstwo prowa-

dzące działalność gospodarczą. Sprzyja temu obsługa klienta, która jest podstawowym i jednocześnie wieloaspektowym poję-

ciem w logistyce. Dokonując przeglądu literatury można zauważyć, że logistyczna obsługa klienta postrzegana jest jako zdol-

ność zaspokajania wymagań oraz oczekiwań klientów, głównie  co  do  miejsca  i  czasu  zamawianych  dostaw,  przy  wyko-

rzystaniu  wszystkich dostępnych form aktywności logistycznej, w tym transportu, magazynowania, zarządzania  zapasami,    

informacją oraz opakowaniami. Stanowi jeden z najważniejszych elementów strategii firmy. 

 

WSTĘP 

Logistyczna obsługa klienta jest jednym z elementów tworzenia 
przewagi konkurencyjnej wszystkich przedsiębiorstw. Wszystkie 
działania zmierzające do jej polepszenia stanowią dla firmy swojego 
rodzaju wyzwanie, gdyż wpływają na pozyskiwanie nowych oraz 
utrzymanie dotychczasowych klientów. Nie wystarczy dysponować 
właściwym produktem, po właściwej cenie, we właściwej jakości i 
ilości, oferowanym klientowi, ponieważ nie będzie to przynosiło 
większych korzyści, jeśli przedsiębiorstwo nie zapewni temu klien-
towi odpowiedniej obsługi. 

Ciągle zmieniające się warunki rynkowe zmuszają przedsię-
biorstwa do podejmowania kroków w kierunku zamiany podejścia do 
klienta. Podejście to powinno być na tyle elastyczne, aby każdy 
klient miał poczucie, że jest najważniejszy a w tworzonych ofertach 
należy uwzględniać ich potrzeby i oczekiwania. Położenie nacisku 
na fachowość obsługi przejawiającą się w dotrzymywaniu standar-
dów, wyraźnie wpływa na satysfakcję klienta w całym etapie proce-
su logistycznego. Ustalenie standardów jest potwierdzeniem konse-
kwencji i dokładności w obsłudze. Należy zaznaczyć, że zwiększa-
jąca się świadomość klientów zmusza firmy do poszukiwania coraz 
to nowszych źródeł konkurowania. Odwieczne środki oddziaływania 
straciły na znaczeniu, dlatego też zaczęto zwracać szczególną 
uwagę na logistyczną obsługę klienta. Stała się ona znakomitym 
obszarem do zwiększania zadowolenia klientów poprzez: zwiększe-
nie dostępności produktów, dogodny czas dostawy, dogodność 
składania zamówień, serwis posprzedażowy itp. 

Niezależnie od sformułowania polityki obsługi, opracowania 
standardów czy ciągłej kontroli i monitorowania procesu, jeżeli 
przedsiębiorstwo nie będzie wprowadzało zmian, których celem jest 
eliminowanie błędów powstających w organizacji, oraz nie zacznie 
traktować klienta jako źródło korzyści dla przedsiębiorstwa, wdroże-
nie systemu wartości przedkładające się na właściwą obsługę klien-
ta będzie niemożliwe. Zadaniem przedsiębiorstw jest dążenie do 
zgodności z oczekiwaniami klientów. 

Celem niniejszej pracy jest zdefiniowanie logistycznej obsługi 
klienta oraz określenie jej znaczenia dl działalności gospodarczych 
oraz samych klientów. 

1. ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ KLIENTA  

1.1. Standardy obsługi klienta 

Politykę obsługi określa się jeszcze zanim klienci zamówią po-
trzebne im produkty. Przed dokonaniem transakcji kupna/sprzedaży 
precyzuje się standardy a następnie prezentuje klientom deklaracje 
obsługi.[1] Standardy obsługi klienta to reguły postępowania, które 
są dostosowane do ukierunkowania świadczonych usług oraz 
przedsiębiorstwa. Służą one przede wszystkim dwóm celom: 
– kształtują wizerunek przedsiębiorstwa w oczach klientów, 
– są narzędziem zarządzania. 

Ustalenie standardów uzależnione jest od branży, oferowanych 
produktów, scharakteryzowanych potrzeb, wymagań klientów itp.[2] 
Należy pamiętać, że standardy postrzegane są przez klientów, jako 
potwierdzenie konsekwencji i dokładności w obsłudze. Powinny 
spełniać określone wymogi, aby ich zastosowanie w praktyce za-
kończyło się powodzeniem. Efektywne standardy powinny być: 
– szczegółowe, a tym samym precyzyjne - personel Działu Ob-

sługi Klienta wie, jakie są w stosunku do nich oczekiwania; 
– krótkie, opierające się na faktach; 
– wymierne - oznacza to, że działania opisujące standard muszą 

być szczegółowe i obiektywne, ponieważ tylko wtedy można je 
poddać obserwacji; 

– oparte na wymaganiach klientów - muszą ściśle korelować z 
wymaganiami i potrzebami klientów. Spełnianie tych oczekiwań 
jest elementem przewagi rynkowej; 

– opracowane wspólnie z kadrą pracowniczą - zaangażowanie 
pracowników Działu Obsługi Klienta w tworzenie standardów 
pozwala zmotywować personel do respektowania ustanowio-
nych zasad; 

– sprawiedliwie egzekwowane - powinno się je stosować na każ-
dym poziomie organizacji.[3] 
Ustalenie odpowiednich standardów obsługi stanowi kluczowa 

rolę w formowaniu polityki tejże obsługi.[4] Omawiając je, należy 
przeanalizować klientów i sprecyzować ich wymagania względem 
poziomu obsługi. Zwrócić należy również uwagę na to, co klientom 
mają do zaoferowania przedsiębiorstwa konkurencyjne, oraz czy 
będą oni chcieli płacić trochę więcej za wyższy poziom obsługi.[5]   
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Opracowanie i wdrożenie standardów obsługi klienta jest pro-
cesem wieloetapowym. Na etapy te składają się: 
– analiza obsługi klienta, która polega na rozpoznaniu dotychcza-

sowego systemu obsługi, przede wszystkim jego słabych stron; 
– badanie poziomu satysfakcji klienta. Mowa tutaj o gromadzeniu 

informacji dotyczących wymagań klientów oraz poziomu ich sa-
tysfakcji. W tym przypadku wykorzystać można metodę Mystery 
Shopping; 

– omówienie standardów obsługi opierając się na uprzednio 
zgromadzonych informacjach, następnie stworzenie księgi 
standardów zawierającej mierniki jakości ich realizacji; 

– zastosowanie standardów obsługi klienta. Ma ono zasadnicze 
znaczenie dla powodzenia procesu standaryzacji. Wymaga wy-
szko-lenia pracowników jak i uaktualniania i podnoszenia aktu-
alnych standardów.[2] 
Porównanie jakości usług do ich standardów jest przedstawie-

niem przeciętnego czasu obsługi czy też współczynnika błędu dla 
różnych procesów w określonym czasie. Takie porównanie pomoże 
w określeniu normalnych możliwości obsługi oraz przyczyn odchy-
lenia procesu od normy.[6] 

Ustanowienie ogólnych standardów nie jest wystarczające. Po-
szczególnym klientom należy zagwarantować indywidualną obsłu-
gę. W planie działania trzeba więc sprecyzować konkretne standar-
dy, które nawiązywać będą do każdego klienta z osobna.[7] Dla 
wielu firm rynek nie jest homogeniczny, a klientów nie traktuje się, 
jako masę pozbawioną szczególnych cech czy indywidualnych 
preferencji. Zazwyczaj istnieje określona liczba odmiennych seg-
mentów rynku, posiadające też odmienne cechy i wymagania. 
Określenie różnic pomiędzy segmentami jest konieczne do prowa-
dzenia racjonalnej kosztowo polityki obsługi klienta.[4] Standardy 
powinny być kompromisem pomiędzy wymaganiami klienta a jego 
wartością. Segmentacja według opłacalności klientów, przy posia-
daniu wiedzy o wysokości kosztów kolejnych opcji obsługi oraz idei 
tych standardów dla określonego klienta pozwoli na: 
– pokazanie, w jakim kierunku należy działać, aby podnieść ren-

towność klienta, 
– unikanie świadczenia obsługi dla określonego klienta na zbyt 

niskim lub zbyt wysokim poziomie, 
– pertraktowanie z klientem warunków umów w odniesieniu do 

opłacalności a nie nabywaniu ilości.[8] 
Standardy ustala się dla wszystkich elementów obsługi. Cha-

rakteryzują przyjęte w branży praktyki, szczegółowo rozważając 
koszty i zasoby zaangażowane w świadczenie usług objętych stan-
dardami. Można stwierdzić, że ile branż, tyle różnych standardów 
obsługi. Istnieją na przykład takie branże, w których typowym stan-
dardem jest 98% zrealizowanych zamówień w ciągu dnia.[1]  

Wdrożenie w przedsiębiorstwie standardów jakości obsługi 
klienta niesie za sobą wiele korzyści. Umożliwia personelowi rozwój 
oraz wprowadzenie nowych narzędzi.[9] 

Standaryzacja ujednolica poziom jakości obsługi w czasie i 
przestrzeni, co pomaga tworzyć spójny wizerunek przedsiębiorstwa 
w oczach klientów. Pomaga zarządzać personelem oraz poprawia 
satysfakcję klientów z obsługi.[2] Pojawić się też mogą pewne za-
grożenia. Zdarza się, że poprzez narzucenie określonych schema-
tów zachowań sprzedawców, klienci odczuwają utworzenie sztucz-
nego klimatu stworzonego w procesie obsługi i oferowania produktu 
według szablonu. Dzieje się tak, ponieważ na rynku rzadkim zjawi-
skiem jest, aby sprzedawcy podczas rozmowy z klientem badali 
jego potrzeby, a cała ich uwaga skupia się na prezentacji oferty. 
Czasami też próbując sprzedać produkt lub usługę, posługując się 
określoną formułą sami sugerują klientom, jakie są ich potrzeby.[9]  

Standardy obsługi klienta są doskonałym sposobem realizacji 
wartości i zobowiązań, których podejmuje się przedsiębiorstwo 

wobec swoich klientów. To w nich koncentrują się wszystkie cele 
oraz wymagania kompetencyjne. Sformułowanie odpowiednich 
standardów może przynieś długotrwałe efekty wzrostu wartości w 
każdym przedsiębiorstwie. 

1.2. Działania doskonalące proces obsługi klienta 

Wszystkie przedsiębiorstwa istnieją na rynku tylko dzięki swoim 
klientom, z którymi zobowiązane są utrzymywać związki. Związek 
ten postrzegany jest jako zbiór transakcji zakupu. Niestety obecne 
relacje przedsiębiorstwa z klientem nie sprowadzają się jedynie do 
działań finansowo - towarowych, ponieważ kupujący potrzebują 
również płaszczyzny wiedzy i uczuć takich jak satysfakcja, nieza-
dowolenie z usług, zaufanie czy też chęć dokonania powtórnego 
zakupu.[10] Klient jest najwyższą wartością w firmie, dlatego ko-
nieczne jest jego odpowiednie traktowanie, co nie jest łatwe z uwagi 
na to, że łączące go z przedsiębiorstwem kanały komunikacji stają 
się coraz mniej drożne.[11] Powierzchownie każde przedsiębiorstwo 
dba o swoich klientów, ponieważ są oni głównym źródłem docho-
dów, jednakże istnieje jeszcze wiele firm, w których pracownicy 
traktują klientów, jako część wykonywanej pracy a nie jako partne-
rów do współpracy. Należy pamiętać, że jeśli klient nie będzie w 
centrum zainteresowania przedsiębiorstwa i jego pracowników 
szybko przejdzie do konkurencji.[10] Dlatego też zarządzanie po-
winno być nakierowane na klienta, na tworzenie wartości klienta i 
dla klienta. Jednym z narzędzi zarządzania relacjami z klientami jest 
strategia CRM.[12] 

CRM (Customer Relationship Management) jest fundamentem 
zintegrowanych działań, których celem jest przywiązanie klienta do 
przedsiębiorstwa.[13] Polega na budowaniu lojalności klientów 
wobec firmy poprzez doskonalenie długoterminowych i opłacalnych 
dla obu stron związków, korzystając przy tym z najnowszych osią-
gnięć technologii przetwarzania informacji.[12] Strategia ta sygnali-
zuje również, że dzisiejsza konkurencja to nie tylko rywalizacja 
bazująca na takich cechach jak cena produktu czy reklama. W 
dobie kapitału intelektualnego należy też tworzyć, rozwijać i pod-
trzymywać relacje z klientami poprzez słuchanie i uczenie się a nie 
mówienie i sprzedawanie.[14]  

Dzięki CRM przedsiębiorstwo jest w stanie poznać klientów na 
tyle, aby móc określić, którzy z nich przyniosą firmie korzyść a 
którzy straty. W literaturze spotykamy się z wieloma definicjami 
zarządzania kontaktami z klientami i często mylnym stwierdzeniem 
jest iż CRM to oprogramowanie. Bez wątpienia system ten wspiera-
ny jest przez oprogramowanie jednak jest ono tylko narzędziem 
wspomagającym realizację celów określonych przez ten model.[10] 
Zarządzanie relacjami z klientami sprowadza się głównie do powią-
zania i ujednolicenia pracy wszystkich działów organizacyjnych 
firmy, bezpośrednio jak i pośrednio obsługujących klientów. Głów-
nymi założeniami CRM jest indywidualne traktowanie każdego 
klienta orz utrzymywanie z nimi stałych kontaktów. Filozofia ta 
opiera się na: 
– zrozumieniu rynków i klientów (pozyskiwanie informacji rynko-

wej na podstawie, której dokonuje się wyboru rynków docelo-
wych); 

– rozwoju oferty produktów lub usług; 
– pozyskiwaniu klientów (komunikacja z rynkiem, proces sprzeda-

ży), obsłudze klienta (programy lojalnościowe, wsparcie).[15] 
Idea CRM jest w znacznym stopniu uzależniona jest od strate-

gii rynkowej przedsiębiorstwa. Jest odwzorowaniem założeń głów-
nej strategii rynkowej przedsiębiorstwa, czyli opiera się na tym, co 
stanowi o jej źródłach przewagi konkurencyjnej, co odpowiada 
określonym celom strategicznym, które kierunkują działania na 
rynku. Strategia ta jest przedsięwzięciem, które precyzuje program 
kształtowania układu relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klienta-
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mi. Zauważyć można, że ile przedsiębiorstw tyle strategii zarządza-
nia relacjami z klientem. Wyróżnić można trzy grupy strategii: stra-
tegię agrafki, rzepa oraz strategię zamka błyskawicznego.[15]  

Strategia agrafki polega na zaproponowaniu klientom określo-
nych standardów w ramach sposobów obsługi i charakteru oferty. 
Od klienta natomiast oczekuje się podporządkowania do metody 
działania firmy.[16] Strategię tę stosuje się wobec klientów, którzy 
przynoszą najmniejszy zysk np. klienci okazjonalni. Zaprezentowa-
ną gotową ofertę klient może zaakceptować lub odrzucić.[17] Celem 
tej strategii jest zapewnienie opłacalności każdej pojedynczej trans-
akcji. Aby osiągnąć sukces takiej strategii należy poznać procesy, w 
których uczestniczy klient. Przedsiębiorstwo musi umieć postawić 
się na jego miejscu i odczytać jego cele. Wyróżniającą się cechą 
strategii agrafki jest to, i początkowo relacja ta ma niewielkie zna-
czenie dla klienta. Relacje z firmą nie wymagają od klienta podej-
mowania rozmyślnych decyzji nabywczych. Istotny problem polega 
na ty, aby zwrócić uwagę klienta i namówić do zakupu właśnie w 
naszym przedsiębiorstwie. Ważnym elementem strategii staje się 
wykreowanie marki i rozreklamowanie jej pośród potencjalnych 
klientów. Stosunki oparte na strategii agrafki mają często niezobo-
wiązujący charakter a jej sukces i opłacalność uzależnione są od 
rotacji klientów.[16] 

W strategii rzepa przedsiębiorstwo stara się dostosować do 
procesu tworzenia wartości, którego uczestnikiem jest klient. Strate-
gia ta jest przeciwieństwem strategii omówionej wcześniej.[17]  
Klient stawia warunki (jakościowe, ilościowe, terminów itp.) firma 
natomiast musi się tym warunkom podporządkować. Strategię tą 
należy stosować świadomie, wobec konkretnych klientów. Nie 
powinna być traktowana, jako standard obsługi, ponieważ niesie 
ona za sobą zwiększenie kosztów. 

Strategia zamka błyskawicznego jest strategią najbardziej od-
powiednią dla CRM. Zakłada ona wzajemną współpracę klienta i 
przedsiębiorstwa w drodze do realizowania wspólnych celów. Jest 
to relacja partnerska, w której klient świadomie rezygnuje z rozpa-
trywania innych konkurencyjnych ofert.[18] Zasada działania zamka 
błyskawicznego opiera się na idealnym dostosowaniu wszystkich 
elementów. Przeprowadzane operacje nawzajem się zazębiają, 
więc strony nie mają konieczności szukania innego partnera.[19]      

Wybór odpowiedniej strategii CRM uzależniony jest od sytua-
cyjnych wymogów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jedno przed-
siębiorstwo może stosować różne strategie, co uzależnione jest od 
grupy klientów, do jakiej jest ono adresowane.[20] Jednym z głów-
nych elementów efektywnego wdrożenia koncepcji CRM jest odpo-
wiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do tego postępowania. 
Polega to m.in. na określeniu procesów obsługi klienta oraz utwo-
rzeniu programów lojalnościowych.[18] 

Fundamentalnym czynnikiem trwałych związków z klientem jest 
jakość. Budując system zarządzania relacjami z klientem należy 
odpowiednio zrozumieć pojęcie jakości oraz oszacować jaką ma 
wartość dla klienta. Jakość obsługi klienta jest dawaniem klientom 
tego czego chcą, kiedy chcą, za cenę która jest dla nich do zaak-
ceptowania, bez popełniania błędów. Jest to swojego rodzaju filozo-
fia oparta na stwierdzeniu, że jakość obsługi musi być: 
– nienaganna, 
– długookresowa, 
– rzetelna, 
– mierzalna, 
– wciągająca, 
– nieustępliwa. 

Działania realizowane w zakresie doskonalenia obsługi klienta 
muszą być uczciwe, aby mogły być skuteczne. Oznacza to koniecz-
ność przeprowadzania obiektywnej i realistycznej oceny pozycji 
firmy na tle przedsiębiorstw konkurencyjnych, na podstawie opinii 

klientów. Budowanie jakości obsługi jest skomplikowanym długoo-
kresowym procesem.[21] Skuteczna obsługa klienta jest podstawą 
współczesnych systemów zarządzania jakością. Często dzięki 
lepszej obsłudze klienta przedsiębiorstwo uzyskuje przewagę kon-
kurencyjną na rynku, a jej wysoki stopień wynika z faktu, iż różnice 
pomiędzy określonymi produktami zmniejszają się, a klient dokonu-
jąc zakupu liczy też na lepszy poziom obsługi. Sukcesem jest roz-
poznanie wymagań klienta związanych z jakością obsługi i zasto-
sowanie ich w strategii funkcjonowania firmy.[22] Źródłem danych 
na temat oczekiwań klienta są głównie badania potrzeb i satysfakcji 
klienta. Decyzje konsumenckie zazwyczaj są wynikiem nieistotnego 
przetwarzania informacji ukierunkowanego emocjami, impulsami i 
informacjami mało znaczącymi w ocenie produktu. Dlatego też 
istotne jest poznanie czynników, które wpływają na ostateczne 
wybory klientów. Badania potrzeb i satysfakcji klienta zezwalają na 
analizowanie procesu podejmowania decyzji oraz umożliwiają 
wskazanie czynników, które wpływają na wybory zakupowe.[23] 
Dokonując pomiarów należy unikać skomplikowanych analiz staty-
stycznych, jeżeli nie wynikają z nich oczywiste rezultaty. Pomiary 
powinny być też użyteczne dla klientów.[24] W zależności od zamy-
słów przedsiębiorstwa pomiary będą odróżniać się pod względem 
treści, perspektywy (z czym są porównywane lub też co jest punk-
tem odniesienia pomiaru) i celu. Istnieje kilka technik, które poma-
gają w dokonaniu pomiaru różnych aspektów obsługi klienta. Naj-
popularniejsze z nich to: 
– analiza trade-off (łączna, co za co) pozwala klientom określić 

jakie wolą połączenie właściwości wyrobu lub usługi i wybór 
adekwatnych priorytetów; 

– jakościowe wywiady przeprowadzane z aktualnymi lub poten-
cjalnymi klientami lub analizy reklamacji składanych przez klien-
tów mogą pomóc w zrozumieniu ich potrzeb. Wywiady jako-
ściowe wykorzystywane są również w celu przygotowania an-
kiety dotyczącej satysfakcji klientów; 

– ankiety jakościowe dostarczają znaczących wiadomości o po-
stawach klientów przedsiębiorstwa. W dużych firmach służą też 
do efektywnej segmentacji klientów, którą można wykorzystać 
do udoskonalenia obsługi bazując na życzeniach klientów.[25]  
W warunkach konkurencji rynkowej jednym z ważniejszych 

elementów mających wpływ na długookresowy sukces przedsię-
biorstwa jest zadowolenie klientów. Usatysfakcjonowani klienci są 
najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa, są też bezstronni i 
stanowią wiarygodne źródło informacji o produkcie i marce.[26] 
Ważnym działaniem jest utrzymanie pozyskanych wcześniej klien-
tów. Zaufanie, jakim obdarzają przedsiębiorstwo oraz systematycz-
ne dokonywanie zakupów są wyrazem skuteczności podejmowa-
nych działań przez firmę. Miernikiem tych sukcesów jest satysfakcja 
i lojalność klientów. Satysfakcja jest uczuciem subiektywnym, uza-
leżnionym od indywidualnych cech nabywcy. Termin ten pochodzi 
od łacińskich słów: satis - dostatecznie i facere - robić, co dosłownie 
oznacza robić coś dostatecznie. Najbardziej trafną definicję satys-
fakcji klienta przedstawiają R.B. Woodruff i S.F. Gardial podając, że 
jest to pozytywne lub negatywne odczucie klienta związane z warto-
ścią, którą otrzymał jako wynik skorzystania z określonej propozycji 
produktowej w szczególnej sytuacji.[27] Satysfakcja jest pojęciem 
podlegającym wielu czynnikom i uwarunkowaniom, również emo-
cjonalnym i sytuacyjnym. Zadowolenie klienta zależy od wielu bodź-
ców, wliczając w to samopoczucie klienta w chwili dokonywania 
transakcji. W przypadku obsługi podstawy do zadowolenia daje 
klientowi: skuteczność obsługi, odpowiadanie obsługi na potrzeby 
klientów, komunikacja z klientem, rzetelność, wiarygodność, 
grzeczność, bezpieczeństwo, profesjonalizm, jednostkowe trakto-
wanie klienta.  Wysoki poziom satysfakcji klienta zapewnia dobrą 
jakość produktów i gwarantuje dostosowanie ich do potrzeb klien-
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tów. Wysoka jakość jest atutem konkurencyjności firmy. Przedsię-
biorstwa, które doskonalą jakość i posiadają certyfikowane systemy 
jakości zgodne z normą PN-EN 9001 zobowiązane są do prowa-
dzenia badań satysfakcji klientów. Norma ta kładzie głównie nacisk 
na zorientowanie przedsiębiorstwa na klienta.[1] Systematyczna 
poprawa jakości i nieustanne dążenie do zadowolenia klienta mobi-
lizuje do rywalizacji na rynkach, na których zauważyć można wyraź-
ny wzrost konkurencji. Zasadniczą kwestią dla przedsiębiorstwa jest 
opinia klienta, ponieważ jeśli nie będzie on zadowolony z jakości 
oferowanych produktów czy usług nie dokona zakupu i skorzysta z 
ofert firm konkurencyjnych.[28] Zmiany, które zachodzą na rynku 
zmuszają przedsiębiorstwa do zmiany relacji z klientami. Obecnie 
podstawą działań przedsiębiorstwa jest budowanie trwałych relacji z 
klientem. Zbudowana więź pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem 
musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i lojalności a nawet przy-
jaźni. Zadowolony klient, który zwiąże się z przedsiębiorstwem na 
długie lata jest jedynym i decydującym rezultatem działania firmy. 
Klienta należy traktować jak inwestycję, która przyniesie długotrwałe 
korzyści dla firmy. Zdobywanie ciągle nowych klientów na konku-
rencyjnym rynku jest ograniczone. Dlatego też, najbardziej korzyst-
nym rozwiązaniem jest budowanie relacji długookresowych opartych 
na lojalności.[29] Każde przedsiębiorstwo powinno skupiać uwagę i 
dbać o swoich stałych klientów. Zważając na ten fakt wiele przed-
siębiorstw zmienia metody współpracy z kluczowymi klientami 
tworząc dla nich specjalne programy lojalnościowe. Celem tych 
programów jest nagradzanie stałych klientów poprzez kierowanie 
tylko do nich atrakcyjnej oferty. Poprzez te działania przedsiębior-
stwa chcą zachęcić klientów, aby powracali do firmy, korzystali z 
większej ilości produktów czy usług, które posiadają w swojej ofer-
cie oraz pozostali jej lojalni. 

Dzięki temu klienci postrzegają siebie, jako osoby traktowane w 
sposób wyjątkowy, którym przysługują specjalne przywileje.[10] 
Innymi metodami współpracy z klientami są m.in. programy promo-
cyjne, karty stałego klienta czy programy uczestnictwa. Bez wątpie-
nia istnieje wiele technik pozyskiwania „lojalności” klientów, które 
uwarunkowane są pomysłowością kadry zarządzającej oraz fundu-
szy, które mogą być przeznaczone na ten cel.[10]  

Powszechnie wiadomo, że słuchanie klientów jest elementem 
kluczowym podejmując próbę zdobycia ich lojalności. Chcąc utrzy-
mać oraz rozwinąć stosunki z klientami należy podejmować okre-
ślone działania, które m.in. obejmują intensywne poszukiwanie 
informacji. Zanim klienci sami nam powiedzą co im nie odpowiada 
bardzo korzystne jest pytanie klientów o ich opinie oraz uważne 
słuchanie ich odpowiedzi.[7] Każde przedsiębiorstwo spotyka się z 
nieprzychylnymi opiniami klientów dotyczących oferowanych pro-
duktów, usług czy też samej obsługi. Źle wykonana obsługa jest 
problemem nieuniknionym. Nawet w sprawnie działającym przed-
siębiorstwie pojawi się w końcu sytuacja, w której poziom obsługi 
nie będzie spełniał oczekiwań klientów. W takich sytuacjach firma 
zmuszona jest do przywrócenia odpowiedniego poziomu obsługi co 
generuje dodatkowe koszty.[30] Ważnym źródłem czerpania infor-
macji od klientów są składane przez nich skargi, mimo iż nie cieszą 
się dobrą reputacją, ponieważ są oznaką niezadowolenia. Klient 
składający skargę daję możliwość przedsiębiorstwu do naprawienia 
popełnionego błędu. Firmy powinny być otwarte na takie reakcje 
wśród klientów, gdyż sprawne i efektywne rozwiązanie problemu 
owocuje gotowością klientów do dalszej współpracy.[31] Skargi 
złożone przez klientów przynoszą trzy korzyści: 
– darmowe badanie satysfakcji klienta, 
– możliwość naprawiania błędów w funkcjonowaniu przedsiębior-

stwa, 
– szanse na pozytywne rozwikłanie problemu. 

Przedsiębiorstwo musi nauczyć się wyciągać wnioski ze skła-
danych przez klientów skarg oraz właściwie podejść do problemu. 
Ludzie nie mogą bać się składać zażaleń i wniosków, gdyż w dużym 
stopniu mogą zagrozić firmie a nawet doprowadzić ją do upadku. 
Należy zdać sobie sprawę z tego, że większość problemów jest 
spowodowana nie przez klientów ale przez procesy, które zachodzą 
w firmie. Im więcej przedsiębiorstwo posiada informacji o zaistnia-
łym problemie tym łatwiej jest go rozwiązać.[6] Pracownicy obsługi 
powinni być tak przeszkoleni pod kątem radzenia sobie ze skarga-
mi, aby umieć rozładować i on potencjalnie wrogą sytuację.[24] 

Konieczność doskonalenia obsługi klienta spowodowana jest 
zaistniałą sytuacją na rynku. Wymaga ona od każdego przedsię-
biorstwa dążenia do wprowadzenia zarówno działań korygujących 
jak i zapobiegających, poprzedzonych wykonaniem szczegółowych 
badań ich ewentualnego wpływu na jakość obsługi klienta. 

1.3. Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie X 

Przedsiębiorstwo X jest przedsiębiorstwem produkcyjno - usłu-
gowym specjalizującym się w branży metalowej. Od ponad dwu-
dziestu lat zaopatruje zarówno firmy jak i klientów indywidualnych w 
produkty o bardzo wysokiej jakości. Początkowo przedsiębiorstwo 
wyposażone było w proste urządzenia spawalnicze, jednak już po 
kilkunastu miesiącach funkcjonowania okazało się, że to zdecydo-
wanie za mało w stosunku do napływających coraz to nowszych 
zleceń i zwiększającej się liczbie klientów. Idąc z duchem czasu 
przedsiębiorstwo sukcesywnie wdrażało pojawiające się nowe 
technologię, aby móc pewnie stanąć na rynku branży metalowej. 
Zakupiono nowsze maszyny, które pozwoliły znacznie zwiększyć 
wydajność, poprawić jakość wyrobów, a co najważniejsze, pozwoliło 
skierować ofertę do zdecydowanie większych odbiorców. Posiada-
jąc większe możliwości przedsiębiorstwo X dołączyło do oferty 
produkcję i sprzedaż wyrobów z blach o różnej strukturze i grubości. 
Stopniowo pozyskiwano coraz większą liczbę klientów, zatrudniano 
nową, wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą posiadającą odpo-
wiednie uprawnienia i umiejętności, aby jakość świadczonych usług 
stawała się coraz lepsza. Duże znaczenie w działalności firmy miało 
nawiązywanie kontaktów z większymi dystrybutorami materiałów 
niezbędnych do produkcji, dzięki czemu dokonując zakupów hurto-
wych przedsiębiorstwo zmniejszyło ponoszone koszty a tym samym 
było w stanie zaproponować ciekawszą ofertę cenową swoim klien-
tom, lepszą od ofert firm konkurencyjnych. Do dziś w niezbędne 
materiały zaopatruje się u takich firm jak: BTH Import Stal z Krako-
wa, Sestal s.c. z Bytomia, Wat-Dom ze Szczekocin. 

Ceniąc sobie klientów indywidualnych wykonuje również tzw. 
„usługi szybkie”, czyli spawanie, walcowanie, cięci i gięcie blach 
(również cięcie laserem). 

Oferta jednak nie ogranicza się tylko do usług. Przedsiębior-
stwo proponuje także sprzedaż wyrobów hutniczych zarówno żela-
znych jak i wykonanych z innych materiałów. Pośród tych wyrobów 
znaleźć można: produkty ze stali zbrojonej, kształtowniki formowane 
na zimno, kształtowniki formowane na gorąco, rury, blachy itp. 

Firma może pochwalić się realizacją licznych, kluczowych dla 
jej istnienia i rozwoju inwestycji, które wykonywane były zarówno w 
Częstochowie jak i innych miastach Polski oraz poza granicami 
kraju np. Włochy, Belgia. Przedsiębiorstwo X wykonywało prace dla: 
STALKON Częstochowa Sp. z.o.o., GH INTERTECH Sp. z o.o. 
(Kłobuck), EFAFLEX - Polska Sp. z o.o. (Częstochowa), Galeria 
Jurajska (Częstochowa), PSS Społem Jedność (Blachownia), Mo-
stostal Zabrze Sp. z o.o., S.C. VRANCART S.A. (Rumunia), Indu-
stria Cartaria Pieretti Spa (Włochy), Lario Energy Imianti S.R.L. 
(Włochy), DESMET BALLESTRA GROUP S.A. (Belgia). 

Obsługa klienta jest bardzo ważnym obszarem funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, ponieważ jej zadaniem jest zaspokajanie potrzeb 
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klienta. W procesie tym uczestniczy przede wszystkim kierownik 
firmy, jednakże istnieją sytuacje, w których niezbędna jest ingeren-
cja właściciela np. przy bardzo dużych i skomplikowanych zlece-
niach. 

Bardzo ważnym elementem w obsłudze klienta jest polityka 
firmy, która odzwierciedla się w budowaniu przewagi konkurencyjnej 
w branży metalowej, wysokiej jakości oraz profesjonalizmie. Priory-
tetem firmy jest dostarczanie klientom produktów i usług o wysokiej 
jakości i w konkurencyjnych cenach. Klienci mają możliwość zapo-
znania się z szeroką ofertą firmy poprzez stronę internetową oraz 
ogłoszenia zamieszczane w lokalnych gazetach czy też przezna-
czonych do tego celu portalach internetowych. Oferta jest przejrzy-
sta, co w dużej mierze ułatwia klientom znalezienie dla siebie takiej, 
która odpowiada ich potrzebom.[33]  

System obsługi klienta jest elastyczny, co przejawia się rozbu-
dowaną ofertą. Każdy klient traktowany jest indywidualnie, a firma 
dostosowuje się do jego potrzeb w sposób, który jest opłacalny dla 
każdej ze stron. Firma realizuje swoje usługi w całej Polsce oraz 
poza jej granicami. Sprzedawane produkty ze stali w zależności od 
preferencji klienta odbierane są przez niego osobiście, dostarczane 
przez jednego z pracowników przedsiębiorstwa bądź za pośrednic-
twem firmy kurierskiej. W fazie transakcyjnej obsługi bardzo ważny 
jest czas realizacji zamówienia. Jest to czynnik istotny zarówno dla 
firmy jak i jej klientów. Szybkie wykonanie zlecenia pozwala przed-
siębiorstwu obsłużyć większą liczbę interesantów. Czas ten uwa-
runkowany jest rodzajem oraz miejscem realizacji. Jeśli chodzi o 
produkcję elementów wentylacyjnych, wkładów kominowych czy 
usługi spawalnicze część z nich realizowana jest natychmiast, 
natomiast na produkty o większych rozmiarach lub wykonywanych z 
materiałów, które rzadziej są używane przez firmę, od 2 do 3 dni. 
Duże inwestycje realizowane są w czasie od 7 do nawet 40 dni. 
Klienci decydujący się na powierzenie budowy konstrukcji stalowych 
mają świadomość tego, że prace te wymagają większego nakładu 
czasu, dlatego wszystkie szczegóły transakcji ustalane są wcze-
śniej, aby pracownicy zdążyli wykonać wszystkie elementy potrzeb-
ne do budowy konstrukcji. 

Dostawa produktów na terenie miasta Częstochowy odbywa 
się jeszcze tego samego, natomiast w inne miejscowości do 2 dni 
roboczych. Z uwagi na fakt, iż wszystkie zamówione produkty, ściśle 
związane są z indywidualnymi preferencjami klientów tj. rodzaj 
produktu, jego rozmiar i materiał, z którego ma być wykonany, 
przedsiębiorstwo nie posiada ich w swoim magazynie. Znajdują się 
tam natomiast różnego rodzaju oraz różnej grubości materiały, 
potrzebne do ich wykonania.  

Zamówienia składane są najczęściej za pośrednictwem poczty 
elektronicznej bądź formularza, który można znaleźć na stronie 
internetowej przedsiębiorstwa.  

Przedsiębiorstwo X chcąc poznać opinie swoich klientów na 
temat produktów i świadczonych przez nich usług, dwa razy do roku 
przeprowadza badanie satysfakcji klienta. W tym celu właściciel 
przedsiębiorstwa sporządza ankiety, które przekazywane są klien-
tom osobiście lub poprzez e-mail. Z przeprowadzonych badań firma 
czerpie wiele korzyści. Przede wszystkim potrafi spojrzeć na swoją 
działalność oczami klientów, dzięki czemu ma możliwość poprawy 
jakości. Sugestie klientów pomagają określić szereg istotnych ele-
mentów prowadzących do ich zadowolenia oraz ustalić odpowiednią 
politykę firmy. 

2. ANALIZA PROCESU OBSŁUGI KLIENTA W 
PRZEDSIĘBIORSTWIE X 

2.1. Analiza potrzeb klientów 

W celu dokonania analizy klientów oraz ich potrzeb w czerwcu 
2015 r. przeprowadzono badanie w grupie 100 osób będących 
klientami firmy, do których należą zarówno osoby prywatne jak i 
mniejsze lub większe przedsiębiorstwa. 

Badania trwały 10 dni a na każde wypełnienie ankiety klient 
poświęcił około 15 minut. W efekcie uzyskano 100 wypełnionych 
ankiet a ich analizę przedstawiono poniżej.  

Ankieta składała się z 14 pytań, z których 13 było pytaniami 
zamkniętymi. Jedno z pytań stworzyło ankietowanym możliwość 
propozycji zmian, które mogą wpłynąć na lepsze zaspokajanie 
potrzeb związanych z ich obsługą. 

Znaczną większość badanych stanowili mężczyźni, których by-
ło aż 72%. Głównie były to osoby w wieku powyżej 30 lat - 49%. W 
kwestii miejsca zamieszkania dominowały - duże miasto (37%) oraz 
małe miasto (42%). W badanej grupie zdecydowaną większość 
(68%) stanowili przedsiębiorcy. 
 

 
1-Internet, 2-Z polecenia, 3-Inne 
Rys. 1. Źródło informacji dotyczące przedsiębiorstwa X [32] 
 

W odpowiedzi na pytanie pierwsze większość klientów (52%) 
dowiedziała się o działaniu przedsiębiorstwa z Internetu, natomiast 
aż 31% ankietowanych odpowiedziało, że przedsiębiorstwo X zosta-
ło im polecone przez osoby, które już korzystały z usług lub dokona-
ły zakupu w tej firmie. Z innych źródeł skorzystało 17% badanych, 
którzy głównie wskazywali ogłoszenia w prasie. 

Internet stał się dla wielu ludzi głównym źródłem wyszukiwania 
informacji. Strona internetowa przedsiębiorstwa jest pozycjonowa-
na, co ułatwia potencjalnym klientom jej wyszukanie wśród wielu 
innych firm z tej samej branży. 

Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości, z jaką respondenci 
korzystają z usług firmy. 
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1-rzadzej niż raz w roku, 2-raz na tydzień lub częściej, 3-raz w 
miesiącu, 4-raz na kwartał 
Rys.2.Częstotliwość korzystania z usług przedsiębiorstwa X[32] 
 

Ponad połowa badanych (58%), przynajmniej raz na miesiąc 
kontaktuje się z firmą w celu złożenia zapytania ofertowego bądź 
dokonania transakcji, z czego aż 27% korzysta z jej usług raz na 
tydzień lub częściej. Kontakty rzadsze niż raz w roku utrzymuję 23% 
ankietowanych, natomiast 19% klientów swoje zlecenia kieruje do 
przedsiębiorstwa raz na kwartał. Odpowiedzi udzielone na to pyta-
nie pozwalają na stwierdzenie, że większa część klientów zasługuje 
na miano klientów lojalnych. 

Następne pytanie dotyczyło logistycznej obsługi klienta w 
przedsiębiorstwie. Ankietowani zostali zapytani o poziom obsługi 
klienta. 

 

56%
33%

8%

3%

1 2 3 4

 
1-dobrze, 2-bardzo dobrze, 3-przeciętnie, 4-źle 
Rys.3. Ocena poziomu obsługi klienta[32] 

 
Ogólna ocena poziomu obsługi klienta wypadła między dobrą a 

bardzo dobrą. Na pierwszą z ocen swój głos oddało 56% respon-
dentów, zaś na drugą - 33%. W sumie tylko 11% badanych oceniło 
poziom obsługi przeciętnie (8%) lub źle (3%), co oznacza, że tylko 
nieliczni klienci są niezadowoleni z obsługi. 

Kolejne zapytanie dotyczyło szybkości wykonania i kompletno-
ści przygotowania ofert.  
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1-bardzo dobrze, 2-dobrze, 3-przeciętnie, 4-źle 
Rys.4. Ocena szybkości wykonania i kompletności przygotowania 
ofert [32] 
 

Dominująca grupa badanych (51%) oceniła tę kwestię bardzo 
dobrze, natomiast dobrą ocenę przyznało 32% ankietowanych. 
Oznacza to, że kierownik przedsiębiorstwa dba o to, aby klienci 
bardzo szybko otrzymywali kompletną ofertę, spełniającą ich ocze-
kiwania. Szybkość wykonania i kompletność przygotowania ofert 
12% respondentów oceniło, jako przeciętną, a tylko 5% wyraziło 
swoje niezadowolenie. 

Odpowiedzi na kolejne pytanie mają duże znaczenie dla obsłu-
gi klienta w przedsiębiorstwie X, ponieważ dotyczą reklamacji, czyli 
sposobu, terminowości i czasu ich wykonania. 
 

1-bardzo dobrze, 2-dobrze, 3-przeciętnie, 4-źle 
Rys.5. Ocena sposobu, terminowości i czasu realizacji reklamacji 
[32] 

 
Najwięcej badanych oceniło ten element obsługi, jako dobry 

(41%), zaś 30% wszystkich respondentów wskazało że sposób, 
terminowość i czas realizacji reklamacji jest bardzo dobry. Osiągnię-
ty wynik jest zadowalający, ponieważ zdecydowana większość 
klientów firmy pozytywnie postrzega obsługę reklamacji. Niewielka 
część ankietowanych - 17%, oceniła tę kwestię, jako przeciętną, 
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natomiast wyraz swojemu niezadowoleniu dało 12% wszystkich 
badanych. 

Respondenci określili również, czy planują w przyszłości ponownie 
skorzystać z oferty przedsiębiorstwa. 
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1-bardzo dobrze, 2-dobrze, 3-przeciętnie, 4-źle 
Rys.6. Ponowne skorzystanie z oferty przedsiębiorstwa X [32] 

 
Bezsprzeczna większość ankietowanych (75%) zadeklarowała, 

iż ponownie skorzysta z oferty firmy, a tylko % wszystkich respon-
dentów nie zdecyduje się na ponowny kontakt z przedsiębiorstwem 
X. Stosunek przedstawionych odpowiedzi na to pytanie dowodzi, iż 
bardzo duże grono klientów jest zadowolonych ze współpracy z 
badanym przedsiębiorstwem. 

Z analizy przeprowadzonego badania wynika, iż przedsiębior-
stwo X jest dobrze prosperującym i zorientowanym na klienta 
przedsiębiorstwem. Można również stwierdzić, że jakość obsługi 
klienta jest na wysokim poziomie, o czym świadczy przewaga pozy-
tywnych odpowiedzi w ankiecie. W swoim zespole posiada kompe-
tentnych i doświadczonych pracowników, którzy dbając o renomę 
firmy i potrzeby klientów, wszystkie zlecenia wykonują z największą 
starannością i dokładnością. Przedsiębiorstwo nie może jednak 
poprzestać na takim poziomie obsługi, ponieważ należy cały czas 
udoskonalać procesy jakościowe. 

PODSUMOWANIE 

Określenie strategii obsługi klienta jest bez wątpienia kluczo-
wym elementem w działalności przedsiębiorstwa X. Nie są to for-
malnie zapisane strategie, a jedynie koncepcje działania. Powstały 
one w wyniku zbadania szans i zagrożeń, które wyniknąć mogą w 
otoczeniu firmy. Strategie obsługi klienta firmy opierają się przede 
wszystkim na bardzo dobrej jakości wyrobów, konkurencyjnych 
cenach, zmniejszeniu kosztów obsługi oraz dotrzymaniu terminu 
realizacji zlecenia. Dążenie do właściwej obsługi klienta odbywa się 
poprzez zintegrowane działania logistyczne.[34] 

Jedną ze strategii, która została wprowadzona w firmie jest 
strategia niskich kosztów. Z uwagi na to, że przedsiębiorstwo X jest 
małym przedsiębiorstwem i zatrudnia niewielką liczbę pracowników, 
pomiędzy poszczególnymi szczeblami struktury organizacyjnej 
występuje szybki i niezakłócony przepływ informacji. Dzięki długo-
letnim kontaktom z dużymi producentami różnego rodzaju stali, 
firma uzyskuje atrakcyjne ceny zakupu tych surowców, co w dużej 
mierze zmniejsza koszty produkcji, a co za tym idzie, pozwala usta-
lić korzystną dla klientów ofertę cenową, lepszą od konkurencji. 
Koszty w przedsiębiorstwie ulegają również zmniejszeniu poprzez 
zastosowanie nowoczesnego systemu sprzedaży Subiekt GT. Jest 

to funkcjonalny i prosty w obsłudze program komputerowy wspoma-
gający sprzedaż, który sprawdza się w każdej sytuacji. Przedsię-
biorstwo X stwarza klientom możliwość zakupu produktów ze stali 
wraz z usługą montażu. Taka konsolidacja pozwala na znaczne 
obniżenie kosztów tych zakupów, a przez to wzrost skali sprzedaży. 
Strategia niskich kosztów pozwala firmie osiągać wyższe zyski i 
zbudować przewagę konkurencyjną. Koszty obsługi poszczególnych 
klientów zróżnicowane są pod względem wielkości zamówienia, 
czasu potrzebnego na jego zrealizowanie oraz kosztów wysyłki.  

W branży metalowej jakość produktów jest niezwykle ważna. 
Klient decyduje się na produkt stalowy, ponieważ przekonany jest 
że wyrób ten będzie trwalszy od produktów wykonanych z innych 
materiałów. Przedsiębiorstwo X chcąc zapewnić doskonałą jakość 
swoich produktów zaopatruje swój magazyn w materiały, które 
pozwolą na ich długotrwałą eksploatację bez konieczności ciągłych 
reperacji czy wymiany poszczególnych elementów na nowe. Klu-
czowym jest również samo wykonanie określonego produktu. Pro-
dukty te charakteryzują się określonym wymiarem, kątem nachyle-
nia lub odpowiednią średnicą. Pracownicy dokładają wszelkich 
starań, aby produkt zamówiony przez klienta spełniał jego oczeki-
wania, co do precyzji jego wykonania. Każdy wyrób jest dokładnym 
odwzorowaniem potrzeb i preferencji klienta przedstawionych na 
profesjonalnym czy też roboczym rysunku technicznym. 

Klienci decydują się na współprace z przedsiębiorstwem rów-
nież ze względu na poziom świadczonych przez nich usług. Firma 
oferuje profesjonalne usługi związane z obróbką artykułów metalo-
wych, które wykonywane są przy pomocy profesjonalnych urządzeń 
do cięcia i gięcia blach. Kluczową usługą jest spawanie, ponieważ 
wpływa nie tylko na jakość, ale też na bezpieczeństwo całej inwe-
stycji. Przy pracy przedsiębiorstwo kieruje się sprawdzonymi meto-
dami spawania MIG/MAG oraz TIG. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom klientów firma otworzyła też pogotowie spawalnicze z do-
jazdem do klienta. Usługi te przyczyniają się do wypromowania 
marki, pozyskiwania nowych klientów, oraz utrzymania relacji z 
klientami dotychczasowymi. 

Większa satysfakcja klienta i lepszy wizerunek firmy uzależnio-
ny jest od czasu realizacji zamówienia. Im krótszy czas realizacji 
zamówienia, tym bardziej usługi przedsiębiorstwa stają się atrakcyj-
niejsze dla klientów. Przedsiębiorstwo X dąży do tego, aby czas 
realizacji zamówienia i czas wykonania usługi był w miarę możli-
wość jak najkrótszy. Ważne jest, aby długość tego czasu nie koli-
dowała z jakością wyrobu. Sukcesem firmy jest takie zrealizowanie 
zamówienia, aby klient mógł otrzymać produkt lub usługę szybko, i 
aby nie budziły one zastrzeżeń, co do fachowości ich wykonania. 
Obsługą zamówień zajmuje się kierownik firmy, który w dalszej 
kolejności przekazuje zlecenie do realizacji pracownikom produk-
cyjnym. Taki przebieg zdarzeń skraca czas obiegu dokumentów, 
oraz całościowy czas realizacji. Wszystkie zlecenia przekazywane 
do realizacji, wykonywane są w kolejności w jakiej trafiły do firmy.  

Chcąc osiągnąć przewagę konkurencyjną, przedsiębiorstwo 
wciąż musi poszukiwać nowych rozwiązań. Strategie firmy formuło-
wane są w celu spełniania potrzeb i oczekiwań klientów i ściśle 
wiążą się z czasem realizacji zamówienie, przy uwzględnieniu 
niezmiennie wysokiej jakości produktu i usługi oraz obniżeniem 
kosztów obsługi klienta, zachowując zysk na tym samym łub wyż-
szym poziomie. Ocena procesu obsługi klienta oraz perspektywy 
zmian w celu ulepszenia obsługi klienta. Ustalenie prawidłowego 
poziomu logistycznej obsługi klienta jest jedną z najważniejszych 
decyzji strategicznych przedsiębiorstwa.  
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Logistics customer service on the example company X 

Constantly changing market conditions are forcing com-

panies to take steps to change the approach to the customer. 

This approach should be sufficiently flexible to each client 

had a feeling that is the most important, and the created 

tenders should take into account their needs and expecta-

tions. The emphasis on professionalism handling manifested 

in meeting the standards, clearly it affects customer satisfac-

tion throughout the stage of the logistics process. Establish-

ing standards is a confirmation of consistency and accuracy 

operate. It should be noted that the increasing customer 

awareness is forcing companies to look for newer and newer 

sources of competition. The age-old means of influence de-

clined in importance, and therefore began to pay special 

attention to the logistics customer service. It has become an 

excellent area to increase customer satisfaction through: 

increasing the availability of products, convenient time of 

delivery, convenience of placing orders, after sales service, 

etc. Apart from policy formulation support, develop stand-

ards and continuous control and monitoring of the process, if 

the company does not will introduce changes whose aim is to 

eliminate errors arising in the organization, and do not begin 

to treat the customer as a source of benefits for the company, 

implementation of the system of submitting the proper han-

dling the customer will be impossible. The purpose of busi-

ness is to strive for compliance with customer expectations.  
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