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UWAGI O REKLAMACJACH JAKOŚCI USŁUG REALIZOWANYCH  

PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 

 

Scharakteryzowano zakres usług świadczonych przez jedno z przedsiębiorstw transportowych mające swoją siedzibę na te-

renie Szczecina. Przedstawiono profil działalności przedsiębiorstwa. Opisano sposób realizacji składanych reklamacji przez 

klientów przedsiębiorstwa. Przedstawiono liczbę zgłoszonych reklamacji w czasie działalności przedsiębiorstwa i ich charak-

ter. Przedstawiono strategię przedsiębiorstwa podjętą w celu ograniczenia liczby reklamacji niezadowolonych klientów.  

 

WSTĘP 

Transport samochodowy charakteryzuje się dużą dostępno-
ścią, a dzięki rozbudowanej sieci dróg towar może być dostarczany 
bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. Realizacja procesu trans-
portowego może jednak napotykać na wydarzenia, które mogą stać 
się przyczyną składania skarg na działalność przedsiębiorstwa 
transportowego [1, 5].  

Wpływ realizacji reklamacji na jakość realizowanych usług 
transportowych przedstawiono na przykładzie przedsiębiorstwa 
Run-Trans ze Szczecina. 

Firma Run-Trans jest firmą prywatną, działającą na rynku towa-
rowych przewozów krajowych (Polska) i międzynarodowych od 
1997 r. (rys. 1). Początkowy profil działalności firmy opierał się 
głównie na transporcie kruszywa. Później firma ukierunkowała 
swoją działalność na przewóz artykułów spożywczych specjali-
stycznymi cysternami. Zdecydowana większość umów zawieranych 
z klientami dotyczy jednak dostarczania towarów do krajów europej-
skich takich jak Holandia, Belgia oraz Luksemburg. 

 

 
Rys. 1. Kierunki działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
Run-Trans 

 
Firma Run-Trans oferuje swoim klientom najnowocześniejsze 

zestawy samochodowe składające się z ciągników marki Man 
(rys. 2) oraz Mercedes-Benz, a także cysterny marki HOBUR, Fe-

ledbrnder i inne. Cysternami wykonanymi z aluminium i stali nie-
rdzewnej można transportować ciecze, jak i materiały ziarniste i 
sypkie (rys. 2). 

 

 
Rys. 2. Ciągnik siodłowy z cysterną firmy Run-Trans 
 

Przedsiębiorstwo zajmuje się transportem krajowym i między-
narodowy głównie takich produktów spożywczych jak: soki owoco-
we, miazga owocowa, glukoza, melasa, wino, mleko, śmietana, 
tłuszcze, oleje, gliceryna, czekolada, masło kakaowe, itp. 

Firma Run-Trans bazuje na stałych kontraktach z odbiorcami w 
Holandii, Belgii i Luksemburgu oraz na dodatkowych zleceniach od 
innych kontrahentów. Tygodniowo przedsiębiorstwo realizuje około 
trzech kursów do krajów Beneluksu. Każdy z kierowców zatrudnio-
nych w firmie przejeżdża ok. 15 tys. km w miesiącu. 

Przedsiębiorstwo realizuje dodatkowe usługi pozwalające na 
transport artykułów spożywczych. W obrębie siedziby przedsiębior-
stwa Run-Trans znajduje się myjnia (rys. 3), pozwalająca na:  
– mycie wewnętrzne cystern, silosów oraz tank kontenerów 

(rys. 4), 
– suszenie wewnętrzne, 
– mycie zewnętrzne (rys. 5). 

Pozwala to na uzyskanie certyfikatu niezbędnego do transportu 
artykułów spożywczych. 
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Rys. 3. Myjnia przedsiębiorstwa Run–Trans 

 

 
Rys. 4. Proces mycia cysterny wewnątrz 
 

 
Rys. 5. Proces mycia cysterny z zewnątrz 

 
Aby monitorować jakość realizowanych usług przedsiębiorstwo 

stworzyło możliwość zgłoszenia skargi lub reklamacji na jakość 
wykonania procesu przewozowego. Reklamacje mogą być zgłasza-
ne w ciągu 7 dni roboczych od daty realizacji lub przewidywanego 
terminu realizacji usługi transportowej. Niezgodności rozpatrywane 
są w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnione-
go formularza reklamacyjnego. Reklamacje zgłaszane są osobiście 
w siedzibie firmy lub w uzasadnionych przypadkach drogą mailową. 

1. CHARAKTERYSTYKA REKLAMACJI USŁUG  

Najważniejszymi cechami zgłaszanych reklamacji jest jej po-
wód oraz szczegółowe opisanie zaistniałej sytuacji. Powodem nie-
zadowolenia klientów, a dalej złożenia reklamacji może być między 
innymi: niewykonanie usługi, nieterminowe wykonanie usługi, czę-
ściowe uszkodzenie towaru, całkowite uszkodzenie towaru, utrata 
towaru, jakość obsługi klientów [2, 3, 4]. 

W opisywanej firmie nie funkcjonuje żaden transportowy sys-
tem jakości. W czasie badań stwierdzono, że przedsiębiorstwo 
wypracowało własny system przyjmowania i rozpatrywania rekla-
macji klientów.  

Po zanotowaniu reklamacji następuje sprawdzenie czy jest ona 
w pełni uzasadniona, a następnie pracownicy przedsiębiorstwa 
informują niezadowolonego klienta o stanowisku przedsiębiorstwa: 
jeżeli reklamacja jest uzasadniona, przedsiębiorstwo przedstawia 
klientowi propozycję ,,rekompensaty”; jeżeli reklamacja nie zostanie 
uznana za zasadną, klient otrzymuje uzasadnienie tej decyzji. 
W każdym z powyższych przypadków klient otrzymuje pisemną 
decyzję z uzasadnieniem. Od każdej decyzji klient może się odwo-
łać w ciągu 7 dni roboczych. W takim przypadku reklamacja zostaje 
rozpatrzona powtórnie ze szczególnym uwzględnieniem uwag 
klienta. 

Liczba zgłoszonych reklamacji od 1997 roku do 2014 przed-
stawiono na rys. 6. 

 

 
Rys. 6. Liczba zgłoszonych reklamacji w przedsiębiorstwie Run–
Trans w latach 1997–2014 

 
W ciągu wielu lat działalności przedsiębiorstwa wszystkie zgło-

szone reklamacje zostały uznane przez firmę, a niezadowoleni 
klienci otrzymali rekompensatę.  

Przez blisko 17 lat funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 
odnotowano 67 zgłoszeń reklamacyjnych. Jest to stosunkowa duża 
liczba, jednak w odniesieniu do liczby zrealizowanych zleceń trans-
portowych jest liczbą niewielką. Średnia liczba zgłoszeń reklama-
cyjnych w ciągu roku wynosi niecałe cztery reklamacje. Największy 
wzrost liczby reklamacji odnotowano w latach 2004 –2007 oraz 
2010-2011. Największa liczba reklamacji została zgłoszona w 2011 
roku – 7 reklamacji. W 1997 roku oraz 2003 roku przedsiębiorstwo 
nie odnotowało żadnego zgłoszenia reklamacyjnego.  

W tabeli 1 przedstawiono charakter zgłaszanych reklamacji w 
latach 2010-2014, uwagi przedsiębiorstwa (powód niezadowolenia 
klienta) oraz sposób zadośćuczynienia (rozwiązania problemu) 
przez firmę transportową. 
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Tab. 1. Reklamacje zgłoszone przez klientów przedsiębiorstwa w 
latach 2010–2014 

Data Reklamacja Uwagi Rozwiązanie problemu 

2010 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Rabat na kolejną usługę 

2010 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Rabat na kolejną usługę 

2010 Jakość obsługi 
klienta 

Niekompetencja 
pracownika 

Rabat na kolejną usługę 

2010 Jakość obsługi 
klienta 

Niemiła obsługa Rabat na kolejną usługę 

2010 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Rabat na kolejną usługę 

2010 Nieterminowa 
dostawa 

Zła organizacja 
pracy 

Stały rabat 

2011 Uszkodzenie 
towaru 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Rekompensata finansowa 

2011 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Stały rabat 

2011 Nieterminowa 
dostawa 

Zła organizacja 
pracy 

Rabat na kolejną usługę 

2011 Jakość obsługi 
klienta 

Niemiła obsługa Rabat na kolejną usługę 

2011 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Stały rabat 

2011 Jakość obsługi 
klienta 

Niekompetencja 
pracownika 

Rabat na kolejną usługę 

2011 Jakość obsługi 
klienta 

Niemiła obsługa Rabat na kolejną usługę 

2012 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Rabat na kolejną usługę 

2012 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Stały rabat 

2012 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Stały rabat 

2012 Jakość obsługi 
klienta 

Niekompetencja 
pracownika 

Rabat na kolejną usługę 

2013 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Rabat na kolejną usługę 

2013 Nieterminowa 
dostawa 

Zła organizacja 
pracy 

Rabat na kolejną usługę 

2013 Jakość obsługi 
klienta 

Niemiła obsługa Rabat na kolejną usługę 

2014 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Rabat na kolejną usługę 

2014 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Stały rabat 

2014 Jakość obsługi 
klienta 

Niemiła obsługa Rabat na kolejną usługę 

2014 Nieterminowa 
dostawa 

Złe warunki 
atmosferyczne 

Rabat na kolejną usługę 

 

Najwięcej reklamacji zgłoszonych przez klientów przedsiębior-
stwa Run–Trans w latach 2010–2014 spowodowanych było nieter-
minową dostawą (62,5 % reklamacji). Klienci mieli również zastrze-
żenia do jakości obsługi (33,3 % reklamacji). Zdaniem przedsiębior-
stwa ponad połowa (54,2 %) reklamacji spowodowana była złymi 
warunkami atmosferycznymi, 20,8% dotyczyła niemiłej obsługi 
klientów, natomiast zła organizacja pracy dotyczyła 12,5 % rekla-
macji. Podobnie było w przypadku niekompetencji pracowników – 
12,5%. W ciągu pięciu kolejnych lat przedsiębiorstwo rozwiązywało 
problemy poprzez rekompensaty na trzy sposoby. Najczęściej 
wykorzystywanym sposobem było przyznanie rabatu na kolejną 
usługę  (70,8 %), stały rabat został przyznany sześciu klientom 
(stanowiło to 25 % rekompensat). Jedynie jeden klient otrzymał 
rekompensatę finansową (dotyczyło to reklamacji uszkodzenia 
towaru). Na rys. 7 przedstawiono zestawienie przyczyn składanych 
reklamacji w opisywanych latach. 
 

nieterminowa dostawa

jakość obsługi klientów

uszkodzenie towaru

 
Rys. 7. Przyczyny składania reklamacji na usługi świadczone przez 
przedsiębiorstwo 
 

Przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku międzynarodowym 
powinno zastanowić się nad wdrożeniem systemów zarządzania 
jakością w transporcie opartych na wymaganiach normy PN-EN ISO 
9001 [6]. Podstawą dla organizacji prawidłowego systemu zarzą-
dzania jakością dla przedsiębiorstwa funkcjonującego w Polsce 
powinny być dwie normy:  
1. Norma PN-EN 12507 [7] zawierająca wytyczne do rozwiązywa-

nia trudności, jakie może sprawiać wprowadzenie systemu za-
rządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 
ISO 9001. Wytyczne przedstawione w normie zostały opraco-
wane jako pomoc w rozwiązywaniu trudności poprzez wskaza-
nie postanowień normy PN-EN ISO 9001, których zastosowanie 
może być odmienne i które należy podjąć w celu zapewnienia 
skutecznego stosowania przyjętego systemu zarządzania jako-
ścią;  

2. Norma PN-EN 12798 [8], która jest uzupełnieniem wymogów 
wyszczególnionych w normie PN-EN ISO 9001 odnośnie zarzą-
dzania jakością w transporcie towarów niebezpiecznych. 

PODSUMOWANIE 

Chcąc zmniejszyć liczbę reklamacji i niezadowolenie swoich 
klientów, w ostatnich kilku latach przedsiębiorstwo Run–Trans 
przeprowadziło kilka zmian w swojej działalności transportowej: 
– przedsiębiorstwo realizuje jedynie przewozy płynnych produk-

tów wykorzystywanych w przemyśle spożywczym; 
– firma ograniczyła obszar geograficzny swojej działalności prze-

de wszystkim do transportu towarów na trasie: Polska – kraje 
Beneluksu (Holandia, Belgia, Luksemburg); 

– przedsiębiorstwo ukierunkowało swoją działalności głównie na 
klientów stałych (długoterminowe umowy).  
Strategia ta stawia przed przedsiębiorstwem większe wymaga-

nia (znając swoich klientów przedsiębiorstwo powinno być w stanie 
przewidzieć ich oczekiwania i zapewnić odpowiedni poziom jakości 
usług). Ułatwia jednak współpracę z klientami (pracownicy znają 
wymagania swoich stałych klientów i wiedzą w jaki sposób zaspoko-
ić ich potrzeby). Bardzo duże wymagania stawiane są transportowi 
żywności – firma musi sprostać zarówno wymaganiom technicznym, 
jak i prawnym w ich transporcie [3, 4]. 

W transporcie międzynarodowym istotną kwestią jest czas pra-
cy kierowców, który jest ograniczony. Aby uniknąć postojów, a co za 
tym idzie wydłużenia czasu realizacji zlecenia transportowego 
przedsiębiorstwo zapewnia podwójną obsadę kierowców na trasach 
międzynarodowych. Oprócz oszczędności czasu, podwójna obsada 
pozwala uniknąć przemęczenia kierowców oraz niebezpieczeństwa 
na drodze (spowodowanego długim czasem jazdy). 

Przedsiębiorstwo zmaga się również z problemami typowymi 
dla transportu drogowego, między innymi: wysokie natężenie ruchu, 
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kongestia, zanieczyszczanie środowiska, kolizje oraz wypadki. 
Wszystkie te czynniki mogą sprawić wiele problemów każdej firmie. 
Często jednak nie da się ich ani przewidzieć ani uniknąć, więc 
przedsiębiorstwo musi być przygotowane na takie ewentualności. 
W takich przypadkach bardzo istotne jest elastyczne działanie 
pracowników oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych warun-
kach. 

W swojej strategii przedsiębiorstwo ukierunkowało swoją dzia-
łalność przede wszystkim na stałych klientów. Na rys. 8 przedsta-
wiono procentowy stosunek liczby klientów stałych przedsiębiorstwa 
do liczby klientów pozostałych w 2014 roku. 

 

 
Rys. 8. Klienci przedsiębiorstwa Run–Trans w 2014 roku 
 

Funkcjonowanie firmy na rynku międzynarodowym wymusi 
jednak w najbliższym czasie przyjęcie systemu zarządzania jako-
ścią. Ponieważ transportowy system zarządzania jakością jest 
uzupełnieniem wymagań dla ogólnego systemu zarządzania jako-
ścią firmy transportowej, warunkiem certyfikacji transportowego 
systemu jakości jest certyfikowany wcześniej system zarządzania 
jakością lub jego jednoczesna certyfikacja wraz z transportowym 
systemem zarządzania jakości wg normy PN-EN 12798. 

Wzrost liczby zgłoszonych reklamacji na przestrzeni kilkunastu 
lat funkcjonowania firmy na rynku niekoniecznie jest skutkiem po-
gorszenia się jakości wykonywanych usług czy obsługi klientów. 
Może się to wiązać z tym, że liczba ta wzrosła wraz ze wzrostem 
liczby klientów przedsiębiorstwa. Po wzroście liczby reklamacji w 
2004 i 2010 roku przedsiębiorstwo odnotowało spadki liczby zgło-
szonych zażaleń, co może być skutkiem wyciągania wniosków z 
błędów, jakie do tej pory popełniali pracownicy Run–Trans oraz 
unikania ich.   
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Comments about the complaints of service quality  
realized by foodstuff transport  

In this paper have been characterized range of services 

provided by one of the transport companies having their 

registered office in Szczecin. The paper also presented the 

profile of the company. There are also described methods of 

realization the customer's complaints. It showed the number 

of complaints reported during the company's activities and 

their character. The following study described the company 

strategy taken to reduce the number of lodged complaints by 

claimant.  
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