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Sylwia SIEDLECKA 

PORÓWNANIE I OCENA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA  

DLA WYBRANYCH FIRM KURIERSKICH  

 

W artykule przedstawiono rynek usług kurierskich, który stanowi znaczącą część globalnego rynku usług logistycznych. 

Dodatkowo, przeprowadzono analizę otoczenia konkurencyjnego i ocenę jakości obsługi logistycznej klienta oraz podsumowa-

no całość opracowania.     

 

WSTĘP 

Rynek usług kurierskich w ostatnich latach stał się bardzo 
istotnym elementem infrastruktury aktualnych systemów logistycz-
nych i łańcuchów dostaw transportowych. Usługi kurierskie są bar-
dzo ważną i znaczącą częścią globalnego rynku usług logistycz-
nych.  

Rozwój gospodarki rynkowej jest przede wszystkim uzależnio-
ny od potrzeb klientów, poziomu sprzedaży i ilości produkowanych 
towarów oraz usług. Na rynku tym klienci dążą do uzyskania infor-
macji o oferowanych towarach, a ich sprzedawcy w miarę możliwo-
ści chcą spełniać te oczekiwania. Rynek ten pełni rolę regulacji 
procesów gospodarczych, sprawia wzmożoną aktywność jego 
uczestników oraz zapewnia konkurencję między nimi, ale przede 
wszystkim wymaga efektywności w działaniu każdej firmy na nim 
operującej. Gospodarka rynkowa wpływa w znacznym stopniu na 
wzrost zapotrzebowania na szybkie, terminowe i bezpieczne dosta-
wy dokumentów i towarów. 

1. OCENA JAKOŚCI OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ 
KLIENTA  

1.1. Analiza otoczenia konkurencyjnego 

Istnieje wiele elementów, które decydują o atrakcyjności sekto-
ra oraz jego potencjale rozwojowym. Jednym z nich są niewielkie 
bariery wejścia na rynek dla nowych inwestorów, a także możliwości 
rozwojowe dla obecnych przedsiębiorców. Zarówno potencjał roz-
wojowy sektora (determinowany poziomem konkurencji), jak rów-
nież bariery wejścia, czy wymogi kapitałowe określane są za pomo-
cą analizy otoczenia, która dostarcza potencjalnym inwestorom 
szeregu informacji, niezbędnych do rozpoczęcia działalności na 
danym rynku czy w określonym sektorze. 

Analiza konkurencyjności to obszerna dziedzina wiedzy, zawie-
rająca w swojej strukturze wiele etapów, dzięki którym w szczegó-
łowy sposób można określić pozycje przedsiębiorstwa na rynku [2].   

W literaturze przedmiotu odnaleźć można szereg terminów de-
finiujących pojęcie otoczenia konkurencyjnego. Według jednego z 
nich, otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa to zespół tworzony 
przez wszystkie podmioty, które współpracują bądź konkurują z 
organizacją celem zaspokojenia potrzeb i pragnień konsumentów 
[1]. 

Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa tworzone jest przez 
szereg podmiotów, które wzajemnie na siebie oddziałują i decydują 
o swojej przyszłości. W skutek powiązań biznesowych, uczestnicy 

rynku mogą zarówno się wspierać, jak również mogą sobie szkodzić 
i utrudniać prowadzenie działalności. Do najważniejszych podmio-
tów, które wchodzą w skład otoczenia konkurencyjnego przedsię-
biorstwa, zalicza się [4]: 
– konkurencję, 
– klientów, 
– dostawców, 
– instytuty naukowe, 
– instytucje polityczne, 
– izby branżowe, 
– stowarzyszenia itp.  

Taka analiza opracowywana i tworzona jest celem zdobycia 
najistotniejszych informacji, określających potencjał rozwojowy 
danego sektora. Do podstawowych celów analizy otoczenia konku-
rencyjnego przedsiębiorstw zarówno z branży kurierskiej, jak rów-
nież wszystkich pozostałych zalicza się [6]: 
– oszacowanie atrakcyjności rynku, 
– określenie możliwości rozwojowych, 
– poznanie zagrożeń i szans wynikających z wejścia na rynek, 
– określenie nowych i niezagospodarowanych sektorów. 

Pomimo, że w Polsce przedsiębiorstwa oraz inne podmioty 
świadczące usługi kurierskie prowadzą swoją działalność stosun-
kowo krótko, zajmują ważne miejsce w rozwoju gospodarczym 
kraju. O dynamice rynku świadczy nie tylko duży popyta na wyżej 
wymienione usługi, ale przede wszystkim wolumen paczek, który 
przekłada się na wartość przedsiębiorstw. Niżej przedstawiony 
wykres (rys. 1.), prezentuje wolumen rynku KEP na przełomie lat 
2011 i 2015. 

 

Rys. 1. Wolumen rynku KEP na przełomie 2011 i 2015r (w mln 
paczkarek)[3] 

Z powyższego rysunku, jednoznacznie wynika, iż od 2011 do 
2015 zainteresowanie usługami świadczącymi przez przedsiębior-
stwa z branży kurierskiej regularnie rosło. Dotyczy to nie tylko prze-
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syłek krajowych, ale również zagranicznych ekspresowych i zagra-
nicznych ekonomicznych. Rosnący popyt przyczynił się nie tylko do 
większego zainteresowania owym rynkiem, ale również wzrostu 
wartości istniejących przedsiębiorstw. Poniżej zaprezentowany 
został wykres (rys. 2), przedstawiający wartość rynku KEP w latach 
2011/2015. 

 

Rys. 2. Wartość rynku KEP w latach 2011/2015 (w mln zł)[3] 

Rynek usług kurierskich jest nie tylko dochodowym przedsię-
wzięciem, ale tworzy także ogromne szanse na rozwój dotychcza-
sowych i nowych przedsiębiorstw. Rynek usług kurierskich do 2018 
roku, będzie charakteryzował się wzrostem przychodu na poziomie 
12% r/r do wartości ok. 6 400 mln złotych w 2018 r. i wzrostem 
wolumenu o 11% r/r do poziomu ok. 440 mln paczek [3]. 

1.2. Analiza oczekiwań klientów 

W przeprowadzonym badaniu udział wzięło 106 respondentów. 
Ankieta składała się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi me-
tryczka określająca cechy społeczno-demograficzne badanej grupy 
respondentów, zaś drugą pytania badające poglądy i oczekiwania 
ankietowanych względem przedsiębiorstw świadczących usługi 
kurierskie Szczegółowe informacje dotyczące badanej grupy ankie-
towanych przedstawione zostały poniżej w tabeli 1. 

Tab. 1. Charakterystyka badanej grupy respondentów[5] 

Szczegóły dotyczące ankietowanych osób Liczba 
osób 

Płeć ankietowanych 
─ Kobiety 
─ Mężczyźni 

 
– 50 
– 56 

Wiek ankietowanych 
─ 20 – 30 lat 
─ 31 – 40 lat 
─ 41 – 50 lat 
─ Powyżej 50 lat 

 
– 94 
– 6 
– 3 
– 3 

Wykształcenie ankietowanych 
─ Wyższe 
─ Średnie 
─ Zawodowe 
─ Podstawowe 

 
– 63 
– 37 
– 6 
– 0 

Status społeczny ankietowanych (stanowisko) 
─ Osoba fizyczna 
─ Przedsiębiorca 

 
– 95 
– 11 

Miejsce zamieszkania ankietowanych 
─ Wieś 
─ Miasto do 50 tyś mieszkańców 
─ Miasto od 51 do 100 tyś mieszkańców 
─ Miasto powyżej 100 tyś mieszkańców 

 
– 54 
– 16 
– 7 
– 29 

 
Z analizy wynika, iż w badaniu udział wzięła podobna liczba ko-

biet (47%) i mężczyzn (53%), znajdujących się pomiędzy dwudzie-
stym a trzydziestym rokiem życia (88%). Większa połowa respon-
dentów, to osoby z wyższym wykształceniem (59%) nieprowadzące 

działalności gospodarczej (89%) i zamieszkujące obszary wiejskie 
(51%). 

Posiadając najistotniejsze informacje na temat badanej grupy 
respondentów, niżej zaprezentowane zostaną wyniki z przeprowa-
dzonych badań. 

 

Rys. 3. Osoby korzystające z usług kurierskich [5] 

Powyższy wykres (rys. 3.) prezentuje odpowiedzi responden-
tów na pytanie dotyczące korzystanie z usług przedsiębiorstw dzia-
łających w branży kurierskiej. Z wykresu wynika, iż zdecydowaną 
większość ankietowanych posiada doświadczenia wynikające ze 
współpracy z podmiotami z branży przewozowej. Z kolejnego wy-
kresu (rys. 4.), odczytać można, na ile ważna jest dla respondentów 
terminowość świadczenia usług kurierskich. 

 

Rys. 4. Istota terminowego świadczenia usług [5] 

Dokonując interpretacji powyższych informacji, należy stwier-
dzić, że dla większości respondentów, terminowe świadczenie usług 
stanowi bardzo ważną kwestię. Przeważająca ilość osób, a miano-
wicie 68,9% ankietowanych odpowiedziała, że terminowe dostar-
czanie przesyłek odgrywa bardzo ważną rolę w ocenie przedsię-
biorstwa. W badaniu znalazła się również grupa respondentów, dla 
których terminowe świadczenie usług jest nieistotne. Grupa ta sta-
nowi zaledwie 0,9% badanej zbiorowości. 

Na kolejnym wykresie (rys. 5.) zaprezentowane zostały naji-
stotniejsze czynniki, które wpływają na wybór przedsiębiorstwa 
świadczącego usługi kurierskie. Większości ankietowanych najważ-
niejszym elementem wpływającym na wybór przewoźnika, jest koszt 
świadczenia usług (81,1%), zaś najmniejszy wpływ ma wielkość 
przedsiębiorstwa (1,9%). Mimo, że cena nie jest jedynym czynni-
kiem wpływającym na decyzje konsumentów, to z uwagi, iż zdecy-
dowana większość respondentów to osoby młode między 20 a 30 
rokiem życia wynik ten, należy znać za optymalny.  

Następny wykres prezentuje czynniki, które według badanej 
grupy respondentów były najczęstszym powodem reklamacji (rys. 
6.). 
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Rys. 5. Czynniki determinujące wybór firmy przewozowej [5] 
  

 

Rys. 6. Czynniki determinujące reklamacje [5] 

Najczęstszym powodem reklamacji (pośród badanej grupy re-
spondentów) było uszkodzenie przesyłki (27,6%). Na drugim miej-
scu znalazła się nieterminowość i opóźnienia (8,6%). Największą 
grupę ankietowanych, stanowili respondenci, którzy nie składali 
reklamacji (58,1). Wynik ten sugerować może, iż polskie przedsię-
biorstwa, działające w branży kurierskiej, świadczą swoje usługi na 
dobrym poziomie. Szczegółowe informacje na temat oceny i pozio-
mu świadczenia usług, znajdą się na następnym wykresie. 

Na rys. 7. przedstawiono odpowiedzi respondentów na pytanie 
dotyczące tego, w jakim stopniu oceniają poziom usług świadczo-
nych przez przedsiębiorstwa z branży kurierskiej. Z wykresu wynika, 
iż respondenci pozytywnie oceniają kurierów działających na pol-
skim rynku. Największa grupa ankietowanych (41,5%) określiła 
poziom świadczenia jako dobry.  

 

 

Rys. 7. Poziom świadczenia usług [5] 

Pośród czynników, które mogłyby wpłyną na poprawę jakości 
świadczonych usług, najczęściej wskazywany był koszt (55,7%). 
Najmniej istotnym czynnikiem według badanej grupy respondentów 
jest działanie w oparciu o normy, które wskazało zaledwie 4,7% 
ankietowanych (rys .8.). 

Ostatni wykres (rys .9.) przedstawia informacje, na temat tego, 
które z przedsiębiorstw działających w branży kurierskiej, cieszy się 
największym powodzeniem i zainteresowaniem, pośród badanej 
grupy respondentów. 

 
Rys. 8. Czynniki wpływające na poprawę jakości [5] 

 

 
Rys. 9. Najczęściej wybierani przewoźnicy [5] 

PODSUMOWANIE 

Popyt na usługi świadczone przez podmioty działające w bran-
ży kurierskiej jest nie tylko bardzo duży, ale i też regularnie rośnie, 
tworząc tym samym szanse dla obecnych i nowych przedsiębiorstw. 
Popyt na usługi świadczone przez firmy z branży kurierskiej, po-
twierdzają przeprowadzone badania utwierdzając w przekonaniu, iż 
zainteresowanie usługami przewozowymi jest bardzo duże. Jak 
wynika niemalże każdy z respondentów biorących udział w badaniu 
tj. 96,2% osób korzystało z usług kurierskich.  

Terminowe świadczenie usług, jest bardzo ważnym elementem 
wpływającym na wizerunek przedsiębiorstwa. Wywiązywanie się z 
powierzonych obowiązków w określonych ramach czasowych, 
świadczy zarówno o solidnych fundamentach, na których wznosi się 
organizacja, jak również o posiadaniu przez podmiot zasad, które 
wpływają na poczucie bezpieczeństwa potencjalnych klientów. 
Respondenci zapytani o kwestie terminowości, odpowiedzieli, iż jest 
ona dla nich bardzo ważna 68,9% oraz ważna 28,3%, co w sumie 
tworzy niemalże stuprocentową zgodność co do istoty dostarczania 
przesyłek w odpowiednim czasie. Istota terminowego świadczenia 
usług i niższych kosztów dotyczy również czynników wpływających 
na poprawę jakości świadczenia usług kurierskich. Według opinii 
respondentów terminowe dostawy i niższy koszt usług to najważ-
niejsze elementy, które mogłyby wpłynąć na większe zainteresowa-
nie firmami przewozowymi ze strony konsumentów. 

Z powyższych informacji skorzystać powinni głównie przedsię-
biorcy, którzy na etapie budowania strategii winni uwzględnić ocze-
kiwania konsumentów, co mogłoby przyczynić się do zwiększenia 
zainteresowania świadczonymi przez nich usługami. 
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Comparison and evaluation of customer service quality  
of selected courier companies 

In the article, the market of courier services was present-

ed, which is a significant part of the global logistics market. 

In addition, the analysis of the competitive environment and 

the assessment of customer logistics quality were conducted 

and the whole research was summarized. 
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