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Streszczenie: Zasadniczy celem niniejszego artykułu jest ukazanie oceny i opinii przedsta-

wicieli firm transportowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na 

temat znaczenia i wykorzystania innowacji produktowych w ich działalności. W opracowaniu 

wykorzystano wyniki badania zrealizowanego przez pracowników Katedry Marketingu  

i Rozwoju Regionalnego UTP w Bydgoszczy oraz dane GUS dotyczące aktywności 

innowacyjnej polskich przedsiębiorstw usługowych w latach 2014-2016. 
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PRODUCT INNOVATIONS ON THE MARKET OF TRANSPORT 

SERVICES IN KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP 

Abstract: The main purpose of this article is to present the assessment and opinions of 

representatives of transport companies operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship 

about the importance and use of product innovations in their activities. The study is based on 

the results of the study carried out by employees of the Department of Marketing and Regional 

Development of UTP in Bydgoszcz. The following publication constitutes also a result of 

surveys concerning innovation activities of industrial and service enterprises in the years 2012-

2014 conducted in 2015 by the Central Statistical Office.  
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1. Wprowadzenie 

Innowacje uznawane są za niezwykle cenne źródło wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, 

niezależnie od branży czy sektora. W dzisiejszych czasach wkraczają one w coraz to nowe 

obszary związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Innowacje produktowe często 
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uzupełniane są o innowacje procesowe, organizacyjne czy czysto marketingowe. W Polsce 

innowacje pozostają jednak bardzo niedocenianym sposobem na budowanie przewagi 

konkurencyjnej i z całą pewnością przedsiębiorcy mają jeszcze wiele do nadrobienia w tym 

zakresie. Wyniki badania GUS wskazują, że w lata 2014-2016 zaledwie 20,3% przedsiębiorstw 

przemysłowych i 14,5% przedsiębiorstw usługowych wykazywało się aktywnością 

innowacyjną (GUS, 2017, s. 9). Szczególnie niepokojące są dane dotyczące przedsiębiorstw 

usługowych, w tym firm transportowych, które muszą funkcjonować w warunkach coraz 

bardziej turbulentnego otoczenia rynkowego. 

 Problematyka poprawy poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest aktualnie 

przedmiotem licznych dyskusji i rozpraw naukowych. Najczęściej problem ten pojawia się  

w kontekście pułapki średniego wzrostu, która niewątpliwie stanowi jedno z podstawowych 

zagrożeń dla dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki. W miarę jak wyczerpują się 

dotychczasowe źródła konkurencyjności, tj. niskie koszty pracy czy produkcja i eksport nisko 

przetworzonych wyrobów, pojawia się nagląca potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań  

w tym zakresie. Poprawa innowacyjności jest niewątpliwie jednym z podstawowych 

rozwiązań, które powinno pomóc w utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. 

Tymczasem Komisja Europejska, opierając się na 25 wskaźnikach innowacyjności, zalicza 

Polskę do grupy tzw. umiarkowanych innowatorów, przy czym nasz kraj w tej grupie zajmuje 

przedostatnie miejsce przed Litwą i na poziomie Chorwacji oraz znacznie dalsze niż Czechy  

i Estonia. Należy podkreślić, że innowacyjność gospodarki budowana jest na gruncie jej 

podstawowego ogniwa, jakim są przedsiębiorcy (Andruszkiewicz, Schulz, 2018). 

Zasadniczy celem niniejszego artykułu jest ukazanie oceny i opinii przedstawicieli firm 

transportowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na temat 

znaczenia i wykorzystania innowacji produktowych w ich działalności. W opracowaniu 

wykorzystano wyniki badania zrealizowanego przez pracowników Katedry Marketingu  

i Rozwoju Regionalnego UTP w Bydgoszczy oraz dane GUS dotyczące aktywności 

innowacyjnej polskich przedsiębiorstw usługowych w latach 2014-2016. 

2. Aktywność innowacja przedsiębiorstw na rynku usług transportowych  

w Polsce  

Przez innowacyjność w transporcie rozumie się działania polegające na udoskonaleniu już 

istniejących lub wprowadzeniu nowych rozwiązań lub procesów dotyczących wszelkich 

aspektów zmian i przyczyniających się do zwiększenia efektywności ekonomicznej, 

finansowej, technicznej i technologicznej, środowiska naturalnego systemów transportowych 

w celu maksymalizacji efektów społecznych i wyników gospodarowania przez sektor 

publiczny i prywatny (CATI, 2017, s. 2). 
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W badaniach i analizach przyjmuje się, że przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, 

które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację lub realizowało 

przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany, zaniechany w trakcie 

badanego okresu (niezakończony sukcesem) lub nie został do końca tego ukresu ukończony 

(tzn. jest kontynuowany) (Urząd Statystyczny, 2017, s. 17). Wyniki badania zrealizowanego 

przez Urząd Statystyczny w Szczecinie wskazują, że w latach 2014-2016 w porównaniu do lat 

2012–2014 na rynku przedsiębiorstw transportowych w Polsce odnotowano wzrost udziału 

przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie o 2,4 p.p. do 8,4% (Urząd Statystyczny, 2017, s. 19).  

Ze względu na wielkość przedsiębiorstw usługowych, zdecydowanie najwyższy wskaźnik 

działalności innowacyjnej w latach 2014-2016 występował w przedsiębiorstwach dużych, 

zatrudniających powyżej 250 pracowników (42,3%). W przedsiębiorstwach małych, zatrudnia-

jących maksymalnie 49 pracowników, wskaźnik ten wynosił już tylko 11,0%, natomiast  

w przedsiębiorstwach średnich, gdzie liczba zatrudnionych pracowników wynosiła od 50  

do 249, wskaźnik ten był na poziomie 21,9%. Porównując dane dotyczące przedsiębiorstw 

usługowych z danymi dotyczącymi przedsiębiorstw przemysłowych, można zaobserwować 

istotną różnicę dotyczącą przedsiębiorstw średnich i dużych, gdzie wyraźnie zwiększa się 

udział aktywności innowacyjnej na korzyść tych ostatnich. Wynosił on odpowiednio 33,0%  

i 58,7%. Z całą pewnością jest to efekt specyfiki funkcjonowania firm usługowych, które 

napotykają na wiele ograniczeń związanych z kreowaniem innowacji. Na rysunku 1 

przedstawiono rozkład przedsiębiorstw usługowych aktywnych innowacyjnie w latach 2014-

2016 według liczby pracujących. 

 

Rysunek 1. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w latach 2014-2016 według liczby pracujących  

(w %). Źródło: opracowanie własne na podstawie (Urząd Statystyczny, 2017, s. 23). 

Biorą pod uwagę podział terytorialny kraju, największy odsetek aktywnych innowacyjnie 

przedsiębiorstw usługowych w latach 2014–2016 występował w województwie lubelskim  

i wynosił aż 23,6%. Na drugim końcu rankingu znalazło się województwo warmińsko-

mazurskie, w którym odsetek ten wynosi zaledwie 4,9%. W województwie kujawsko-

pomorskim wskaźnik aktywności innowacyjnej wynosił 11,1% i był zbliżony do średniej dla 
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wszystkich województw w Polsce. Szczegółowy rozkład przedsiębiorstw aktywnych 

innowacyjnie w latach 2014–2016 według województw przedstawiono na rysunku 2.  

 

Rysunek 2. Przedsiębiorstwa usługowe aktywne innowacyjnie w latach 2014-2016 według 

województw (w %). Źródło: opracowanie własne na podstawie (Urząd Statystyczny 2017, s. 20). 

Rosnąca rola usług w światowej gospodarce i w gospodarkach poszczególnych krajów 

(udział sektora usług w wartości dodanej brutto w Polsce obecnie przekroczył 64,0%) oraz 

związany z nią wzrost liczby podmiotów gospodarczych świadczących tą samą lub podobną 

usługę sprawiają, że przedsiębiorstwom usługowym coraz trudniej jest odnosić sukcesy  

i rozwijać się w długim okresie. Rosnące natężenie konkurencji w tym sektorze jest 

konsekwencją braku możliwości pełnej ochrony prawnej usług przed skopiowaniem czy 

powielaniem tych samych procedur usługowych przez innych przedsiębiorców, którzy uznają, 

że takie działanie przyniesie im wymierne korzyści. Na rynku usług nie ma skutecznej metody 

zabezpieczenia się przez kopiowaniem sprawdzonych rozwiązań i wykorzystywaniem ich 

przez inne firmy. Specyfika prowadzenia działalności usługowej sprawia, że chcąc uzyskać 

bądź utrzymać pozycję lidera na danym rynku należy nieustannie usprawniać działalność 

przedsiębiorstw oraz umiejętnie korzystać z doświadczeń i pomysłów innych przedsiębiorstw 

działających w tej samej branży. Działania innowacyjne są więc jednym z podstawowych 

sposobów dążenia do systematycznego rozwoju przedsiębiorstw. 
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3. Innowacje produktowe na rynku usług transportowych w województwie 

kujawsko-pomorskim  

a. Metodyka badania empirycznego  

Badanie empiryczne zostało przeprowadzone przez pracowników Katedry Marketingu  

i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy  

w okresie od grudnia 2015 roku do grudnia 2017 roku. Badaniem objęto łącznie 300 firm 

transportowych prowadzących aktywną działalność na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego. Dobór próby badawczej miał charakter nielosowy – celowy. W badaniu 

uczestniczyły przedsiębiorstwa transportowe działające na rynku do 1 roku (5,3%), od 1  

do 3 lat (9,2%), od 4 do 5 lat (24,9%), od 6 do 10 lat (18,2,0%), dłużej niż 10 lat (41,4%). 

Wielkość badanych przedsiębiorstw była zróżnicowana, opisując wielkość firm liczbą 

zatrudnionych osób znalazły się przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników (mikro: 

63,8%), od 10 do 49 pracowników (małe: 25,3%), od 50 do 249 pracowników (średnie: 10,9%). 

Nie stwierdzono ponad 250 pracowników w badanych przedsiębiorstwach. Na etapie zbierania 

danych pozyskano wypełnione kwestionariusze od 142 firm, co odpowiada 56,8% badanej 

próby. W badaniu wykorzystano metodę ankiety pocztowej, która rozsyłana była do właścicieli 

firm transportowych z bazy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Badaną populację 

ograniczono do firm transportu drogowego, które prowadzą aktywną działalność gospodarczą 

w zakresie przewozu towarów i osób. Z badania wyłączono firmy zajmujące się transportem 

kolejowym (szynowym) i lotniczym, które nie były celem i przedmiotem badania. Dane 

pozyskano w oparciu o przygotowany na potrzeby niniejszego badania kwestionariusz 

ankietowy a następnie poddano je analizie korzystając z programu PAWS Statistics. 

Dodatkowo na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badania, które 

zostały zaczerpnięte z Analizy statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego pt.: 

„Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016”, GUS, Warszawa-Szczecin 

2017. Badanie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych przeprowadzono w latach  

2014- 2016, a jego wyniki ukazały się w 2017 roku. Badanie zrealizowano w ramach Programu 

badań statystyki publicznej w tematach 1.43.02 – Innowacje w przemyśle (PNT-02) oraz 

1.43.13 – Innowacje w sektorze usług (PNT-02/u). Wykorzystano w nich metodykę 

opracowaną przez Eurostat i OECD, zaprezentowaną w Podręczniku Oslo (Podręcznik Oslo, 

2008). W opracowaniu wykorzystano również dane Centrum Analiz Transportowych  

i Infrastrukturalnych. 

b. Wybrane wyniki badania  

Złożoność innowacji transportowych zgodnie z terminologią OECD (wykorzystywaną przy 

kwalifikacji projektów do finansowania europejskiego) wskazuje się na to, że na działalność 

innowacyjną składa się szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, 
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organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie  

i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. W transporcie 

innowacyjność może dotyczyć wielu sfer działania. W Polsce i Unii Europejskiej  

w najbliższych latach innowacyjność w transporcie powinna koncentrować się na 

następujących obszarach (CATI, 2017, s. 2): 

‒ technik i technologii transportu,  

‒ planowania, organizacji i zarządzania systemami transportowymi,  

‒ finansowania transportu zarówno w odniesieniu do utrzymania jak i modernizacji 

istniejących zasobów, a także nowych inwestycji infrastrukturalnych, taborowych  

i innych. 

W krajach Unii Europejskiej w coraz większym stopniu przykłada się wagę do 

innowacyjności w transporcie jako metody lepszego wykorzystania zasobów finansowych, 

zarządczych i organizacyjnych. 

Innowacyjność w transporcie dotyczy z jednej strony lepszego wykorzystania potencjału, 

który już istnieje, a z drugiej tworzenie nowego potencjału transportowego. W odniesieniu do 

lepszego wykorzystania istniejącego potencjału transportowego, innowacyjne rozwiązania 

powinny przyczyniać się do lepszego wykorzystania (CATI, 2017, s. 4):  

‒ infrastruktury transportowej,  

‒ środków transportu, 

‒ potencjału systemów transportowych (pasażerskich i towarowych; krajowych, 

regionalnych, miejskich i lokalnych), 

‒ potencjału przedsiębiorstw transportowych i logistycznych,  

‒ potencjału producentów środków transportu,  

‒ potencjału i umiejętności administracji państwowej i samorządów do planowania, 

organizacji i zarządzania systemami transportowymi w kraju, województwach, 

miastach, powiatach i gminach,  

‒ potencjału do wdrożenia nowych systemów finansowania i utrzymania istniejących 

przedsięwzięć transportowych i logistycznych (w tym infrastruktury).  

W odniesieniu do tworzenia nowego i zwiększania potencjału transportowego, innowacyjne 

rozwiązania powinny przyczyniać się do (CATI, 2017, s. 4): 

‒ efektywnego i zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej w kraju, 

województwach, miastach, powiatach i gminach,  

‒ efektywnego i zrównoważonego rozwoju infrastruktury w poszczególnych gałęziach 

transportu i w aspekcie międzygałęziowym,  

‒ efektywnego i zrównoważonego rozwoju środków transportu zarówno w aspekcie 

ilościowym jak i jakościowym,  

‒ stworzenie i rozwój nowego potencjału podmiotów transportowych i logistycznych,  
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‒ zwiększenie w stosunku do obecnego stanu potencjału i umiejętności sektora 

publicznego (administracji i samorządów) do planowania, organizacji i zarządzania 

systemami transportowymi, 

‒ stworzenia nowoczesnych form planowania, finansowania i wdrożenia przedsięwzięć 

transportowych i logistycznych. 

W przedmiotowym opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badania dotyczące 

innowacji produktowych wykorzystywanych przez firmy transportowe w województwie 

kujawsko-pomorskim. Jednym z celów badania była ocena działań w zakresie innowacji 

produktowych, które były podejmowane przez firmy transportowe w ciągu ostatnich 3 lat. 

Zakres i częstotliwość działań podejmowanych w zakresie innowacji produktowych ma ścisły 

związek ze stanem wiedzy i świadomości marketingowej przedsiębiorców, które znajdują 

swoje odzwierciedlenie w postawach wobec konkretnych działań marketingowych. Wyniki 

badania jednoznacznie wskazują, iż postawy typowo promarketingowe na rynku usług 

transportowych w województwie kujawsko-pomorskim są na poziomie zdecydowanie niższym 

niż średnia dla wszystkich przedsiębiorstw działających w tym województwie. Optymistyczny 

jest fakt, iż postawy promarketingowe charakterystyczne są głównie dla firm transportowych, 

które relatywnie krótko istnieją na rynku. Odsetek postaw promarketingowych w grupie 

przedsiębiorstw istniejących na rynku poniżej 3 lat wynosi 48,7%, przy średniej dla całej branży 

wynoszącej niecałe 37%. Z całą pewnością jest to spowodowane koniecznością ciągłego 

pozyskiwania nowych klientów i budowania przewagi konkurencyjnej, która pozwoli tym 

przedsiębiorcom dalej się rozwijać (Andruszkiewicz, Schulz, 2017, s. 55). 

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Centrum Analiz Transportowych i Infra-

strukturalnych innowacja produktowa w transporcie jest to wprowadzenie na rynek 

transportowy produktu, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco 

od uprzednio proponowanych i dostarczanych na rynek produktów lub którego działanie 

zostało znacząco ulepszone, a równocześnie może on dostarczać odbiorcy (konsumentowi) 

obiektywnie nowych lub zwiększonych korzyści (CATI, 2017, s. 4-5).  

W celu uniknięcia problemów interpretacyjnych, na potrzeby przedmiotowego badania 

zaadoptowano klasyfikację nowych i zmodyfikowanych produktów zaproponowaną przez 

Booz’a, Allena’a i Hamilton’a, w której wskazuje się na następujące kategorie (Rothwell, 

Zegveld, 1985, s. 48): 

‒ nowości – nowe usługi transportowe kierowane na zupełnie nowe rynki, 

‒ nowości – nowe usługi transportowe, które pozwalają na wejście na istniejący już rynek, 

‒ usługi dodatkowe – nowe usługi transportowe uzupełniające dotychczasową ofertę 

rynkową, 

‒ zmodyfikowane usługi – udoskonalone usługi transportowe wchodzące na miejsce 

dotychczasowych usług, 

‒ dotychczasowe usługi transportowe kierowane do zupełnie nowych segmentów rynku, 

‒ nowe usługi transportowe, o podobnej funkcjonalności redukujące koszty. 
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Wyniki badania wskazują, iż zdecydowana większość firm transportowych objętych 

badaniem relatywnie rzadko wprowadza innowacje produktowe. Zaledwie 12,7% przedsta-

wicieli przedsiębiorstw transportowych zadeklarowało, że któraś z przedstawionych powyżej 

zmian w zakresie produktów została wdrożona w ich firmach. Ta tendencja znajduje swoje 

odzwierciedlenie w ogólnej ocenie stanu świadomości marketingowej firm transportowych  

w województwie kujawsko-pomorskim oraz sposobie organizacji działalności marketingowej 

poszczególnych przedsiębiorstw. Niemal połowa przedsiębiorstw objętych badaniem nie ma 

wyodrębnionych w swoich strukturach komórek marketingowych, nawet w formie 

jednoosobowych stanowisk. Co prawda dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw, gdzie 

liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 9 osób, ale zdarzają się także średnie firmy, 

zatrudniające od 50 do 250 pracowników, gdzie sytuacja wygląda podobnie. 

Wśród firm transportowych prowadzących działalności na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego niewiele ponad 10% wdraża innowacje produktowe. Pierwszą grupę zmian, 

objętych badaniem, związanych z wdrażaniem innowacji produktowych w firmach 

transportowych w województwie kujawsko-pomorskim stanowiły nowości, czyli zupełnie 

nowe usługi, które byłyby kierowane na zupełnie nowe rynki. Spośród wszystkich 

ankietowanych przedsiębiorstw 91,3% zdecydowanie zadeklarowało, że nie wdrożyło tego 

typu usług w ciągu ostatnich 3 lat. Należy podkreślić, że znaczna część respondentów (8,7%) 

nie było w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Podobna sytuacja wystąpiła  

w przypadku nowości, które kierowane byłyby do istniejących już rynków. Z deklaracji 

przedsiębiorców wynika, że 92,6% firm transportowych w województwie kujawsko-

pomorskim nie wdrożyło tego typu innowacji, a 7,4% respondentów nie była w stanie odnieść 

się do tego zagadnienia. Najczęściej wskazywaną innowacją produktową, spośród poddanych 

ocenie, były dodatkowe usługi, które uzupełniały dotychczasową ofertę firm transportowych  

w województwie kujawsko-pomorskim. Ich udział wyniósł 69,5%. Na drugim miejscu, w tym 

zestawieniu, znalazły się zmodyfikowane usługi, które zastępowały dotychczasową ofertę 

rynkową firm transportowych. Na tego typu innowacje produktowe zdecydowało się  

48,7% ankietowanych przedsiębiorców. Znaczna część respondentów wskazała również na 

wdrażanie nowych usług, które posiadają podobną funkcjonalność, ale pozwalają na 

zredukowanie kosztów prowadzonej działalności. Tego typu nowe rozwiązania zidentyfi-

kowano wśród 43,8% ankietowanych przedsiębiorstw. Ostatnią grupę innowacji produktowych 

stanowiły dotychczasowe usługi, które mogły być kierowane do zupełnie nowych grup 

odbiorców. Z takich modyfikacji skorzystało 23,2% przedsiębiorstw transportowych  

w województwie kujawsko-pomorskim w ciągu ostatnich 3 lat, przy czym 7,5% respondentów 

nie było w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Szczegółowy rozkład wskazań 

dotyczących wdrażanych innowacji produktowych w firmach transportowych województwa 

kujawsko-pomorskiego przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1.  

Innowacje produktowe w firmach transportowych województwa kujawsko pomorskiego 

wprowadzone w ciągu ostatnich 3 latach 
Innowacje produktowe  TAK NIE NIE 

WIEM 

nowości – nowe usługi transportowe, kierowane na zupełnie nowe rynki 0% 91,3% 8,7% 

nowości – nowe usługi transportowe pozwalające na wejście na istniejący już 

rynek 

0% 92,6% 7,4% 

usługi dodatkowe – nowe usługi transportowe uzupełniające dotychczasową 

ofertę rynkową 

69,5% 22,9% 7,6% 

zmodyfikowane usługi– udoskonalone usługi transportowe wchodzące na 

miejsce dotychczasowych usług 

48,7% 44,2% 7,1% 

dotychczasowe usługi transportowe kierowane do zupełnie nowych segmentów 

rynku 

23,2% 69,1% 7,7% 

nowe usługi transportowe, o podobnej funkcjonalności redukujące koszty 43,8% 48,7% 7,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Wśród przedsiębiorstw, które wdrażają innowacje produktowe w swojej działalności można 

zauważyć występowanie ewidentnych dysproporcji dotyczących wykorzystywanych poszcze-

gólnych typów innowacji produktowych w zależności od czasu funkcjonowania firmy na rynku 

oraz liczby zatrudnionych pracowników. Wyniki przedmiotowego badania wskazują,  

iż w firmach, które relatywnie krótko istnieją na rynku, poniżej 3 lat, dominują zmiany  

w ofercie rynkowej, które polegają na systematycznym poszerzaniu tej oferty o nowe usługi. 

W takich firmach praktycznie nie wprowadza się innych innowacji. Z kolei w firmach, które 

istnieją na rynku powyżej 3 lat, oprócz uzupełniania oferty o nowe usługi można zaobserwować 

również zastępowanie dotychczasowych produktów nowymi oraz wdrażanie usług, które mają 

ograniczają koszty prowadzonej działalności. Podobną zależność można zaobserwować  

w stosunku do firm transportowych, które różnią się liczbą zatrudnionych pracowników.  

W firmach zatrudniających do 9 pracowników najczęściej wdraża się dodatkowe usługi, 

chociaż zdarzają się przypadki zdarzają się również przypadki poszukiwania usług, które 

obniżają koszty. W badanych przedsiębiorstwach nie zaobserwowano, aby oferta rynkowa 

została uzupełniona o nowości, które byłyby wprowadzane na zupełnie nowe rynki, czy też już 

istniejące.  

4. Podsumowanie 

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż przedsiębiorcy na rynku usług 

transportowych w województwie kujawsko-pomorskim relatywnie rzadko wykorzystują 

innowacje produktowe w swojej działalności. Szczególnie niepokojące wydają się dane 

dotyczące wykorzystania badań marketingowych, które powinny stanowić podstawę do 

projektowania i wdrażania nowych usług. Tymczasem zdecydowana większość przedsię-

biorców na analizowanym rynku uważa, że W naszej branży znamy rynek na tyle dobrze,  
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że badania marketingowe nie są nam potrzebne. Taka postawa jest charakterystyczna dla ponad 

70% ankietowanych przedsiębiorców. Tylko 15,8% przedsiębiorstw na rynku usług 

transportowych prowadzi bądź zleca badania marketingowe, co w porównaniu z uśrednionymi 

wartościami dla wszystkich przedsiębiorstw działających na terenie Polski jest wynikiem 

wyjątkowo słabym. Podobna sytuacja ma miejsce w stosunku do wielu innych, ważnych 

obszarów związanych z działalnością marketingową analizowanych przedsiębiorstw. Kluczem 

do sukcesu jest zapewne odpowiednie wykorzystanie dostępnych rozwiązań w zakresie 

zarządzania marketingowego, które na wielu innych rynkach przynoszą pożądane efekty,  

a w przypadku rynku usług transportowych pozostają ciągle niedoceniane (Schulz, 2017,  

s. 590).  

Wyniki przedstawione w opracowaniu stanowią fragment większego badania, którego 

celem była wszechstronna analiza stanu kultury marketingowej w firmach transportowych 

województwa kujawsko-pomorskiego. Niestety poza samą identyfikacją poszczególnych 

typów innowacji produktowych wykorzystywanych na rynku usług transportowych nie udało 

się pozyskać danych na temat charakteru wdrażanych innowacji. Z całą pewnością 

przedstawione wyniki mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszych pogłębionych badań w tym 

zakresie. 
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