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1. Wprowadzenie
Cechà XXI w. jest wysoka mobilnoÊç spo∏eczeƒstw oczekujàcych us∏ug
transportowych odpowiedniej jakoÊci oraz potrzeba szybkich przemieszczeƒ
∏adunków wynikajàca z zapotrzebowania globalnej gospodarki.
Celem niniejszej pracy jest analiza istoty us∏ug transportowych ze szczególnym uwzgl´dnieniem kszta∏towania si´ ich jakoÊci oraz zaprezentowanie techniczno-technologicznej i rynkowej specyfikacji us∏ug na rynku transportowym.

2. Istota us∏ugi transportowej
Bran˝a transportowa Êwiadczy us∏ugi, które pod wieloma wzgl´dami ró˝nià
si´ od us∏ug wytwarzanych i oferowanych przez ró˝nego rodzaju przedsi´biorstwa. Dzia∏alnoÊç transportowa zwiàzana jest z produkcjà i sprzeda˝à us∏ug
przez podmioty gospodarujàce na zró˝nicowanym rynku transportowym [11].
Us∏uga wed∏ug PN-EN ISO 9000:2001 jest wynikiem dzia∏aƒ na styku mi´dzy dostawcà a klientem oraz wewn´trznej dzia∏alnoÊci dostawcy w celu spe∏nienia potrzeb klienta [9].
Us∏ugi transportowe sà przedmiotem obrotu rynkowego, a celem nadrz´dnym ich producentów jest zaspokojenie potrzeb zwiàzanych z p r z e m i e s z c z aniem ∏adunków w czasie i przestrzeni. Ka˝da us∏uga transportowa mo˝e byç
efektem kombinacji wielu czynników, które stanowià o jej odr´bnej i niepowtarzalnej postaci. JeÊli chodzi o odpowiednie po∏àczenia decydujàce o charakterze oferowanej lub wytworzonej us∏ugi, nale˝y wyró˝niç nast´pujàce
czynniki [4]:
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– obszar przewozu (np. przewozy lokalne, regionalne czy mi´dzynarodowe),
– charakter przewozu (przewozy indywidualne, specjalizowane, intermodalne),
– odleg∏oÊç i szybkoÊç przewozu.
Us∏ugi transportowe ogólnie mo˝na podzieliç na dwa rodzaje [10]: podstawowe oraz pomocnicze.
Istotà podstawowych us∏ug transportowych, wytwarzanych i oferowanych
na rynku przez przewoêników zaanga˝owanych w przewozy, jest przemieszczanie ∏adunków lub pasa˝erów. Natomiast do us∏ug pomocniczych, stanowiàcych przedmiot obrotu na rynku transportowym, zalicza si´ wszystkie dodatkowe us∏ugi Êwiadczone na rzecz pasa˝erów i ∏adunków. Sà one zwiàzane
przede wszystkim z o rganizacjà i realizacjà przewozów. Specyfikà przedmiotowà rynku transportowego jest ró˝norodnoÊç ofertowa Êwiadczonych us∏ug,
które sà zmienne w czasie i przestrzeni. Poniewa˝ nabywcy oceniajà oferowane us∏ugi transportowe i dokonujà ich krytycznej selekcji, a wybór danego
przewoênika i sposobu przewozu rozpatrywany jest przede wszystkim pod
kàtem spe∏nienia oczekiwaƒ jakoÊciowych us∏ugobiorców, dlatego te˝ powinny to byç us∏ugi transportowe odpowiedniej jakoÊci. Z uwagi na niematerialny
charakter us∏ug transportowych nabywca kupuje przede wszystkim wizj´
satysfakcji z wyboru ga∏´zi transportu oraz przewoênika. Wysoka jakoÊç us∏ugi kszta∏tuje presti˝ samej us∏ugi transportowej oraz jej producenta i sprzedawcy [11].

3. JakoÊç us∏ug transportowych
Wed∏ug PN-EN ISO 9000:2001 jakoÊç to stopieƒ, w jakim zbiór inherentnych w∏aÊciwoÊci spe∏nia wymagania [9]. JakoÊç obejmuje zatem nie tylko
spe∏nienie potrzeb klientów odnoÊnie do w∏aÊciwego produktu, lecz tak˝e mo˝liwoÊci dysponowania nim w po˝àdanej iloÊci, w konkretnym czasie i w oznaczonym miejscu. Reasumujàc, przez jakoÊç produktu nale˝y rozumieç tak˝e
czynnoÊci wykonywane przed i po sprzeda˝y oraz te, które sà zwiàzane
z dostarczaniem produktu w ˝àdane miejsce i w ustalonym czasie [14].
Powy˝sze uwagi odnoszà si´ tak˝e do przedsi´biorstw us∏ugowych, w tym
dzia∏ajàcych na rynku transportowo-spedycyjnym. Ich produktem jest us∏uga, która charakteryzuje si´ pewnymi specyficznymi cechami w porównaniu z w y r o b ami o charakterze materialnym. Niemniej troska o jakoÊç jest tu równie wa˝na, co
w zak∏adach produkcyjnych.
JakoÊç us∏ug transportowych jest nierozerwalnie zwiàzana z cechami wynikajàcymi z samej istoty us∏ug transportowych. Do najbardziej charakterystycznych nale˝y zaliczyç [8]:
– brak mo˝liwoÊci ich sk∏adowania,
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– niematerialnoÊç,
– jednoczesnoÊç i nierozerwalnoÊç,
– konsumpcj´ przy wytwarzaniu,
– trudnoÊç standaryzowania ze wzgl´du na ich niematerialnoÊç.
Powy˝sze cechy determinujà wachlarz ofertowy us∏ug transportowych oraz
powodujà okreÊlone konsekwencje na rynku transportowym. Gospodarczym
nast´pstwem pierwszej z wymienionych cech us∏ug jest niemo˝noÊç wytwarzania us∏ug transportowych na zapas i ich magazynowania. Konsekwencjà braku
mo˝liwoÊci tworzenia zapasów us∏ug transportowych jest równie˝ koniecznoÊç
posiadania rezerw zdolnoÊci przewozowej, niezb´dnych do zaspokojenia zwi´kszonego zapotrzebowania na us∏ugi transportowe lub wymiany Êrodków transportowych.
Z jednoczesnoÊci i nierozerwalnoÊci procesów produkcji i konsumpcji
w powiàzaniu z cechà zmiennej jakoÊci us∏ug wynika prawdopodobieƒstwo
nabycia us∏ugi o innym ni˝ oferowany standardzie. Równie˝ niematerialnoÊç
us∏ug transportowych powoduje trudnoÊç okreÊlenia przez nabywc´ ich jakoÊci
przed zakupem. W∏aÊciwoÊci tych us∏ug mogà zostaç ocenione dopiero po ich
wykonaniu, stàd ocena jakoÊci us∏ugi transportowej mo˝e byç subiektywna.
Natomiast z ró˝norodnoÊci i zmiennoÊci us∏ug transportowych wynikajà trudnoÊci standaryzowania. Pomimo istnienia mo˝liwoÊci pomiaru jakoÊci us∏ugi
z punktu widzenia oceny konsumenckiej, w powszechnym i naukowym odczuciu postrzeganie jakoÊci us∏ug jest wysoce subiektywne [1].
Âwiadczenie us∏ug transportowych jest ÊciÊle zwiàzane z procesem komunikowania si´ z nabywcami. Sposoby kontaktowania si´ mogà cz´sto wp∏ywaç na
poziom satysfakcji lub niezadowolenia us∏ugobiorców. Firmy chcàce Êwiadczyç
us∏ugi transportowe na odpowiednim poziomie jakoÊci muszà rzetelnie informowaç nabywców o zakresie us∏ug, a tak˝e cz´sto o przewoêniku lub org a n i z atorze. Znane sà bowiem przyk∏ady takich firm, jak American Express, Linii Lotniczych Delta czy British Rail, w których nastàpi∏a koniecznoÊç zmiany dzia∏aƒ
rynkowych przedsi´biorstw transportowych w zwiàzku z niespe∏nieniem obietnic przekazywanych w ramach komunikacji zewn´trznej.
Z powy˝szymi uwarunkowaniami ÊciÊle wià˝à si´ dzia∏ania na rzecz podnoszenia jakoÊci obs∏ugi rynku poprzez wzrost standardu Êwiadczonych us∏ug
i wdra˝anie coraz bardziej satysfakcjonujàcych rozwiàzaƒ. Wysoka jakoÊç us∏ug
transportowych jest równie˝ wa˝nym elementem konkurencji i coraz cz´Êciej
przesàdza o rynkowym sukcesie przedsi´biorstwa. To jedno z wa˝niejszych
kryteriów wp∏ywajàcych na wybór przewoênika i Êwiadczonych us∏ug [10].
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4. Kszta∏towanie popytu i poda˝y na us∏ugi transportowe
Popyt na us∏ugi transportowe to okreÊlone relacje pomi´dzy liczbà us∏ug
transportowych a us∏ugobiorcami sk∏onnymi je nabyç w okreÊlonym czasie
i miejscu oraz na okreÊlonych warunkach finansowych. Jego rozmiary sà
uwarunkowane charakterem i liczbà powiàzaƒ pomi´dzy przewoênikami
i nabywcami us∏ug. Z charakterystyki rozmieszczenia potencjalnych miejsc
popytu wynikajà konkretne potrzeby adresowane do przewoêników w zakresie
odleg∏oÊci i relacji przewozowych, stawek taryfowych i sposobów przemieszczania [10].
Zaspokajanie potrzeb zwiàzanych z us∏ugami transportowymi powinno byç
realizowane zgodnie z preferencjami u˝ytkowników, a wi´c zgodnie z j a k o Ê c i owymi oczekiwaniami nabywców. Wyartyku∏owane w∏aÊciwoÊci jakoÊciowe
okreÊlajà warunki realizacji potrzeb transportowych. Poszczególne w∏aÊciwoÊci
jakoÊciowe us∏ug transportowych przedstawione sà w tabeli 1.
Tabela 1. Wybrane w∏aÊciwoÊci jakoÊciowe us∏ug transportowych

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie [13].

Liczba i rodzaje zg∏aszanych postulatów charakteryzujàcych potrzeby na
rynku us∏ug transportowych sà praktycznie nieograniczone, ze sta∏à tendencjà
do ich pomna˝ania. Wraz z rozwojem spo∏ecznym i gospodarczym wyodr´bnia∏y si´, a nast´pnie ulega∏y przewartoÊciowaniu, istotne z punktu widzenia
nabywcy us∏ug transportowych nast´pujàce cechy: szybkoÊç, cz´stotliwoÊç, niezawodnoÊç, dost´pnoÊç, cena itp. Na tym rynku podstawowym wymaganiem
b´dzie jednak zawsze bezpieczeƒstwo powierzonego do przemieszczenia ∏adunku. Jest ono najwa˝niejszà cechà, o znaczeniu nadrz´dnym, która nie podlega
procesom hierarchizacji.
Zestawienie najistotniejszych w∏aÊciwoÊci us∏ug transportowych nale˝y
uzupe∏niç czynnikiem kosztów us∏ugi transportowej, poniewa˝ z ka˝dà potrzebà transportowà wià˝à si´ okreÊlone konsekwencje finansowe, w znacznym
stopniu decydujàce o wyborze sposobu, a nawet realizacji zg∏oszonej potrzeby
transportowej [10].
W tabeli 2 przedstawione zosta∏y cechy potrzeb transportowych, które korespondujà z odpowiednimi wymaganiami, uÊciÊlajàcymi elementy struktury
potrzeb transportowych jako elementu rynku. Mimo zewn´trznej analogii

ZN_675_ostateczna

7/7/08

8:41 am

Page 87

Techniczne i funkcjonalne aspekty kszta∏towania jakoÊci…

87

w zakresie ogólnych komponentów wymagaƒ (np. iloÊci bàdê masy, czasu, bezpieczeƒstwa), ka˝dy kompleks wymagaƒ zwiàzanych z przewo˝onymi ∏adunkami ma odr´bnà struktur´ i odmienne cechy zwiàzane z przedmiotem przewozu.
Tabela 2. Wybrane elementy struktury potrzeb transportowych

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie [10].

Dokonujàc wyboru przewoênika i formy przewozu, us∏ugobiorcy zg∏aszajà
okreÊlone preferencje i mo˝liwoÊci dotyczàce realizacji us∏ugi transportowej.
Sà one zindywidualizowane i zmienne, w zale˝noÊci od preferowanego sposobu i czasu przewozu. Stàd o rozk∏adzie popytu na us∏ugi transportowe pomi´dzy poszczególnych przewoêników przesàdzajà najcz´Êciej [5]:
– stopieƒ realizacji poszczególnych kryteriów jakoÊci Êwiadczonych us∏ug,
– cechy Êwiadczonych us∏ug,
– stawki op∏at za przewóz oraz inne koszty transportu ponoszone przez
u˝ytkownika.
Pomi´dzy przedsi´biorstwami transportowymi a nabywcami us∏ug transportowych kszta∏tujà si´ warunki konkurencyjne, wp∏ywajàce na efekt braku równowagi na zró˝nicowanych ga∏´ziowo i strukturalnie rynkach przewozowych.
Rozpoznanie popytu na us∏ugi transportowe, si∏y oddzia∏ywania potrzeb oraz
ograniczeƒ dotyczàcych miejsca i czasu ich powstawania i realizacji stanowià
niekwestionowanà podstaw´ istnienia na rynku.
Natomiast poda˝ jest warunkiem niezb´dnym do zaspokojenia potrzeb zg∏aszanych przez potencjalnych nabywców. Sprawne rynkowo i ekonomicznie
przedsi´biorstwa transportowe powinny dà˝yç do pe∏nego zaspokojenia popytu zg∏aszanego przez potencjalnych nabywców zgodnie z ich preferencjami
i oczekiwaniami.
Dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw transportowych cechuje szczególna podatnoÊç
na innowacje. Jej odzwierciedleniem sà wdra˝ane nowe technologie przemieszczania, udoskonalone us∏ugi oraz lepsze organizowanie transportu. Rozpowszechniajà si´ równie˝ praktyki intermodalizmu. Sà to technologie integrowa-
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nia procesu transportowego oraz post´pujàca koordynacja obs∏ugi transportowej, w wyniku której us∏uga zostanie zrealizowana w sposób mo˝liwie jak najbardziej sprawny. Dla przedsi´biorstw transportowych podstawowym zadaniem
jest ustalenie wszystkich okolicznoÊci stopnia zaspokojenia tych samych
potrzeb w kontekÊcie wy˝szej u˝ytecznoÊci Êwiadczonych us∏ug transportowych
oraz podnoszenia sprawnoÊci funkcjonowania przedsi´biorstw na rynku transportowym. Kryteria oceny sprawnoÊci funkcjonowania przedsi´biorstw transportowych zosta∏y przedstawione na rys. 1 [6].

Rys. 1. Kryteria oceny sprawnoÊci funkcjonowania przedsi´biorstw na rynku transportowym
èród∏o: [7].

Istotne znaczenie dla innowacyjnoÊci w sferze poda˝y us∏ug transportowych
i podnoszenia sprawnoÊci przedsi´biorstw tej bran˝y ma poziom intensywnoÊci konkurencyjnej pomi´dzy podmiotami Êwiadczàcymi podobne bàdê to˝same us∏ugi. Poniewa˝ konkurencja cenowa jest w praktyce utrudniona ze wzgl´dów zarówno ekonomicznych, jak i prawnych, dlatego te˝ przedsi´biorstwa
rywalizujà mi´dzy sobà ró˝norodnoÊcià ofertowà Êwiadczonych us∏ug. SposobnoÊç ekspansji rynkowej z powodzeniem wykorzystujà na przyk∏ad przewoênicy na rynkach us∏ug lotniczych i samochodowych. Przejawem innowacyjnoÊci
w takich warunkach jest tworzenie koncepcji potencjalnej us∏ugi, a nast´pnie
poszukiwanie mo˝liwoÊci jej rozszerzenia, doskonalenia oraz ciàg∏ego dostosowania do zg∏aszanych potrzeb [3].
Podejmowanie dzia∏aƒ dostosowawczych w stosunku do popytu i poda˝y musi byç powiàzane z wynikami systematycznie prowadzonych badaƒ. W sytuacji
nadwy˝ki poda˝y nad popytem przedsi´biorstwa transportowe powinny w pierwszym rz´dzie dà˝yç do zwi´kszenia popytu. W wypadku niemo˝noÊci uzyskania
zadowalajàcych rezultatów w zakresie wzrostu popytu, nale˝y ograniczyç poda˝.
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Podejmujàc dzia∏ania dostosowawcze przedsi´biorstwa transportowe powinny
pami´taç, aby nie wp∏yn´∏y one na obni˝enie jakoÊci us∏ugi [13].

5. Aspekty formowania us∏ugi transportowej
Proces formowania us∏ugi transportowej musi byç skoordynowany ze strategià cenowà, dystrybucyjnà oraz promocyjnà. KoniecznoÊç koordynacji wynika
z faktu, ˝e kszta∏towanie us∏ugi transportowej wp∏ywa na potrzeb´ i mo˝liwoÊç
stosowania tak˝e pewnych narz´dzi marketingu [13].
Techniczno-technologiczna i rynkowa specyfikacja us∏ug determinuje
charakter ich funkcjonowania na rynku transportowym. Wynika ona z p o d s t awowych cech odró˝niajàcych us∏ugi transportowe od innych us∏ug. Chodzi tu
g∏ównie o ró˝nice ujawniajàce si´ w relacji us∏ugodawca–nabywca oraz cechy
dzia∏alnoÊci us∏ugowej rozumianej jako dà˝enie do usatysfakcjonowania u˝ytkownika w myÊl regu∏y „jakoÊç oczekiwana – jakoÊç rozumiana”, a tak˝e
o koniecznoÊç rozró˝nienia technicznego i funkcjonalnego aspektu owej jakoÊci [12].
JakoÊç technicznà „otrzymuje” u˝ytkownik transportu w procesie Êwiadczenia us∏ugi, natomiast sposób obs∏ugi stanowi o jakoÊci funkcjonalnej tej us∏ugi. Model kszta∏towania jakoÊci us∏ugi transportowej zosta∏ przedstawiony na
rys. 2. JakoÊç funkcjonalna us∏ugi transportowej zale˝y od kwalifikacji, umiej´tnoÊci, sposobu obs∏ugi oraz predyspozycji zawodowych personelu bezpoÊrednio kontaktujàcego si´ z u˝ytkownikami transportu. Istotne znaczenie dla
poziomu jakoÊci funkcjonalnej ma równie˝ nabywca, który jest uczestnikiem
procesu Êwiadczenia us∏ugi. Zasadniczy problem wynikajàcy z niematerialnoÊci us∏ugi transportowej stanowi brak mo˝liwoÊci jej prezentacji. Nabywca nie
jest w stanie dokonanaç oceny walorów u˝ytkowych oraz jakoÊciowych przed
jej zakupem, mo˝e to uczyniç dopiero po realizacji us∏ugi. Powoduje to niepewnoÊç co do trafnoÊci decyzji o ewentualnym zakupie oraz co do oceny jej
u˝ytecznoÊci. Konsekwencjà takich uwarunkowaƒ sà równie˝ odmienne zachowania rynkowe nabywców us∏ug transportowych, którzy [10]:
– przy wyborze kierujà si´ g∏ównie opinià o przewoêniku,
– przyjmujà, „czysto marketingowe za∏o˝enie”, ˝e cena us∏ug transportowych jest wyznacznikiem ich jakoÊci,
– stajà si´ lojalni wobec przewoêników, je˝eli ich potrzeby zostajà w pe∏ni
zaspokojone.
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Rys. 2. Model kszta∏towania jakoÊci us∏ugi transportowej
èród∏o: [7].

W procesie kszta∏towania us∏ugi transportowej dominujàce znaczenie ma
aspekt rynkowy. Nakazuje on rozpatrywaç us∏ug´ transportowà wy∏àcznie
przez pryzmat potrzeb konsumenta, jako Êrodek do ich zaspokojenia. ZnajomoÊç hierarchizacji po˝àdanych przez u˝ytkowników w∏aÊciwoÊci us∏ugi transportowej powinna byç elementem kszta∏towania strategii firmy i ca∏ego rynku
transportowego [13].
Us∏ugobiorca oczekuje us∏ug najwy˝szej jakoÊci. Swoje oczekiwania wyra˝a
w postulatach przewozowych zg∏aszanych pod adresem us∏ugodawców i samych
us∏ug. Dlatego te˝ w zorientowanej na rynek dzia∏alnoÊci transportowej celem
nadrz´dnym jest satysfakcja nabywców z nabytych i skonsumowanych us∏ug. Ta
natomiast zale˝y od relacji pomi´dzy po˝àdanà wartoÊcià i jakoÊcià a jakoÊcià
i wartoÊcià otrzymanà przez kontrahenta. WartoÊç us∏ugi jest definiowana na rynku przez nabywców na podstawie spe∏nionych przez nià oczekiwaƒ. Rozwój
techniki i technologii przyspiesza procesy doskonalenia oraz zmian w postrzeganiu jakoÊci us∏ug i wartoÊci. Na tej podstawie kszta∏tuje si´ spirala eskalacji oczekiwaƒ i wspó∏zale˝nych sprz´˝eƒ. Spirala ta zosta∏a zaprezentowana na rys. 3.
Dynamiczny rozwój transportu stwarza warunki do coraz pe∏niejszej
realizacji tych oczekiwaƒ, a rozwój us∏ug transportowych na wszystkich swych
szczeblach – wiele mo˝liwoÊci dla w∏aÊciwego pozycjonowania us∏ug i przed-

ZN_675_ostateczna

7/7/08

8:41 am

Page 91

Techniczne i funkcjonalne aspekty kszta∏towania jakoÊci…

91

Rys. 3. Spirala wspó∏zale˝nych oczekiwaƒ pomi´dzy jakoÊcià us∏ugi a wartoÊcià dla
klienta
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie [10].

si´biorstw. CzynnoÊci te sprowadzajà si´ do zastosowania odpowiednich technik wyró˝niania i podejmowania decyzji w celu osiàgni´cia lub utrzymania
zamierzonego wizerunku i pozycji firmy w oczach nabywców na tle ofert
przedsi´biorstw konkurencyjnych lotniczych i spedycyjnych.
Proces kszta∏towania us∏ugi transportowej powinien zmierzaç do ograniczenia niekorzystnych konsekwencji cech techniczno-technologicznych us∏ugi
transportowej. Niezwykle istotne jest równie˝ wykorzystanie znajomoÊci preferencji klientów co do w∏aÊciwoÊci us∏ug i innych jej aspektów rynkowych.

6. Kryteria oceny efektywnoÊci us∏ug transportowych
Badania efektywnoÊci procesów transportowych analizuje si´ w o d n i e s i eniu do wybranych zagadnieƒ transportowych. W badaniach przyjmuje si´ przyk∏ady, których rozwiàzanie stanowi podstaw´ do oceny efektywnoÊci us∏ug
transportowych. Zadania te dotyczà wyboru us∏ug transportowych, optymalizacji przewozów itp. W analizie wskazuje si´ na uwarunkowania majàce
charakter ogólny. W odniesieniu do procesów transportowych za punkt wyjÊcia
takich uwarunkowaƒ uznawane sà kryteria wyboru. Interesujàcà propozycjà
w tym wzgl´dzie sà rozwa˝ania R.H. Ballou. W swojej syntezie R.H. Ballou
porówna∏ ró˝ne typy transportu, bioràc pod uwag´ podstawowe kryteria rozpatrywane w systemach transportowych [2].
W ocenie efektywnoÊci procesów transportowych mo˝na uwzgl´dniç ró˝ne
rodzaje us∏ug Êwiadczonych przez przedsi´biorstwa transportowe. Koncentracja us∏ug wokó∏ podstawowych modeli wynikajàcych z rodzaju Êrodka transportu wymaga przyj´cia oceny jakoÊci i kosztów transportu. Porównanie ró˝-
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nych rodzajów transportu pod wzgl´dem kosztów, czasu przewozu i strat
przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Porównanie rodzajów transportu pod wzgl´dem kosztów, czasu przewozu
i strat

èród∏o: [2].

W ocenie jakoÊci us∏ug transportowych przyjmuje si´ kilka cech charakterystycznych dla danego systemu. Sà nimi Êredni czas dostawy, zmiennoÊç i straty.
Dominujàcy parametr stanowià koszty transportu. Przeprowadzone analizy
wymagajà wskazania, ˝e w szczególnych okolicznoÊciach, przy pewnych odleg∏oÊciach, organizacji przewozu, zwiàzkach us∏ugobiorca–przewoênik, ranking
ten mo˝e ulec zmianie lub okreÊlone us∏ugi mogà byç niedost´pne. JednoczeÊnie
wskazano na jeden z wa˝niejszych parametrów ekonomicznych wp∏ywajàcych
na koszty transportu, którym jest stawka transportowa, co przedstawia rys. 4 [6].

Rys. 4. Krzywa stawek transportu dla wybranych odleg∏oÊci
èród∏o: [2].

W procesie budowy krzywej szacunku stawek transportowych zbierane sà
dane dotyczàce stawek z ró˝nych odleg∏oÊci do miejsc wysy∏ki. Optymalna
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wielkoÊç próby wynosi od 30 do 50 punktów. Stawki okreÊla si´ wówczas w odpowiednio zebranà taryf´, a odleg∏oÊci ustala wed∏ug odpowiednich tabel [2].
Odpowiednie przeliczenia stawek i innych danych umo˝liwiajà okreÊlenie
kosztów transportu, które z jednej strony sà podstawowym kryterium wyboru
w procesach transportowych, z drugiej natomiast wp∏ywajà na efektywnoÊç
ca∏ego systemu logistycznego.

7. Po d s u m o w a n i e
Obecnie na rynku us∏ug transportowych warunki kszta∏towania konkurencyjnoÊci sà utrudnione. Zdobycie ugruntowanej pozycji wÊród przedsi´biorstw
oferujàcych us∏ugi transportowe jest niezwykle trudne i kapita∏och∏onne, gdy˝
zmieniajà si´ wymagania na rynku przewozów ∏adunków, nast´puje wzrost wymagaƒ jakoÊciowych oraz zapotrzebowanie na us∏ugi kompleksowe. W sytuacji, kiedy na rynku us∏ug transportowych wyst´puje szeroka oferta us∏ugowa,
wynikajàca z przewagi poda˝y nad popytem na zg∏aszane us∏ugi, potencjalny
ich nabywca posiada mo˝liwoÊç wyboru us∏ugi najbardziej odpowiedniej
z punktu widzenia jego preferencji, która zdecyduje o odr´bnoÊci, formie i niepowtarzalnoÊci oferowanej lub wytworzonej us∏ugi. Przedsi´biorstwa pragnà,
aby us∏ugi te zapewni∏y równie˝ firmie pozycj´ umo˝liwiajàcà funkcjonowanie i bycie konkurencyjnà na rynku, bowiem to w∏aÊnie konkurencja jest jednym z najwa˝niejszych procesów i regulatorów wspó∏czesnego rynku transportowego.
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Technical and Functional Aspects of Developing the Quality
of Transport Services
Transport services are subject to the market and the overall objective of providers of these
services is to meet the needs associated with the movement of cargo. The specifics of the
transport market include the diverse range of services on offer that vary over time and space.
Clients evaluate transport services in terms of quality. The quality of these services is
inextricably linked to the attributes that result from the very nature of transport services.
These attributes, as well as technical, technological and market specifications, determine the
range of services offered and the character of services on the transport market.

