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Koniec XX wieku i początek XXI wieku to okres wielu zmian i powstawania 
nowych zjawisk w gospodarce europejskiej i światowej. Należą do nich między 
innymi: rozwój procesów gospodarczych, intensyfikacja obrotów towarowych 
zarówno między poszczególnymi krajami, jak i kontynentami, przyspieszenie 
tempa wdrażania osiągnięć nauki i techniki do działalności gospodarczej, a dla 
Polski – dostosowanie wielu dziedzin gospodarki, w tym również usług, do 
wymogów Unii Europejskiej, stopniowy proces ujednolicania zasad działania 
podmiotów na tym rynku. Są to przyczyny istotnych zmian w sposobie po-
strzegania rynku usług. W warunkach współczesnych przemian zachodzących 
w gospodarce światowej i gospodarkach narodowych należy bardzo wnikliwie 
analizować mechanizmy kształtujące zachowania konsumentów, w tym również 
konsumentów usług – usługobiorców.

Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest przybliżenie odbiorcom 
problematyki zachowań konsumentów na rynku usług jak również określenie, 
czy na decyzje konsumentów oraz czynniki kształtujące ich zachowania wpływa 
specyfika wybranych rynków usług.

Założeniem rozważań jest zbadanie, jak przeobraża się rynek usług w Polsce 
i w Unii Europejskiej, jak kształtuje się ten rynek w kontekście współczesnych 
uwarunkowań, jakie działania marketingowe są na nim prowadzone, a przede 
wszystkim jak zachowują się konsumenci na poszczególnych rynkach usług oraz 
jakie czynniki wpływają na ich zachowania nabywcze.

W celu osiągnięcia przyjętych założeń:
�� przedstawiono przeobrażenia zachodzące na współczesnym rynku usług 

w kontekście krajowym i międzynarodowym, 
�� zrealizowano podstawowe problemy badawcze w ujęciu teoretycznym 

i empirycznym, odnoszące się do rynku usług, 
�� zrealizowano podstawowe problemy badawcze w ujęciu teoretycznym 

i empirycznym, odnoszące się do wybranych rynków usług,
�� wskazano kierunki rozwoju rynku usług w kontekście rynków cząstkowych. 

Koncepcja monografii obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne związane 
z rynkiem usług i identyfikacją problematyki zachowań konsumentów na rynku 
usług, jak również odniesienie do poszczególnych rynków usług i wpływu ich 
specyfiki na zachowania konsumentów.

Aby przejrzyście i rzetelnie przedstawić podjęty temat, monografia została 
podzielona na siedemnaście rozdziałów. Na postawie rozważań teoretycznych 
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na temat rynku usług (rozdz.1), konsumenta na rynku usług (rozdz. 2), zachowań 
konsumentów usług (rozdz. 3), czynników wpływających na zachowania kon-
sumentów usług (rozdz. 4), specyficznych zachowań konsumentów w Internecie 
(rozdz. 5) oraz marketingu usług (rozdz. 6) omówiono zachowania konsumen-
tów na wybranych rynkach usług: pocztowych, budowlanych, edukacyjnych, 
finansowych, ubezpieczeniowych, kulturalnych, turystycznych, transportowych, 
handlowych, medycznych oraz administracji publicznej (rozdz. 7–17). 

W rozdziale pierwszym omówiono problematykę teorii usług na tle przeobra-
żeń współczesnego rynku usług. Scharakteryzowano podstawowe klasyfikacje 
usług, przeprowadzono analizę rynku usług w Europie, przedstawiono miejsce 
Polski na tle usług europejskich oraz szczegółowo scharakteryzowano rynek usług 
w Polsce. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano kierunki rozwoju 
usług na rynku europejskim i w konsekwencji – na rynku polskim.

W rozdziale drugim przedstawiono definicję pojęcia konsumenta na rynku 
usług, podstawowe typologie konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem 
usług, zagadnienie segmentacji w odniesieniu do konsumentów indywidualnych 
(osób fizycznych) jak również instytucjonalnych (przedsiębiorców) oraz wybór 
rynku docelowego i pozycjonowanie w odniesieniu do usług.

W rozdziale trzecim przybliżono uwarunkowania zachowań konsumentów 
usług, strukturę procesu zakupu usług, zachowania nabywców instytucjonalnych 
i indywidualnych oraz modele postępowania nabywców na rynku usług. 

W rozdziale czwartym wyróżniono i omówiono różnice w podejściu do czyn-
ników kształtujących zachowania nabywców indywidualnych i instytucjonalnych, 
czynniki wpływające na indywidualnych nabywców usług (społeczne, kulturo-
we, osobiste i psychologiczne) oraz czynniki wpływające na instytucjonalnych 
nabywców usług (zewnętrzne, wewnętrzne, interpersonalne oraz indywidualne 
(personalne)).

W rozdziale piątym wskazano na możliwość kształtowania zachowań kon-
sumentów w Internecie, a w szczególności omówiono: rozwój Internetu, cechy 
charakteryzujące Internet, charakterystykę użytkowników Internetu oraz formy 
komunikowania się w Internecie. 

W rozdziale szóstym omówiono zagadnienia związane ze specyfiką marketin-
gu usług, a w szczególności: rozwój marketingu usług, instrumenty i narzędzia 
wykorzystywane w marketingu usług (krytykę koncepcji 4 P na rynku usług, 
modyfikację klasycznych instrumentów na potrzeby marketingu usług, roz-
budowaną kompozycję marketingu-mix na rynku usług), oraz wskazano nowe 
tendencje w marketingu usług. 

W rozdziałach od siódmego do siedemnastego przyjęto w miarę jednolitą 
strukturę, obejmującą charakterystykę omawianego rynku, zachowania konsumen-
tów na tym rynku usług, czynniki kształtujące decyzje nabywcze oraz działania 
marketingowe podejmowane przez podmioty funkcjonujące na analizowanym 
rynku usług. 
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W każdym rozdziale zawarto omówienie podstawowych kategorii i pojęć od-
noszących się do specyfiki analizowanego rynku usług oraz przykładowe pytania. 

Publikacja przeznaczona jest dla wielu środowisk, przede wszystkim dla 
przedstawicieli środowiska nauki, zainteresowanych problematyką rynku usług 
i zachowań konsumentów, menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami 
usługowymi jak i innych instytucji, dla których istotna jest problematyka usług, 
oraz studentów uczelni i kierunków ekonomicznych.

Monografia została przygotowana głównie przez pracowników Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autorzy serdecznie dziękują Pani prof. Mirosławie Plucie-Olearnik za cenne 
uwagi przedstawione w recenzji, które niewątpliwie wpłynęły korzystnie na 
jakość publikacji.
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