
 

 

 

Wprowadzenie 

 

Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza zapotrzebo-
wanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych, funkcjonujących 
w tym sektorze. Problematyka ta zasługuje na uwagę zarówno z punktu widzenia 
teoretycznego, jak i praktycznego. Złożoność zagadnień dotyczących usług profesjo-
nalnych wynika głównie z ich specyficznych cech, takich, jak: wrażliwość na wiedzę, 
zaangażowanie wysoko wykwalifikowanego personelu w procesie ich świadczenia, 
czy też silny indywidualizm procesu usługowego. Mając to na względzie, autorzy sytu-
ują tę problematykę w skomplikowanej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, wa-
runkowanej splotem różnorodnych determinant oraz dokonującymi się wciąż zmia-
nami, wynikającymi z procesu globalizacji gospodarki. Wszystkie te zjawiska nie po-
zostają bez wpływu na zachowania podmiotów rynkowych, działających w sektorze 
usług profesjonalnych. Zjawiska te wymagają od firm świadczących usługi profesjo-
nalne oraz ich klientów podjęcia szeregu decyzji przystosowawczych. Należy jednak 
dodać, że reakcje podmiotów rynkowych nie zawsze mają jednakowy kierunek i treść, 
mimo że podlegają tym samym wpływom.  

W tej książce autorzy podjęli próbę ukazania specyfiki i zróżnicowania usług pro-
fesjonalnych, wskazania zachowań zarówno firm, świadczących te usługi, jak i ich 
klientów w globalnej gospodarce, a także identyfikacji nowych trendów w sektorze 
usług profesjonalnych, wynikających przede wszystkim z rozwoju nowych technolo-
gii. W związku z tym rozważania teoretyków i praktyków podzielone zostały na cztery 
części, zawierające opracowania poświęcone wskazanym celom.  

Część pierwsza składa się z pięciu opracowań. W pierwszym z nich, autorstwa Ju-
styny Matysiewicz i Sławomira Smyczka, wskazano na istotę usług profesjonalnych, 
dokonano ich charakterystyki na tle całego sektora usług oraz przedstawiono różno-
rodne ich klasyfikacje. W drugim opracowaniu, przygotowanym przez Rafała Śpiewa-
ka, zwrócono uwagę na współczesne problemy, występujące w firmach, świadczących 
usługi profesjonalne, a w szczególności na nadmierne koncentrowanie się na „profe-
sjonalizmie”, a zapominanie o istocie samej usługi i jednostce, która z niej korzysta. 
Wskazano także na problemy kształcenia profesjonalnej kadry. Opracowanie trzecie, 
autorstwa Katarzyny Bilińskiej-Reformat i Anny Dewalskiej-Opitek, poświęcone jest 
usługom audytu marketingu. Specyfika tych usług została zaprezentowana na tle sek-



 

 

tora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne opracowanie poświęcone jest 
usługom medycznym. Dariusz Luboń przedstawił możliwości i problemy pomiaru 
efektywności zarządzania tymi usługami. Natomiast w piątym opracowaniu, przygo-
towanym przez zespół: Jacek Szołtysek, Ewa Płaczek i Sebastian Twaróg, skupiono się 
na problematyce kształtowania kompetencji menedżerów firm, świadczących profe-
sjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej.  

Druga część publikacji, składająca się z czterech opracowań, została poświęcona 
wyzwaniom, jakie stawia globalna gospodarka przed sektorem usług profesjonalnych. 
I tak, opracowanie pierwsze, przygotowane przez Marzenę Czarnecką, obejmuje roz-
ważania dotyczące kancelarii prawnych i wyzwań, stojących przed prawnikami  
w obliczu kryzysu gospodarczego. Z kolei Barbara Pabian zwraca uwagę na różnice 
kulturowe i ich wpływ na kształtowanie się rynku profesjonalnych usług turystycz-
nych. W trzecim opracowaniu, przygotowanym przez Edytę Lachowicz-Santos, zapre-
zentowane zostały problemy i wyzwania, jakimi muszą sprostać uczelnie wyższe  
w dobie globalizacji rynku szkolnictwa wyższego. Ostatnie opracowanie w tej części, 
autorstwa Sebastiana Chachołka, dotyczy usług PR i funkcjonowania agencji świad-
czących te usługi w globalnej konkurencji.  

Trzecia część książki poświęcona została zachowaniom konsumentów na rynku 
usług profesjonalnych. Robert Wolny dokonuje charakterystyki i porównań zachowań 
europejskich konsumentów na rynku e-usług. Z kolei Agnieszka Lebiejko i Jagoda Gola 
zwracają uwagę na zachowania konsumentów–pacjentów na rynku usług medycz-
nych. Tę część kończy opracowanie Agnieszki Marie, która zwraca uwagę na ważny 
problem patologii w zachowaniach konsumentów na rynku usług profesjonalnych.  

Czwarta część książki, obejmująca pięć opracowań, poświęcona została nowym 
trendom, jakie można zaobserwować na rynku usług profesjonalnych. W pierwszym 
opracowaniu Beata Reformat opisuje e-usługi jako element zintegrowanych procesów 
innowacyjnych. Kolejne opracowanie, autorstwa Marty Grybś, ukazuje nowe trendy  
w komunikacji zewnętrznej firm, świadczących usługi profesjonalne. Natomiast Mał-
gorzata Kieżel zwraca uwagę na narzędzia komunikacji wewnętrznej firm, oferujących 
usługi profesjonalne w tworzącej się gospodarce wiedzy. Ostatnie dwa opracowania 
związane są z wykorzystaniem nowych technologii w sektorze usług profesjonalnych. 
I tak, Marcin Młodożeniec i Marcin Tutaj ukazują media społecznościowe jako narzę-
dzie budowania relacji z konsumentami przez firmy doradztwa finansowego, na-
tomiast Jakub Wolny zwraca uwagę na LinkedIn, stanowiący nowoczesne narzę- 
dzie networkingowe oraz możliwości jego wykorzystania w sektorze usług profesjo-
nalnych.  
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