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II. POJĘCIE I KLASYFIKACJE USŁUG 

 
 

II. 1. Czym są usługi ? 
 

II. 1. 1 Wprowadzenie do zagadnienia definicji usług 

 Jak zauważa E. Nowosielska (1994), znaczna część badań geograficznych nad usługami, 
koncentruje się wokół definicji i klasyfikacji usług. Taki stan rzeczy jest pochodną ogólnego 
niezadowolenia ze stanu badań nad sektorem usługowym jako całością. Fakt ten wynika między 
innymi z heterogeniczności sektora usług, czasami bardzo się różniących podejść badawczych oraz 
relatywnie krótkiego, w stosunku do pozostałych sektorów, zainteresowania gospodarki oraz 
polityki usługami (por. Jakubowicz E., 1993, Kłosowski F., 2006 a). Jest to tym bardziej widoczne, 
gdyż rozważania terminologiczno – klasyfikacyjne znajdują się w każdej zwartej pozycji na ten 
temat (m. in. Jakubowicz E., 1993, Daszkowska M., 1996, 1998; Kłosowski F., 2006 a). Nie 
oznacza to jednak, że aspekt empiryczny jest w nich pomijany. Stanowi on ich uzupełnienie, 
a czasami rozwinięcie, z próbami tworzenia własnych, lub (re)definicji pojęcia usług (Rogoziński 
K., 2000). Zaznaczyć jednak należy, że aspekt rozważań teoretycznych często „rozmija się” 
z empiryczną częścią opracowań. Chodzi w tym przypadku o szeroko rozumiany niedostatek 
danych statystycznych, który w różny sposób kształtuje się w zalezności od układu: (I) rodzaj (typ) 
jednostki odniesienia (obserwacji) – zakres zmiennych, czy też (II) rodzaj jednostki odniesienia – 
zakres zmiennych – jakość danych statystycznych. 
 Kwestie definicyjne rozstrzygane są zazwyczaj na początku kształtowania się podstaw 
danej dziedziny wiedzy. Oczywiście nie wyklucza to sporów, dyskusji teoretyczno–
metodologicznych i późniejszych zmian. Jednak jej zręby, przynajmniej przez długi czas, pozostają 
niezmienne. Natomiast w przypadku usług, które znajdują się w polu zainteresowania geografii, 
ekonomii i socjologii (Werwicki A., 1998) spory terminologiczne i klasyfikacyjne nie słabną. 
Można by zaryzykować stwierdzenie, że co jakiś czas przybierają na sile. Wydaje się, że są ich 
permanentną cechą. Chociaż można spotkać się ze stwierdzeniami, że nowe prace poruszające 
zagadnienia klasyfikacyjne i terminologiczne wprowadzają niepotrzebny zamęt, gdyż w domyśle, 
zagadnienia te już dawno zostały uporządkowane (Bywalec Cz., 2001). Mamy do czynienia 
z sytuacją noszącą znamiona paradoksu. Podkreślane, i w dalszym ciągu rosnące znaczenie 
działalności usługowych, dla gospodarki w różnych skalach, stoi w opozycji do zróżnicowania 
poglądów na ich temat, a w skrajnych przypadkach koncentrują się wokół pytania, czy usługi 
istnieją, lub też, czy gospodarka może się bez nich obejść (por. Masłowski A., 2002; Rogoziński 
K., 2002). 
 Dostrzeżenie usług (działalności usługowych), jako takich i nadanie im atrybutu ważnej 
części gospodarki, a tym samym elementu polityki gospodarczej oraz przedmiotu badań, miało 
miejsce na przełomie lat 30–tych i 40–tych XX wieku. Jednak zostały one niejako „znalezione 
(odkryte)” przy okazji rozważań ma temat rozwoju społeczno – gospodarczego, czy też organizacji 
miejskiej sieci osadniczej (Nowosielska E., 1994). K. Rogoziński (2002) w prowadzonym sporze 
o istnienie usług wskazuje, że zauważenie usług jako przedmiotu badań, pojawiło się pod koniec 
XIX wieku w pracach A. Schwarza, który porządkując gospodarkę Szwajcarii, jako jej elementy 
wymienił, między innymi: hotele, restauracje, banki, szpitale, transport, turystykę i włączył je do 
jednego sektora. Jednak nieodłącznie usługi, sektor usług, kojarzony jest z nazwiskami i pracami 
trzech ekonomistów C. Clarka, A. G. B. Fischera oraz J. Fourastié. Wynika to między innymi 
z wprowadzenia trójsektorowego podziału gospodarki, zdefiniowania usług i wskazania czynników 
decydujących o międzysektorowych przesunięciach pracujących (por. Małuszyńska E., 1992). 
 Pierwsze definicje koncentrowały się w większym stopniu na zakresie, a nie przedmiocie 
usług. Usługi pojawiły się jako residuum gospodarki, coś co od zarania dziejów nie było 
przynależne rolnictwu i przemysłowi, jako grupa działalności nieautonomicznych, pozostająca 
właśnie w ich cieniu. Usługi, sektor usług, definiowano przez proste wykluczenie. Stanowiły one 
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swoistego rodzaju dopełnienie całokształtu działalności gospodarczej. „Nowe” definiowano dobrze 
znanym. Tak więc usługi stały się tym, czym nie były (nie mogły być). Bardzo dobrze 
koresponduje to z pojawiającym się w literaturze określeniem usług, jako „Cinderella sector” 
(Miles I., i inni, 1995, s. 18; Tether B., i inni, 2002 s. 1). Dla A.G.B. Fishera (1952 za E. 
Nowosielską 1994, s. 38) usługi to dobra i usługi które nie są (nie zostały) zaliczane do sektora I 
(rolnictwo) i II (przemysł). Tym samym stanowiły dopełnienie szeroko rozumianej aktywności 
ekonomicznej. Z Kolei C. Clark (1940, za E. Nowosielską 1994, s. 38) wymieniając działalności 
tworzące dwa pierwsze sektory, pozostałe nie mieszczące się w ich ramach, nazwał usługi i określił 
jako inne zróżnicowane działalności gospodarcze. Wśród nich, wymienił handel i obieg 
(distribution), transport, administrację publiczną, naprawy artykułów związanych z gospodarstwem 
domowym, usługi osobiste i wszystkie inne specjalistyczne. Zaprezentowane dwa najstarsze 
podejścia rozumienia i definiowania działalności usługowych, choć krytykowane co do założeń, 
w istotny sposób determinowały późniejsze oraz wpływają na obecne próby definicyjne. Było i jest 
to w głównej mierze spowodowane statystyką opierająca się na trójsektorowej klasyfikacji i zbyt 
„ogólnych” danych publikowanych przez służby statystyczne. Warto zaznaczyć, że w przypadku 
przeglądu wybranych prób definiowania sektora usługowego – usług – nie wydaje się być 
koniecznym dokonywanie ich klasyfikacji, gdyż mimo wszystko trudno uznać za kryterium:  
– odnoszenie się do trójsektorowego podziału gospodarki i „resztowego” charakteru sektora 

usług, a tym samym podejście do nich jako działalności nie, lub autonomicznych, 
– akcentowanych w definicjach cech charakterystycznych, właściwych działalnościom 

usługowym (por. Nowosielska E., 1994; Kłosowski F., 2006 a). 
 Przesłanki do tworzenia klasyfikacji definicji usług nie wydają się być w tym przypadku 
adekwatne gdyż w takim podejściu kryterium było wcześniej niż definicja. Czyli mamy do 
czynienia ze swoistego rodzaju rekurencją. Chociaż, jak zaznacza E. Daszkowska (2002), 
szczególnie w literaturze zachodniej, można spotkać trzy podejścia do zagadnienia tworzenia – 
formułowania – definicji usług, a mianowicie: 
– enumeratywne – polegające na wyliczeniu, podaniu rodzajów działalności, lub ich grup 

(sekcje, działy itd.), traktowanych jako usługi, tworzących sektor – sferę – usług, 
– negatywne – wychodzące z założenia, że usługą jest to, co nie jest charakterystyczne dla 

sektorów produkcyjnych (rolnictwo, przemysł), i nie skutkuje wytwarzaniem dóbr 
materialnych,  

– konstruktywne, a w ich obrębie trzy elementy je opisujące, charakteryzujące potencjał, proces 
i wynik 1.  

 Jakkolwiek konstruktywne podejście stanowi kompleksowe podejście do procesu produkcji 
usług, to wskazuje się w nim, że wręcz niemożliwe i niecelowe jest rozdzielenie procesu od 
wyniku pracy, ze względu na zbieżność czasową. Stąd też uzasadnionym wydaje się być pytanie po 
co takie rozróżnienie wprowadzać w sztuczny sposób. Poszerzając to stwierdzenie o fakt 
występowania elementu niematerialności usługi, w konstruktywnym i negatywnym 2 podejściu, 
stosowanie ich, jakkolwiek interesujące i podejmujące próbę uporządkowania, to poprzez 
nieostrość należy uznać za mało przydatne. Poza tym, w takim ujęciu ma raczej charakter typologii 
niż rozłącznej klasyfikacji.  
 Próba klasyfikacji definicji usług na gruncie polskim zawarta jest w pracy F. Kłosowskiego 
(2006 a). Opiera się ona o kryterium 3: (1) rezydualnego charakteru sektora usług, 
(2) niematerialnego charakteru usługi w połączeniu, z interakcjami zachodzącymi pomiędzy 
usługodawcą i usługobiorcą; podmiotem a przedmiotem, niż z „charakterem czynności”; 
(3) opierające się na kombinacji większej grupy cech, wymieniając jeszcze raz niematerialny 
aspekt usługi, i wreszcie (4) efekt – wynik pracy usługowej – uzupełniony charakterem czynności. 

                                                 
1 Poszczególne subkryteria rozumiane są następująco: (1) potencjał to jednocześnie zdolność i gotowość ludzi lub 

maszyn do wprowadzenia pożądanych zmian bądź określanych stanów u ludzi lub obiektów; (2) czynność jest 
odnoszona do określonej fazy produkcji usługi związanej z wprowadzeniem czynnika zewnętrznego do procesu 
produkcji; (3) wynik będący dobrem niematerialnym. 

2 W podejściu tym niematerialność wypływa z opozycji do materialnego charakteru działalności sektorów 
nieusługowych. 

3 Autor nie podaje ich w brzmieniu wyżej przedstawionym. Mają one charakter, który można określić mianem 
opisowego. 
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Trzy ostatnie kryteria wzajemnie się przenikając, oraz wyczerpując płaszczyzny konstruktywnego 
sposobu myślenia o tym czym jest usługa, mogłyby być rozpatrywane, w sposób łączny. Tym 
samym podejście to można by zawęzić z czterech do dwóch kryteriów. Uwaga ta dotyczy również 
wcześniejszego ujęcia w układzie trzech kryteriów. Gdyż podejście enumeratywne i negatywne jest 
nazwaniem tego samego (usług) ale troszkę w inny sposób, odpowiednio definiując je wprost i nie 
wprost. Czyli w pierwszym przypadku, czym są usługi (działalności usługowe), a w drugim czym 
one nie są. Bez względu na to, czy dodamy (dopełnimy) czy odejmiemy, obracając się w ramach 
tych samych składników otrzymamy dokładnie ten sam wynik 1. Należy również odnotować to, że 
kryteria definiowania, wydzielania usług podawane są krytyce, głównie ze względu na swoją 
nieadekwatność, lub nie oddawanie ich istoty. W sposób szczególny dotyczy to, przez długi czas 
eksponowanej, cechy jaką jest jej (ich) niematerialność (Kwiatkowski E., 1980; Daszkowska M., 
1992; Masłowski A., 2002). Zazwyczaj istotę usług oddaje się w mniejszym, lub większym 
stopniu, poprzez zawarcie w definicji wszystkich, lub wybranych atrybutów usług, za które uważa 
się: niematerialność, jednoczesność procesu produkcji i konsumpcji, niejednolitość, nietrwałość 
oraz brak możliwości nabycia na własność (Flejtarski S., i in. 2005; Mongiało D., 2007). Chociaż 
czasami krytyka wydaje się być daleko idąca. Wynika to bardzo często z „języka i metody” jakimi 
się myśli o działalności usługowej, jak również z faktu, że nie wszystkie przejawy interakcji 
międzyludzkich są usługami (por. Rogoziński K., 2002). Mają one raczej charakter przysługi lub 
pomocy (np. pomoc międzysąsiedzka, praca gospodyni domowej 2). Tym nie mniej, nie znaczy to, 
że nie można spojrzeć na ten przejaw działalności przez pryzmat kapitału społecznego. Z kolei 
łącząc usługi, lub przejawy działalności usługowych z kapitałem ludzkim jesteśmy już o krok od 
gospodarki opartej na wiedzy (GOW 3), która w niewątpliwy sposób przyczynia się do wzrostu 
znaczenia sektora, sfery usług w gospodarce.  
 

II. 1. 2 Przegląd definicji usług – działalności usługowych 

 W polskiej literaturze przedmiotu, zajmującej się problematyką usług, przedstawianie 
zagadnień definicyjnych, rozpoczyna się zazwyczaj od definicji O. Langego (1978) 4. W jej 
brzmieniu usługi to „... wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio (np. przy podziale 
produktów) z zaspokojeniem potrzeb ludzkich, ale nie służące do wytwarzania przedmiotów ...” 
(s. 19). W tym ujęciu usługa, jej świadczenie, jest pracą usługową. W jej wyniku powstaje nowa 
„wartość użytkowa”. Jest nią czynność, a nie nowy produkt materialny, która nie może istnieć bez 
człowieka i przedmiotu, elementów na które praca usługowa oddziałuje. Stąd też odwołuje się ona 
do zagadnienia podziału i konsumpcji. Usługi mają charakter działań celowych wykonywanych 
przez ludzi. Równie istotne jest to, że autor zaznaczał, że w ramach czynności produkcyjnych, 
które podobnie jak usługi zaliczył do kategorii prac społecznie użytecznych, znajdują się czynności 
nie zmierzające do produkcji przedmiotów materialnych, ale naprawiające, konserwujące, 
dopasowujące. Stąd też zaliczył je do kategorii usług produkcyjnych, które można uznać jako 
łącznik w procesie produkcji. Ich obecność wynika z płynnej granicy pomiędzy produkcją i „nie 
produkcją” przedmiotów materialnych. Ta definicja jak każda posiada swoich zwolenników 
i przeciwników. Zwolennicy uważają ją za poprawną merytorycznie, oddającą ducha i istotę usług, 
pomimo upływu czasu (por. Bywalec Cz. 2001). Natomiast późniejsze (nowsze) propozycje wbrew 
pozorom „nic”, lub niewiele wnoszą, komplikując niepotrzebnie zagadnienie. Z drugiej strony 
słyszy się, że owszem jest klasyczną, ale tak naprawdę nie jest tym, co stanowi o dzisiejszej istocie 
usług (por. Rogoziński K., 2002). Pomimo tych rozbieżności, kolejne próby, bazując na niej, 
starały się poszerzyć zespół cech opisujących działalności usługowe.  

                                                 
1 W swej istocie niewiele się to różni od pytania, dylematu, czy szklanka jest w połowie pusta, czy pełna. 
2 Warto w tym miejscu przypomnieć, że takie przejawy działalności nie są całkowicie niezauważane, przy szacowaniu 

wartości produktu krajowego brutto (por. Kamerschen D., R., i in., 1991). 
3 Chojnicki Z., 2003, Chojnicki Z., Czyż T., 2003, 2005 a; Kukliński A., 2003. 
4 Wcześniejsze wydania pracy O. Langego (1963 s. 21) podają inne brzmienie, a mianowicie są to: „... wszelkie czynności 

związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale nie służących bezpośrednio do wytwa–
rzania przedmiotów, nazywamy usługami ...”. 
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 Szeroką dyskusję nad definiowaniem usług, przez O. Lange, podjął F. Wiśniewski (1965). 
Poszerzając swoje rozważania o określenia usług zaproponowanych przez R. Jaworek (1962) oraz 
J. Zagórskiego (1961) definiowanych odpowiednio jako: 
– „... wszystkie prace społecznie pożyteczne, wykonywane w celu nadania im nowych wartości 

z wyjątkiem prac łączących się bezpośrednio z dobrami przyrody ...” (s. 88), 
– „... działalność służąca do zaspokojenia potrzeb ludzkich, która nie znajduje żadnego 

ucieleśnienia w nowych dobrach materialnych ...” (s. 704), 
na ich podstawie proponuje własne ich rozumienie. Dla wyżej wymienionego Autora, usługi to „... 
czynności wytwarzające wartości użytkowe, które służą do zaspokojenia potrzeb ludzkich w sposób 
bezpośredni lub pośredni, lecz nie znajdują odzwierciedlenia w wytwarzaniu nowych dóbr 
materialnych. Brak wpływu tej działalności na powstanie nowych przedmiotów wynika 
z rozgraniczenia usług od produkcji, a nie pogłębionej kooperacji w procesie produkcji 
materialnej. Czynności usługowe występują równolegle z ich użytkownikiem (człowiekiem lub 
dobrem) ...” (s. 245) 1. Poza akcentowaniem niematerialnego charakteru usługi oraz jedności czasu 
i miejsca produkcji / konsumpcji, zwraca się uwagę na obecność usług w procesie produkcji, 
będące jego przedłużeniem. Innymi słowy oddzielając działalności usługowe od produkcji, nie 
przekreślamy ich występowania w ramach sektorów produkcyjnych. Zaznaczyć należy, że w takim 
sposobie rozumienia usług – jak zauważa sam jej autor – mieści się praca wydatkowana 
w dziedzinie pomocy / pracy domowej oraz obsługującej bezpośrednio konsumpcję 2. Opierając się 
w głównej mierze na opracowaniach z lat 60–tych F. Wiśniewski wskazuje na najwcześniejsze, 
w polskiej literaturze przedmiotu, próby określenia istoty usług. E. Taylor (1947, s. 266), 
stwierdza, że usługi to „... usługi ludzkie, zaspokajające potrzeby niematerialne ...”. Pomijając 
w tym określeniu występującą tautologię, usługa jest / była działaniem przez człowieka, w której 
podkreślano trudność oddzielenia momentu ich wytworzenia od chwili w której doszło do 
zaspokojenia potrzeby. Pojęciem tym objęte były między innymi prace: muzyka, fryzjera, lekarza, 
pracownika sądu, czy pracownika porządku publicznego. Pojęcie to nie obejmowało natomiast prac 
związanych z naprawą przedmiotów materialnych. Na podobnych przesłankach istotę usług oparł 
W. Krzyżanowski (1947). Stwierdzał, że usługi polegają na „... wydatkowaniu pewnej ilości pracy, 
pewnego efektu, zaspokajającego potrzeby spożywcy ...” dodając przy tym, że „... wytwarzanie 
usług jest pewną czynnością, pewnym działaniem, dzięki któremu zmniejsza się stan nienasycenia 
pewnych potrzeb u odbiorców tych usług ...” (s. 75). 
 Traktując usługę jako efekt pracy wytwórczej, K. Polarczyk (1971, s. 195), zdefiniował je 
jako „... wartość użytkową odtworzoną, lub nadaną istniejącemu i ukształtowanemu już wcześniej 
obiektowi (produktowi materialnemu, informacji, osobie lub grupie społecznej) w wyniku działania 
w czasie pracy na strukturę tego obiektu ...” Jak można zauważyć podstawą określenia usług 
stanowi wynik pracy usługowej. W rozumieniu tak sformułowanej definicji usługa jest 
przeciwstawna produkcji i komunikacji 3. Jednak w całej swoim brzmieniu ma „pozytywny” 
charakter. W zbliżony sposób usługi określa Cz. Niewadzi (1968, s.17; 1975). Według niego są to 
wszelkie czynności zaspokajające potrzeby ludzkie, mające charakter świadczeń jednych osób 
fizycznych lub prawnych na rzecz drugich, nie związane bezpośrednio z wytwarzaniem 
produktów 4. W podobny sposób akcenty, cechy charakterystyczne działalności usługowych, 
rozłożone są w definicji usług mówiącej, że są to „... wszelkie roboty i czynności świadczone na 
rzecz jednostek gospodarczych oraz na rzecz ludności, nie dające bezpośredniego efektu 
rzeczowego w postaci materialnego przedmiotu, a obsługujące proces produkcji jednostek 
gospodarczych, lub wykonywane w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb konsumpcyjnych 
i porządkowych ludności ...” (Werwicki A., 1987, s. 13). Z kolei M. Daszkowska (1998) 

                                                 
1 Kontrowersyjnym stwierdzeniem w tej definicji, na co zwraca uwagę M. Daszkowska (1998, s. 15), jest twierdzenie, 
że usługi nie mają wpływu na powstanie nowych przedmiotów/dóbr. Przeciwstawia je grupie usług, które w bezpośre–
dni lub pośredni sposób wpływają na produkcję dóbr. 

2 Spostrzeżenie to wpisuje się we wcześniej zasygnalizowaną dyskusję na temat nie/miejsca pewnych rodzajów 
działalności w ramach usług. 

3 Rozważania na ten temat zawiera również praca E. Nowosielskiej (1994, s. 44). 
4 Jak zauważa M. Daszkowska (1998) – zgodnie z intencją autora – główny akcent został położony na organizacyjnym 

wyodrębnieniu jednostek gospodarczych w ramach społecznego podziału pracy, których bezpośrednim celem, nie jest 
wytwarzanie dóbr materialnych, lecz świadczenie społecznie użytecznych czynności. 
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wychodząc z krytyki efektu pracy, jako wartości użytkowej, wskazując, że posiadają ją również 
dobra materialne. Proponuje, aby wynik pracy usługowej w sferze usług nazwać „użytecznym 
produktem materialnym”. Opierając się na tym stwierdza, że „... usługa w sensie gospodarczym jest 
użytecznym produktem materialnym, który jest wytwarzany w wyniku pracy ludzkiej (czynności) 
w procesie produkcji, przez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu (człowieka 
traktowanego jako osoba fizyczna, intelekt czy cząstka określonej społeczności albo przedmiotu 
materialnego), w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich ...” (s. 17) 1.  
 Jedną z nowszych propozycji, w polskiej literaturze przedmiotu, jest sformułowanie istoty 
usług przez F. Kłosowskiego (2006 a, s. 48), mówiące, że jest to „... wszelka działalność 
o charakterze instytucyjnym, skierowana na podmiot – którym może być człowiek, jednostka 
gospodarcza lub rzecz – w celu nadania jej nowej, zachowania lub odtworzenia istniejącej 
wcześniej wartości, nie dająca produktu materialnego ...”. Tak sformułowana definicja w dużej 
części czerpie z dotychczasowych dokonań na polu zgłębienia istoty usług. Jest ona w dużym 
stopniu zbieżna z propozycją K. Polarczyka (1971), wzmocniona niematerialnością usług. Nowym 
elementem w definicji jest „instytucyjny charakter działalności”. Wydaje się, że w tym przypadku 
chodziło o „oddzielenie” usług od czynności, które można określić mianem przysługi, pomocy 
(por. Rogoziński K., 2002), lub uniknięcia niejasności wynikającej z funkcjonowania obok usług, 
takich określeń jak, obsługa czy świadczenie (por. Polarczyk K., 1971). Wydaje się, że bardziej 
uzasadnione byłoby użycie określenia „całokształt działalności instytucji”, lub bardziej precyzyjnie 
„całokształt działalności podmiotu(–ów) gospodarki narodowej”. W myśl definicji stosowanych 
w statystce publicznej GUS jest to „... podmiot stosunków cywilno–prawnych prawa polskiego 
wyposażony w autonomię prawną, ekonomiczną i finansową, realizujący określoną przez siebie 
działalność, będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej albo 
osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ...” 2. Podejście takie, jest tym bardziej 
uzasadnione, że podmioty gospodarki narodowej są wpisywane do krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej REGON. W takim brzmieniu stanowią je nie tylko podmioty 
gospodarcze, ale również instytucje non–profit, wyższej użyteczności publicznej, fundacje, 
stowarzyszenia, inkubatory itp. 
 Wcześniejsza, niż wyżej przytoczona, propozycja definicji usług, została sformułowana 
przez K. Rogozińskiego (1993) 3. Zasługuje ona na uwagę ze względu na swoją niezaprzeczalną 
oryginalność i odmienność. Jak zaznacza sam Autor usługa traktowana jest aktowo i fenomenali–
stycznie, gdyż poza innymi cechami, które ją opisują, jest ona zlecana i „konsumowana” przez 
konkretne osoby, zanim rozwinie się system usług. Stąd też „... usługa, to podejmowane na 
zlecenie, świadczenie pracy i korzyści mające na celu wzbogacenie walorów osobistych lub 
wolumenu wartości użytkowych, jakimi usługobiorca dysponuje ...” (s. 14). Poza wprowadzeniem 
określenia usług, rozwija kluczowe elementy definicji za które uznał „świadczenie pracy”, „praca”, 
„walory osobiste” oraz „wartość użytkowa”. Rzadkością natomiast jest wskazanie, przy 
definiowaniu pojęcia, na konsekwencje jakie rodzi jej przyjęcie. Po pierwsze tak zdefiniowane 
usługi pozwalają na traktowanie ich, nie jako uzupełnienie podstawowej działalności wytwórczej 
przemysłu, ale również jako ważną alternatywę bezpośredniego zaspokojenia czyichś istotnych 
i konkretnych potrzeb. Oczywistym następstwem takiego podejścia jest podział usług na dwa 
rodzaje, a mianowicie osobiste i rzeczowe. Po trzecie, świadczenie pracy sprawia, że poza 
usługami wyznaczonymi przez definicję, w polu widzenia znajdują się takie, które są wytwarzane 
na rzecz przemysłu czy rolnictwa. Jednak nie są to usługi w dosłownym tego słowa znaczeniu 
(sensu stricto). Stąd też, zakup usług przez przedsiębiorstwo produkcyjne zmierzające do 
usprawnienia materialnego procesu wytwarzania, bez względu na jego fazę, proponuje nazywać 
obsługą przemysłu czy rolnictwa. Po czwarte stwierdza, że poprzez przyjęcie określonego 
kontekstu znaczeniowego pojęcia „usługa” wpisują się one w „inny międzyludzki porządek” 4. 
Zbliżona w wymowie jest próba określenia usług przez K. Kłosińskiego (1997; zob. Kłosiński K., 

                                                 
1 Podejście M Daszkowskiej, do zagadnienia definicji usług można odnaleźć również w jej wcześniejszych pracach 

(Daszkowska M., 1987, s. 33; 1996, s. 11). 
2 Pojęcia stosowane w statystyce publicznej (stan bazy Słownika Pojęć na dzień 5 czerwca 2007), http://www.stat.gov.pl/ 

gus/definicje_PLK_HTML.htm. 
3 Zagadnienia (re)definicji usług znajdują się również we wznowieniu, wyżej cytowanej pracy (Rogoziński K., 2003). 
4 Zagadnienie to autor rozwija przy okazji omawiani funkcji usług (s. 19–22). 
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Mongiało D., 2005) według którego (sektor usług) to (sektor) czynności, których efekt stanowi 
zaspokojenie określonych potrzeb podmiotu, którym może być: człowiek, przedsiębiorstwo, gmina, 
miasto, kraj. Zaspokojenie potrzeby wiąże się z likwidacją cechy, lub właściwości podmiotu, która 
umożliwia mu normalne funkcjonowanie. 
 Wydaje się, że w polskim piśmiennictwie szczególne miejsce w grupie podejść 
definicyjnych, a głównie w naukach geograficznych, należy się propozycji zaprezentowanej przez 
E. Nowosielską (1994). W ujęciu autorki usługi to „wszystkie prace (czynności) usługowe bez 
względu na ich miejsce w klasyfikacji gospodarki narodowej, tj. zarówno usługi sklasyfikowane 
w sektorach produkcyjnych gospodarki (w rolnictwie i leśnictwie oraz przemyśle i budownictwie) 
jak i prace wykonane w działach usługowych (tj. nie będących produkcją rolniczą, przemysłową 
itd.) ...” (s. 8). Pomimo wskazania, oparcia się na trójsektorowym, twardym podziale, w analizie 
gospodarki narodowej, abstrahuje od niego wskazując pośrednio na proces „industrializacji” 
sektora usług, w przeciwieństwie do serwicyzującego się przemysłu (por. m. in. Bywalec Cz., 
2001; Cyrek M., 2006). Wynika to z przyjętej konwencji rozróżnienia pomiędzy sektorem, a sferą 
usług, która to właśnie obejmuje wszystkie czynności usługowe, bez względu na przypisane im 
miejsce w oficjalnych klasyfikacjach gospodarki narodowej. W pewnym sensie „mankamentem” 
jest brak zdefiniowania zakresu czynności usługowych. Podkreślić należy, że dyskusja na temat 
„sfery usług” nie jest, żadnym novum. Rozważania na ten temat zawiera praca K. Polarczyka 
(1971) i Cz. Niewadziego (1968). Zaznaczyć jednak należy, że zawierają one raczej przesłanki do 
takiego pojmowania, traktowania sfery usług, jakie zaproponowała E. Nowosielska (1994). 
K. Polarczyk (1971) wyszedł od stwierdzenia, że sfera jest zbiorem jednostek gospodarczych, przy 
jednoczesnym szerokim rozumieniu usługi „... jako zbiór czynności usługowych wykonywanych we 
wszystkich sferach gospodarki narodowej ...” (s. 200). W ramach wydzielonych pięciu sfer 
umieścił usługi, od której (–ych) oddzielił sferę nauki (–ę) i komunikacji (–ę), co stanowiło też 
element dalszej klasyfikacji usług. Jednak mamy tutaj do czynienia z częściowym oderwaniem od 
urzędowych klasyfikacji. Niedogodność tę „wyeliminował” drugi z cytowanych autorów. 
Mianowicie w jego rozumieniu sferę usług tworzą prace usługowe świadczone przez wszystkie 
działy gospodarki narodowej (z wyjątkiem leśnictwa).  
 W literaturze zagranicznej również brak jest zgody co do jednoznaczności, czy też 
obecności jednej ogólnie przyjętej definicji usług. Zaznaczyć również należy, że sposób ich 
formułowania, rozkładania akcentów, stopnia ogólności / szczegółowości jest nieomal identyczny, 
jak w przypadku rodzimych rozważań (por. m. in. Miles I., i inni, 1995 a, b; Hauknes J., 1996, 
Tether B., i inni, 2002). Jedną z najczęściej przywoływanych definicji jest ta mówiące, że usługi to 
działanie zmierzające do zmiany stanu (condition) osoby, lub dobra materialnego (good), będącego 
własnością podmiotu gospodarczego, w wyniku oddziaływania innego podmiotu gospodarczego, 
pod warunkiem uzyskania zgody (osoby, podmiotu gospodarczego) na podjęcie czynności na jego 
rzecz (Hill T., 1977). Bazując na takim rozumieniu usług G. Hufbauer i T., Warren (1999) 
modyfikując je uważali, że jest to działalność gospodarcza zwiększająca wartość podmiotu 
gospodarczego, lub dóbr należących do niego. Równocześnie dodając, że warunkiem koniecznym, 
istotną cechą, zaistnienia usługi jest zachodzenie bezpośrednich relacji pomiędzy usługodawcą, 
a usługobiorcą (zob. Hirsch S., 1989). Zbliżone podejście do definiowania prezentuje P. Petit 
(1987). W tym ujęciu usługami są świadome działania usługodawcy zmierzające do 
przekształcenia podmiotu (osoby lub należącego do niej dobra). Tym samym nie mają one 
charakteru dobra materialnego, ale wiążą się ze zmianą stanu, cech podmiotu. W podobnym tonie 
o usługach wypowiada się D. Riddle (1986). Wskazuje, na czasowy aspekt czynności usługowych. 
Charakterystycznymi elementem definicji, na które warto zwrócić uwagę jest to, że poza faktem 
tworzenia usługi przez jej producenta, usługobiorca wykonuje, część pracy usługowej, jak również 
współdziała w jej tworzeniu. Dotyczy to stałej, lub czasowej jego pracy, lub obecności w chwili jej 
świadczenia. Podejście T. Hill i D. Riddle uważane są za podejścia klasyczne o wysokim stopniu 
konkretyzacji (Tether B., i inni, 2002). Sektor usług należy rozumieć jako działalności 
ekonomiczne polegające na oddziaływaniu na podmiot (środowisko, człowieka, przedmiot, 
symbol) między innymi poprzez transport i magazynowanie, konserwacje i odnowę. Inną definicją 
charakteryzującą się dużą zwięzłością, ale i za razem dużym ładunkiem informacyjnym jest 
określenie usług jako przedmiotu wymiany (między ludźmi), którego nie można sobie upuścić na 
nogi (J.B. Quinn, J.J. Baruch, P.C. Paquette, 1987). To lapidarne stwierdzenie wskazuje na niema–
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terialny charakter usług, występowania ich w trakcie kontaktów osobistych, z czasową zbieżnością 
ich konsumpcji w miejscu wytworzenia, a którymi wartościami – przedmiotami wymiany mogą 
być: udogodnienia, rozrywka, oszczędność czasu, komfort czy zdrowie. Podobnego określenia 
użyli R. Pennant–Rea i B. Emmott (1983 za Tether B. S., Metclafe S. J., 2001) stwierdzając że są 
to „owoce” (wynik) działalności ekonomicznej, którego nie można sobie upuścić na stopy. 
W zbliżonym tonie brzmi sformułowane określenie usług, przez Amerykańskie Stowarzyszenie 
Marketingu (American Association of Marketing), którymi są czynności, korzyści i zadowolenie, 
oferowane na sprzedaż (Januszkiewicz W., 1997) 1. Zaznaczyć jednak należy, że często ekspono–
wane atrybuty usług, takie, jak niematerialność usług, ich nieprzenośność, a szczególnie konie–
czność wykonywania czynności usługowych w trakcie kontaktów międzyludzkich stają się coraz 
mniej oczywiste, przestają być one pewnikami. Dotyczy to szczególnie usług które nie są zaliczane 
do tak zwanych „usług tradycyjnych”. Wynika to ze zmiany natury samych usług oraz w coraz 
większym stopniu swoistego poddawania się, uzależnienia od postępu technicznego i technologi–
cznego (por. Illeris S., 1996) 
 Zazwyczaj usługi utożsamiane są z miejscem, krajem jego wytworzenia. Jednak w szybkim 
tempie wzrasta znaczenie usług w handlu międzynarodowym (Hirsch S., 1989; Hufbauer G., 
Warren T., 1999, Kruszka, M., 2005, 2006). Jednak organizacje 2, które starają się oddać obraz 
tego zjawiska, nie posługują się „prawną” definicją usług – jedną definicją. Wynika to w głównej 
mierze z faktu opierania się na oficjalnych klasyfikacjach i traktowania ich jako podstawy 
obliczenia znaczenia usług w handlu międzynarodowym. Tym samym, w pewnym sensie, definicją 
usług jest kryterium ich wydzielania, przyporządkowywania w klasyfikacji. Trudno jednak nie 
dziwić się stanowisku, że wynika to z racji niejednoznaczności ich istoty (Kruszka M., 2005) 
Usługi w tym rozumieniu stanowią wynik pracy podjętej na zlecenie, który nie może być 
sprzedany (skonsumowany) oddzielnie od procesu produkcji usługi, niemożliwe jest ustalenie – 
ustanowienie – prawa własności usługi, jako czynności, a po zakończeniu produkcji musi ona 
zostać dostarczona do konsumenta (odbiorcy) (Manual on Statistics of ..., 2002). Od tak ogólnego 
określenia istnieją wyjątki, obejmujące grupę działalności zwyczajowo przypisanych do usług, na 
które może być ustanowiona własność w sensie prawnym, stąd też w zależności od stopnia ich 
przetworzenia mogą być klasyfikowane jako, lub „nie usługi” (zaopatrzenie, składowanie, 
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji, doradztwo i rozrywka w szerokim tego słowa 
znaczeniu). Jednak w praktyce pojmowanie sektora usług ogranicza się to rozumienia ich jako 
działalności zaliczonych w klasyfikacji gospodarki narodowej, do sekcji od G do Q 3. Również 
w tym miejscu widać, że bogactwo określeń na działalności usługowe, wynikające z wewnętrznego 
zróżnicowania sektora usług. Paradoksalnie, bogactwo usług stało się ich przekleństwem. Z drugiej 
zaś strony, różnorodność stosowanych dla nich określeń, będąca skutkiem ewolucji podejść 
w postrzeganiu działalności usługowych, przegrywa z możliwością ich egzemplifikacji na bazie 
istniejącej statystyki. Jest to sytuacja w której statystyka, baza materiałowa, jest o przysłowiowy 
jeden krok do tyłu, za rzeczywistością opisaną w sposób naukowy. Oficjalna statystyka wykazuje 
się dużym stopniem inercji (Ilnicki D., 2003 b). Podkreślenia wymaga również fakt, że zjawisko to 
trudno uznać za nowe, to jak się wydaje, ze szczególną siłą zaczęło się uwidaczniać już na 
początku transformacji systemu społeczno–gospodarczego (Opałło M., 1993 a, b). Problem ten 
powszechnie uświadamiany, rzadziej znajduje swe odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu. 
Systematycznie następuje poszerzenie programów badań statystyki publicznej (por. Obrębalski M, 
2005, 2006), to jednak w pewnym sensie rozwiązaniem tego problemu może być wspieranie jej 
źródłami administracyjnymi (Czopur W., 2005, Rogalińska D., 2007) lub poza administracyjnymi 
(Grzywa M., 2005, Ilnicki D., 2002 a, 2006), ale możliwymi do globalnego ujęcia bez, jak się 
wydaje, ponoszenia zasadniczych kosztów. Wspomniane zagadnienia, wpływają w większym 
stopniu na badania w skali danego kraju lub gospodarki. W szerszym kontekście napotykamy na 
problem porównywalności danych, a tym samym badań i ich interpretacji (por. Nowosielska E., 

                                                 
1 Niektóre z tych elementów zawiera definicja proponowaną przez K. Rogozińskiego (1993) i zagadnienia rozwijane 

w postulacie o (re)definicje pojęcia usług (Rogoziński K., 2002). 
2 Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu. 
3 Są to oznaczenia sekcji usługowych do PKD 2004 włącznie. W kontekście obecnie funkcjonującej kalsyfikacji, są 

to działalności zaliczone do sekcji od G do U. 
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1994) 1. Dotyczy to w szczególny sposób różnych podejść, standardów klasyfikacyjnych. Jednak 
w coraz większym stopniu widoczna jest tendencja do ich synchronizacji. Tym samym, dochodzić 
będzie do niwelowania różnic między nimi (Budzyński I., Mróz E., 2000; Śmiałowska T., Renasik 
M., 2005; Kurek D.,2007). Pomimo tego w praktyce bardzo rzadko, dochodzi do retrospektywnego 
publikowania danych surowych mogących stanowić podstawę do podjęcia badań przez kolejnych 
badaczy.  
 Poczynione uwagi, na bazie rozważań definicyjnych, uwidaczniają występowanie silnego 
związku definicji z podejściami klasyfikacyjnymi, które przeważnie z nimi współwystępują. 
Natomiast bardzo często główne cechy, atrybuty działalności usługowych są podstawowym lub 
pomocniczym kryterium leżącym u podstaw klasyfikacji. Z tego też względu uzasadnionym jest 
zebranie zasadniczych cech, które definiują, a tym samym oddają, charakter działalności 
usługowych. 
 

II. 1. 3 Cechy, atrybuty usług – działalności usługowych 

 W tradycyjnym ujęciu usługi charakteryzowane są przez pryzmat ich niematerialności 
(intangible), niewidoczności (invisible) 2 oraz zbieżności w czasie i przestrzeni produkcji (świad–
czenia) usługi z jej konsumpcją. Tym samym ostatnia z wymienionych cech często określana jest 
mianem ich nieprzenośności (Nowosielska E., 1994). Wynika ona z ich niematerialności oraz 
faktu, że wynik działalności usługowej jest na ogół konsumowany w miejscu lub kraju 
wytworzenia (por. Jakubowicz E., 1993). Innymi słowy nie mogą być składowane i/lub tym samym 
transportowane. Dodatkowo dochodzi do tego w coraz większym stopniu wzajemne przenikanie się 
procesów zmierzających do wytworzenia dóbr materialnych i świadczenia usług (Daniels P. W., 
1989, 1991; Cadac Warnock V., Duncan D. G., 2004). Wymienione cechy w początkowym 
okresie, jakkolwiek poddawane również krytyce jeśli chodzi o adekwatność opisu usług, stanowiły 
ich kanon. Jednak nie przetrwały one próby czasu w czystej postaci. Paradoksalnie zmieniły to, nie 
tyle dwie kolejne cechy charakteryzujące usługi, a mianowicie: 
– niepodatność na postęp techniczny, którego główna miarą był wzrost wydajności pracy. Przez 

co sektor usług określany był mianem „niepostępowego” (Baumol W., 1967) oraz 
– wysoka dochodowa elastyczność popytu wyniku działalności usługowych,  
co zostały one przewartościowane. To nie „stare” ale nowe usługi stają się podatne na postęp 
techniczny. W wyniku zmian technologicznych, powstały nowe rodzaje działalności usługowych 
ściśle z tymi zmianami związane. W konsekwencji usługi przestały być skrajnie dochodowo 
elastyczne, w stosunku do efektów działalności pozostałych dwóch sektorów (por. Daszkowska M., 
1996, Cyrek M., 2006). W ten sposób usługi, w początkowym okresie w „całości” postrzegane 
jako niematerialne, zaczęły w znacznej części: przyjmować materialną postać (m. in. oprogramo–
wanie komputerowe na nośnikach magnetycznych; porady prawne, doradcze w wersji drukowanej 
lub elektronicznej); w konsekwencji stawać się widoczne (m. in. sztuka teatralna, strzyżenie, 
odnowa biologiczna) 3, w pewnym sensie składowalne, przechowywane i wielokrotnie „sprzeda–
wane” (np. telefoniczne systemy automatycznej obsługi), aby „ostatecznie” stać się wolnymi od 
kontaktu twarzą w twarz usługodawcy i usługobiorcy (np. usługa bankomatowa). Zaznaczyć 
należy, że wymienione wyżej atrybuty usług nie przestały być prawdziwe, co straciły na 
aktualności, przestały być pewnikami. Dlatego usługi traktowane jako zdarzenie, proces, czynność 
są nie bezwarunkowo, ale na ogół, wykonywane w trakcie kontaktów międzyludzkich oraz 
konsumowane w miejscu lub kraju ich wytworzenia. Równocześnie można w tym miejscu dodać, 
że usługi nie tyle są niepodatne na postęp techniczny, co są mniej na niego podatne i posiadają 
relatywnie wyższą elastyczność dochodową niż pozostałe działalności. Podatność na postęp 
technologiczny związana jest z tymi rodzajami działalności usługowej, której są one wytworem. 
                                                 
1 Pomijamy tutaj kwestie, zagadnienia jednostki odniesienia przestrzennego oraz zróżnicowania czasowego, które 

w istotny sposób utrudniają porównywalność badań, tym bardziej, że często wnioski z badań podobnych zagadnień są 
ze sobą wewnętrznie sprzeczne. 

2 W literaturze przedmiotu można też spotkać się z określeniem usług dóbr łatwo psujących się (perishable) (Fuchs V. R., 
1968). 

3 Chociaż takie podejście do spojrzenia na „widzialność” usługi jest przedmiotem dyskusji. Podkreśla się ją przy 
definiowaniu i klasyfikowaniu usług. W tym kontekście istnieje konieczność oddzielenia czynności (działania) od jej 
efektu (wyniku) (por. K. Rogoziński 1993, 2002). 
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Podatność na postęp techniczny dotyczy w większym stopniu działalności, usług tak zwanego 
otoczenia biznesu. Natomiast w przypadku drugiego kryterium, które zasadniczo jest negowane 
(por. Nowosielska E., 1994) usługi otoczenia biznesu, oraz te stanowiące łącznik procesu produkcji 
w sektorach produkcyjnych, charakteryzują się najniższym, czy wręcz brakiem dochodowej 
elastyczności popytu. Jest to wynik nie tylko procesu eksternalizacji usług, który w równym 
stopniu, tak jak rolnictwa i przemysłu, dotyczy sfery usługowej, w tym również pośredniczenia 
usług w ich (usług) świadczeniu (np. dokonanie płatności kartą płatniczą przy kupnie – sprzedaży 
dóbr materialnych, czy też usług – fryzjer, kosmetyczka, przelot samolotem itp.). Można 
zaryzykować stwierdzenie, że wraz z postępem technicznym „twarde” wyróżniki działalności 
usługowej w jeszcze większym stopniu zróżnicowały wewnętrznie usługi, zaczynając stawać się 
podstawą ich klasyfikacji w całości lub części (por. Pavitt K., 1984; Soete L., Miozzo M., 1989). 
Jednak jak się wydaje, pomimo reorientacji zasadniczych cech opisujących usługi, ich 
niematerialność nie doznała uszczerbku. Chociaż jak zaznacza F. Kłosowski (2006 a), w podjętej 
dyskusji na ten temat, na bazie prac innych autorów, takiej cesze / kryterium brak jest głębszych 
podstaw teoretycznych do jej stosowania. Podobną wątpliwość zgłosił K. Polarczyk (1971, s. 200) 
stwierdzając, że „... pewne prace ... mogą być ostatecznie uznane za niematerialne, ale pojęcie to 
jest niejednoznaczne, więc lepiej je wyeliminować ...”. Nie wdając się w dalszą polemikę wydaje 
się jednak, że podejście do definiowania usług od strony „czystej” czynności wręcz wymaga, jeśli 
nie literalnie, to posługiwanie się atrybutem jej niematerialności. Nienaruszalność tej cechy traci na 
znaczeniu wówczas, gdy do usług podejdziemy od strony wyniku pracy usługowej. Natomiast 
łączenie czynności z wynikiem, dodając do tego obserwowalny efekt końcowy (naprawa, 
konserwacja, poprawiony wygląd, zadowolenie klienta) niematerialność przestaje być oczywista. 
U podłoża takiej sytuacji leży właśnie trudność oddzielenia czynności od jego wyniku. Dodając do 
tego fakt, że usługi zwiększają użyteczność dóbr wcześniej wytworzonych lub zmierzają do 
wzbogacenia „walorów ludzkich”, poprzez oddziaływanie na podmiot (jego transformowanie), 
mamy właśnie do czynienia z wielością definicji usług, ich niejednoznacznością i ogólnym 
charakterem. Jak zauważa między innymi. K. Rogoziński (1993, 2002, 2003), to łączne ich 
wykorzystanie lub wzajemne przenikanie, jest przyczyną chaosu definicyjnego. Z drugiej strony 
złożona natura usług umożliwia ich różnorodne definiowanie (Tether B., S., Metcalfe J., S., 2001). 
 Sytuacja braku jednoznacznego określenia usług w badaniach naukowych, skutkuje 
różnorodnością podejść klasyfikacyjnych. Jednak w tym przypadku, pomimo wielości podejść brak 
jest, aż takich wokół nich kontrowersji, jak samej istoty usług. Klasyfikacje ewoluowały razem 
z usługami, dotyczyły całości – sfery, jak i sektora usług lub ich części 
 

II. 2. Przegląd podejść klasyfikacyjnych usług – działalności usługowych 
 

II. 2. 1 Podejścia sektorowe 

 Zagadnienia klasyfikacyjne są pochodną przedmiotu, którego dotyczą. Nie chodzi tylko, że 
go odzwierciedlają, ale są funkcją jego złożoności. Ze względu na „niejasność” definicyjną, 
u podłoża której leży heterogeniczność działalności usługowych, coraz mniej ostre 
i niejednoznaczne jej atrybuty sprawiają, że występuje szerokie spektrum klasyfikacji usług. 
Wydaje się, że nie tylko w przypadku systematyzacji działalności usługowych, można wyróżnić 
dwa rodzaje ich porządkowania – klasyfikacji, a mianowicie urzędowe (oficjalne) i naukowe 
(Werwicki A., 1998 a). Można też spotkać się z podejściami do porządkowania klasyfikacji usług, 
dzielące je na grupę nawiązujących do sektorowego podziału gospodarki oraz „właściwe” 
podejścia klasyfikacyjne w obrębie sfery, czy sektora usług (Kłosowski F., 2006 a). Ten dualny 
podział rozszerzany jest na ujęcia stosowane w badaniach naukowych, statystyce, czy też praktyce 
gospodarczej (Jakubowicz E., 1993). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że poza klasyfikacjami 
usług można spotkać się z ich typizacją (Daszkowska M., 1998). Różnica polega na jedno 
(klasyfikacja) lub dwukryteriowym (typizacja) podejściu do ich porządkowania. Takie 
rozróżnienie, jakkolwiek poprawne, trudno uznać za konieczne. Klasyfikacje mogą być 
wielocechowe, wielokryteriowe, prowadzić do wydzielenia typów (klas, rodzajów itp.). Istotnym 
jest, aby klasyfikacja spełniała warunek jednoznaczności przyporządkowania, rozłączności (klas, 
typów) oraz wyczerpania zbioru podlegającego systematyzacji. Stąd też tak pojmowana typizacja 
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jest „szczególnym” przypadkiem klasyfikacji. Innymi słowy posługując się określeniem typizacja 
w żadnym przypadku nie należy łączyć go z podejściem stricte typologicznym.  
 Nie odmawiając podstaw powyżej przedstawionym dualnym podziałom klasyfikacji usług, 
warto pokusić się o ich krótki komentarz, ustosunkowania się do takiego podejścia. W obu 
przypadkach opierają się one na opozycji naukowy – nienaukowy (urzędowy – nieurzędowy), lub 
właściwa – niewłaściwa, oczywiście nie wartościując przeciwległych krańców „skali”. Dla 
drugiego z podejść, w przypadku „niewłaściwych” klasyfikacji, wydaje się, że w zdecydowanej 
większości, jeśli nie w całości, stanowią systematyzację nie tyle usług co przejawów szeroko 
rozumianej działalności, w tym i gospodarczej. Mają one charakter raczej bezkryteriowy. 
W większym stopniu opierają się na pewnych przesłankach dotyczących zachodzących zjawisk 
i procesów, definiowanych megatrendów rozwojowych, charakterystycznych cech rozwoju 
społecznego i gospodarczego (Naisbitt J., 1997; Naisbitt J., Naisbitt N., Philips D., 2003; Rifkin J., 
2003; Castells M., 2003, 2007). Szczególny akcent kładziony jest na nowy rodzaj społeczeństwa 
określanego mianem usługowego, informacyjnego, postusługowego, sieciowego, dot.com–owego, 
którego dalszy rozwój zdeterminowany jest zarówno przez wiedzę – treść wyselekcjonowana 
i zagregowana w postaci modeli wybranych aspektów rzeczywistości – jak i informację w czystej 
postaci – stanowiącą niekoniecznie uporządkowane fakty (Wierzbicki A., 2000 a, b; por. Cyrek M., 
2006). Obserwując dynamicznie zachodzące zjawiska, lub ich grupę, czy też rozwój określonych 
rodzajów działalności, dokonuje się jego (ich) eksponowania, nadając mu (im) „jakąś” nazwę. 
Znajduje to doskonale swój wyraz w zestawieniu „sektorowego” podejścia do systematyki 
rodzajów działalności (tab. 1).  
 Na podstawie zawartej w niej treści, możemy poczynić kilka spostrzeżeń. Po pierwsze, 
wymienione w ramach sektora IV rodzaje działalności, nieodłącznie kojarzone są z usługami. Stąd 
też zasadniczo trudno uznać je za tworzące nowy „sektor” gospodarki. Jak łatwo zauważyć, 
generalnie raczej trudno jest mówić o wysokim stopniu homogeniczności IV i V sektora 1. 
Natomiast w większym stopniu ich sektorowe współwystępowanie związane jest ze zjawiskiem 
i procesem którego dotyczą. Chodzi mianowicie o: 
– otoczenie biznesu, kojarzone z finansami, ubezpieczenia, obrotem nieruchomościami (Hatt P. 

K., Foot N., N., 1953; Bell D., 1973; Hanink D. M. 1996), 
– gospodarkę opartą na wiedzy (Schelsky H., 1957; Gottman J., 1961), 
– społeczeństwo informacyjne (Mullert N., 1982; Hanink D. M., 1996, Castells M., 2003, 2007). 
Szczególnie w przypadku gospodarki opartej na wiedzy, czy społeczeństwa informacyjnego, 
zaliczenie wybranych przykładów, zawartych w tabeli, posiada charakter ogólny a nie 
szczegółowego ich odzwierciedlenia. Również w chronologicznym występowaniu poszczególnych 
podejść widać zróżnicowanie rodzajów działalności. Charakterystyczne jest występowanie 
w dwóch koncepcjach (Menz L., 1965; Bell D., 1973) zagadnień związanych z czasem wolnym, 
rekreacją i wypoczynkiem. Wynika to z tego, że przy obserwowanym zjawisku spadku dynamiki 
wzrostu usług otoczenia biznesu (por. Daniels P.W. 1993, Nowosielska E., 1994), przewiduje się, 
że usługi dla konsumentów, mające na celu regenerację sił ludzkich, będą w coraz większym 
stopniu dynamizować rozwój sektora usług (por. Werwicki A., 1998 a; Wierzbicki A., 2000 a). Po 
trzecie w przypadku propozycji R. Bördlein (1993), która działalności sektora IV określiła mianem 
usług wyższego rzędu, a przez ich „selekcję” przypisała je raczej badaniom nad światowymi 
metropoliami, niż usługom jako takim. Jednak w tym przypadku głównym „obszarem 
zainteresowania” jest liczba danych rodzajów placówek oraz ich zróżnicowanie strukturalne. 
W ostatnich latach podejścia te stara się wzbogacać o wielkość obrotów i wielkość strumieni 
(przepływów), między wybranymi rodzajami instytucji usługowych. Natomiast ostatnie 
spostrzeżenie dotyczy najwcześniejszego trójdzielnego podziału usług (Triantis S. G., 1953), który 
do złudzenia przypomina klasyfikacje usług na handlowe, usługowe i społeczne, lub produkcyjne, 
konsumpcyjne i ogólnospołeczne 2. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że przy takim podejściu 
do powiększania liczby sektorów gospodarki z 3 do 5, w polskiej literaturze przedmiotu, 

                                                 
1 Oczywiście pomijamy tutaj kwestię wzrostu podobieństwa wewnętrznego sektorów poprzez wydzielenia 

z zasadniczego sektora (sfery) usług kolejnych „sektorów”. 
2 W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w podejściu Triantis S., G (1953), brak jest wyróżnienia usług dla biznesu, gdy 

w przypadku propozycji Hatt P. K., Foot N. N. (1953) one występują. Uwaga ta jest o tyle istotna, że oba podejścia 
dotyczą tego samego okresu. 
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zaproponował K. Polarczyk (1971). Autor poszczególne rodzaje działalności określił mianem 
pracy. W sumie wyróżnił ich 9. Jednak stwierdzając, że wątpliwym jest zaliczanie do usług nauki 
i sztuki oraz transportu i łączności, wyłączył je i stworzył 2 dodatkowe sfery – sektory – 
a mianowicie nauka oraz komunikacja. Zbliżoną w swej istocie jest również klasyfikacja 
gospodarki Cz. Niewadziego (1982), który rozdzielając działalności na gospodarcze (sfera rolnicza, 
przemysłowa i usługowa) i pozagospodarcze, w tej drugiej wyróżnił aparat władzy oraz usługi 
pozagospodarcze. Można by powiedzieć iż jest to podział nawiązujący do takich w których 
wyróżnia się grupę usług „właściwych” i „pozostałych”. Dodatkowo posiłkując się poniżej 
zamieszczonym zestawieniem, obejmującym grupy rodzajów działalności tworzących usługi, 
w koncepcjach różnych autorów zauważamy, że wymieniane działalności w poszczególnych 
„nowych” sektorach IV i V zasadniczo wchodzą w skład usług, jako przedmiotu badań (por. tab. 1 
i 2).  
 

Tab. 1. „Sektorowa” systematyka działalności usługowych 
Sektor 

Wyszczególnienie 
III IV V 

Triantis S. G. 
(1953) 

– usługi nabywane 
bezpośrednio przez 
konsumenta 

– usługi umożliwiające 
przemieszczenie w czasie (!) 
i przestrzeni 

– usługi publiczne 

Hatt P. K., 
Foot N. N. (1953) 

pozostałe nie wchodzące 
w zakres sektora IV i V 

– banki 
– ubezpieczenia 
– nieruchomości 

– ochrona zdrowia 
(medycyna) 

– oświata 
– badania naukowe 

Schelsky H. 
(1957) 

pozostałe nie wchodzące 
w zakres sektora IV 

– nauka i badania  brak 

Gottman J. (1961) 
pozostałe nie wchodzące 

w zakres sektora IV 

– transakcje niematerialne 
– badania 
– zarządzanie  
– edukacja i administracja 

brak 

Menz L. (1965) 
pozostałe nie wchodzące 

w zakres sektora IV 
– kształcenie 
– czas wolny 

brak 

Bell D. (1973) 
– transport 
– usługi osobiste 

– handel 
– finanse 
– ubezpieczenia 
– obrót nieruchomościami 

– ochrona zdrowia 
– oświata i nauka 
– badania rządowe 
– rekreacja 

Mullert N. (1982) 
– banki 
– handel 
– komunikacja 

– usługi informacyjne związane 
z informacją, wiedzą i edukacją 

brak 

Bördlein R. 
(1993) 

pozostałe nie wchodzące w 
zakres sektora IV 

– usługi finansowe 
– zarządy korporacji 

międzynarodowych 
– wybrane segmenty usług dla 

produkcji (doradztwo, reklama) 
– instytucje B+R o 

międzynarodowym znaczeniu  
– znaczące instytucje kulturalne 
– miejsca kontaktów 

międzynarodowych (targi, giełdy, 
centra kongresowe) 

brak 

Hanink D. M. 
(1996) 

– transport 
– handel hurtowy 

i detaliczny 
– administracja 
– usługi biznesowe 

i osobiste 

– finanse 
– ubezpieczenia 
– obsługa nieruchomości, 
– zarządzanie 
– sektor (!) informacyjny 

brak 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D., Bell (1973); S., Szukalski (2001); F., Kłosowski (2006 a) 
 

 



Dariusz Ilnicki 36 

Tab. 2. Główne składowe sektora usług 

Wyszczególnienie 

F
is

he
r 

19
35

 

C
la

rk
 1

94
1 

 

F
ou

ra
st

ié
 1

94
9 

C
la

rk
 1

95
7 

K
uz

ne
ts

 1
96

6 

F
uc

hs
 1

96
8 

G
er

sh
un

y 
19

78
 

St
an

ba
ck

 1
97

9 

G
er

sh
un

y/
M

ile
s 

19
83

 

P
et

it 
19

86
 

D
an

ie
ls

 1
99

3 

N
R

C
 1

99
4 

1  

Gospodarka komunalna (utilities)    X        X 
Budownictwo (construction)    X         
Handel (trade) X X X X X X X X X X X X 
Transport (transport) X X X X     X X X X 
Komunikacja (communication) X X X X     X X X X 
Usługi finansowe i dla biznesu 
(financial and business services) 

X X X X X X X X X X X X 

Usługi pozostałe (other services) X X X X X X X X X X X X 
Administracja (government) X X X X X X X X X X X X 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S., Kuznets (1966); NRC (1994); V., R., Fuchs (1968);  
J., Hauknes (1996); K., Petit (1986) 

 
 „Nowe sektory” w dalszym ciągu są sektorami usługowymi, z tą różnicą, że w mniejszym 
stopniu dążą do grupowania bardziej homogenicznych rodzajów działalności, co ich obecność jest 
konsekwencją opisania, charakterystyki przez działalności, które mają odzwierciedlić dane 
zjawisko. Gospodarka postindustrialna, tercjalna, społeczeństwo usługowe tofflerowskiej trzeciej 
fali, mieściła się w trzecim „tradycyjnie” pojmowanym sektorze. Dopiero gospodarka wiedzy, 
innowacyjna, cyfrowa, elektroniczna, informacyjna, czy ostatecznie gospodarka sieci i połączeń, 
„wymusiły”, wynikające z definicji, przyporządkowanie jemu określonych działalności. Jednak 
w dalszym ciągu obejmują one działalności, które w całości należą do sfery usług. Dlatego też, 
mówiąc o klasyfikacjach, raczej za niepotrzebne należy uznać wprowadzanie do „podejścia 
sektorowego” nowych sektorów usługowych. Natomiast uzasadnienie, mówiące o wewnętrznej ich 
jednorodności, stoi w opozycji do zgłaszanego przez badaczy zbyt wysokiego stopnia agregacji 
danych, opisujących sferę usług. Poza tym dodatkowym potwierdzeniem może być fakt, że 
zasadniczo liczba nowych sektorów ogranicza się do sektora IV. „Tworzony jest po to”, aby zape–
wne w łatwiejszy sposób pokazać złożoność obserwowanej rzeczywistości usługowej. 
 

II. 2. 2. Podejścia na bazie oficjalnie funkcjonujących klasyfikacji – systematyk 
działalności gospodarczych 

 W przypadku podejścia do podziału klasyfikacji usług od strony kryterium bazującego na 
opozycji urzędowy – nieurzędowy stwierdzić należy, że istnieje jedna urzędowa, oficjalna 
klasyfikacja działalności gospodarczej, w tym i usług. Skąd twierdzenie, że występuje jedna 
klasyfikacja. Rozumieć to należy, że jest ona charakterystyczna dla danej gospodarki, czy też grupy 
państw wspólnie ją wykorzystujących. W tym miejscu nie mamy na myśli istniejących pozostałych 
systemów klasyfikacyjnych istniejących obok obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej. Takie 
rozumowanie ma swoje uzasadnienie w coraz wyraźniej widocznych tendencjach zmierzających do 
synchronizacji funkcjonujących na świecie systemów klasyfikacyjnych oraz ich systematycznych 
zmian, mających na celu coraz lepsze nawiązywanie ich do rzeczywistości gospodarczej 2. 
W chwili obecnej, karkołomnym jest postawienie tezy, że w konsekwencji utrzymania się takich 
tendencji, będzie funkcjonować „klasyfikacja ogólnoświatowa”, która pozwoli na badanie nie tylko 

                                                 
1 National Research Council jako część US National Academies US. 
2 Zagadnienie zmian oficjalnych klasyfikacji, i miejsca w nich usług, w Polsce zostaną zaprezentowane w dalszej części 

pracy (podrozdziały III. 1 i III. 2) 
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zjawiska globalizacji, ale globalną analizę zjawisk 1. Powracając do wątku głównego pozostałe, 
urzędowe systematyki, nawiązują do podstawowej jaką, jest w naszym kraju PKD (Polska 
Klasyfikacja Działalności) bazująca na NACE rev.1 (tab. 3). 
 

Tab. 3. System powiązań statystycznych klasyfikacji gospodarczych 

Zasięg 
klasyfikacji 

Klasyfikacje 
działalności 

Klasyfikacje 
produktów 
(wyroby + 

usługi) 

Nomenklatury 
pochodne 
produktów 

Klasyfikacje Handlu 
Zagranicznego 

Międzynarodowy 
(ONZ) 

ISIC – Międzynarodowa 
Standardowa 
Klasyfikacja Rodzajów 
Działalności 

CPC – Centralna 
Klasyfikacja 
Produktów 

 
HS – Zharmonizowany 
System Oznaczania 
i Kodowania Towarów 

Unii Europejskiej 
(UE) 

NACE – Nomenklatura 
Działalności we 
Wspólnocie 
Europejskiej 

CPA – 
Klasyfikacja 
Produktów wg 
Działalności 

Lista PRODCOM  
 

CN – Scalona 
Nomenklatura 
Towarowa Handlu 
Zagranicznego 

Krajowy – Polska 
 

PKD – Polska 
Klasyfikacji 
Działalności  

PKWiU – Polska 
Klasyfikacja 
Wyrobów 
i Usług 

PRODPOL 
Wykaz Wyrobów 
Przemysłowych  

CN – Scalona 
Nomenklatura 
Towarowa Handlu 
Zagranicznego  

Źródło: opracowanie własne 
 
Klasyfikacje produktów (wyrobów i usług), pochodne nomenklatury oraz handlu zagranicznego, 
bez względu na obowiązująca klasyfikacje, są jej podporządkowane (por. Dz. U., Nr 88, poz. 439, 
1995; Uwagi ogólne, 2002). W dobry sposób sytuację tę oddaje E. Jakubowicz (1993), która dla 
nomenklatur klasyfikacji towarów, usług itp., stworzyła klasę systematyk praktyki gospodarczej.  
 Stąd też wydaje się, że zasadnicze rozważania i prezentacje klasyfikacji usług warto 
rozpocząć od tych, które bazują na PKD. Najbardziej ogólnym podziałem stosowanym głównie 
w statystyce, a tym samym determinującym, prowadzenie badań naukowych jest wyróżnienie usług 
rynkowych (market) i nierynkowych (non–market). Najczęściej przywoływanym kryterium takiego 
podziału jest związek (podatność) poszczególnych rodzajów działalności, na mechanizmy 
rynkowe. Podział ten zasadniczo wynika z metodologii przyjętej w Systemie Rachunków 
Narodowych (SNA, 1993) i wydzielenia w nich dwóch grup producentów, rynkowych i nieryn–
kowych. Wyróżnikiem jest relacja, przewaga wyników działalności wyrażona w i (nie)pieniądzu. 
Innymi słowy, nierynkowymi są te rodzaje działalności, których wynik jest bezpłatny, lub 
częściowo płatny, albo wyrażony w cenach, ale nie w sensie ekonomicznym (por. SNA 1993, 
§ 4.58, 4.60, 6.52) 2. Co zatem wchodzi w zakres usług nie / rynkowych. Usługi nierynkowe 
zasadniczo określone są przez działalności wchodzące w skład trzech sekcji L (administracja 
publiczna i obrona narodowa), M (edukacja) oraz N (ochrona zdrowia i pomoc społeczna). 
Pozostałe 8 z 11 (G, H, I, J, K, ..., O, P, Q) sekcji usługowych tworzy usługi rynkowe. Takie 
przyporządkowanie w odniesieniu do oficjalnej statystyki posiada charakter stały i niezmienny, 
wykorzystywany w opisie rynku pracy, jak i rachunków narodowych (np. Produkt krajowy ..., 
2006). Takie ich rozumienie jest zgodne też z prezentowanymi poglądami przez różnych autorów 
(Daszkowska M., 1982, 1998; Niewadzi Cz., 1982; Styś A., Olearnik J.,1985; Mudie P., Cottam S., 
1998; Rogoziński K., 2000). Istnieje zgodność, że usługi rynkowe stanowią działalności, którymi 
rządzą mechanizmy rynkowe, a ich wynik, w postaci dóbr, nabywany jest z dochodów osobistych. 
Operacjonalizując badania w takim podziale, usługi rynkowe stanowią te rodzaje działalności, 
które pozostają po „pomniejszeniu” sektora usług o sekcje L+M+N. Na marginesie warto 

                                                 
1 W chwili obecnej w 107 krajach świata istnieje 400 klasyfikacji działalności i pochodnych w stosunku do nich 

systematyk ich wyników, które zasadniczo opierają się na trzech klasyfikacjach (http://unstats.un.org/unsd/cr/ 
ctryreg/default.asp?Lg=1) aktualizacja lipiec 2007. 

2 Wyniki działalności podmiotów gospodarczych o charakterze nierynkowym w zdecydowanej części są odstępowane 
gospodarstwom domowym, społeczeństwu bezpłatnie. Nie uniemożliwia to jednak, prowadzenia przez te podmioty 
działalności rynkowej, które mogą pokrywać w całości lub części koszty ich funkcjonowania (np. działalność muzeum, 
gdzie w ramach głównej działalności prowadzi sprzedaż reprodukcji lub innych materiałów związanych 
z udostępnianymi zbiorami; szkoły, uczelnie wyższe prowadzące odpłatne kursy, szkolenia, itp.). 
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zauważyć, że dwie sekcje P (gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników) Q (organizacje 
i zespoły eksterytorialne) ze względu na małą ich liczebność, nie są włączane do zestawień 
statystycznych, lub traktowane sumarycznie z sekcją O (działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała) (zob. Masłowski A., 2005). W literaturze przedmiotu można 
znaleźć przykłady odstępstw od tej ogólnej zasady, pomimo powoływania się na nie / rynkowość 
(Kruszka M., 2005; Kłosowski F., 2006 a). Obaj Autorzy „kończą” wymienianie usług rynkowych 
na sekcji K, nie włączając sekcji O, P, Q. Różnica w ujęciach autorów polega na tym, że 
M. Kruszka (2005) rozszerza ich zakres o działalności sekcji F (budownictwo). Podobnego posze–
rzenia, nie wprost usług rynkowych, ale sektora usług, dokonuje A. Masłowski (2005) włączając 
dodatkowo, nie tylko sekcje F, ale i E (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
wodę). Jakkolwiek, w przypadku M. Kruszki i A. Masłowskiego można mówić o tym, że analiza 
usług w handlu międzynarodowym oraz zaangażowania kapitału zagranicznego w usługach 
wymaga takiego podejścia, to jednak sytuacja taka wprowadza niepotrzebne zamieszanie w rozró–
żnieniu istoty, prostego dychotomicznego podziału. Nie mniej ważne jest wskazanie, że istnieją 
synonimy takiego podziału usług. Mówi się o usługach nie / komercyjnych, nie / płatnych, 
prywatnych / publicznych (Dzieciuchowicz J., 2005 a). Ten ostry, a tym samym jednoznaczny 
podział traci na wyrazistości gdy zdamy sobie sprawę, że część usług jest udostępniona zarówno 
jako prywatne lub publiczne płatne / niepłatne (np. transport i łączność, nauka szkolnictwo, kultura, 
sztuka, ochrona zdrowia). Chociaż obserwując zjawisko przenoszenia kosztów na usługobiorcę 
(Rudawska I., 2005), zakres usług nierynkowych będzie wykazywał tendencję do kurczenia się. 
Klasyfikacja ta koresponduje z funkcjonującym wcześniej podziałem usług, dla ludności, na 
odpłatne i nieodpłatne (Usługi dla ludności, 1981). Odpłatność była realizowana, ze środków 
pieniężnych ludności 1, a usługi świadczone na jej rzecz przez jednostki gospodarki narodowej. 
Usługi nieodpłatne były realizowane z tak zwanych funduszy społecznych, a dotyczyły, podobnie 
jak i obecnie, jeszcze w znacznym stopniu szkolnictwa, służby zdrowia, kultury itp. 
 Bardziej rozbudowaną klasyfikacją, opierająca się już w całości na rodzajach działalności 
zaliczanych do sektora usług, jest autorstwa K. Kłosińskiego (2005). Wyróżnia on agregaty 
działalności (sekcji) które określa mianem „funkcjonalnych”. Wiąże je z określonymi sferami życia 
społeczno – gospodarczego. Klasyfikacja składa się z pięciu poziomów, które obejmują usługi: 
– klasyczne – nieodłącznie towarzyszące procesowi produkcji, koordynujące procesy gospo–

darcze, wytwarzania i przemieszczania, a które uznawane były również przez „bezusługowe” 
doktryny ekonomiczne. Tak określone obejmują działalności zgrupowane w trzech pierwszych 
sekcjach, a mianowicie G, H, I 2, 

– finansowo–biznesowe – a jako obejmujące sekcje J+K, które należy utożsamiać z funkcjo–
nującym na nie określeniem usług otoczenia biznesu 3. Fakt ich obecności jest konsekwencją 
rosnącej przedsiębiorczości, a także wpływu postępu technologicznego i coraz większego 
wykorzystania w usługach technologii informacyjnych, 

– rządowe – obejmujące jedynie sekcję L, która stwarza poczucie szeroko rozumianego poczucia 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego kraju, socjalnego oraz sprawiedliwości 
społeczno – materialnej,  

– (stwarzania) kapitału ludzkiego – związane z trzema kolejnymi sekcjami (M, N, O) które 
kreują wiedzę, umiejętności, wpływają na stan zdrowia społeczeństw i ogólnej energii witalnej, 

– komfortu życiowego – reprezentowane przez działalności sekcji P utożsamianymi z usługami 
płatnymi, świadczonymi przez osoby zatrudnione / pracujące w gospodarstwach domowych 
zmierzające do ułatwienia funkcjonowania ich członkom, nastawioną na wykorzystanie czasu 
poza pracą na wypoczynek, rekreację, lub inwestowanie w „siebie”. 

                                                 
1 Pod pojęciem "ludność" rozumiano: osoby fizyczne, gospodarstwa domowe, indywidualne gospodarstwa rolne, 

prywatne zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, organizacje wyznaniowe, placówki dyplomatyczne i konsularne 
państw obcych i szkolne komitety rodzicielskie. 

2
 (G) handel hurtowy i detaliczny; (H) hotele i restauracje; (I) transport, gospodarka magazynowa i łączność; (J) 

pośrednictwo finansowe; (K) obsługa nieruchomości i firm; (L) administracja publiczna i obrona narodowa; (M) 
edukacja; (N) ochrona zdrowia i pomoc społeczna; (O) działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała; (P) gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; (Q) organizacje i zespoły eksterytorialne. 

3 Chociaż jak zauważa K. Rogoziński (2003) można je rozpatrywać sensu stricte i sensu largo.  
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 Jak zaznacza sam autor, taki podział (funkcjonalny) dezagreguje sektor usług z punktu 
widzenia treści zadań realizowanych w społecznym procesie produkcji. Jednak możliwe jest 
połączenie wyróżnionych funkcjonalnie agregatów i wydzielenie wyższych poziomów. Pierwszy 
obejmuje usługi klasyczne i finansowo – biznesowe, jako odsługujące w przeważającej części 
procesy gospodarcze w dosłownym tego słowa znaczeniu. Drugi natomiast związany jest z obsługą 
państwa określanego mianem państwa dobrobytu, a realizowanego przez usługi rządowe i kapitału 
ludzkiego. W takim podziale nie uwzględniono usług komfortu życiowego, chociaż nie umknęły 
one z pola badań.  
 Pomimo formalnej nieobecności w praktyce gospodarczej nieobowiązującej już Klasyfi–
kacji Gospodarki Narodowej (KGN) w dalszym ciągu można się spotkać nie tyle z jej dalszym 
stosowaniem, co posługiwaniem się „filozofią” i jej aparatem pojęciowym. K. Rogoziński (1993), 
bazując na zapisach Klasyfikacji Usług (1980) 1, przedstawił ją jako wynik pragmatycznego 
podejścia GUS. Jednak w oparciu o jej zapisy proponuje inne do nich podejście. Opierając się na 
5 rodzajach prac usługowych, które de facto są rozwinięciem pojęcia usług, wyróżniana, grupuje je 
w trzy bardziej jednorodne grupy, a mianowicie usługi: 
– rzeczowe – rozumiane jako czynności polegające na oddziaływaniu na podmioty lub obiekty,  
– osobiste – obejmujące czynności zaspokajające bezpośrednio potrzeby fizyczne i psychiczne 

człowieka w zakresie konsumpcji indywidualnej i zbiorowej oraz  
– ogólnospołeczne – stanowiące czynności zaspokajające potrzeby porządkowo organizacyjne 

gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości. 
 Na bazie tak wprowadzonego podziału, dokonuje ich 2 przyporządkowania z punktu 
widzenia przydatności dla prac planistycznych, analiz i opracowań ekonomicznych. Ujmując to 
inaczej na bazie kryterium ekonomicznego – przeznaczenia danej usługi lub rodzaj odbiorcy. 
W wyniku zastosowania kryterium uzyskano dychotomiczny podział na usługi produkcyjne 
i konsumpcyjne. W tym rozumieniu usługi produkcyjne stanowią fragment usług rzeczowych. 
Obejmując czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nie tworzące bezpośrednio 
nowych dóbr, polegają na powiększeniu wartości użytkowej przedmiotów wytwarzanych przez 
inne przedsiębiorstwa, bądź dotyczą obsługi procesu produkcyjnego. Tym samym usługi 
konsumpcyjne objęły pozostałe czynności zaliczone do usług rzeczowych, osobistych oraz 
ogólnospołecznych z dodaniem wytwarzania wyrobów o charakterze konsumpcyjnym na 
indywidualne zamówienie konsumenta z materiałów powierzonych, lub własnych producenta 3. 
Natomiast w przypadku podejścia GUS, brak jest podejścia dwuetapowego w systematyce usług. 
Dzieli on usługi na produkcyjne (roboty), konsumpcyjne, ogólnospołeczne. Stąd też poziom usług 
produkcyjnych jest tożsamy również usługom produkcyjnym, stanowiących usługi rzeczowe 
K. Rogozińskiego (tab. 4). Jednak zaprezentowany przez autora schemat był podporządkowany 
„wpisaniu się” usług w ogólny schemat KGN. W nim poza produkcją (sektor I+II) do sfery 
materialnej wchodziły usługi niematerialne, a sferę pozamaterialną tworzyły usługi niematerialne. 
Takie podejście co nie jest zaskoczeniem, nie nawiązuje do tradycyjnego, rozłącznego podziału na 
III sektory. 
 Autor idąc dalej w swoich rozważaniach, opierając się na Europejskiej Klasyfikacji 
Działalności (EKD) do działalności usługowych, zalicza sekcje od G do P (z pominięciem Q). 
Określił je mianem typowo usługowych, stwierdzając jednocześnie, że częściowo nastawionymi 
ma wytwarzanie usług są dwie „przemysłowe” sekcje E i F (zob. Masłowski, 2005). Po zestawieniu 
obu podejść zauważamy, że posiadają one dokładnie ten sam zakres treściowy. Jednak porównanie 
ich jest utrudnione ze względu ma dwupoziomowość klasyfikacji zaproponowanej przez 
K. Rogozińskiego. Zasadnicza różnica polega na stworzeniu oddzielnej kategorii usług (klasy 
„osobiste”), które zaspokajają w bezpośredni sposób potrzeby fizyczne i psychiczne człowieka 
w zakresie konsumpcji indywidualnej i zbiorowej. Ograniczone zostały one do tej jej ich części, 
która obejmuje tzw. usługi osobiste 4. Pełna zgodność występuje co do zdefiniowania i miejsca 

                                                 
1 Po raz kolejny klasyfikacja usług została opublikowana w 1985 (Klasyfikacja Usług, 1985). 
2 5 rodzajów prac i działalności do niech przypisanych. 
3 Odnotować należy, że „podwójnie” do usług konsumpcyjnych zostały zaliczone usługi osobiste (zob. s. 51–52). 
4 Oczywiście w obu przypadkach wchodzą one w zakres usług konsumpcyjnych. 
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w klasyfikacji, czynności będących współdziałaniem w procesie produkcji, określonych jako pro–
dukcyjne (rzeczowe). Poziom ten można utożsamiać z usługami dla producentów i biznesu. 

 
Tab. 4. Systematyka usług K. Rogozińskiego na bazie GUS 1985 

K. Rogoziński (1993) Klasyfikacja Usług (1985) 

Poziom 

I II 
Czynność Poziom Czynność 

P
ro

du
kc

yj
ne

 czynności będące współdziałaniem w procesie 
produkcji, ale nie tworząc bezpośrednio 
nowych, polegające na powiększeniu wartości 
użytkowej przedmiotów wytwarzanych przez 
inne przedsiębiorstwa bądź polegające na 
obsłudze procesu produkcyjnego 

P
ro

du
kc

yj
ne

 czynności będące współdziałaniem w procesie 
produkcji, ale nie tworzące bezpośrednio 
nowych dóbr, polegające na powiększaniu 
wartości użytkowej przedmiotów wytworzonych 
przez inne przedsiębiorstwa bądź też polegające 
na obsłudze procesu produkcyjnego 

czynności o charakterze remontowym, 
naprawczym i konserwacyjnym 

czynności skierowane na przedmioty 
lub obiekty, użytkowane w procesie 
konsumpcji, polegające na 
naprawach, remontach 
i konserwacjach 

wytwarzanie na zlecenie określonych przedmiotów 
z materiałów powierzonych 

na zasadzie wyjątku, do usług opłacanych przez 
ludność zalicza się wytwarzanie wyrobów 
z materiałów własnych zakładów usługowych, 
uwzględniające indywidualne cechy 
lub życzenia konsumentów oraz budowę 
jednorodzinnych domów mieszkalnych 
i pomieszczeń gospodarczych zleconą przez 
inwestorów prywatnych z podstawowego 
materiału powierzonego 

wytwarzanie wyrobów o charakterze 
konsumpcyjnym., na indywidualne 
zamówienie zleceniodawcy 
(konsumenta) z materiałów 
powierzonych lub w określonych 
przypadkach z materiałów własnych 
wykonawcy np. wyrób odzieży 
i obuwia, na miarę, wyroby 
grawerskie, wizytówki, zaproszenia 
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czasowe i bezpośrednie udostępnienie do 
eksploatacji urządzeń i pomieszczeń w sferze 
cyrkulacji (transport, łączność handel) 

czynności polegające na udostępnienia 
konsumentom czasowej 
i bezpośredniej eksploatacji urządzeń 
ł pomieszczeń w sferze cyrkulacji 
w zakresie transportu i łączności oraz 
handlu 
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czynności zaspokajające bezpośrednio potrzeby fizyczne 
i psychiczne człowieka w zakresie konsumpcji 
indywidualnej i zbiorowej 
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czynności zaspokajające bezpośrednio 
potrzeby fizyczne i psychiczne 
człowieka w zakresie konsumpcji 
indywidualnej i zbiorowej, jak: usługi 
mieszkaniowe i komunalne, nauki, 
oświaty i kultury, ochrony zdrowia, 
opieki społecznej i kultury fizycznej, 
turystyki i wypoczynku oraz usługi 
osobiste (fotograficzne, fryzjerskie 
itp.), 

O
gó

ln
os

po
łe

cz
ne

 czynności zaspokajające potrzeby porządkowo 
organizacyjne gospodarki narodowej 
i społeczeństwa jako całości (działalność 
administracji państwowej, działalność instytucji 
finansowych i ubezpieczeniowych, wymiar 
sprawiedliwości, bezpieczeństwa i obrona narodowa 
oraz działalność organizacji politycznych 
i społecznych 

O
gó

ln
os
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 czynności zaspokajające potrzeby porządkowo 
organizacyjne gospodarki narodowej 
i społeczeństwa jako całości (działalność 
administracji państwowej, działalność instytucji 
finansowych i ubezpieczeniowych, wymiar 
sprawiedliwości, bezpieczeństwo i obrona 
narodowa oraz działalność organizacji 
politycznych i społecznych 

wytwarzanie wyrobów o charakterze konsumpcyjnym, na 
indywidualne zamówienie zleceniodawcy (konsumenta) 
z materiałów powierzonych lub w określonych 
przypadkach z materiałów własnych wykonawcy 
np. wyrób odzieży i obuwia, na miarę, wyroby 
grawerskie, wizytówki, zaproszenia 

   

K
on

su
m

pc
yj

ne
 

czynności zaspokajające bezpośrednio potrzeby fizyczne 
i psychiczne człowieka w zakresie konsumpcji 
indywidualnej i zbiorowej, jak: usługi mieszkaniowe 
i komunalne, nauki, oświaty i kultury, ochrony zdrowia, 
opieki społecznej i kultury fizycznej, turystyki 
i wypoczynku 

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Rogozińskiego (1993) oraz Klasyfikacja Usług (1985) 
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 Podejście wynikające z nowego spojrzenia na działalności usługowe, ale stosowania 
ugruntowanych pojęć, zastosował A. Werwicki (1998 a). Opierając się na pracy P. W. Danielsa 
(1993), który wyróżnił trzy ich zasadnicze kategorie (handlowe, osobiste i społeczne) stwierdził, że 
ujęcie to jest zbieżne z dotychczasowymi podejściami polskich badaczy, wyróżniającymi w obrębie 
usług dla konsumentów, usługi materialne i niematerialne oraz ogólnospołeczne, określane mianem 
porządkowo – organizacyjnych. Podejście, w pewnym sensie od strony systematyki KGN, wzbo–
gacone zostało grupami działalności w obrębie sekcji i działów Europejskiej / Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (EKD / PKD). Zejście na taki poziom (działu) spowodowało jednocześnie „rozerwa–
nie” sekcji. Bardziej homogeniczne „grupy” (działy) działalności zostały przypisane do usług dla 
(I) producentów i biznesu, (II) konsumentów oraz (III) ogólnospołeczne (tab. 5). 
 

Tab. 5. Podstawowe sfery usług na podstawie EKD / PKD – próba podejścia 
Poziom systematyki (sfera) Sekcja / dział (PKD) 

I. producentów i biznesu   
 transport i gospodarka magazynowa I … i 63(.1?)  
 pośrednictwo finansowe J 65, 66, 67 (całość) 
 obsługa nieruchomości K 70 
 wynajem maszyn i sprzętu K 71 
 informatyka i działalność pokrewna K 72 
 prowadzenie prac badawczo – rozwojowych K 73 
 pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów K 74 
II. konsumentów   
 A. Materialne    
 handel i naprawy G 51, 52 (całość) 
 hotele i restauracje H 55 (całość) 
 transport pasażerski i łączność I … i 64 
 usługi osobiste O 93 
 działalność komunalna O 90 
 B. Niematerialne    
 edukacja M 80 (całość) 
 ochrona zdrowia i opieka socjalna  N 85 
 działalność związana z rekreacją, kultura i sportem O 92 
III. Ogólnospołeczne   
 administracja publiczna i obrona narodowa L 75 (całość) 
 działalność organizacji członkowskich O 91 
 organizacje i zespoły międzynarodowe Q 99 (całość) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Werwicki (1998 a) 
 

 Innym przykładem klasyfikacji, mającej w większym stopniu oparcie w praktyce 
gospodarczej, są klasyfikacje usług wykorzystywane w gromadzeniu danych w handlu 
międzynarodowym. Włączenie ich do rozważań, znajomość jest o tyle istotna, że wartość wymiany 
międzynarodowej usług wynosi obecnie blisko 10 % globalnego PKB, a ich znaczenie 
w globalnym handlu towarami i usługami przekracza już ¼, całej wartości wymiany (Hufbauer G., 
Warren T., 1999; Kruszka P., 2005). Znaczenie ich systematycznie wzrasta. Poza samym 
przyjęciem określonej definicji usług, kwestią zasadniczą jest zakwalifikowanie czynności 
usługowej, jaką będącej przedmiotem wymiany międzynarodowej. Wyróżnia się cztery tryby ich 
świadczenia, a mianowicie: (1) transgraniczny, gdy usługa świadczona jest z terytorium kraju A na 
terytorium kraju B; (2) konsumpcji (za granicą), usługa świadczona na terytorium kraju A na rzecz 
usługobiorcy z kraju B; (3) handlowy, gdy usługę w kraju A świadczy usługodawca z kraju B, 
poprzez swoją fizyczną obecność w A; (4) „personalny”, gdy usługę świadczy usługodawca z kraju 
A na jego terytorium, na rzecz usługobiorcy z kraju B, poprzez jego fizyczną obecność ma 
terytorium A. Twórcami dwóch tego typu klasyfikacji są Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(IMF – International Monetary Fund) oraz Światowa Organizacja Handlu (WTO – World Trade 
Organization) (tab. 6). Pomimo, że stworzone zostały na potrzeby handlu usługami, to „pomijając” 
element przekraczania granicy przez usługę, lub usługobiorcę, mogą być z powodzeniem 
wykorzystywane w badaniu sektora / sfery usług. 
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 Zwrócić należy uwagę, że zasadniczo pomiędzy klasyfikacjami występuje więcej różnic 
niż podobieństw, co stanowi odzwierciedlenie istotnych różnic pomiędzy podejściami do 
systematyki usług w obu organizacjach (IMF, WTO). Zasadnicze podobieństwo dotyczy liczby 
poziomów klasyfikacji, które zostały wyróżnione. Natomiast rodzaje działalności przyporządko–
wane określonym grupom wykazują się znacznym stopniem „przemieszania”. Odzwierciedleniem 
tego jest między innymi zróżnicowanie nazewnictwa najwyższych poziomów klasyfikacji. Jedynie 
w przypadku budownictwa, transportu, usług osobistych związanych ze sportem i rekreacją, 
finansów oraz ubezpieczeń istnieje, zauważalne podobieństwo i związek pomiędzy słownymi 
określeniami wyróżnionych poziomów oraz zakresem treściowym, zawartym w ich obrębie.  
 

Tab. 6. Klasyfikacje usług w handlu międzynarodowym 
IMF 

grupa usług (dla) rodzaj działalności 
Transportowe morski, powietrzny, pozostały 
Podróże służbowe, prywatne 
Komunikacyjne pocztowe i kurierskie, telekomunikacyjne 
Budownictwo budownictwo za granicą 

Ubezpieczenia 
na życie i fundusze emerytalne, transportowe, inne bezpośrednie, 
ubezpieczenia pomocnicze 

Finansowe związane z szeroko rozumianymi finansami 
Komputerowe 

i informacyjne 
komputerowe, agencji informacyjnych, pozostałe przekazywania 

informacji,  

Patenty i licencje 
franczyzna i pozostałe prawa własności, pozostałe opłaty patentowe 

i licencyjne 

Pozostałe usługi dla biznesu
związane z handlem, leasing operacyjny, pozostałe usługi dla biznesu wraz 

z usługami profesjonalnymi o charakterze technicznym 
Osobiste wraz z kulturą 

i rekreacją 
adiowizualne i pokrewne, osobiste, kulturalne, wypoczynek, związane 

m. in. z edukacją i ochroną zdrowia 
Rządowe (jeśli nie zostały 

gdzie indziej 
zaklasyfikowane)  

ambasady i konsulaty, obrona narodowa i agencje rządowe, pozostałe 
świadczone przez podmioty administracji 

WTO 

Biznesu 
profesjonalne, komputerowe, B+R pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami, wynajem lub dzierżawa maszyn i urządzeń, 
pozostałe związane z ochrona mienia, reklama, konsulting, 

Łączności  
pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne, audiowizualne, pozostałe usługi 
łączności 

Budownictwo wraz 
towarzyszącymi im 
usługami inżynierskimi 

budowlane, instalacyjne i montażowe, wykończeniowe, pozostałe 
związane z budownictwem 

Dystrybucyjne 
pośrednictwo w handlu, handel hurtowy i detaliczny, franchising, 

pozostałe usługi dystrybucyjne 

Edukacyjne 
szkolnictwo podstawowe, ponadpodstawowe, wyższe, dla dorosłych, 

pozostałe usługi edukacyjne,  

Ochrony środowiska 
oczyszczanie ścieków, usuwanie nieczystości, usługi kanalizacyjne, 

pozostałe w zakresie ochrony środowiska 
Finansowe ubezpieczenia i pokrewne, bankowość, pozostałe usługi finansowe 
Ochrona zdrowia i opieka 

społeczna 
usługi związane z szeroko rozumianą ochrona zdrowia i opieka społeczną  

Turystyczne i związane 
z podróżowaniem 

hotele, restauracje, catering, biura podróży, tur operatorzy, przewodnictwo 
turystyczne, pozostałe usługi turystyczne, 

Rekreacja, kultura, sport 
(bez usług 
audiowizualnych) 

szeroko rozumiana rozrywka; agencje informacyjne; biblioteki, archiwa, 
muzea oraz pokrewne; sport i rekreacja oraz pozostałe z nimi związane 

Transportowe 
transport morski, śródlądowy, lotniczy, kosmiczny, kolejowy, drogowy, 

rurociągowy, pomocnicze usługi transportowe oraz pozostałe 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Services sectoral ...,” (1991); „Manual on Statistics of ...” (2002) 
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 Zwrócić uwagę należy, na obecność w klasyfikacji części działalności związanych 
z budownictwem (F), które to wraz z czynnościami usługowymi sekcji F (zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz itp.) stanowią nieodłączny element sfery usług. Podchodząc pragmatycznie do obu 
propozycji, jako bardziej czytelną, w większym stopniu nawiązującą do klasyfikacji działalności 
bazujących na systemach klasyfikacyjnych (NACE, ISIC), jest ta autorstwa Międzynarodowej 
Organizacji Handlu. Wynika to między innymi z faktu, że wyróżnione poziomy klasyfikacji, są 
w dużym stopniu zbieżne z klasyfikacją PKD. Poza tym zawiera ona grupę działalności określoną 
mianem usług dla biznesu (producentów).  
 Innym podejściem do klasyfikacji usług od strony oficjalnej systematyki (ISIC) jest 
propozycja J. Singelmana (1988). Na bazie czterech kategorii usług, wydzielanych w ISIC, które 
obejmowały (1) handel, hotele i restauracje; (2) transport, gospodarkę magazynową i łączność; 
(3) finanse, ubezpieczenia, rynek nieruchomości i usługi dla biznesu; (4) usługi na rzecz 
społeczności lokalnych (community), społeczne i osobiste, stwierdzając, że tworzą one zbyt zróżni–
cowane agregaty, i nie odzwierciedlają „współczesnych” uwarunkowań, dokonał ich własnego 
przyporządkowania. Wyróżnił również cztery ich kategorie, a mianowicie usługi (dla): (I) produ–
centów, obejmujące finanse i usługi dla biznesu; (II) dystrybucyjne, złożone z handlu, transportu 
i łączności; (III) osobiste, w obrębie których umieszczone zostały rozrywka, hotele i restauracje, 
pomoc domowa (domestic service); (IV) społeczne (social services), obejmujące działalności 
z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, administracji rządowej. Pomimo wskazywanych niedosko–
nałości, które w takich przypadkach zazwyczaj koncentrują się wokół arbitralnych przyporządko–
wań działalności do danej grupy, to propozycja ta często wykorzystywana jest w badaniach 
działalności usługowych (Elfring T., 1992; Miles I., i inni, 1995 a, b; Castells M., 2007).  
 Zbliżone podejście, polegające na grupowaniu sekcji i wyróżnieniu dodatkowo działów 
działalności, występujących w ich obrębie, zaproponował G. Bosch i inni (2001). W propozycji tej 
wyróżniono grupę usług: (I) dystrybucyjnych obejmujących działalności wchodzące w skład sekcji 
G (dział 50, 51, 52) i I (60, 61, 62, 63, 64); (ogólno)społeczne wraz z działalnościami na rzecz 
społeczności lokalnych, złożone z 4 sekcji L (75), M (80), N (85), O (90, 91, 92, 93); produkcyjne 
(production – orientated services) obejmujące sekcje J (65, 66, 67) i K (70, 71, 72, 73, 74); 
„konsumpcyjne” (consumer – orientated services) złożone z sekcji H (55) i z jednego działu sekcji 
P (95), z pominięciem występujących w jego obrębie działalności związanych z produkcją (96) 
i świadczeniem usług (97) przez gospodarstwa domowe na własne potrzeby.  
 Kolejnym podejściem odnoszącym się do oficjalnej klasyfikacji, rodzajów działalności 
w niej występujących, ale posiadającym „dodatkowe kryterium” podziału, jest systematyka 
działalności, w tym również i usługowych, wykorzystywana w analizie pracujących według 
poziomów intensywność B+R (knowledge intensity) (tab. 7).  
 Tym samym kryterium podziału działalności usługowych, wchodzących w skład sektora 
trzeciego, jest intensywności wiedzy, jaka musi zostać zaangażowana, jest potrzebna, w procesie 
świadczenia usługi. Podział ten bezwzględnie można wiązać z postępem naukowo – technicznym 
i technologicznym. Chociaż w prezentowanym podejściu nie ma wprost odniesienia do 
„wiedzochłonnych usług biznesowych” (KIBS) (Kozioł K., 2009), to oparcie klasyfikacji na wiedzy 
– knowledge intensity – powoduje, że analogia do nich nasuwa się sama. Tym bardziej, że 
w systematyce znajduje się grupa usług z niskim nasyceniem, lub intensywnością wiedzy. Mówiąc 
o tej klasyfikacji warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to ta, że „czasem” to podejście 
klasyfikacyjne „zawęża się” do dwóch poziomów (por. Kozioł K., 2008). Wynika ono z faktu, że 
w źródłowym podziale mamy do czynienia z wyróżnieniem, w ramach sektora usług, usług 
opartych (poziom I, II) i (nie)opartych (III) na wiedzy. Zamieszanie może powodować fakt, iż 
w przypadku usług pozostałych (III) mamy do czynienia z mniejszym, najmniejszym, „brakiem”, 
oparcia się na wiedzy. Dodatkowo rozterki „pogłębia” fakt, że z jednej strony w sektorze przemy–
słowym „tylko” przetwórstwo przemysłowe podlegało podziałowi, który wyczerpał wszystkie jego 
działy. Druga kwestia to fakt, że „wyrosła ona na bazie” klasyfikacji przemysłu – przetwórstwa 
przemysłowego – ze względu na poziom wykorzystywanej w nim techniki – technologii w procesie 
produkcyjnym. Jej twórcą jest T. Hatzichronoglou (1997). Opierając się na danych dla państw 
OECD, z lat 1980 i 1990, w obrębie 9 grup wyrobów, wyznaczył cztery poziomy klasyfikacji 
(„Nauka i technika ...” 2005). Warto jeszcze zaznaczyć, że jest to klasyfikacja będąca dziełem 
Eurostatu i OECD, a przeniesiona na grunt badań polskich o relatywnie jeszcze krótkiej historii.  
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Tab. 7. Klasyfikacja działalności usługowych stosowana w analizie pracujących 

według poziomów intensywności B+R 
Symbol działu 

PKD 2004 
Poziom Nazwa działu według PKD 2004 

usługi oparte na wiedzy (KIS – knowledge–intensive servicecs) 
usługi „high tech”  

64 Poczta i telekomunikacja 
72 Informatyka 
73 

I 
Działalność badawczo – rozwojowa 

pozostałe usługi oparte na wiedzy  
61 Transport wodny 
62 Transport lotniczy 

65 
Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno – 

rentowych 

66 
Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno – rentowe, bez gwarantowanej 

prawnie opieki społecznej 

67 
Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym 

i ubezpieczeniami 
70 Obsługa nieruchomości 

71 
Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku 

osobistego i domowego 
74 Działalność gospodarcza pozostała 
80 Edukacja 
85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
92 

II 

Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 
Usługi pozostałe 

usługi o niskim nasyceniu wiedzą (LIKS less knowledge–intensive services) 

50 
Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż 

detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 

51 
Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami 

samochodowymi, motocyklami 

52 
Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, 

motocykli; Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego 
55 Hotele i restauracje 
60 Transport lądowy, transport rurociągowy 
63 Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką 

75 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne 

90 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe 

usługi sanitarne i pokrewne 
91 Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
93 Działalność usługowa pozostała 
95 Gospodarstw domowe zatrudniające pracowników 
99 

III 

Organizacje i zespoły eksterytorialne 
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II. 2. 3. Podejścia naukowe 

 Poza klasyfikacjami będącymi systematykami działalności gospodarczych wynikających 
z praktyki gospodarczej oraz tworzonych na ich bazie pochodnych, mamy do czynienia z szerokim 
spektrum podejść mających charakter naukowy, konceptualny, wyrażający podejście danego 
badacza do rozumienia pojęcia usług. Istnieje szerokie spektrum kryteriów, na bazie których 
przeprowadza się ich klasyfikacje. Jak do tej pory, zagadnienia systematyki usług, zarówno 
polskich i zagranicznych autorów, w szerszym zakresie, w polskiej literaturze przedmiotu, zostały 
zaprezentowane m. in. w pracach E. Jakubowicz (1993), E. Nowosielskiej (1994), M. Daszko–
wskiej (1996, 1998), S. M. Szukalskiego (2001) oraz F. Kłosowskiego (2006 a). Dlatego też uwaga 
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zostanie skoncentrowana na wybranych przykładach, z próbą całościowego spojrzenia na funkcjo–
nujące kryteria podziału klasyfikacji usługowych.  
 Najczęściej przywoływanymi klasyfikacjami są te, których kryterium jest: (1) rodzaj(–u) 
wykonywanej pracy, (2) odpłatność, (3) rodzaj odbiorcy (adresata), (4) wynik pracy usługowej. 
Pozostałe, chociaż mniej znane, mogą być przydatne szczególnie w badaniach geograficznych. Do 
rzadziej przywoływanych kryteriów, a tym samym klasyfikacji należą: (5) stopień obligatoryjności 
korzystania z usług, (6) środowisko społeczne, jakiego usługi potrzebują do swojego działania, 
(7) wielkość obszaru objętego działaniem, (8) ścisłość związku z danym obszarem, (9) czas ukazy–
wania się efektu działania usług, (10) okres świadczenia usług, (11) gospodarkę czasem wolnym od 
pracy, (12) specyfikę potrzeb grup społecznych czy demograficznych, (13) funkcja usług 
w procesie zaspokojenia potrzeb ludności, (14) funkcje, koszty i udział człowieka w działalności 
urządzeń infrastrukturalnych, (15) relację człowiek–podmiot działania, (16) ogólny poziom rozwo–
ju cywilizacyjnego społeczeństwa. Geograficzny charakter nie tylko, ze względu na fakt odno–
szenia się do przestrzeni, ale ich związek z czynnikami determinującymi lokalizację działalności 
usługowych, posiada sześć z przywołanych kryteriów (5–10).  
 Podkreślić należy, że trzy pierwsze kryteria, i stworzone na jej bazie klasyfikacje, są 
efektem wykorzystania pochodnych systematyk w stosunku do KGN w postaci klasyfikacji usług 
(Klasyfikacja Usług, 1985) oraz usług dla ludności (Usługi dla ludności, 1981).  
 „Statystyczna” definicja usług (Klasyfikacja Usług, 1985) wyróżnia pięć zasadniczych 
rodzajów prac. W zależności od podejścia traktowane są one jako poziomy klasyfikacji 
(por. Daszkowska M, 1998), lub podlegają one (re)grupowaniu, aby najczęściej utworzyć trzy 
wyższe poziomy określane jako: usługi produkcyjne, konsumpcyjne i ogólnospołeczne 
(por. Niewadzi Cz., 1982). W niektórych przypadkach, jej pierwotne zapisy są poszerzane o chara–
kterystyczne rodzaje działalności takie jak prace budowlano–montażowe, czy zaopatrywanie 
w energię elektryczną. To z kolei odzwierciedla obecność sfery materialnej i niematerialnej 
w KGN, oraz w czynnościach usługowych, zwanych robotami, w zdecydowanej większości 
dotyczących ich współdziałania w procesie produkcji 1.  
 Dwa kolejne szeroko przytaczane kryteria klasyfikacji, jakimi są odpłatność oraz rodzaj 
odbiorcy, stanowią „jednorodną” ich grupę. Ich podobieństwo wynika między innymi 
z dychotomicznego charakteru tych podziałów. Równocześnie często wymieniane są obok siebie, 
przez co zaciera się różnica występująca między nimi (por. Pohorille M., 1977). Stosując wprost 
kryterium odpłatności dzielą się one na odpłatne (płatne) i nieodpłatne (niepłatne). Jednak obecnie, 
częściej używanym jest podział na usługi rynkowe i nierynkowe. Wcześniej taki podział 
utożsamiany był ze sposobem dystrybucji, a tym samym dostępności do usług (Daszkowska M., 
1998), ale również uznawanym za bardziej adekwatny niż odpłatne / nieodpłatne (Wiśniewski F., 
1965). Pamiętać jednak należy, że wcześniejsza opozycja przybierała postać rynkowe – 
pozarynkowe, jak również to, że pojęcie rynkowości usług, obecnie nabrało jednoznacznego 
pieniężnego charakteru. Są to „... te usługi, do nabywania których wystarczy dysponować 
odpowiednią kwota pieniężną ...” (Rogoziński K., 1993, s. 64). Chociaż tak klarowny podział, to 
dopuszcza on istnienie szczebla pośredniego, w postaci częściowej odpłatności za usługi. Zmiany 
transformacyjne zachodzące w gospodarce, a szczególnie jej urynkowienie, dotknęły również 
dziedziny związane z konsumpcją zbiorową, które w okresie gospodarki centralnie sterowanej, 
finansowane były w całości z budżetu państwa. Komercjalizacja tej części usług, napotyka 
w dalszym ciągu silne opory, z jednej strony, a drugiej powoduje kurczenie się zakresu usług 
bezpłatnych (Daszkowska M., Senyszyn J., 1994) Jak na razie trudno oczekiwać całkowitego 
urynkowienia działalności usługowych. Chociaż jest to proces bardzo szybko postępujący. 
 Natomiast na bazie kryterium odbiorcy (adresata), które posiada swoej podstawy również 
w dwudzielności usług „zapoczątkowanej” w definicji A. G. B. Fishera, wyróżnia się usługi dla 
przedsiębiorstw (producer services) i konsumentów (consumer services). Podział ten posiada 
ugruntowane miejsce w literaturze zachodniej, ze szczególnym zainteresowaniem skierowanym na 
usługi dla przedsiębiorstw. W dalszym ciągu rosnąca dywersyfikacja pracy w warunkach 
gospodarki rynkowej powoduje, że również w Polsce tego typu usługi są coraz bardziej popularne. 

                                                 
1 Kwestie rodzajów prac i rozważania na bazie klasyfikacji usług („Klasyfikacja usług”, 1985) poczyniono wcześniej 

w momencie omawiania systematyki usług K. Rogozińskiego na jej podstawie (zob. tab. 4).  
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Tym samym zajmują one coraz więcej miejsca w analizie sektora i sfery usług. Zaznaczyć należy, 
że w polskiej statystyce podział ten nie zyskał jeszcze akceptacji. W ogólnych ramach odpowiada 
on natomiast stosowanemu podziałowi na usługi rynkowe i usługi nierynkowe stworzonemu na 
bazie grupowania działalności w ramach sekcji usługowych. Jednak na bazie klasyfikacji usług 
w oparciu o kryterium odbiorcy wyróżniono usługi produkcyjne – czyli czynności podejmowane 
w procesie produkcji – oraz konsumpcyjne – czynności podejmowane w procesie konsumpcji. 
Równolegle z nim funkcjonował dychotomiczny podział na usługi dla ludności oraz dla gospodarki 
uspołecznionej. Jakkolwiek podstawą takiego wydzielenia, było stworzenie warunków 
sprzyjających zaspokojeniu potrzeb określonych grup społecznych, to podział z zastosowaniem 
tego kryterium podlegał krytyce (Rylke M., 1970). Jednak ze względu na proces urynkowienia 
krytyczny głos stracił raczej na aktualności. Poszerzeniem takiego podejścia jest systematyka 
zaproponowana przez A. Styś (1977), na bazie schematu klasyfikacji usług, w której kryterium 
odbiorcy usług poprzedziła, również dychotomicznym podziałem, ze względu na ich charakter, na 
usługi materialne i niematerialne.  
 Pomimo odmiennie sformułowanych i przytoczonych trzech kryteriów, stanowiących 
podstawę klasyfikacji, mamy do czynienia z wzajemnym ich przenikaniem się. Wynika to 
z różnego, szerszego lub węższego, podejścia do definiowania usług, na bazie oficjalnych 
statystyk. Całość nieporozumień wynika z szerokiego, a właściwie „nieograniczonego sposobu” 
rozumienia pojęcia ludność, począwszy od osób fizycznych, gospodarstw domowych poprzez 
indywidualne gospodarstwa rolne, prywatne zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, aż po 
organizacje wyznaniowe, placówki dyplomatyczne i konsularne. Jak się wydaje kwestią, może nie 
tyle rozstrzygająca co porządkująca rozważania, może stanowić rozróżnienie odbiorców na 
podmioty gospodarki narodowej, bez względu na ich własność, oraz osoby fizyczne, jako 
jednostki, czy też gospodarstwa domowe.  
 Zbliżoną systematyką, do omawianego wyżej kryterium odbiorcy, stanowi klasyfikacja 
zaproponowana przez W. Jarzębowskiego (1965) w oparciu o inaczej brzmiące kryterium, potrzeby 
i tworzywa 1. Wyróżnił on cztery kategorie usług, a mianowicie produkcyjne, osobiste i domowe, 
informacyjne oraz kierownicze. K. Rogoziński (1993), podejmując szeroką dyskusję nad tym 
podziałem stwierdza, że szerokie wątpliwości budzą wyróżnione dwa ostatnie poziomy. Wynika to 
z faktu, że w przypadku usług informacyjnych, stanowią je niejednorodne działalności (m. in. 
usługi prezentacyjne, nauczania, konsultacyjne oraz informacja potoczna) oraz zredukowania 
funkcji poznawczych człowieka do przekazu i odbioru informacji. Dla usług kierowniczych mamy 
natomiast do czynienia z dysonansem polegającym na tym, że podmiotem (tworzywem, obiektem) 
jest człowiek, ale odbiorcą (użytkownikiem) już zbiorowość. Równocześnie występowanie w usłu–
gach kierowniczych działalności, które wymuszają na ludziach określone zachowania, a tym 
samym pojawiający się element przymusu, presji, niewiele ma wspólnego ze świadczeniem usług. 
Stąd też de facto mamy do czynienia z dwoma ich poziomami, czyli podziałem dychotomicznym. 
 Czwartym, często przywoływanym, kryterium klasyfikacji, jest wynik pracy usługowej. 
Twórcą tej systematyki usług jest K. Polarczyk (1971). Jej szczególne miejsce w polskiej 
literaturze przedmiotu wynika z podkreślanej jej oryginalności (Styś A., 1977) oraz spójności 
i całościowego jej charakteru (Nowosielska E., 1994). Jednak zaznaczyć należy, że ocena samej 
klasyfikacji jest już różna (zob. Styś A., 1977) 2. Również pomimo podstaw naukowych, logiki 
i obszernego wywodu na jej temat, klasyfikacja ta, o ile wiadomo, nie znalazła przełożenia na 
prowadzone badania. K. Polarczyk (1971) dokonał jej na bazie dwóch cech, a mianowicie: stopnia 
transformacji wytworu (tworzywa) oraz rodzaju wytworu, ze względu na zawartość w nim 
informacji. W przypadku obu cech wyróżnił po trzy kategorie poziomu transformacji i zawartości 
informacji. Na bazie dwucechowego podejścia wyróżnił dziewięć podstawowych rodzajów (typów) 
prac, „... sfer pracy o określonych funkcjach w systemie gospodarczym ... „ (s. 193). Należą do nich 
działalności: (1) rolnicze, (2) przemysłowe, (3) nauka (ze sztuką), (4) renowacje, (5) usługi 
informacyjne, (6) usługi osobowe, (7) transport towarowy, (8) transport osobowy, (9) łączność. 

                                                 
1 Oba kryteria przytacza K. Rogoziński (1993), natomiast M. Daszkowska akcentując kryterium „tworzywa”, 

i jednocześnie opierając się na zapisach Słownika języka polskiego (1995), zamienia tworzywo na „obiekt” Stwierdza, 
że termin ten lepiej odpowiada podziałowi szeroko pojętych usług. 

2 Autorka stwierdza, że wyłączenie z klasyfikacji niektórych rodzajów działalności, typowych dla usług, pozbawia ją 
praktycznej użyteczności. 
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Jakkolwiek do usług, w sensie sektora gospodarki, zalicza się wymienione działalności, poza 
rolniczymi i przemysłowymi, to autor jako nieuzasadnione uważał zaliczanie do usług transportu 
i łączności (komunikacja) oraz nauki i sztuki. Traktując wynik pracy usługowej jako 
zapotrzebowanie społeczne, realizowane w procesie spożycia, ograniczając je jedynie do usług 
osobowych, wyróżnił sześć kategorii (rodzajów) usług (tab. 8). 
 

Tab. 8. Klasyfikacja usług wykorzystująca kryterium wyniku pracy usługowej 
Usługi Rodzaj zapotrzebowania społecznego Czynności 

Renowacyjne 
(naprawowe) 

przywrócenie (ochrona) wartości 
użytkowej produktu materialnego 

konserwacje, remonty, naprawy 
lub ochrona (maszyny, budynki) 

Informacyjne 
przechowywanie i przetwarzanie 

informacji 
przechowywanie i przetwarzanie 
informacji (głównie statystycznych) 

Dystrybucyjne 
odnowienie lub zwiększenie środków 
pracy i konsumpcji u człowieka 
lub grupy społecznej 

handel hurtowy, detaliczny, obrót 
pieniężny, czasowe udostępnienie 
zasobów pracy lub konsumpcji 

Rekreacyjne 
rekreacja stanu fizjologicznego 
człowieka 

turystyka, sport, hotele, ochrona 
zdrowia, higiena osobista 

Oświatowo–kulturalne 
wzbogacenie zasobu informacji 
jednostek ludzkich 

kultura, oświata, wychowanie 

Organizacyjne 
utrwalanie i doskonalenie systemów 
ludzkich 

wyznaczające role i miejsce jednostek 
w systemie ludzkim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polarczyk K., (1971) 
 
 Na marginesie prezentacji tej klasyfikacji, warto zwrócić uwagę na zbieżność zawartości 
treściowej kategorii usług organizacyjnych z usługami kierowniczymi W. Jarzębowskiego. Jak 
zauważa sam K. Polarczyk „... usługi organizacyjne posługują się w mniejszym lub większym 
stopniu przymusem ...” (s. 198). 
 Poza wyżej przedstawionymi, klasycznymi ujęciami, podziału usług istnieją również takie, 
które w większym stopniu nawiązują z jednej strony do ujęć przestrzennych, a z drugiej do 
czynników lokalizacji działalności. W chwili obecnej wymienia się sześć czynników lokalizacji 
działalności usługowych. Głównym, podstawowym, w dalszym ciągu pozostaje czynnik 
demograficzny. W dalszym ciągu w dużym stopniu wyjaśnia rozmieszczenie pracujących 
w usługach (Illeris S., 1990), wybranych rodzajów działalności (Śleszyński P., 2002 a), czy też 
w zbiorze miast (Ilnicki D., 2003 a; Sokołowski D., 2006). Jednak w coraz większym stopniu 
zaczynają do głosu dochodzić pozostałe, a mianowicie: 
– społeczny – rozpatrywany już nie tylko przez pryzmat ogólnej liczby ludności, traktowanej 

jako „masa”, ale jakości czynnika pracy, opisanego nie tylko kwalifikacjami pracowników, ale 
również motywacji, preferencji, elastyczności i kreatywności, czy też zróżnicowania według 
wieku, 

– strukturalny – mający swe podłoże w niejednorodnym wzroście sektora / sfery usług, ale 
również wybranych grup działalności. W szczególny sposób dotyczy to usług dla 
przedsiębiorstw i biznesu mających charakter bardziej selektywnych, w stosunku do usług 
„powszechnych”, lokując się w ośrodkach o wysokiej i najwyższej randze w sieci miast, 

– ekonomiczny – który określany jest przez: specjalizację, której konsekwencją jest lokowanie 
się na wyższych szczeblach hierarchii miejskiej; korzyści / niekorzyści skali częściej rozpatry–
wanych w kontekście wykwalifikowanej kadry, co powoduje „związanie” z określonym 
„środowiskiem” (intelektualnym, informacyjnym itp.); recesją w której poprzez obniżanie 
kosztów dochodzi do powstawania nowych podmiotów usługowych, a tym samym dalszą ich 
koncentrację, lub ich migracje, na przykład, w celu dalszego minimalizowania kosztów 
funkcjonowania, 

– technologiczny – częściowo eliminujący potrzebę kontaktu usługodawcy i usługobiorcy twarzą 
w twarz. Tym samym osłabia konieczność lokalizacji w pobliżu odbiorcy, jak również 
dopuszczający import / eksport usług pomiędzy państwami, jak i w jego ramach. Innymi słowy 
modyfikuje on naturę samych usług, oraz czynnik 

 



Dariusz Ilnicki 48 

– polityczny – utożsamiany z polityka państwa wobec usług, która wpływa na dwie zasadnicze 
ich grupy, a mianowicie: usługi publiczne (ogólnoospołeczne) (public service) w bezpośredni 
sposób, i pośredni na prywatne (private service).  

 Przywołanie w tym miejscu czynników lokalizacji usług, wraz z ich krótkim opisem, 
dokonano po to, aby w łatwiejszy sposób zauważyć ich korespondowanie z pozostałymi kryteriami 
klasyfikacji oraz ich realizacjami. 
 Jednym z kryteriów podziału usług, który silnie akcentuje czynnik demograficzny 
i społeczny, jest stopień obligatoryjności korzystania z usług, który można określić, jako stopień 
niezbędności usług świadczonych przez placówki usługowe (Kroszel J., 1973). W rozumieniu tego 
kryterium, społeczeństwo jest niejako zobligowane do korzystania z usług. Tym samym popyt na 
usługi oznacza wszystkie potrzeby wyrażane przez społeczeństwo, a nie tylko te odczuwane przez 
określone grupy ludności. Cztery poziomy klasyfikacji można zgrupować w dwa bardziej ogólne, 
a mianowicie obligatoryjne – „przymusowe” oraz dobrowolne, do wyboru (fakultatywne). 
W kontekście stopnia obligatoryjności wyróżniamy usługi: 
– obligatoryjne – z których korzystanie jest przymusowe bez względu na obiektywną, czy 

subiektywną ocenę sytuacji (np. szkolnictwo na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, 
obowiązkowe szczepienia ochronne). Charakterystyczną cechą ich lokalizacji jest najwyższy 
stopień korelacji przestrzennej z rozmieszczeniem ludności, 

– obligatoryjno – subiektywne – korzystanie z nich jest przymusowe (obligatoryjne) w wyniku 
określonych warunków. Jednak w zależności od indywidualnej (subiektywnej) oceny możliwe 
jest dokonywanie wyborów. Ich obligatoryjność wynika z faktu, że te rodzaje usług dotyczą 
podstawowych elementów bytu ludności (zdrowie, kwalifikacje), a nie drugorzędnych (np. 
rozrywka). Do tej grupy usług należą w Polsce między innymi opieka zdrowotna oraz 
szkolnictwo na poziomie średnim. Subiektywny wybór zdeterminowany jest przez ofertą oraz 
dostępność do określonych rodzajów placówek usługowych, a obiektywne warunki życia 
zmuszają do korzystania z nich, 

– fakultatywne bez ograniczeń – z których korzystanie jest całkowicie dowolne. Do tej grupy 
usług należą te, związane z szeroko rozumianą kulturą, sztuką sportem i rekreacją. W ich 
przypadku nie mamy do czynienia z zewnętrznymi czynnikami ograniczającymi korzystanie 
z nich. Natomiast zapotrzebowanie na nie uzależnione jest od poziomu kulturalnego ludności, 
leży w świadomości pojedynczego usługobiorcy. Jednak możliwe jest regulowanie skłonnością 
do korzystania z tego rodzaju usług, poprzez aktywną regionalną politykę społeczną, 

– fakultatywne z ograniczeniami – z których korzystanie jest również dobrowolne, ale podjęcie 
decyzji o skorzystaniu z nich, jest uwarunkowana odmiennymi czynnikami dla różnych 
grupach ludności. Decyzja o skorzystaniu z nich w dużym stopniu zależna jest od sytuacji 
ekonomicznej.  

 W podobny sposób czynnik demograficzny i społeczny podkreśla klasyfikacja działalności 
usługowych, ze względu na wielkość obszaru objętego działaniem. Kryterium to często wiąże się, 
utożsamia z częstotliwością korzystania z usług lub z rzędem zaspokajania potrzeb. Na jego bazie 
powstaje dychotomiczny podział na usługi podstawowe (lokalne) oraz wyższego rzędu 
(ponadpodstawowe). Usługi podstawowe stanowią te rodzaje działalności z których społeczeństwo, 
poszczególne grupy społeczne, ekonomiczne korzystają „codziennie”. Wśród nich można 
wymienić placówki handlowe z artykułami codziennego użytku, przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja, podstawową opiekę zdrowotną. Tym samym, są one związane z terenami wsi, osiedli, 
jednostkami urbanistycznymi w mieście itp. Natomiast usługi ponadpodstawowe obejmują swoim 
oddziaływaniem, większy obszar, niż najbliższe otoczenie, a rozumiany jest jako: (1) rejony – 
rozumiane jako dzielnice dużych miast, czy też wydzielone części obszarów większych (szkolni–
ctwo średnie, głównie ogólne, poradnie zawodowe, przychodnie i szpitale o zasięgu rejonowym, 
biblioteki itd.; (2) regionów – województw (szpitale i przychodnie specjalistyczne, technika, 
biblioteki naukowe, archiwa, filharmonie, teatry, szkoły specjalne, uczelnie wyższe, itd.); 
(3) podregionów; (4) stołeczne (administracja szczebla centralnego, centrale i przedstawicielstwa 
instytucji oraz firm międzynarodowych). Podział ten, choć rzadko przywoływany, znajduje 
odzwierciedlenie w wielu opracowaniach. W szczególny sposób dotyczy to badań zagadnień 
związanych z metropoliami (m. in. Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., 1998; 
Beaverstock J.V., Smith R.G., Taylor P.J., 1999, Jałowiecki B., 1999, 2000; Ilnicki D., 2003 a; 
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Jałowiecki B., Szczepański M. 2006 a, b). Klasyfikacja ta, jest też przywoływana, w kontekście 
kryterium kwalifikacji do świadczenia usług, kiedy to na jego bazie wydzielane są usługi niższego 
i wyższego rzędu (Śleszyński P., 2003). Badania z tego zakresu nie dotyczą bezpośrednio sektora 
i sfery usług, ale roli i znaczenia miast jako ośrodków podejmowania decyzji, pełnienia funkcji 
kontrolnych, czy sprawowania władztwa (m.in. Nowosielska E., 2000; Wendt J., 2001). W tego 
typu analizy dobrze wpisuje się praca E. Nowosielskiej (2001) w której autorka zajęła się wielkimi 
firmami usługowymi.  
 W powyższe rozważaniach dobrze wpisują się dwa kolejne kryteria i związane z nimi 
klasyfikacje. W swej istocie nawiązują one do czynnika społecznego i ekonomicznego. Są to 
odpowiednio kryterium środowiska społecznego, jakiego potrzebują do swojego działania oraz 
ścisłości związku z danym obszarem. Obie systematyki mają charakter trójdzielny. Stosując 
kryterium środowiska społecznego niezbędnego do swojego działania wydziela się usługi: 
(1) obojętne na istniejącą sytuacje (środowisko), (2) względnie obojętne na istnienie środowiska, 
ale zdolne do jego tworzenia środowiska, (3) wymagające określonego środowiska społecznego do 
swojego funkcjonowania. W grupie usług „obojętnych” można wymienić sklepy, szkoły podsta–
wowe i gimnazjalne, biblioteki. Działalności które potrafią wytworzyć niezbędne środowisko do 
swojego działania, obejmują między innymi szkolnictwo na poziomie średnim, instytuty resortowe 
i naukowo–badawcze. W ostatniej grupie usług wymienić można działalności wykonywane, 
między innymi, w obrębie placówek naukowych, uniwersytetów, studiów telewizyjnych, filharmo–
niach, operach. Pomijając na chwilę poziom usług „pośrednich”, zdolnych do tworzenia 
środowiska, klasyfikacja ta dobrze wpisuje się dychotomiczny podział na usługi podstawowe 
i ponadpodstawowe (wyższych rzędów), a usługi wyższych rzędów identyfikują i decydują 
o hierarchii ośrodków usługowych w różnych skalach przestrzennych. Na bazie kryterium ścisłości 
związku z danym obszarem wyróżnia się usługi związane z danym obszarem (kraju, regionu) ze 
względu na: (1) warunki ich podaży, do których zaliczamy usługi turystyczno–rekreacyjne, lub 
(2) warunki i wielkość popytu wynikająca z zapotrzebowania na szkolnictwo o określonym profilu, 
lecznictwo zawodowe. Związek ten jest więc konsekwencją dwukierunkowej relacji pomiędzy 
podażą, a popytem. Natomiast „brak” takiego związku jest charakterystyczny dla ostatniej grupy 
usług (3) charakteryzujących się względnie swobodną lokalizacją, a obejmującą między innymi 
specjalistyczne szpitale, laboratoria naukowe itp. 
 Pozostałe, rzadziej przywoływane i wykorzystywane klasyfikacje nawiązują do aspektów 
społecznych, ekonomicznych oraz funkcjonowania usług. Na podstawie kryterium: 
– okresu świadczenia usług – wyróżnia się (1) stałe (szpitale, pogotowia, domy opieki, a z no–

wszych działalności bankowość, płatności rozliczenia dokonywane drogą elektroniczną) oraz 
(2) świadczone przez pewien czas na dobę (żłobki, przedszkola, szkolnictwo, przychodnie, 
ośrodki zdrowia, sklepy, kina itp.). Chociaż należy zaznaczyć, że ten wyraźny podział, podlega 
wyraźnemu zacieraniu, 

– gospodarki czasem wolnym od pracy, czyli podziałem działalności na (1)  ułatwiające uzyska–
nie wolnego czasu (np. remontowo–budowlane, pralnicze, część usług osobistych), lub 
(2) wypełniające czas wolny (turystyka, rekreacja, rozrywka), 

– specyfiki potrzeb grup społecznych czy demograficznych, czyli dla miast, wsi, młodzieży, 
dorosłych itp.,  

– czasu ukazywania się efektu działania usług, które tworzy cztery poziomy klasyfikacji, 
w których efekt czynności usługowej ukazuje się po / w (1) długim czasie (szkolnictwo ogólne, 
nauka w zakresie badań podstawowych, niektóre typy placówek służby zdrowia; (2) średnim 
czasie (szkoły zawodowe na poziomie średnim, szkoły wyższe); (3) krótkim czasie (placówki 
służby zdrowia, szkolnictwo zawodowe na poziomie zasadniczym, szkolenia w trakcie pracy); 
(4) bardzo krótkim czasie, które mogą przyczynić się między innymi do wyzwolenia dodatko–
wej siły roboczej (żłobki, przedszkola, internaty), lub wyzwolenia rezerw czasowych (sklepy, 
punkty usług osobistych itp.). 

 Również w przypadku czterech ostatnich, w „skrótowy” sposób przedstawionych klasyfi–
kacji, zauważalne jest zjawisko wzajemnego ich przenikania się. W szczególny sposób widoczne 
jest to w przypadku działalności, które pozwalają na uzyskanie wolnego czasu, będącymi 
jednocześnie tymi, których efekt ukazuje się po bardzo krótkim czasie, przyczyniając się do 
wyzwolenia rezerw czasowych. 
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 Z pozostałych kryteriów, interesującym jest relacja człowiek – podmiot działania, lub 
inaczej stosunek wykonawcy pracy usługowej (człowiek) do obiektu pracy (podmiot), 
zaproponowanym przez S. Illerisa (1986, za E., Nowosielską, 1994 ). Klasyfikacja wyróżnia 
zasadnicze trzy poziomy, które zdefiniowane są przez podmiot pracy usługowej. W ich obrębie 
każdorazowo występują dwa subpoziomy, informujące o rodzaju czynności zachodzącej na styku 
usługodawca – usługobiorca (tab. 9) 
 

Tab. 9. Propozycja klasyfikacji usług S. Illerisa (1986) 
Kryterium klasyfikacji Klasa 

czyszczenie, utrzymywanie w dobrym stanie, naprawa 
Człowiek – Rzecz dystrybucja wraz z magazynowaniem (m. in. transport towarowy, 

gospodarka magazynowa, składowanie) 
produkcja informacji nierutynowej (np. doradztwo, administracja, banki, 

sztuka, rozrywka, kształcenie, informacja twórcza w dziedzinie 
zarządzania, badań i planowania rozwoju) Człowiek – Symbol 

produkcja informacji rutynowej (m. in. praca biurowa, księgowość, 
archiwizacja 

opieka, zdrowie, socjalizacja (m.in. ochrona zdrowia, opieka społeczna, 
usługi osobiste) Człowiek – Człowiek 

transport osób 
Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Jakubowicz (1993) i E. Nowosielska (1994) 

 
 Bardzo podobnym i zbieżnym, z wcześniej przywołaną propozycją S. Illerisa (1986), jest 
podejście zaproponowane przez D. Riddle (1986). Wiązała ona działalność prowadzoną w obrębie 
trzech sektorów gospodarki, ze stopniem transformacji przedmiotu gospodarowania w ich obrębie. 
W przypadku działalności usługowych przekształcenie podmiotu („usługobiorcy”) może odbywać 
się między innymi poprzez składowanie, transport, naprawy, konserwacje, przywracanie 
pierwotnego stanu. W konsekwencji przyjęcia takiego założenia, na jego bazie wyróżniła cztery 
poziomy klasyfikacji będące jednocześnie podmiotami transformacji, a mianowicie: 
– środowisko – obejmujące w dużej części usługi komunalne, a w szczególności utylizację 

odpadków, walkę z zanieczyszczeniem środowiska, utrzymywanie zieleni, 
– przedmiot (materialny) wyprodukowany przez przemysł – między innymi naprawy, 

konserwacja, transport towarowy, usługi budowlane, handel hurtowy i detaliczny, 
– człowiek – ochrona zdrowia, edukacja, usługi konsumpcyjne i osobiste, takie jak fryzjer, 

kosmetyczka oraz transport osobowy, 
– symbol (dane, informacja, wiedza) – rozrywka, komunikacja jako media (radio, telewizja), 

usługi profesjonalne. 
 W przypadku tego ujęcia zbiorowość podmiotów została poszerzona o środowisko 
naturalne. Równocześnie usługodawcą w tym ujęciu jest także człowiek. W podobnym tonie 
utrzymaną klasyfikacją jest podejście zaproponowane przez L. Berekovena (1983, za S. Szukal–
skim, 2001). Podejście to wykracza poza ujęcie sektorowe. Stąd też usługi mogą być rozumiane 
szeroko, też jako działalność mająca miejsce w trakcie procesów wytwórczych w sektorach 
materialnych. Punktem wyjścia klasyfikacji jest synchronizacja kontaktu pomiędzy usługodawcą 
i usługobiorcą. Jednak w wyróżnionych czterech obszarach usług konieczność czasowej zbieżności 
świadczenia i konsumpcji, a tym samym wynikająca z tego faktu niemożność magazynowania 
i transportowania usług, nie jest już tak rygorystyczna (Szukalski M., 2001) (tab. 10). 
 Zwrócić należy jednak uwagę, że jakkolwiek zastrzeżeń nie budzi klasyfikacja 
odczytywana w pionie po kategorii usługobiorcy, to polemiczne, ale nie niemożliwe do 
zaakceptowania jest patrzenie na usługę, jako oddziaływania obiektu na osobę i obiekt. 
Zastrzeżenie budzi traktowanie elementów infrastruktury jako usługodawcy, a nie środka do 
osiągnięcia celu, jakim jest świadczenie usługi. Chyba, że podejdziemy do zagadnienia w ten 
sposób, że u podłoża takiego podziału leży stopień zaangażowania pracy usługowej „żywej” 
i „uprzedmiotowionej”. Innymi słowy, poziom systematyki od strony usługobiorcy wymaga 
obecności człowieka, w mniejszym lub większym stopniu, ale „widocznego” w trakcie czynności 
usługowej. 
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Tab. 10. Propozycja klasyfikacji sfery usług według L. Berekovena (1983) 
Usługobiorca (oddziaływanie na): 

osoba obiekt Usługodawca 
usługi: 

Osoba 

ochrony zdrowia 
kształcenia 
wychowania 
kosmetyczne 
kulturalne 
doradztwo prawne i ekonomiczne 

Naprawcze 
instalacyjne 
konserwacyjne 

Obiekt/podmiot 

hotelarskie 
transport osobowy 
wystawiennicze, targowe 

transport towarowy 
rolnicze 
pralnicze 
opracowywania danych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Szukalski (2001) 
 
 Rozszerzenie wyżej opisanych propozycji, może stanowić dwuwymiarowe podejście 
klasyfikacyjne zaproponowane przez I. Miles (1987). Stanowi ona rozbicie rodzajów działalności 
usługowych w układzie dziewięciu kategorii z dwunastu możliwych. Powstały one w oparciu 
o wyróżnione kryterium struktury rynku „usługodawców” (market type) oraz rodzaju adresatów, 
podmiotu działalności usługowej (production type). W przypadku drugiego kryterium można 
również mówić o sposobie oddziaływania na przedmiot, człowieka oraz informacje. Nie tyle 
kryteria, a tym samym liczba poziomów, jak i samo przyporządkowanie budzi kontrowersje, co ich 
łączne odczytywanie. Wynika to w głównej mierze z umieszczenia państwa po stronie 
usługodawcy – odbiorcy, gdyż jest ono raczej jedynie „świadczeniodawcą” usług, a nie „świdcze–
niobiorcą” (tab. 11).  
 

Tab. 11. Klasyfikacja usług w układzie usługodawca – usługobiorca 
Rodzaj podmiotu działalności usługowej (production type) Usługodawca 

(„odbiorca”) 
(market type) 

przedmiot 
(physical service) 

człowiek 
(person–centered) 

informacja 
(information service) 

Państwo (state) 
 opieka społeczna i socjalna, 

ochrona zdrowia, edukacja 
zdrowotna, szpitale,  

administracja rządowa 
(samorządowa), media 
publiczne 

Pojedynczy 
konsument 
(consumer) 

usługi dla gospodarstw 
domowych, catering, 
handel detaliczny, usługi 
pocztowe 

usługi osobiste (fryzjer, 
kosmetyczka itp.) 

reklama, radio i telewizja, 
rozrywka 

Zróżnicowany 
odbiorca (mixed) 

usługi pralnicze, hotele, 
naprawy konserwacja, 
odtworzenie wartości  

 rynek nieruchomości, 
telekomunikacja, 
bankowość, 
ubezpieczenia, usługi 
prawne 

Zinstytucjonalizow
any odbiorca 
(producer) 

handel hurtowy, transport 
towarowy i gospodarka 
magazynowa 

 usługi projektowe, 
budowlane, doradztwo 
podatkowe, 
rachunkowość, 
zróżnicowane spektrum 
usług profesjonalnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie I. Miles (1987) 
 
 W prezentowanym podejściu widoczne są dwie z czterech głównych działalności na bazie 
pełnionych funkcji, wyróżnione przez M. Porata (1977), charakterystycznych dla społeczeństwa 
informacyjnego. Poza rolnictwem i przemysłem wyróżnił on działalności związane z informacją 
(information function) obejmujące jej wytwarzanie, gromadzenie i przetwarzanie, rozpowsze–
chnianie; oraz usługami „tradycyjnymi” (service function) obejmujące te działalności, które wiążą 
się z oddziaływaniem na przedmioty i człowieka (physical and personal services). Chociaż w pracy 
źródłowej dopuszcza się możliwość przenikania się obu subsektorów usługowych, to w przywoły–
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waniu tej koncepcji można odnaleźć podejścia w których akcentuje się ich rozdzielność – 
odrębność. Opierając się na takim podejściu J., Sundbo (1999) zaproponował wyróżnienie dwóch 
głównych kategorii usług, a mianowicie informacyjnych i „fizycznych” (manual). Pierwszą 
kategorię utożsamiał z usługami opartymi na wiedzy i używał dla nich określenia knowledge 
service. W obrębie drugiej kategorii wyróżnił podkategorie związane z oddziaływaniem na 
przedmioty i człowieka (physical and personal services). Natomiast źródłem usług opartych na 
wiedzy jest charakter aktywności, którą jest aktywność intelektualna. Nie wyklucza się obecności 
w ich obrębie działalności mających charakter oddziaływania na przedmioty i ludzi, z tą jednak 
różnica, że nie staje się ona własnością usługobiorcy. Gdyż usługi tego typu polegają na 
rozwiązaniu problemu w oparciu o profesjonalną wiedzę usługodawcy. Wymieniając rodzaje 
działalności zaliczone do poszczególnych subkategorii usług manual services, doskonale wpisał 
się, z przyporządkowaniem ich, w stosunku do proponowanej przez I. Milesa (1987, por. tab. 11). 
Oddziaływanie na przedmioty obejmuje między innymi takie działalności jak: handel hurtowy 
i detaliczny, transport towarowy, catering, restauracje, usługi budowlane, na rzecz środowiska 
naturalnego, walkę ze szkodnikami, naprawy konserwacje, leasing, ochronę mienia, ochronę 
przeciwpożarową, naprawę samochodów, usługi pocztowe itp. W opozycji do nich stoją działalno–
ści, których podmiotem jest człowiek, koncentrujące się na: ochronie zdrowia i opiece społecznej – 
w tym opiece nad dziećmi i osobami starszymi – sport i rekreacja, parki rozrywki, hotele, transport 
osobowy, pozyskanie i wykorzystanie czasu wolnego, działalność agencji pośrednictwa pracy stałej 
i czasowej itp.  
 W coraz większym stopniu zwracanie uwagi na rosnące znaczenie, nie tyle samej 
informacji, co tworzącej się na jej podstawie wiedzy, systematycznie prowadziło do dostrzeżenia 
nowej kategorii usług opartych na wiedzy, profesjonalnych działalności usługowych. 
 

II. 2. 4. Usługi profesjonalne – podejścia klasyfikacyjne oraz ich miejsce 
w usługach jako całości 

 W analizach działalności usługowych, w coraz większym stopniu, dochodzi do głosu 
rosnący w ich obrębie, wpływ postępu technicznego oraz innowacji (Jagielski M., 1993; Tethet B. 
S., Matclafe J. S., 2001; Szukalski M., 2001; Rogoziński K., 2004; Camacho J., Rodriguez M., 
2005; Majluf L. A., Zarrilli S., 2007). Usługi stają się bardziej podatne na szeroko rozumiany 
postęp techniczny i technologiczny. Stąd też podatność ta, zaznacza się poprzez innowacje mające 
miejsce w procesach produkcji, jak również poprzez innowacje produktowe i organizacyjne 
(Jagielski M., 1993). „Rozpoczynają” się one już od automatyzacji, robotyzacji, które redukując 
zapotrzebowanie na prace żywą, powodują wzrost zapotrzebowania na wysoko kwalifikowany 
czynnik pracy, co z kolei wymaga specjalistycznych usług z zakresu zarządzania, doradztwa 
prawnego, technicznego. W chwili obecnej, całe to spektrum zjawisk, w głównej mierze wywołuje 
technologia informacyjna. Usługi z nią związane, i na jej bazie powstałe, nie są już kierowane 
przeważnie do biznesu i przedsiębiorstw, ale w coraz większym stopniu zaczynają dotyczyć 
pojedynczego człowieka. Usługi w zawrotnym tempie stały się głównym i dominującym 
użytkownikiem technologii informacyjno–komunikacyjnych (Moulaert, F., Martinelli, F., Djellal, 
F., 1990; Litch G., Motch D., 1999; Pilat D., 2000, por. Hughes A., 2007), z jednoczesnym 
wzrostem zapotrzebowania z jednej strony na, a z drugiej inwestowania w kapitał ludzki (Illeris S., 
2000; Miles I., Tomlinson M., 2000; Camacho J., Rodriguez M., 2005). W chwili obecnej wymiana 
informacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, składanie zamówień, to nic nowego – zwykła 
codzienność. W coraz większym stopni mamy do czynienia z e–nauką, e–bankowością, e-handlem. 
W tym kontekście, już nie z podtekstem futurystycznym (A. Toffler, 1999, 2006), ale stwierdzając 
„fakt”, coraz częściej mówi się o „samozaopatrzeniu”, czy wręcz społeczeństwie samoobsługowym 
(self–service society) (Sundbo J., i inni 2003). Postęp techniczny i technologiczny w jeszcze 
większym stopniu zdaje się pogłębiać i tak nie małą heterogeniczność działalności usługowych. 
Prowadzi to do coraz częstszego formułowania pytania, jakie konsekwencje przyniesie postęp 
technologiczny ? Czy spowoduje redukcje, czy też, kompensacje pracujących w usługach – 
działalnościach usługowych ? Odpowiedź na to pytanie, podobnie jak w przypadku większości 
kwestii dotyczących usług nie jest jednoznaczna. Ze względu na fakt, że nie istnieje żaden sektor 
IV należy spodziewać się obu tych zjawisk (por. Szukalski M., 2001), których wypadkową będą 
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zmiany strukturalne w ramach sfery usług wraz z pojawianiem się usług nowych. Innymi słowy 
będzie dochodzić do spadku znaczenia jednych rodzajów usług, wzrostu drugich, mających 
w większym stopniu charakter zmian jakościowych, strukturalnych, a nie ilościowych. Pomijając 
pionierską prace F. Machlup (1962, za Camacho J., Rodriguez M., 2005), dotyczącą dyfuzyjnej roli 
sektora usługowego, z jednoczesną podatnością na technologie, to pierwszym podejściem do 
zagadnienia klasyfikacji usług na tej bazie można uznać propozycje M. A. Katouziana (1970). U jej 
podłoża leży kryterium, które określić się mianem ogólnego poziomu cywilizacyjnego rozwoju 
społeczeństwa. Porównując wielkość pracujacych w ujęciu sektorowym w podziale na kraje 
wysoko rozwinięte i zacofane zauważył on, że jakkolwiek zróżnicowanie rozwoju działalności 
poszczególnych sektorów jest bardzo duże, to w przypadku usług jest wyraźnie niższe, niż 
w dwóch pozostałych. Spostrzeżenie to jest zbieżne i nawiązuje do obserwacji, zamykającej się 
w stwierdzeniu, że wśród państw o niskim poziomie rozwoju społeczno–gospodarczego, 
mierzonego wielkością PKB per capita istnieje silne zróżnicowanie struktury sektorowej 
pracujących. Natomiast państwa o najwyższych wartościach PKB per capita (wysoko rozwinięte), 
charakteryzują się podobieństwem tej struktury, ze wskazaniem na brak istotnych różnic 
w znaczeniu sektora usług w gospodarce (por. Małuszyńska E., 1992). Na bazie tych spostrzeżeń, 
w celu wyjaśnienia, zaobserwowanych prawidłowości, dokonał podziału działalności usługowych 
na trzy kategorie: stare, nowe i komplementarne. Usługi nowe i komplementarne, wiązał 
z rozwojem gospodarczym i postępującą industrializacją, których rozwój następuje w związku 
z masową konsumpcją dóbr trwałych i pewnych rodzajów usług. Do usług nowych zaliczył te 
związane z kształceniem i wychowaniem, wypoczynkiem, ochroną zdrowia. Grupa usług 
komplementarnych jako uzupełniających proces rozwoju społeczno–gospodarczego (administracja, 
transport, finanse, obrót towarowy, dystrybucja, sprzedaż, itp.). Cechą ich jest skokowy charakter 
wzrostu, uzależniony od rozwoju techniki, dzięki której mogą być wprowadzone nowe 
rozwiązania. Usługi stare, zwane też „usługami nędzy” (Szukalski M., 2001) odgrywają w dalszym 
ciągu znaczącą rolę w państwach słabo rozwiniętych. Obejmują one m. in. usługi naprawcze, 
w tym szczególnie rzemieślnicze, hotelowe, służbę domową, handel domokrążny. Ten rodzaj usług 
jest charakterystyczny, dla okresu przedindustrialnego, a ich znaczenie spada wraz z postępującym, 
szeroko rozumianym, rozwojem społeczno–gospodarczym. Podejście zaproponowane przez 
M. A. Katouziana (1970), w kontekście przyjętych założeń i momentu jej formułowania, należy 
uznać za jak najbardziej uzasadnione. Jednak poza zmianą charakteru działalności usługowych, 
zmienia się również forma ich świadczenia oraz występują inne czynniki je kształtujące. Stąd też 
pierwotne przypisanie grup działalności, w całości do wyróżnionych poziomów klasyfikacji, może 
budzić kontrowersje. Wynika to z tego, że część usług finansowych, ubezpieczeniowych, 
prawnych, reklamowych itd. pomimo, że zaliczane do komplementarnych, de facto są usługami 
nowymi. Mamy również do czynienia z sytuacją odwrotną, kiedy to usługi nowe, obecnie należy 
traktować jako komplementarne (por. Jakubowicz E., 1993; Szukalski M., 2001). Wzajemne 
„przenikanie się” grupy usług nowych i komplementarnych, w podejściu tradycyjnym, można 
wyeliminować poprzez traktowanie usług nowych jako rodzajów działalności rzeczywiście 
nowych, związanych z postępem technicznym i technologicznym, o wysokiej dynamice wzrostu, 
a dodatkowo w początkowym okresie mających, w większym stopniu, charakter usług 
ponadpodstawowych (por. Jakubowicz E, 2005). Usługi stare można identyfikować wówczas przez 
pryzmat ich marginalnego i systematycznie malejącego znaczenia. Tym samym nabiera ona 
uniwersalnego charakteru. 
 Jednakże zasadnicze uwzględnianie innowacji w usługach związanych z rozwojem 
technologicznym miało miejsce na przełomie lat 70 i 80–tych (Theter B., 2002). Podstawą 
rozwinięcia zagadnień związanych z wpływem była taksonomia działalności, ze względu na 
stopień ich zaawansowania technologicznego K. Pavitt (1984). Traktował on całość usług 
prywatnych, jako pasywnych odbiorców postępu technologicznego, którego nośnikiem, dostawcą 
jest szeroko działalność produkcyjna. Tym samym określił je mianem „supplier – dominated 
services”. Późniejsze badania, bazując na tradycyjnym podejściu zaproponowanym przez 
K. Pavitta, odchodziły od traktowania działalności usługowych jako całości, z równoczesnym 
dopuszczeniem możliwości tworzenia innowacji przez działalności usługowe. Niektóre z nich 
powstają na styku usługodawca – usługobiorca (user – producer), jako wynik zachodzących 
między nimi interakcji. Stanowią one, w pewnym sensie, przeciwwagę dla usług wykorzystujących 
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technologie (technology user). Są one określane mianem usług, opartych na nauce i technologii 
(science and technology based services) (Evangelista R., 2000), lub usług bazujących na nauce 
i wysoko wyspecjalizowanych dostawcach – usługodawcach (Miozzo M., Soete L., 1989, 2001). 
Taksonomia K. Pavitta została przeniesiona z sektorów produkcyjnych i zaadaptowana na grunt 
działalności usługowych. Poza wspomnianymi autorami takich prób dokonali również (Pavitt K., 
i inni, 1989; Barras R., 1986, 1998). Jednak najczęściej przywoływaną w literaturze jest propozycja 
autorstwa M Miozzo i L. Soete (1989). Wyróżnili oni cztery poziomu klasyfikacji działalności ze 
względu na kryterium, które można określić jako poziom podatności na innowacje i możliwość ich 
tworzenia. Zachowaną z oryginalnego podejścia, jest kategorią usług pasywnych odbiorców 
innowacji i technologii („supplier – dominated) 1. Obejmuje ona większość działalności 
zaliczanych do usług publicznych lub społecznych (edukacja, ochrona zdrowia, administracja) oraz 
osobistych wraz z handlem detalicznym. Druga kategoria obejmuje działalności usługowe silnie 
związane z obecnością sieci transportowej (w tradycyjnym rozumieniu) i opartej na technologii 
informacyjnej (production–intensive, scale–intensive and network services). Stąd też w ich obrębie 
występują dwie odmienne ich grupy (podkategorie), a mianowicie, usług świadczonych za 
pośrednictwem sieci teleinformatycznych (network services) i usług dużej skali (scale–intensive 
services). Pierwsza kategoria obejmuje usługi związane z działalnością banków, instytucji 
ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych itp. Ich rozwój uzależniony jest od stopnia rozwinięcia 
sieci IT, która jednocześnie poza wzrastającym stopniem złożoności (complexity) usług, przyczynia 
się do podnoszenia jakości i precyzji ich świadczenia. Charakteryzują się one wysokim stopniem 
standaryzacji, z jednoczesnym wpływem na standaryzację innych rodzajów działalności. Natomiast 
druga grupa obejmująca między innymi, transport towarów i osób, handel hurtowy i szeroko 
rozumiany obieg (distribution) w mniejszym stopniu podlega standaryzacji, ale dostarcza korzyści 
wynikające ze skali prowadzonej działalności. W dużym stopniu zależne są one od postępu 
technologicznego i technicznego uzbrojenia pracy. Podział tej kategorii na dwie grupy ma swoje 
uzasadnienie w fakcie wyraźnego podziału pracy – czynnika pracy – na czynności „proste” 
związane z koordynacją, logistyką i (lub) zaopatrzeniem produkcji z jednej strony, a z drugiej 
substytucja pracy żywej przez maszyny – rozwiązania techniczne. Ostatnią kategorię stanowią 
usługi bazujące na nauce i wysoko wyspecjalizowanych rodzajach usług (specialised technology 
suppliers and science–based sectors). Głównym źródłem pochodzenia innowacji są one same. 
Tworzą i rozwijają innowacje, nowe technologie dostosowując je do indywidualnych wymagań 
pojedynczego, lub grupy odbiorców. Do kategorii tej przynależną między innymi: działalności 
laboratoriów naukowych, projektowych, specjalistyczne usługi dla biznesu, badanie i rozwój. 
 W przypadku polskiej literatury przedmiotu, kryterium podatności na innowacje, 
zastosował K. Rogoziński (2004). Na jego bazie sformułował nową taksonomie sektoralną 
(tab. 12). Jednak zasadniczo, w powyższej tabeli podobnie jak w pracy źródłowej, autor 
koncentruje się na propozycji nowej taksonomii usług. Dokonuje on dwudzielnego podziału 
działalności usługowych według skrajnej podatności na innowacje, wyznaczając na tej bazie dział 
technologii i spersonifikowanych relacji usługowych. Pierwszą grupę usług, w dziale technologii, 
stanowią działalności nierozerwalnie związane z działami produkcyjnymi, które nadają im chara–
kter i przypisują określone cele działania. Ich masowość dotyczy zarówno produkcji, jak również 
ich powszechnego zasięgu. Druga grupa usług, w tym dziale, o wysokim stopniu standaryzacji 
i „odmaterializowania”, dotyczy działalności opartych na technologii IT, która jest głównym 
aktorem wyścigu spod znaku high – tech. Ta grupa usług rozwija i potwierdza tworzenia się 
w coraz większym stopniu społeczeństwa samoobsługowego (self–services society). Dział usług 
spersonifikowanych jest „innym światem,” którego, w przeciwieństwie do high – tech działu 
technologii, cechą charakterystyczna jest high – touch (zob. Naisbitt J., Naisbitt N., Philips D., 
2003). Nie wdając się w dalszy opis samej propozycji, zasadnym wydaje się nie tyle zatrzymanie 
nad zastosowanym kryterium, czy też jego zasadnością co jego „przełożenia”. Polega to na tym, że 
w kontekście wcześniej przedstawionej charakterystyki systematyki autorstwa M Miozzo i L. Soete 
(1989), usługi profesjonalne i osobiste faktycznie są skrajnie innowacyjne, ale skrajnie różne. Nie 
podważając zasadności wykorzystania podziału działalności usługowych, według ich stopnia 
podatności na innowacje, w przypadku części taksonomii dotyczącej usług, rozdzielającym „oba 

                                                 
1 W oryginalnym ujęciu K., Pavitt (1984) używał określenia „backward adopters” (Theter B., i inni, 2002). 
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światy” jest fakt świadczenia usługi w trakcie lub przy braku bezpośredniego fizycznego kontaktu 
pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą. 
 

Tab. 12. Nowa taksonomia sektoralna K. Rogozińskiego 
Wyszczególnienie Cecha Branża (!) 1 

Dział technologii 
I Produkcja przemysłowa masowa skala produkcji 

wyspecjalizowana produkcja 
na mniejszą skalę 

– 

II Produkcja rolna  – 
III Usługi  – 
1 Działalność usługowa dużej 

skali 
zróżnicowana podatność na 
standaryzację 

IT, transport, inne branże usług 
infrastrukturalnych 

 Przedłużenie 
przemysłowych metod na 
obrót i dystrybucję 

high–tech logistyka, handel hurtowy sieci 
sklepów dyskontowych 
i supermarketów 

2 Usługi finansowe:  banki, ubezpieczenia 
 Usługi dystrybuowane na 

elektronicznych nośnikach 
(wersja cyfrowa) 

Internet, zintegrowane sieci 
transmisji danych 

usługi informacyjne, komunikacja 
masowa, informacja naukowa 

 Usługi wysoce 
zestandaryzowane  

IT kultura medialna, rozrywka, 
bankowość elektroniczna 

Dział spersonifikowanych relacji usługowych 
1 Usługi profesjonalne 

(human and science based) 
relacje międzyludzkie 
(również jako część relacji 
międzyinstytucjonalnych) 

obsługa biznesu, konsulting, usługi 
prawnicze, badawczo–rozwojowe, 
innowacyjne, designing 

2 Usługi osobiste  usługi bytowe, usługi publiczne 
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Rogoziński (2004, s. 52) 

 
 Heterogeniczność działalności usługowych jest niepodważalnym faktem. Jednak na bazie 
dotychczasowych obserwacji można stwierdzić, że nie tylko jest on wewnętrznie zróżnicowany, co 
zjawisko ich niejednorodności ma charakter permanentny – ciągły. Spostrzeżenie to jest o tyle 
istotne, gdyż na jego bazie można powiedzieć, że działania zmierzające do stworzenia 
„uniwersalnej” klasyfikacji usług, podobnie jak wcześniej definicji samej ich istoty, są z góry 
skazane na niepowodzenie. Nie znaczy to, że nie należy dokonywać prób ich porządkowania. 
Jednak biorąc pod uwagę obecne tempo zmian, zarówno w prowadzonych rodzajach działalności, 
jak i nowo powstających formach usług, mają one efemeryczny charakter. Nie będzie zbytnią 
przesadą stwierdzenie, że odzwierciedlają one w większym stopniu zaszłe zmiany w ramach sfery 
usług, niż je wyprzedzają. W konsekwencji dochodzi do wskazywania w jakich potencjalnie 
nowych kierunkach będą zachodziły zmiany w ich obrębie.  
 W chwili obecnej w coraz większym stopniu dochodzi do głosu właśnie czynnik 
podatności usług na postęp techniczny i związane z nim innowacje. Na jego podstawie powstała 
„nowa” kategoria usług opartych, bazujących na wiedzy (knowledge–intesive buissnes service – 
KIBS). Ich zauważenie wynikało z krytyki podejścia do usług, jako działalności w całości 
„upośledzonych technologicznie” nie wymagających, nie tyle wysokich, co najwyższych 
kwalifikacji (Ducatel K., Miles I., 1994; za Miles I i inni 1995). Wiele działalności 
przypisywanych do KIBS charakteryzuje, identyfikuje się, przez pryzmat wysokiej liczby 
pracowników z najwyższymi kwalifikacjami do wykonywania „zawodu” (professional and 
technical staff). Alternatywnie w mniejszym stopniu mogą być rozpatrywane przez pryzmat 
poziomu zainwestowania w nowe technologie IT (Miles I. 1990). W chwili obecnej, w pewnym 
sensie, jako synonim usług bazujących na wiedzy, określane są one mianem usług profesjonalnych, 
rozumianych właśnie jako rodzaje działalności, które tworzone są przez wiedzę, a nie czystą 
informację oraz działalności związane z jej przekazywaniem (Cohen W., Leventhal D., 1990; 
Quinn J., B., 1992; Nonaka I.,, Takeuchi H., 1995; Sveiby K., E., 1997). W badaniach 
empirycznych i rozważaniach teoretycznych są one utożsamiane z usługami dla biznesu (Pedersen 

                                                 
1 Jest to określenie rodzaju działalności stosowana przez autora (Rogoziński K., 2004). 
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M., K., 1999). Dlatego też w ich skład wlicza się usługi prawne, finansowe, doradztwa 
podatkowego, projektowe, rozwoju oprogramowania komputerowego – programowanie, 
zarządzania, logistyki itp., Zestaw ten poszerzany jest o usługi instytucji rządowych, organizacji 
międzynarodowych oraz badań i rozwoju w ramach laboratoriów przemysłowych. Zaznaczyć 
należy, że wyraźnie podnoszoną kwestią jest silne zróżnicowanie rodzajów działalności, które 
tworzą grupę usług profesjonalnych. Wynika to między innymi z faktu, że istnieją dwa czynniki 
charakteryzujące i decydujące o ich istnieniu. Pierwszym z nich jest sama wiedza, stanowiąca ich 
pierwotne źródło (core resource), traktowana jako podstawa zajścia (input) oraz wynik (output) 
czynności usługowej w procesie jej produkcji 1. Drugim czynnikiem natomiast jest wykorzystanie 
wyniku czynności usługowej, jako wkładu do dalszego procesu szeroko rozumianej produkcji. 
Oddzielenie tych dwóch sytuacji w przypadku poszczególnych rodzajów działalności jest 
niezwykle trudne. Jednak w przypadku większości usług osobistych możemy mówić o nich, jako 
wykorzystujących wcześniej zdobytą wiedzę, która umożliwia zistnienie usługi (praca lekarza 
internisty, dentysty; nauczyciela; trenera itp.). Natomiast w większości usług dla producentów 
i biznesu mamy do czynienia z wykorzystaniem efektu (output) jako wkładu (input) do dalszej 
działalności (Nachum C., L., 1996, 1998). Tworzy się łańcuch „zależności” w którym usługobiorcy 
stają się usługodawcami w procesie „usługowienia”, lub przyczyniający się ostatecznie do 
produkcji dóbr materialnych. Jak zauważają I. Miles i inni (1995 a), trudność całościowego 
podejścia do usług profesjonalnych potęguje fakt, że w obrębie usług dla producentów wyróżnia się 
usługi profesjonalne, w sposób szczególny uzależnione od wiedzy, wysokim stopniu ich złożoności 
oraz wymagające wysokich umiejętności (skill high–complexity services). Drugą grupę stanowią 
elastyczne rodzaje działalności, z dominacją udziału kobiet i niepełnego czasu pracy, co wynika 
z niskich wymagań w stosunku do umiejętności pracowników (lower skill services). Obejmują one 
między innymi usługi porządkowe, związane z ochroną, cateringiem itp. Cechami charakterysty–
cznymi działalności profesjonalnych jest fakt dostarczania przez usługodawcę, usługobiorcy 
specjalistycznej wiedzy, lub wyniku działania na jej podstawie, które rozwiąże jego problem, jak 
również konieczność bliskiego kontaktu między usługodawcą i usługobiorcą. Oba te czynniki 
wpływają na jakość wyniku pracy usługowej. Tym samym ze względu na stopień złożoności nie 
ma jednego kryterium pozwalającego na ich zidentyfikowanie. Stąd też, podaje się zestawy cech, 
które w miarę w pełny sposób oddadzą ich istotę i określą ich odrębność. Najczęściej wymieniane 
są: 
– wysokie (najwyższe z możliwych) kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem akade–

mickim, 
– wiedzę profesjonalisty, która posiada swoje odzwierciedlenie w autonomicznej dyscyplinie 

naukowej. Dlatego też mamy do czynienia ze ścisłym związaniem tych usług z nauką, 
– występowanie ich nie tylko w obrębie tak zwanych usług dla biznesu, 
– bazowanie ich na człowieku, gdzie istotną rolę, poza samą osobą profesjonalisty, odgrywa jego 

osobowość,  
– zaufanie usługobiorcy do usługodawcy, powierzając mu do rozwiązania swój problem. Dlatego 

też niemożliwe to oddzielenia: „ethosu” profesjonalisty od „biznesu”, jak również nie mogą 
być poddawane wyłącznie technologicznej optymalizacji, ale odwoływać się do sfery 
publicznej (dobra wspólnego), ze względu na swą wyróżnioną pozycje społeczną (Rogoziński 
K., 2004, s. 53–54) 

 Klasyfikacji działalności usługowych w oparciu o kryterium wykorzystania nowych 
technologii, a tym samym stopnia oparcia ich na wiedzy, dokonali I. Miles i inni (1995) (tab. 13). 
Wyróżnione trzy kategorie działalności usługowych nie stanowią rozłącznych podzbiorów. 
W obrębie usług profesjonalnych, w podziale na tradycyjne i nowe, mamy do czynienia z występo–
waniem tych samych grup działalności (np. biurowe, projektowe, zarządzania i doradztwa). Ich 
podział na podkategorie dokonuje się według poziomu zaawansowania wykorzystania nowych 
technologii w działalnościach usługowych. Jednak grupie usług pozostałych, obejmujących 
„tradycyjne” działalności dopuszcza się wystąpienie „pojedynczych” działalności, które nie tylko 

                                                 
1 Więcej na temat podejścia do działalności usługowych, jako procesu produkcyjnego można znaleźć między innymi 

w pracy M. Daszkowskiej (1986). 
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należy zaliczyć do usług profesjonalnych jako takich, ale bezpośrednio do grupy nowych (np. ma–
sowe środki przekazu, naprawy i utrzymanie w dobrym stanie).  
 

Tab. 13. Klasyfikacja usług – poziom rozwoju technologii i stopień zaangażowania wiedzy 
Usługi profesjonalne (KIBS) 

tradycyjne nowe 
Usługi pozostałe 

(non–KIBS services) 
Marketing i reklama Związane z oprogramowaniem  Ochrona zdrowia i usługi medyczne 
Szkolenia (z wyłączeniem nowych 

technologii) 
Pozostałe usługi komputerowe 

związane miedzy innymi 
z zarządzaniem systemami 
informatycznymi 

Poczta, transport i dostarczanie 
(distribution) z możliwością 
występowania usług 
specjalistycznych w zakresie 
przesyłek ekspresowych i rozwiązań 
logistycznych w transporcie 

Projektowanie (z wyłączeniem 
wspomaganych nowymi 
technologiami 

Projektowania wykorzystujące nowe 
technologie  

Finansowe i rynku nieruchomości dla 
odbiorców indywidualnych 
(consumer services) 

Niektóre usługi finansowe (np. 
związane z emisją i obrotem – 
giełdą– papierów wartościowych 
i działalności pokrewne 

Szkolenia w zakresie obsługi nowych 
technologii 

Edukacyjne z wyłączeniem 
wyspecjalizowanych usług 
kształcenia w przemyśle 

Biurowe (z wyłączeniem związanych 
z obsługą najnowszego ich 
wyposażenia oraz porządkowych 

Biurowe związane z wykorzystaniem 
najnowszego wyposażenia  

Telewizja, radio oraz inne środki 
przekazu masowego (z możliwością 
wyłączenia z ich zakresu środków 
przekazu dostarczających usługi dla 
biznesu w postaci cyfrowej oraz 
związanych transmisjami video 

Budowlane (projektowanie, wyceny, 
ekspertyzy, rozwiązania 
inżynieryjne z wyłączeniem 
wspomagania działalności 
usługowych przez nowe urządzenia 
IT – np. systemy zarządzania 
energią BEMS 

Budowlane związane wspomaga 
głównie przez nowe urządzenia IT – 
np. systemy zarządzania energią 
BEMS 

Administracja publiczna 
(z możliwością wyłączenia z ich 
zakresu programów wsparcia dla 
przemysłu 

Zarządzania i prowadzenia interesów 
(z wyłączeniem działalności 
wspomaganych przez nowe 
technologie) 

Zarządzania i doradztwa 
w prowadzenia interesów 
wspomagane przez nowe 
technologie 

Naprawcze, utrzymania 
i konserwacyjne (z wyjątkiem 
działalności wykorzystujących 
zaawansowane rozwiązania IT) 

Środowiskowe (np. prawo o 
środowisku – environmetal law –
z wyłączeniem wspomaganych 
przez nowe technologie i nie 
bazujące na starej technologii – 
proste i „mechaniczne” usuwanie 
zanieczyszczeń 

Środowiskowe wykorzystujące nowe 
technologie (np. monitoring oraz 
badania stanu środowiska 
przyrodniczego itp 

Handel hurtowy i detaliczny 

Księgowe i rozrachunkowe Specjalistyczne usługi projektowe Socjalne i opieki społecznej 
Prawne Telematyka w połączeniu z sieciami 

komputerowymi (sieci rozległe – 
VAN, lokalne LAN, systemy 
kontroli dostępu, technologie 
internetowe WWW, GIS, dostęp do 
baz danych w czasie rzeczywistym) 

Zakwaterowanie i catering (hotele 
restauracje) 

 Niektóre telekomunikacyjne 
(szczególnie nowe usługi dla 
biznesu) 

Rekreacja sport i turystyka 

 Doradztwo w prowadzeniu 
działalności badawczo – 
rozwojowych i związanych z high–
tech 

Usługi osobiste 

  Rozrywka 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Miles I., i inni (1995 a) 

 
 Osobnym zagadnieniem jest fakt, że na liście usług profesjonalnych nie zostały 
umieszczone niektóre rodzaje działalności, które zasługują na miano wiedzy profesjonalnej. 
W szczególny sposób odnosi się to działalności związanych z ochroną zdrowia. Nie ulega 
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wątpliwości, iż ten rodzaj działalności wymaga wysoko wykwalifikowanego personelu, 
specjalistycznych laboratoriów oraz wysokiego poziomu rozwoju i wykorzystania nowych technik 
i technologii. Jednak w chwili obecnej zaliczenie ich do grupy usług profesjonalnych jest wciąż 
dyskusyjne (Miles I., i inni, 1995 a; por. Pedersen M., K., 1999). Nie oznacza to jednak, że nie 
można odnaleźć przykładów w których działalności związane z ochroną zdrowia w jednoznaczny 
sposób są przypisywane usługom profesjonalnym (Pedersen, M., K., 1999). W przywołanej 
klasyfikacji dychotomiczny podział na „tradycyjnych” i profesjonalnych usługodawców, 
wzbogacony jest trzema kategoriami usługobiorców (tab. 14). 
 

Tab. 14. Klasyfikacja działalności usługowych w układzie dostawca – odbiorca 
Usługobiorca (buyer) 

Usługodawca 
(provider) indywidualny 

(consumer) 
mieszany (mixed) zinstytucjonalizowany (businness) 

Usługi tradycyjne 
(services) 

handel detaliczny transport osobowy 
i towarowy 
hotele i restauracje 

handel hurtowy 

Usługi profesjonalne 
(professional services) 

lekarze 
dentyści 
farmaceuci 

doradztwo bankowe 
prawnicy 
psychologowie 
(kliniczni) 

zarządzanie  
doradztwo finansowe 
projektowanie 
usługi inżynieryjno –konstrukcyjne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M., K., Pedersen (1999) 
 
 Ujęcie to ze względu na wyróżnione rodzaje usługobiorcy jest silnie zbliżone do 
opisywanej wcześniej propozycji I. Miles (1987), w której usługobiorca traktowany jest jako rodzaj 
rynku odbiorcy – kupującego. Z tego też względu częściowo nawiązuje, poszerza, rozwija 
klasyfikację L. Berekovena (1983). W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że w pewnym sensie, 
w coraz większym stopniu odchodzi od ostrego dwudzielnego podziału nie tyle odbiorców, co 
rodzajów usług świadczonych na rzecz ludności i przedsiębiorstw. Odbiorcy pozostają niezmienni, 
natomiast zanika jednoznaczny podział na rodzaje działalności, dedykowane wyłącznie tym dwóm 
grupom odbiorców. Wydaje się, że w coraz większym stopniu, ze względu na postępujące 
zróżnicowanie, w głównej mierze ekonomiczne, ale i w kontekście postępu technologicznego, 
mamy do czynienia z coraz większym przenikaniem się działalności, których wynik konsumowany 
jest tylko przez określoną grupę odbiorców. 
 Podejściem klasyfikacyjnym pośrednio nawiązującym do czynnika postępu 
technologicznego, jest dwukryteriowa systematyka I. Durlika (1996). Kryteriami tymi są stopień – 
intensywność – kontaktu usługodawcy z usługobiorcą (klientem) oraz intensywność pracy 
(tab. 15). Warto zwrócić uwagę, że stosując dwa kryteria, autor „poszerza” swoje podejście o dwa 
kolejne, które stanowią niejako „drugi koniec skali”. Można by powiedzieć, że zwraca uwagę, na 
czynniki i zjawiska takiemu podejściu towarzyszące. Kryterium kontaktu z klientem 
„przeciwstawia” elastyczność technologii procesu. Wynika to z faktu, że usługa może zostać 
zrealizowana bez potrzeby kontaktu „twarzą w twarz”, jednak tylko w przypadku wykorzystania 
technologii IT. W tle tego związku znajduje się zagadnienie indywidualizacji i standaryzacji usług. 
Natomiast intensyfikacji pracy przeciwstawia intensyfikację kapitału, którą należy łączyć 
z rodzajami działalności usługowych w coraz większym stopniu opierających się na wiedzy. Przez 
pryzmat tych, „rozbudowanych”, dwóch kryteriów wyróżnia cztery poziomy systematyki. Są nimi 
usługi pozorne – nie wymagające znacznego nakładu pracy, charakteryzujące się słabym 
kontaktem z klientem, gdy usługi są wysoce znormalizowane; masowe – również znormalizowane 
i zbiurokratyzowane, to jednocześnie wymagające zintensyfikowanej pracy; społeczne – 
wymagające wysoko wykwalifikowanej kadry wspomaganej przez postęp technologiczny; oraz 
ostatecznie profesjonalne. Podejście to, chcąc wyczerpać cały zakres działalności sfery usług, 
pomija niektóre z nich (administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne, organizacje 
i zrzeszenia), „nadmiernie” rozdrabnia (ochrona zdrowia) lub „marginalizuje” (usługi 
profesjonalne jako całość).  
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Tab. 15. Macierz procesów usługowych 
 

in
te

ns
yf

ik
ac

ja
ka

pi
ta
łu

in
te

ns
yf

ik
ac

ja
pr

ac

   
 Usługi pozorne 

usługi telekomunikacyjne 
usługi pocztowe 
przewóz osób koleją 
transport miejski 
wodociągi, kanalizacja 

Usługi społeczne 
podróże lotnicze 
podróże morskie 
diagnostyka medyczna 
służba zdrowia 

 Usługi masowe 
nauczanie 
kształcenie 
teatr 
gastronomia 
handel 

Usługi profesjonalne 
porady medyczne 
opieka nad chorymi, dziećmi i osobami 
starszymi 
porady prawne 
obsługa ruchu turystycznego 

   

kontakt z klientem

 elastyczność technologii procesu 

Źródło: opracowanie na podstawie Durlik I., (1996), s. 159–160 
 

 Innym podejściem klasyfikacyjnym, w którym pojawia się kategoria usług profesjo–
nalnych, jest propozycja R. Silvestro i inni (1992) (ryc. 1). Jednak nie sam fakt wyznaczenia usług 
profesjonalnych jest najważniejszy, ale kryteria i założenia, na bazie których ona powstała.  
 Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na fakt, że pomimo umieszczenia wyniku 
klasyfikacji, w dwuwymiarowym blokowym układzie, z trzema jego poziomami, charakteryzuje 
się ona wyższym stopniem skomplikowania. Jest ona „rozwinięciem” podejścia opisu zróżnico–
wania procesu produkcji dóbr materialnych w typowym dwu zmiennym ujęciu 1. Oś odciętych 
opisuje wielkość rozmiarów produkcji, zastąpioną liczbą usługobiorców obsłużonych w jednostce 
czasu. Natomiast oś rzędnych reprezentuje stopień złożoności opisanego przez trzy cechy 
działalności usługowych. Są nimi: stopień zindywidualizowania (standaryzacji) świadczonej 
usługi, poziom udziału człowieka w procesie jej świadczenia oraz podejścia do nich jako czynności 
lub efektu.  
 

profesjonalne
(professional services)

"nabywcze"
(service shops)

masowe
(mass services)

liczba usługobiorców w jednostce czasu

wykonywane przez
człowieka o wysokim

stopniu zindywidualizowania
skupiające się na usłudze

jako czynności

wykonywane przez
człowieka i przedmioty

o średnim stopniu 
zindywidualizowania

skupiające się na usłudze
jako czynności lub wyniku

wykonywane przez
przedmioty a o najniższym

stopniu zindywidualizowania
(standaryzacja) skupia się 

na wyniku usługi

 

Ryc. 1. Schemat procesu produkcji usług  
Źródło: R. Silvestro i inni (1992) 

 

                                                 
1 Jego ilustracja jest autorstwa R. Silvestro i inni (1992), a dodatkowo zgodna z podejściem T., Hill (1985), w którym 

pięć kategorii różnych rodzajów produkcji, jest efektem zastosowania ośmiu kryteriów ich wyróżnienia (zob. Hauknes 
J., 1996, s. 47). 
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 Pomiędzy skrajnymi konfiguracjami, wymienionych trzech elementów, znajduje się 
poziom pośredni (por. ryc. 1). Jednak „syntetyczne” podejście do tego wymiaru (Y) zostało stwo–
rzone na bazie większej liczby przesłanek, a mianowicie: 
– czasu niezbędnego na kontakt usługobiorcy z usługodawcą w celu realizacji usługi, 
– stopnia jej indywidualizacji (standaryzacji),  
– relacji liczby personelu (pracujących) wymagającego obsługi usługobiorców „twarzą w twarz” 

w stosunku do działalności nie wymagających bezpośredniego kontaktu (back–office to front–
office staff ratio),  

– orientacji działalności usługowej na jej wynik lub proces (product – versus – process–oriented 
focus), 

– wzrostu działalności usługowych obejmujących między innymi projektowanie, doradztwo itp., 
a wymagających bezpośredniego kontaktu, w stosunku do tych samych rodzajów, ale nie 
zdeterminowanych koniecznością spotkania „twarzą w twarz” i ostatecznie, że 

– zarówno usługi oparte na bezpośredniej pracy człowieka (people–based), jak i uprzedmioto–
wionej (equipement–based), wspomagane postępem technologicznym, stanowią podstawę 
istnienia usług bazujących na „technicznym i technologicznym wyposażeniu” działalności 
usługowej 1. 

 Na bazie tak sformułowanych założeń wstępnych wyróżnione zostały trzy kategorie usług. 
Profesjonalne obejmujące między innymi takie rodzaje działalności jak doradztwo, projektowanie, 
charakteryzujące się wysokim stopniem zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb, 
uwarunkowań towarzyszących usługobiorcy, wymagających bezpośredniego kontaktu z dominacją 
orientacji na czynność. „Nabywcze” określone między innymi przez handel, hotele, usługi 
bankowe, wynajem itp. Ostatnią grupę stanowi kategoria usług masowych. W jej obrębie, jako 
reprezentanta wymienia się działalności związane z transportem, których cechą jest niewielki albo 
całkowity brak indywidualizacji („całkowita” standaryzacja) z dominacją usługi jako wyniku 
działalności usługowej. Zwrócić należy jeszcze uwagę na jedną istotną rzecz. Mianowicie 
pomiędzy oba wymiarami występuje odwrotnie proporcjonalna współzależność, odzwierciedlona 
na schemacie przesunięciem w stosunku do siebie po osi odciętych (por. ryc. 1). W przedstawionej 
propozycji w mniejszym stopniu niż poprzednio, wyeksponowany został czynnik postępu 
technologicznego. W pewnym sensie próbę łącznego podejścia, w usługach jako całości, oraz jej 
części, dotyczącej usług opartych na wiedzy (KIBS), lub inaczej usług profesjonalnych, 
zaproponowali I. Miles i inni (1995 a). Bardziej wyrazisty i jednoznaczny podział stanowi 
klasyfikacja usług jako całości (tab. 16).  
 Inspiracją do takiego ujęcia była propozycja P., W., Schmenner (1986), w której wymiar – 
relacja – stopnia natężenia wykorzystania technologii została zdefiniowana przez intensywność 
czynnika pracy w prowadzonej działalności usługowej. I. Miles i inni (1995 a) 2 w zapropono–
wanym podejściu klasyfikacyjnym nie wyróżnili kategorii usług. Jednak takie porównanie, obu 
propozycji autorów, skutkuje obecnością płynnego przejścia pomiędzy tradycyjnymi i nowymi 
usługami bazującymi na wiedzy (KIBS). Wydaje się że lepszym odniesieniem w tym przypadku 
jest wykorzystanie podejścia zaproponowanego przez M. Miozzo i L. Soete (1989) (tab. 17).  
 Pozbywamy się w ten sposób nieostrego przejścia, pomiędzy nowymi a tradycyjnymi 
usługami opartymi na wiedzy, na rzecz trzech ich poziomów, odpowiadających kategoriom usług 
wyróżnionych przez M., Miozzo i L., Soete (1989) na bazie podejścia taksonomicznego K. Pavitt 
(1984).  
 Natomiast odnosząc kryteria klasyfikacji jedynie do KIBS skoncentrowano się na tej ich 
części, które można określić jako „nowe”. Jednak nie ma ona już tak wyczerpującego charakteru 
jak ujęcie usług jako całości. W większym stopniu skupiono się na tej ich części, która „nie 
wymaga” kontaktu pomiędzy dostarczycielem a odbiorcą usługi, a tym samym podlega „pełnej” 

                                                 
1 Zbliżonym podejściem do klasyfikacji usług jest to zaproponowane przez R. W.Schmenner (1986; 2004), w którym 

poza wspomnianymi trzema kategoriami wyróżnia usługi dla przemysłu („service factory”). Czynikami 
identyfikującymi te kategorie są niski lub wysoki: (1) poziom indywidualizacji usługi i interakcji z usługobiorcą oraz 
(2) czasem realizacji usługi („relative throughput time”). We wcześniejszym podejściu (1986) czynik ten był 
reprezentowany przez poziom zaangażowani czynnika ludzkiego („degree of labour intensity”) 

2 Zbliżone podejście można odnaleźć w pracy I. Miles i inni (1994) w której przedstawiają podział usług biznesowych ze 
względu na stopień wykorzystania w nich wiedzy. 
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standaryzacji opierając się na skrajnym transferze wiedzy do klienta. Należą do nich między 
innymi wykorzystanie środków multimedialnego przekazu na odległość w praktyce prawnej (wideo 
konferencje); bezpośrednia wymiana danych w projektowaniu architektonicznym; telepraca; 
całodobowe usługi komputerowe (on–line); środki przekazu multimedialnego w szkoleniach 
i kursach; badania w zakresie rozwiązań informatycznych (GIS wdrożenia, szkolenia, konsultacje); 
multimedia i marketing w przemyśle farmaceutycznym; działania obejmujące szeroko rozumiane 
środowisko przyrodnicze w zakresie monitorowania jego stanu, wpływu działalności na jego 
jakość, tworzenie i propagowanie produktów ekologicznych, redukcja zanieczyszczeń.  
 

Tab. 16. Działalności usługowe w wymiarze wykorzystania przez nie technologii oraz stopnia 
interakcji z usługobiorcą 

Relacje pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą 
sporadyczne Interakcje – kontakt częste 

Wyszczególnienie 
kategorii usług 

Intensywność wykorzystania 
technologii w procesie 
świadczenia usług niska indywidualizacja wysoka 

Pozostałe 
(non–KIBS) 

usługa jako czynność – 
relatywnie niskie 
wykorzystanie nowych 
technologii (labour–
intensive services) 

handel, hotele, turystyka 
Szkolnictwo na poziomie 

wyższym, usługi osobiste 

wykorzystanie nowych 
technologii tylko w procesie 
świadczenia usług 
nietechnologicznych  

usługi tradycyjne związane 
z wykorzystaniem technologii 
– między innymi, transport 
lotniczy, kolejowy 

tradycyjne usługi profesjonalne 
(non–technological KIBS) 

tradycyjne

posługiwanie się technologią 
w celu umożliwienia 
usługobiorcy wykorzystania 
jej „podstawowych” funkcji 

tworzenie pakietów 
oprogramowania, 
telematyka 1 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 
i technicznymi (szeroko 
rozumiana infrastruktura), 
oprogramowanie dla 
pojedynczych odbiorców, 
stworzone zgodnie z ich 
indywidualnymi 
oczekiwaniami 

KIBS 

nowe 
transfer usług do usługobiorcy 

na bazie technologii opartej 
na wiedzy 

prowadzenie szkoleń, 
seminariów, szkoleń dużej 
skali (jednocześnie dla dużej 
liczby uczestników 

prowadzenie i dostarczanie 
wysoce zindywidualizo–
wanych szkoleń, kursów itp. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Miles I., i inni (1995) 
 
Tab. 17. Intensywność wykorzystania technologii w procesie świadczenia usług a kategoria usług 
Wyszczególnienie 

kategorii usług 
Intensywność wykorzystania technologii w procesie świadczenia usług 

I., Miles i inni (1995 a) M., Miozzo, L., Soete (1989) 

pozostałe 
(non–KIBS) 

usługa jako czynność – relatywnie niskie 
wykorzystanie nowych technologii 
(labour–intensive services) 

usług pasywnych odbiorców innowacji i technologii 
(supplier – dominated) 

wykorzystanie nowych technologii tylko 
w procesie świadczenia usług nie 
technologicznych  

usług dużej skali (scale–intensive services) 

tradycyjne 
posługiwanie się technologią w celu 

umożliwienia usługobiorcy 
wykorzystania jej „podstawowych” 
funkcji 

usług związanych świadczonych za pośrednictwem 
sieci teleinformatycznych (network services)  

KIBS 

nowe transfer usług do usługobiorcy na bazie 
technologii opartej na wiedzy 

usługi bazujące na nauce i wysoko 
wyspecjalizowanych rodzajach usług (specialised 
technology suppliers and science–based sectors) 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Zbliżonym podejściem, nie tyle mającym charakter klasyfikacji, co raczej koncepcji, jest 
propozycja czterech światów usługowych (The worlds of service production) J., Gadreya (1996, 
za Sundbo J., 1999). Wyróżnione zostały na bazie skrajnych pozycji dwóch wymiarów. Pierwszym 
                                                 
1 Por. tab. 13. 
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jest stopień elastyczności w świadczeniu / produkcji usług. Utożsamiać go można ze standaryzacją 
lub indywidualizacją usługi. Natomiast drugi wymiar stanowi dominacja w nadawaniu kształtu 
usłudze przez usługodawcę lub usługobiorcę w procesie jej tworzenia i świadczenia. Na przecięciu 
tych wymiarów istnieje świat: fachowców–profesionalistów, (s)tworzenia, fordowski oraz elasty–
cznej produkcji usług (tab. 18). Tylko pozornie brak w tej propozycji uwzględnienia czynnika 
postępu technologicznego, wykorzystywania i tworzenia na jego bazie innowacji. Czynnik ten 
odnajdujemy na skali dominacji usługodawcy, lub usługobiorcy w procesie powstawania 
i konsumpcji usług. 
 

Tab. 18. Usługowe światy J. Gadreya (1996) 
Stopień elastyczności w świadczeniu / produkcji usług 

(degree of flexibility of the production) 
Wyszczególnienie 

standaryzacja 
(standardised services) 

Indywidualizacja 
(non–standardised services) 

usługobiorca posiada 
relatywnie silną 

pozycje: może wpływać 
i „zmieniać” 
usługodawcę 

ŚWIAT ELASTYCZNEJ 
PRODUKCJI USŁUG 
(The world of flexible 

production) kombinacja 
elastyczności i segmentacja 

podstawą standaryzacji usług 

ŚWIAT 
PROFESIONALISTÓW 

(The world of professionals) 
wysoki stopień indywidualizacji 

działalności usługowych, 
wysoka zawartość wiedzy 
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usługobiorca posiada 
słaby relatywnie słabą 
pozycje: nie posiada 

wpływu na 
usługodawcę, może 
skorzystać z danej 

usługi lub nie 

ŚWIAT FORDOWSKI 
(The world of fordism) 

masowa produkcja dóbr o 
najwyższym stopniu 
zestandaryzowania 

ŚWIAT (S)TWORZENIA 
(The world of creation) badania 

i tworzenie nowej wiedzy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J., Sundbo (1999) 
 
 J., Sundbo (1999) nawiązując do tej koncepcji, przeprowadzając analizę prostych 
fizycznych czynności usługowych (manual services), do których zalicza między innymi usługi 
porządkowe, handel detaliczny, ochronę osób i mienia, którym przeciwstawia działalności 
opierające się na wiedzy i zdolnościach intelektualnych, wskazuje, że mogą one znajdować się, nie 
tylko w jednym świecie, ale być charakterystyczne dla co najmniej dwóch wydzielonych kategorii, 
w zależności od ich wewnętrznej specyfiki. Proste czynności usługowe mogą należeć, z jednej 
strony, do świata elastycznej produkcji, bądź też do świata fordowskiego. W drugim przypadku są 
one oferowane przez duże firmy specjalizujące się w tego typu rodzajach działalności. W tym 
miejscu dotykamy kolejnego zagadnienia, które w jeszcze większym stopniu utrudnia badanie 
działalności usługowych. Pomijając znany fakt przenikania się sektora przemysłowego 
i usługowego, istnienia sfery usług jako niezaprzeczalnego faktu, stale podkreślanej heterogeni–
czności sektora usługowego, mamy do czynienia ze zróżnicowaniem samych rodzajów działalności 
usługowych w obrębie nich samych. Chodzi tutaj mianowicie nie tylko o różnicowanie usługi ze 
względu na odbiorcę (por. tab. 11), ale również dostawcy „producenta” i pośrednika szczególnie ze 
względu na stopień wykorzystania wiedzy, innowacyjności w szerokim tego słowa znaczeniu, oraz 
podatności na postęp technologiczny. Mieści się to w zagadnieniu oceny stopnia intensywności 
wiedzy w działalnościach usługowych. W poglądowy sposób przedstawił to J. Hauknes (1994, 
1996) (ryc. 2). Ze względu na stopień intensywności postępu technologicznego i innowacyjność, za 
wewnętrznie zróżnicowane, uznał działalności związane nie tyle z przemysłem komputerowym, co 
„produkcją” oprogramowania komputerowego, w przypadku którego silnie widoczna jest segmen–
tacja zarówno rynku producentów (provider), jak i konsumentów. Równocześnie zagadnienie to 
dotyczy elementu pośrednictwa (procuror) w dostarczeniu usługi do konsumenta.  
 Poza wspomnianym oprogramowaniem komputerowym, do różnicujących się rodzajów 
działalności należą działalności związane z szeroko rozumiana komunikacją, na którą składają się 
telekomunikacja i transport. W tej dwuwymiarowej klasyfikacji działalności usługowych, ze 
względu na zaangażowanie wiedzy w proces tworzenia i dystrybucji, tylko pozornie brak jest jej 
konsumenta. Chodzi tutaj o podział odbiorców usług na indywidualnych i zinstytucjonalizowa–
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nych. Trudno jest tutaj w jednoznaczny sposób wskazać, który z czynników jest pierwotny – 
wiedza czy usługobiorca. Tym samym, w prezentowanym podejściu, do głosu dochodzi stopień 
standaryzacji (indywidualizacji) wyniku działalności usługowej. Tym samym klient indywidualny 
„masowy”, będący odbiorcą wysoce zunifikowanej usługi znajduje się na początku linii 
oznaczającej różnicowanie się danego rodzaju działalności. Właśnie rynek oprogramowania, jej 
zróżnicowanie asortyme towe i klient docelowy, bardzo dobrze obrazuje tę sytuację.  n

usługi porządkowe

usługi osobiste

transport

telekomunikacja

usługi
medyczne
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prawne
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Ryc. 2. Intensywność wiedzy w działalnościach usługowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie J., Hauknes (1994, 1996) 

 
 Skomplikowaną i wieloaspektową interpretację zróżnicowania działalności usługowych na 
skali zaangażowania w nią wiedzy, dobrze oddaje w dalszym ciągu nierozstrzygnięte, rozumienie 
tego pojęcia. Jakkolwiek rola i znaczenie wiedzy w działalnościach usługowych jest 
niepodważalna, intuicyjnie wyczuwalna, to jednak trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Nie 
mniejsze problemy dotyczą zagadnienia jej pomiaru (por. Hauknes J., 1996). Przeważnie 
przypisywana jest jej integrująca rola wraz z odzwierciedlaniem specyfiki poszczególnych 
rodzajów działalności. Rozumiana może ona być (intensywność wiedzy) przez pryzmat kombinacji 
trzech czynników, a mianowicie: nowoczesnych technicznych środków „wyposażenia”, personelu 
oraz efektów prac badawczo–rozwojowych (B+R). Na poziomie mikro, natomiast może być 
rozumiana, jako relacje zachodzące w chwili transakcji – świadczenia – pomiędzy usługodawcą, 
a usługobiorcą, lub pośrednikiem w jej świadczeniu. Stąd też omawiana propozycja w zasadzie 
nawiązuje do tego poziomu odniesienia. Jednak zawierając możliwość wieloaspektowego podejścia 
wydaje się, że może, przynajmniej w początkowym stadium badań, być traktowana jako koncepcja 
teoretyczna pozwalająca na „miękkie” podejście do zagadnienia klasyfikacji działalności 
usługowych, która w interpretacji uwzględnia więcej elementów, niż jest dostrzeganych 
w „prostym” schemacie (por. ryc. 2). Warto zaznaczyć, że takie podejście jest zbieżne z modelem 
dystrybucji i zarządzania wiedzą w działalnościach usługowych, ze szczególnym jej uwzględnie–
niem w usługach profesjonalnych (Pedersen M., K., 1999). W koncepcji tej, opierając się na 
przykładzie firmy konsultingowej, zidentyfikowano trzech aktorów pomiędzy którymi dokonuje się 
wymiana wiedzy, na bazie której tworzą się innowacje (ryc. 3). Pomijając w tym układzie 
usługobiorcę (client) i usługodawcę (professional service provider) trzeci element stanowi 
pośrednik. Tym samym można mówić o częściowym „upadku” kolejnego „bastionu”, stanowią–
cego o atrybucie działalności usługowych, jakim jest brak pośrednika pomiędzy fazą wytwarzania, 
a konsumpcji. Wynika to z faktu, że pośrednik ze swoją pośredniczącą rolą może, ale nie musi 
wystąpować. Jednak należy zaznaczyć, że trudno nie doceniać jego roli. Otrzymując od producen–
tów usług informacje o cyklu życia „produktu” i jego szczegółową charakterystykę, a następnie 
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łącząc je z wiedzą o swoich konsumentach, ich oczekiwaniach, pozwala na wypracowanie sobie 
uprzywilejowanej pozycji odnośnie planowania sprzedaży, czy też konieczności wprowadzenia na 
rynek usług dodatkowych. Dobrym przykładem tego typu jest szeroko rozumiane oprogramowanie 
komputerowe.  
 

dane
informacja

wiedza

usługobiorca
(client)

pośrednik
(inter-mediary)

usługodawca
(professional service provider)

 

Ryc. 3. Aktorzy wymiany – przepływu – danych, informacji i wiedzy 
na przykładzie usług profesjonalnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M., K., Pedersen (1999) 
 

 Im bardziej zaawansowane oprogramowanie, tym w większym stopniu widoczna jest 
obecność pośrednika, nie tylko w procesie samej sprzedaży, ale „opieki” nad końcowym 
użytkownikiem. Użytkownik napotykając problem, z użytkowaniem lub rozwiązaniem swojego 
problemu nie pozostaje pozostawiony sam sobie, ale przekazuje go swojemu pośrednikowi, który 
sam bądź z pomocą producenta rozwiązuje go, bądź też przekazuje użytkownikowi informacje, że 
wykorzystując obecne oprogramowanie nie można osiągnąć zamierzonego celu. W oparciu o takie 
informacje dokonują się zmiany oprogramowania. Pojawiają się nowe funkcje, poszerza się jego 
oferta, staje się bardziej atrakcyjne. Pośrednik i producent zyskują dzięki temu „propagatorów” 
swojego produktu – stałych klientów – oraz nowych zachęconych szerszymi możliwościami. 
Dzięki technologiom informacyjnym wymiana informacji, na bazie których tworzą się innowacje, 
dokonuje się „z pominięciem” pośrednika. Dokonuje się tym samym wymiana informacji pomiędzy 
użytkownikiem a producentem albo też między użytkownikami na forach, znajdujących się na 
stronach WWW producenta. Producent „przeglądając” wpisy uzyskuje niebagatelną wiedzę 
o swoich klientach i ich oczekiwaniach. Dzięki temu w kolejnej wersji programu konsument 
otrzymuje produkt, na który czekał. Poza zawartością treściową, niebagatelne znaczenie posiada 
funkcjonalność usługi / produktu, tak zwanego „design” w szerokim tego słowa znaczeniu. Można 
więc powiedzieć, że w coraz większym stopniu, na równi z szeroko rozumianymi „producentami” 
dóbr i usług, jesteśmy po części ich wytwórcami. W coraz większym stopniu praca usługowa staje 
się integralną częścią, składową procesów wytwórczych. Wynika to z obecności wśród usług, 
właśnie usług profesjonalnych, które wcześniej definiowane były i są, jako: usługi otoczenia 
biznesu, usługi dla przedsiębiorstw, producentów i (lub) biznesu. Są one z jednej strony skutkiem, 
a z drugiej przyczyną postępującej konwergencji pomiędzy przemysłem a usługami (ryc. 4). 
 Pomijając, jedynie statystyczny podział, klasyfikacje działalności gospodarczych, mamy do 
czynienia z coraz szerszą sferą usług. W coraz większym stopniu jest to widoczne i znaczące 
w usługach jako całości. Nie ma to już tylko charakteru niepopartych empirycznie stwierdzeń, 
a łączone jest z rosnącym ich znaczeniem w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy (Sundbo J., 
1998; Hauknes 1998; Boden M., Miles I., 2000; Andersen B., i inni, 2000; Metcalfe J., S., Miles I., 
2000; Kukliński A., 2001; Chojnicki Z., Czyż T., 2005 a). Poza tym coraz częściej są one 
identyfikowane jako czynnik decydujący – wpływający – na wielkość i efektywność produkcji 
(Drejer I., 2002). Zaznaczyć przy tym należy, że lata 90–te XX wieku to nie okres pojawienia się 
tego rodzaju usług, ale „tylko” ich dynamiczny rozwój i wzrost znaczenia w usługach jako całości. 
Zostały one zidentyfikowane w połowie lata 60–tych ubiegłego wieku między innymi przez H., I., 
Greenfield (1966 za Drejer I., 2002). Tak jak obecnie były one traktowane jako element pośredni–

 



„Pojęcie i klasyfikacje usług” 65

czący – wkład – w szeroko rozumiany proces produkcji, a nie jako finalna konsumpcja usług. Tym 
samym obejmują czynności zmierzające do rozwiązania problemów i zadań związanych 
z produkcją – przemysłową – organizacją i / lub zarządzaniem przedsiębiorstwem – podmiotem 
gospodarczym. Wymienia się w ich przypadku usługi prawne i finansowe – działalności – 
związane zarządzaniem, administrowaniem, reklamowe, obsługi technicznej itp. Tym samym od 
momentu ich pojawienia się ich zakres treściowy pozostaje „niezmienny” (tab. 19). 
 

PRZEMYSŁ USŁUGI

PRZEMYSŁ USŁUGI

konwergencja sektorów zachodząca w czasie

"czyste" dobra
materialne

"czyste" dobra
materialne

usługi
"czyste"

usługi
"czyste"  

Ryc. 4. Konwergencja pomiędzy przemysłem a usługami 
Źródło: Kastrinos, I., Miles 1995b, I., Miles 1996 za J. Hauknes 1996 s. 154, 

 
Tab. 19. Wybrane klasyfikacje usług otoczenia biznesu (biznesu, producentów) 

– usług profesjonalnych 
Autor Usługi Rodzaje działalności – usług 

Daniels P., W., (1988) (1) bankowość i finanse; (2) ubezpieczenia; (3) transport i komunikacja 

Gillespie A., E., Green 
A., E., (1987) 

(1) banki; (2) inne instytucje finansowe; (3) inne usługi dla biznesu; (4) własność 
prywatna i zarządzanie; (5) reklama i badanie rynku; (6) centralne biura, 
(7) rachunkowość; (8) usługi prawne; (9) prace badawczo – rozwojowe; 
(10) inne usługi profesjonalne i naukowe 

Martinelli F., (1991) 
(1) finanse; (2) ubezpieczenia; (3) organizacja i zarządzanie; (4) badanie rynku, 

reklama; (5) doradztwo finansowe, prawne, technologiczne; (6) zarządzanie 
personalne i dokształcanie  

Brake K, Bremm H., 
J., (1993) 

dl
a 

pr
od

uc
en

tó
w

 

(1) finanse; (2) ubezpieczenia; (3) badanie rynku i opinii publicznej, reklama; 
(4) doradztwo podatkowe; (5) prawo; (6) technologie; (7) kontrola 
gospodarcza; (8) doskonalenie zawodowe  

Greenfield H., I. 
(1966) 

(1) doradztwo prawne; (2) doradztwo techniczne; (3) zarządzanie; (4) marketing 
i reklama; (5) usługi finansowe 

Dicken (1986) 
(1) banki; (2) przedsiębiorstwa kart kredytowych; (3) agencje prawnicze; (4) obsługa 

nieruchomości; (5) ubezpieczenia; (6) firmy transportowe; (7) sieć hoteli 
i agencji turystycznych; (8) wynajem samochodów; (9) reklama 

Wood P., A., (1991) 
(1) zarządzanie finansami (bez banków); (2) agencje prawa gospodarczego; 

(3) handel; (4) reklama, marketing, badanie rynku; (5) doradztwo techniczne 
i profesjonalne; (6) komputerowa analiza danych; (7) rekrutacja personelu 

Uniwersytet 
Portsmouth (1992) 

(1) bankowość i finanse; (2) profesjonalne usługi księgowe, prawnicze, audyt, 
podatki, zarządzanie, doradztwo; (3) wynajem i leasing; (4) marketing, 
reklama, badanie rynku i opinii publicznej; (5) doradztwo techniczne, 
architektoniczne, inżynieryjne, testujące materiały, planowanie miejski, 
badanie i rozwój; (6) usługi komputerowe ; (7) usługi operacyjne – sprzątanie 
ochrona; (8) rekrutacja personelu 

Drejer I., (2002) 
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(1) finanse; (2) ubezpieczenia; (3) obsługa i rynek nieruchomości; (4) prawnicze; (5) 
doradztwo podatkowe; (6); audyt i księgowość (7) gromadzenie 
i przetwarzanie danych; (8) doradztwo techniczne, architektoniczne, 
projektowe; (9); reklama 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Werwicki A., (1998 a), Drejer I., (2002), Kłosowski F., (2006 a) 
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 Pomijając zróżnicowaną liczbę rodzajów działalności, wyróżnionych przez poszczególnych 
autorów, w ramach czy to usług dla biznesu, czy też producentów, zaznaczyć należy, że brak jest 
istotnych różnic treściowych między nimi. Jednak warto zwrócić uwagę, że w przypadku usług dla 
producentów umieszczone zostały usługi dla biznesu (Gillespie A., E., Green A., E., 1987). 
Natomiast w obu grupach usług pojawiły się usługi profesjonalne (Gillespie A., E., Green A., E., 
1987; Wood P., A., 1991). Patrząc na powyższe zestawienie w kontekście nowej taksonomii 
sektoralnej K. Rogozińskiego (2004, por. tab. 12) oraz klasyfikacji usług ze względu na poziom 
rozwoju technologii i stopień zaangażowania wiedzy (Miles I., i inni 1995 a, por. tab. 13) 
większość z nich reprezentuje tak zwane usługi profesjonalne. Oczywiście „trudno” jest uciec od 
ich podziału na tradycyjne i nowe, którego to podstawą jest wykorzystanie szeroko rozumianego 
postępu technologicznego i technicznego oraz stopnia wykorzystania wiedzy. Niezmiennie 
pierwotnymi czynniki leżącymi u podstaw tej grupy usług, są procesy internacjonalizacji oraz 
eksternalizacji działalności usługowych (Klich J., 2008; Liberska B., 2008; Masłowski A., 2008; 
Zimny Z., 2008; Zorska A., 2007, 2008). Jednak w coraz większym stopniu czynnikami decydują–
cym o wzroście znaczenia tej części usług są technologie informacyjne, a w szczególności Internet, 
jako medium ponowoczesne. Tą sytuację bardzo dobrze w dalszym ciągu oddaje ujęcie usług przed 
i po „rewolucji technologicznej” (tab. 20) w dwuwymiarowym ujęciu usługodawca – usługobiorca 
(Miles I., i inni, 1995 a) 
 Wizja wpływu postępu technicznego na zarysowane zmiany, które w zasadzie dotyczą jeśli 
nie sektora, to na pewno w zdecydowanej większości wymienionych przypadków sfery usług, nie 
jest oszałamiająca. Jednakże należy na nią spojrzeć przez pryzmat czasu, kiedy została 
sformułowana. Ówczesny czas, dla wysoko rozwiniętych gospodarek i społeczeństw, był okresem 
narodzin castellowskiego społeczeństwa sieci (Castells M., 1996) z jego galaktyką internetu 
(Castells M., 2003), megatrendów (Naisbitt J., 1997), ultra technologii i ultra styku (Naisbitt J., 
Naisbitt N., Philips D., 2003), a dla naszego kraju dopiero początkiem zapowiedzi zmian. To 
jeszcze czas „przed przed” rewolucją IT. „Początki” usieciowienia społeczeństwa, odchodzenie od 
gospodarowania nastawionego na produkcję i postrzeganie usług związanych z IT, jako istotnej 
składowej gospodarki, będącej jednocześnie efektem i przyczyną zmian.  
 

Tab. 20. Usługi (services innovation) przed i w trakcie trwania rewolucji technologicznej (IT) 
Rodzaj podmiotu działalności usługowej (production type) Usługodawca 

(„odbiorca”) 
(market type) 

przedmiot 
(physical service) 

człowiek 
(person–centered) 

informacja 
(information service) 

okres przed rewolucją IT 

Państwo 
(state) 

 Innowacje wprowadzane przez 
państwo w ochronie zdrowia 
i opiece społecznej, 
szczególnie związane 
z chirurgią i wprowadzaniem 
nowych leków  

Czynności usługowe dużej skali 
w oparciu o pionierskie 
wykorzystanie technologii 
informacyjnych w świadczeniu usług 
administracyjnych 

Pojedynczy 
konsument 
(consumer) 

Usługi zmierzające do 
oszczędzania energii poprzez 
samoobsługę i czasowe 
wykorzystanie urządzeń (myjnie 
samochodowe, garaże, wynajem 
samochodów) 

Niski poziom innowacyjności 
z wyłączeniem „produktów” 
kosmetycznych 
i farmaceutycznych 

Wykorzystani e innowacji jako 
elementu wspomagającego rozwój 
nowych usług związanych szeroko 
rozumianymi mediami, wraz 
z usprawnieneim niektórych 
tradycyjnych usług związanych 
z reklama i informacja 

Zróżnicowany 
odbiorca 
(mixed) 

Samoobsługa, często będąca 
konsekwencją redukcji 
zatrudnienia w takich 
działalnościach jak usługi 
pralnicze, hotelarstwo, handel 
hurtowy i detaliczny  

 Czynności usługowe dużej skali 
w oparciu o usługi sieciowe, których 
podstawa jest pionierskie 
wykorzystanie komputerów. 
Telekomunikacja jest głównym 
źródłem innowacji i motorem zmian,  

Zinstytucjonal
izowany 
odbiorca 

(producer) 

Wyspecjalizowany handel 
hurtowy, dystrybucja 
i składowanie, wykorzystujące 
nowe technologie celem 
wprowadzenia nowych form 
obsługi 

 Ograniczony stopień wykorzystania 
innowacji w usługach profesjonalnych 
i KIBS, z wyłączeniem wysoko 
specjalistycznych usług bazujących na 
wiedzy  
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ciąg dalszy tab. 20 
rewolucja IT 

Państwo 
(state) 

 Użycie inteligentnych kart 
„smart cards” i usług 
telematycznych jako droga do 
„natychmiastowego” 
otrzymania usługi oraz 
kształtowania nowych form 
dostarczania – świadczenia – 
usług otwarte kształcenie – 
open learning – telemedycyna 

Początki „teledemokracji” i sieciowej 
administracji (e–administracja, 
elektroniczny obieg dokumentów) 

Pojedynczy 
konsument 
(consumer) 

Zastosowanie technologii IT w 
dobrach końcowych 
ułatwiających poruszanie się 
i nawigację i komunikację. 
„inteligentne domy – mieszkania 
– zarządzanie zużyciem energii, 
dozór, bezpieczeństwo 

W dalszym cioągu słaba 
podatność na innowacje poza 
„produktami” kosmetycznymi 
i farmaceutykami 

Przyrost konsumentów – 
użytkowników – usług 
elektronicznych 
i telekomunikacyjnych 

Zróżnicowany 
odbiorca 
(mixed) 

Wzrastające wykorzystanie IT dla 
wzrostu samoobsługowych 
działalności usługowych jako 
pomocniczych w usługach 
związanych z między innymi 
komunikacja rozrywką. 
Wykorzystywanie kodów 
kreskowych oraz systemów 
śledzenia i monitorowania 
„przesyłek” 

 Nowe produkty i innowacje na rynku 
usług takie jak: bankomaty 
bankowość elektroniczna  

Telekomunikacja jako źródło innowacji 
(telefonia komórkowa, transfer 
danych) 

Zinstytucjonal
izowany 
odbiorca 

(producer) 

Początki przechodzące w pełną 
automatyzację na przykład 
gospodarki magazynowej. 
Wykorzystanie IT 
w rozwiązaniach logistycznych, 
nawigacji GPS, lokalizacji 
i śledzenia dóbr materialnych 

 Innowacje i procesy im towarzyszące 
w usługach profesjonalnych i KIBS 
związane z wykorzystaniem sieci 
Internet 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Miles I., i inni, 1995 a 
 
 W chwili obecnej gospodarki krajów Europy Zachodniej, Ameryki Północnej wraz 
z najwyżej cywilizacyjnie i gospodarczo rozwiniętymi krajami Azji, w coraz szybszym tempie 
„nasycają się” nowymi rozwiązaniami, zmierzającymi do jeszcze większego uusługowienia ich 
gospodarek. Polskiemu społeczeństwu nie są obce zjawiska, ani nie zaskakują te rozwiązania, które 
są dla innych codziennością. Chociaż zaznaczyć należy, że wszystko już żyje swoim „cyfrowym 
życiem”. W tym miejscu można by wymienić „teledemokrację”. Pewne rozwiązania, tylko ze 
względu na koszt ich zastosowań, nie mogą już w tej chwili być powszechnymi, co nie oznacza, że 
w krótkim czasie tak się nie stanie. Obecnie, w polskiej rzeczywistości gospodarczej i społecznej, 
największy postęp dokonał się w sferze działalności finansowej. Mówiąc największy, mamy na 
myśli to, że praktycznie każdy obywatel się z nim zetknął i wywiera na niego wpływ. Przejawia się 
on w rozwoju rynku kart płatniczych i związanego z nim bezgotówkowego przepływu pieniądza, 
bankowości elektronicznej oraz towarzyszącej jej fizycznej infrastrukturze placówek bankowych 
i elektronicznych punktów poboru pieniądza – bankomatów. Ostatniemu z wymienionych zaga–
dnień zostanie poświęcona większa uwaga w rozdziale VII. 
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