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Streszczenie
Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego wyraĪający siĊ ekspansją nowych
podmiotów oraz coraz wiĊkszą akceptacją zakupów przez Internet sprawia, Īe musi on
sprostaü wyzwaniom wynikającym z uwarunkowaĔ wspóáczesnego rynku. Nie wystarczą juĪ tradycyjne instrumenty marketingowe, takie jak cena, asortyment produktów
czy promocja. Badania wskazują, Īe coraz wiĊksze znaczenie zyskuje logistyczna obsáuga klienta związana z realizacją dostaw produktów. W opracowaniu wskazano na jej
rolĊ w procesie zakupowym w handlu elektronicznym. Zdefiniowano profil e-klienta,
a nastĊpnie na bazie badaĔ empirycznych zarówno wáasnych, jak i innych autorów zaprezentowano postawy klientów odnoszące siĊ do ich oczekiwaĔ odnoĞnie zakupów online.
Sáowa kluczowe: e-commerce, logistyczna obsáuga klienta, e-klient.

Wprowadzenie
Nowa gospodarka zmieniáa oblicze wspóáczesnego biznesu. Wirtualne urzĊdy,
uniwersytety, przedsiĊbiorstwa oferują pakiety e-produktów, które zyskują coraz
wiĊkszą popularnoĞü i akceptacjĊ. W konwencji e-biznesu na szczególną uwagĊ
zasáuguje dynamiczny rozwój handlu elektronicznego. Podobnie jak handel stacjonarny musi on sprostaü wymogom wspóáczesnego rynku, a przede wszystkim klientów, których doĞwiadczenia prowokują do stawiania coraz wiĊkszych wymagaĔ
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i oczekiwaĔ. RównoczeĞnie handel elektroniczny, dziaáając w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, musi znaleĨü sposoby oddziaáywania na klientów adekwatne do
specyfiki jego funkcjonowania. Dla klientów coraz wiĊksze znaczenie ma wartoĞü
oferty definiowana przez komfort związany z obsáugą logistyczną, począwszy od
zamówienia, do jego realizacji w postaci dostarczenia produktów. Nie jest to zadanie áatwe, bowiem potrzeby logistyczne pozostają w Ğcisáym związku z róĪnorodnoĞcią produktów oraz klientów, co przekáada siĊ na koniecznoĞü duĪej elastycznoĞci
i skutecznoĞci dziaáania oraz kreowania image sklepu internetowego.
Celem referatu jest wskazanie, iĪ sprawnoĞü logistyczna obsáugi klienta stanowi istotny czynnik determinujący akceptacjĊ zakupów w handlu elektronicznym.
Ocena dokonana zostanie na bazie opinii i oczekiwaĔ klientów.
PodstawĊ Ĩródáową opracowania stanowi dostĊpna literatura przedmiotu, Ĩródáa wtórne oraz badania empiryczne dotyczące logistycznej obsáugi klienta zrealizowane w 2013 roku wĞród 419 respondentów, a w roku 2014 wĞród 104 klientów.
Badania przeprowadzono metodą ankiety internetowej w oparciu o kwestionariusz
w wersji elektronicznej umieszczony na portalach spoáecznoĞciowych: nk.pl i facebook.com. Kryterium przystąpienia do badaĔ byáo dokonywanie zakupów w handlu
elektronicznym. Dobór miaá charakter przypadkowy, a zatem zrealizowane studia
nie mają charakteru uogólniającego, ale stanowią ilustracjĊ badanego problemu2.
Wykorzystano studia empiryczne Gemius przeprowadzone w 2014 roku przy pomocy dynamicznych ankiet CAWI (Computer-Assisted Web Interview) losowo
emitowanych na witrynach o áącznym zasiĊgu pokrywającym ponad 90% polskich
internautów. Analizie poddane zostaáy wywiady pochodzące od 1500 internautów
w wieku 15 i wiĊcej lat, a ich celem badania byáo poznanie postaw, zwyczajów
i motywacji związanych z kupowaniem online (www.ecommercepolska.pl).

1. Handel elektroniczny w Polsce – skáonnoĞü do zakupów online
Handel internetowy w Polsce rozwija siĊ niesáychanie dynamicznie. Polscy
konsumenci w coraz wiĊkszym stopniu dokonują zakupów juĪ nie tylko przez Internet, ale przez urządzenia mobilne, które peánią rolĊ uzupeániającą dla zakupów
internetowych3. Są one synonimem nowoczesnoĞci i gotowoĞci do uczestnictwa
w wirtualnym Ğwiecie. Owa skáonnoĞü Polaków do akceptacji zakupów online powoduje, Īe Polska znajduje siĊ w czoáówce krajów w Europie ĝrodkowo-Wschodniej pod wzglĊdem nie tylko liczby kupujących, ale zainteresowanych
zakupami w sieci. Z badaĔ Gemius wynika, Īe wĞród krajów Europy ĝrodkowo2
Badania przeprowadzone przez D. Zając i M. GáowalĊ w Katedrze Marketingu pod kierunkiem autorki.
3
Dane na temat udziaáu zakupów za pomocą telefonu są zróĪnicowane, ale wahają siĊ od
3 do 8% (Kawa 2015).
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-Wschodniej w Polsce 80% internautów odwiedziáo strony e-commerce, podczas
gdy w Czechach odsetek ten wynosiá 54%, na Sáowacji 51%, a na WĊgrzech 44%
(www.akcjonariat obywatelski.pl). Ponad 30% Polaków komunikuje o korzystaniu
z handlu online. W Ğwietle danych TNS Polska 43% robi zakupy kilka razy w roku,
25% kilka razy w miesiącu, a 19% raz w miesiącu, 8% raz w roku lub rzadziej, 4%
raz w tygodniu, a 1% nie potrafi okreĞliü (Kawa 2015). Dane te wskazują na duĪą
atrakcyjnoĞü polskiego rynku e-commerce dla ekspansji nowych podmiotów,
zwáaszcza duĪych graczy poszerzających asortyment, oraz rozwoju handlu hybrydowego, a wiĊc uruchamiania sprzedaĪy online przez sklepy stacjonarne, gáównie
sieci handlowe. Trend ten bĊdzie siĊ rozszerzaá, zatem zwiĊkszenie konkurencyjnoĞci wymaga definiowania wartoĞci oczekiwanych przez klienta i doboru instrumentów odziaáywania adekwatnych do oczekiwaĔ.
Udziaá e-commerce w ogólnych obrotach handlu detalicznego wynosi 3,8%
(www.ecommercepolska.pl) przy Ğredniej europejskiej 7,5%. Od lat liderem na
rynku europejskim w sprzedaĪy online jest Wielka Brytania z udziaáem 12,7%,
dalej Niemcy – 10% i Szwajcaria – 9,9%. W krajach UE kupujący online stanowią
najwiĊkszy odsetek uĪytkowników sieci. Na czele znajdują siĊ: Wielka Brytania
(82%), Dania i Szwecja (79%), Niemcy (77%), a Polska 47%. Na koĔcu rankingu
znajdują siĊ Rumunia (11%) i Buágaria (17%) (http://mensis.pl). Badania wskazują,
Īe pozytywne trendy rozwoju rynku siĊ utrzymają, a zakupowy boom dopiero bĊdzie miaá miejsce.
Polski handel internetowy jest bardzo rozdrobniony, bowiem 85% sklepów to
firmy mikro i maáe, dla których e-sprzedaĪ stanowi dodatkowe Ĩródáo generowania
zysku. Rotacja na rynku jest bardzo duĪa, wiele firm nie radzi sobie z konkurencją,
ale kaĪdego roku powstaje kilka tysiĊcy nowych. Ich szansa rynkowej egzystencji
zaleĪy od przyjĊcia proklienckiej orientacji, zaoferowania korzyĞci lepszych, niĪ
czyni to konkurencja. JuĪ wiele e-sklepów przeprowadza regularne badania poziomu satysfakcji po dokonaniu zakupu. NaleĪy to odczytaü jako wyraz zabiegów
o klienta. Dobrze by byáo, gdyby badania takie miaáy miejsce w fazie przedtransakcyjnej, aby moĪna byáo wczeĞniej zareagowaü na oczekiwane przez klientów korzyĞci. Tymczasem, jak wykazaáy badania przeprowadzone przez D. Zając, polskie
sklepy elektroniczne nie dostrzegają korzyĞci, jakie moĪna odnieĞü z obserwacji
rynku. Co piąty sklep zadeklarowaá, Īe nie prowadzi analiz odnoszących siĊ do
powtarzalnoĞci zakupów przez klientów, 40% ankietowanych klientów stwierdziáo,
Īe nie otrzymaáo od oferenta odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące zakupu, a 65% respondentów oceniáo, iĪ czas oczekiwania na odpowiedĨ byá bardzo
dáugi4. Takie zachowanie skutkuje utratą potencjalnych klientów i ich przejĞciem do
konkurencji. Zatem szybkoĞü reakcji e-sklepów moĪe byü skuteczną bronią w walce
konkurencyjnej.

4

Badania zostaáy zrealizowane w 2013 roku wĞród 129 sklepów internetowych.
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2. Profil e-konsumenta
Wspóáczesny konsument, zwany Nowym Konsumentem, charakteryzuje siĊ
wieloma cechami. Przede wszystkim jest dobrze poinformowany, mobilny i wyedukowany. Poszukuje okazji, gdyĪ jest wraĪliwy cenowo, pragnie sam w coraz
wiĊkszym stopniu decydowaü o tym, co i gdzie kupuje. Podlega cyfryzacji, nie
rozdzielając swojego Īycia na off- i online. Zmiany w zachowaniach konsumentów
przyczyniáy siĊ do powstania zupeánie nowego podmiotu rynku zwanego ekonsumentem.
Z badaĔ wáasnych oraz Gemius wynika, Īe zakupy przez Internet robi 46%
caáej populacji internautów. Są to w duĪej mierze ludzie máodzi, dobrze wyksztaáceni, z wiĊkszych miast oraz bĊdący w relatywnie dobrej sytuacji materialnej.
WĞród osób do 34. roku Īycia aĪ 68% twierdzi, Īe w ciągu ostatniego póárocza
dokonaáo zakupów w sieci, dla osób w wieku 35–54 lata odsetek ten wynosi 42%,
a dla osób w wieku powyĪej 55 lat – tylko 14%. Wysoki poziom wyksztaácenia
sprzyja robieniu zakupów w sieci – Internet wybiera 68% osób z wyĪszym wyksztaáceniem i tylko 20% z wyksztaáceniem podstawowym (Bednarowska, JĊdruszek 2013). Fakt, Īe uczestnikiem gry na rynku e-commerce jest nabywca generacji
Y, którego zachowania są zdeterminowane rewolucją technologiczną, ma znaczenie
w doborze obecnie i w przyszáoĞci narzĊdzi marketingowych wykorzystywanych
przez firmy5. Jak wykazaáy badania, 70% nabywców generacji Y ceni sobie wygodĊ, dalej styl (68%), rekomendacje rówieĞników (65%), dostĊpnoĞü (64%), a cenĊ
zaledwie 28% (Kozielski 2013, s. 158). Nie moĪna równieĪ nie doceniaü waĪnych
dla handlu internetowego osób z pokolenia czterdziesto- i piĊüdziesiĊciolatków
okreĞlanych jako pokolenie X, którzy równieĪ bezproblemowo poruszają siĊ
w Ğwiecie nowoczesnych technologii i aktywnie z nich korzystają. WiĊkszoĞü dostĊpnych badaĔ potwierdza fakt, Īe nabywcy z generacji X kierują siĊ gáównie ceną,
jakoĞcią, czasem dostĊpnoĞcią produktów (Kozielski 2013, s. 158). Warto zatem
wziąü pod uwagĊ te opinie w ksztaátowaniu strategii marketingowej i róĪnicowaniu
sposobów oddziaáywania w zaleĪnoĞci od grup odbiorców. Definiują oni bowiem
wáasne korzyĞci, a ponadto e-konsument ma uáatwiony proces decyzyjny skáadający
siĊ z identyfikacji potrzeb, a nastĊpnie zdobycia informacji, poszukiwania alternatywnych sposobów zaspokojenia potrzeb, dokonania zakupów, odpowiadania na
pytania i rozwiązywania problemów. ZnajomoĞü postaw i zachowaĔ e-klientów jest
warunkiem sine qua non dostosowania siĊ podmiotów na rynku e-commerce,
a takĪe zastosowania instrumentów tworzących wartoĞü dostosowaną do cech klientów.

5

Do grupy generacji Y zalicza siĊ osoby urodzone w latach 1980–1996, czasem wiek ten
jest zaniĪony do lat 16–24 (Kozielski 2013, s. 158).
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3. Logistyczna obsáuga klienta w kontekĞcie literaturowym
Badania wykazują, iĪ e-konsumenci oceniają zakupy internetowe jako wygodne i áatwe, ale teĪ otwarcie przyznają, Īe o wyborze decyduje cena oraz atrakcyjnoĞü oferty. O ile do pierwszej transakcji w danym sklepie dochodzi czĊsto po
sprawdzeniu jego wiarygodnoĞci, to jej ponowienie bazuje juĪ na pozytywnych
doĞwiadczeniach oraz jeszcze lepszej ofercie.
Poszukując odpowiednich produktów, kupujący online wspierają siĊ przede
wszystkim informacjami znalezionymi w wynikach wyszukiwarek, na stronach
sklepów oraz aukcjach internetowych (www.gemius.pl/raportecommerce ). Jednak
jak wczeĞniej podkreĞlono, konsument siĊ zmienia, oczekuje wiĊkszej wartoĞci. Jej
Ĩródeá poszukuje w rozwiązaniach logistycznych związanych z obsáugą klienta, co
stawia wyzwania wirtualnym sprzedawcom. Logistyczna obsáuga klienta moĪe staü
siĊ istotnym czynnikiem odróĪniającym ofertĊ przedsiĊbiorstwa od konkurencji,
przyczynia siĊ bowiem do kreowania dodatkowych wartoĞci, tworząc tym samym
przewagĊ konkurencyjną. Nie jest áatwo zdefiniowaü obsáugĊ klienta. NajczĊĞciej w
literaturze ujmuje siĊ ją jako dziaáania lub grupy czynnoĞci, które muszą mieü miejsce podczas realizacji zamówienia lub są powiązane z dostawą; jako oferowane i
dotrzymywane poziomy obsáugi zgodne z przyjĊtymi normami i standardami, i
wreszcie jako filozofiĊ zarządzania, która ma na celu zapewnienie pozycji konkurencyjnej na rynku (Bardi, Coyle, Langley Jr. 1996, s. 113).
Zaprezentowane podejĞcie pozwala na okreĞlenie logistycznej obsáugi klienta
w postaci zdolnoĞci bądĨ umiejĊtnoĞci sprostania wymaganiom i oczekiwaniom
nabywców w zakresie czasu i miejsca dostaw, pewnoĞci, komunikacji i wygody
(Kempny 2001, s. 19–24). Definicja ta jest w peáni adekwatna dla handlu internetowego, bowiem od respektowania standardów logistycznych zaleĪy sukces
wszystkich etapów procesu zakupu w sieci. Na logistyczną obsáugĊ klientów handlu
internetowego skáada siĊ: czas realizacji zamówienia, niezawodnoĞü obsáugi, elastycznoĞü oraz kompleksowoĞü dostaw, dostĊpnoĞü zapasu, staáy i nieskomplikowany sposób pozyskiwania informacji, áatwoĞü záoĪenia zamówienia przez klienta
i prostota dokumentacji, dogodne terminy páatnoĞci oraz jakoĞü opakowania, mająca szczególne znaczenie w transporcie i magazynowaniu. Wymienione elementy
wystĊpują w róĪnych fazach logistycznej obsáugi klienta: przedtransakcyjnej, transakcyjnej i potransakcyjnej. Tworzą i zwiĊkszają wartoĞü dla klienta, wykazując tym
samym silny związek z jego Īyczeniami i preferencjami (Blaik, Matwiejczuk 2008,
s. 26). ChociaĪ pierwsza faza nie stanowi differentia specifica dziaáalnoĞci logistycznej, to jednak decyduje o powodzeniu biznesu. Ma na celu wypracowanie
jasnych procedur i standardów obsáugi i zakomunikowanie ich odbiorcom. Jest to
waĪne, poniewaĪ unika siĊ nierealnych oczekiwaĔ ze strony klientów. Istotne jest
opracowanie mierników efektywnoĞci obsáugi oraz przeprowadzenie szkoleĔ zapewniających jakoĞü obsáugi. Faza transakcyjna bezpoĞrednio dotyczy logistycznej
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obsáugi klienta. W handlu elektronicznym skáadają siĊ na nią: czas dostawy i záoĪenia zamówienia wraz z ich przetworzeniem, operacje manipulacyjne (kompletacja,
selekcja, zaáadunek na Ğrodki transportu), czas wysáania i realizacji zamówienia.
Elementy te mają szczególny wpáyw na ocenĊ logistycznej obsáugi przez klienta,
stąd koniecznoĞü monitorowania procesu oraz reakcji na wystąpienie niepoĪądanych zjawisk. W fazie potransakcyjnej, mającej wymiar bardziej marketingowy niĪ
logistyczny, oferuje siĊ nabywcom usáugi, np. dowóz czĊĞci zamiennych, które dla
wspóáczesnej dziaáalnoĞci logistycznej mają takie samo znaczenie jak elementy
transakcyjne.

4. Logistyczna obsáuga klientów jako przesáanka dokonywania zakupów
online w Ğwietle badaĔ
Badania odnoszące siĊ do logistycznej obsáugi klienta czytelnie wpisują siĊ
w nurt prac badawczych dotyczących funkcjonowania handlu elektronicznego.
Z badaĔ wyraĨnie wynika, Īe aspekty logistyczne stają siĊ aktualnie waĪnym czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej. Opinie na ten temat pochodzą od samych
klientów komunikujących swoje oczekiwania, jak i od podmiotów dziaáających na
rynku e-commerce. Przyczyny dokonywania zakupów w e-handlu są powszechnie
znane. WaĪne jest jednak motywowanie do zwiĊkszenia ich czĊstotliwoĞci. Z badaĔ
Gemius wynika, iĪ moĪna ją uzyskaü miĊdzy innymi poprzez niĪsze koszty dostawy, niĪsze ceny, szybką obsáugĊ. Badania wáasne wykazaáy, Īe nadal ceny są podstawowym instrumentem oddziaáywania na decyzje nabywcze (70,2% respondentów), podczas gdy terminowoĞü realizacji zamówieĔ uzyskaáa wynik 59,6%, serwis
i obsáuga klienta – 39,4%, áatwoĞü dokonywania zwrotów i reklamacji – 38,5%,
koszty dostawy – 27,9%. Z kolei badania przeprowadzone przez P. de Pourbaix na
próbie 150 studentów w Warszawie pokazują, Īe motywem zakupu online jest dostawa do domu (78%), oszczĊdnoĞü czasu (74%), duĪy wybór produktów (71%),
moĪliwoĞü záoĪenia zamówienia o kaĪdej porze (72%), konkurencyjne ceny (71%),
bezpieczna dostawa (41%) (Pourbaix 2013, s. 178). Wyniki badaĔ nie są zaskakujące, a odmiennoĞci w ocenach wynikają z róĪnej próby badawczej i zakresu merytorycznego prowadzonych studiów.
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Rys. 1. Determinanty zwiĊkszenia czĊstotliwoĞci zakupów online (dane w %)
ħródáo: www.gemius.pl/raportecommerce.

Badania wáasne, które dotyczyáy wyáącznie logistycznej obsáugi klienta, potwierdzają, Īe dla klientów sklepów internetowych w 89% podstawowe znaczenie
decyzyjne ma informacja o dostĊpnoĞci produktu. W dalszej kolejnoĞci uplasowaáy
siĊ: warunki zwrotów i reklamacji, opinie innych klientów o produkcie, koszt i czas
dostawy. MoĪna wiĊc stwierdziü, Īe tradycyjne dla handlu elektronicznego instrumenty oddziaáywania w postaci promocji, róĪnicowania produktów, wyĪszej ich
jakoĞci powodują mniejszą wraĪliwoĞü klientów, a kryterium decyzyjnym zakupu
stają siĊ aspekty logistyczne.
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Rys. 2. Oczekiwane korzyĞci klientów e-sklepów
ħródáo: IwiĔska-Knop, Zając 2014.

JednoczeĞnie klienci sklepów internetowych dostrzegają problemy związane
z nabyciem produktu mimo znacznych usprawnieĔ w logistycznej obsáudze klienta.
Są nimi wysokie koszty dostawy oraz dáugi czas oczekiwania na produkt. Na
dalszych miejscach uplasowaáy siĊ: trudnoĞü ze znalezieniem poszukiwanego produktu, otrzymanie produktu niespeániającego oczekiwaĔ oraz niewáaĞciwa obsáuga
klienta.
Z rysunku 3 jasno jednak wynika, Īe istotną rolĊ w e-handlu odgrywa dostawa, z którą to wiąĪą siĊ dwa najczĊĞciej wskazywane przez kupujących w Internecie problemy. Z perspektywy oferentów waĪny jest tutaj Ğwiadomy wybór nie tylko
partnera logistycznego, któremu zleca siĊ dostarczenie przesyáek, ale takĪe portfolio
oferowanych usáug, obejmujące przesyáki efektywne zarówno pod wzglĊdem kosztów, jak i czasu dostawy. CzĊĞü respondentów wskazuje na rzetelną informacjĊ
o formie i warunkach dostawy oraz moĪliwoĞciach ewentualnego zwrotu, co ma
szczególne znaczenie w przypadku niemoĪnoĞci obejrzenia produktu przed zakupem. Pozytywne byáoby informowanie kupujących o najwaĪniejszych zmianach
statusu przesyáki, jej kompletacji oraz przewidywanym czasie dostarczenia. Z badaĔ
wáasnych wynika, iĪ Ğredni czas, jaki upáywa od momentu wpáyniĊcia zamówienia
do sklepu do momentu nadania paczki, to 42 godziny, czyli tyle trwa wewnĊtrzny
proces przygotowania przesyáki przez obsáugĊ sklepu internetowego. Dwa na trzy
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sklepy deklarują, Īe czas ten wynosi mniej niĪ 24 godziny, 17% nadaje przesyákĊ
w ciągu 48 godzin, natomiast w przypadku 14% obsáuga potrzebuje ponad dwóch
dni, by wysáaü zamówiony towar do klienta. Okazuje siĊ jednakĪe, Īe klienci nie
zgáaszają wiĊkszych zastrzeĪeĔ co do ram czasowych wywiązywania siĊ z zobowiązaĔ i wykazują umiarkowaną satysfakcjĊ (95% klientów jest zadowolonych
z czasu oczekiwania na dostarczenie paczki). MoĪna zatem uznaü, Īe organizacja
dostaw sklepów internetowych jest atutem ich funkcjonowania i dobrze rokuje odnoĞnie dostarczanej wartoĞci (IwiĔska-Knop, Zając 2014).

Rys. 3. Problemy dokonywania zakupów przez Internet (dane w %)
ħródáo: www.gemius.pl/raportecommerce.

Podsumowanie
Zaprezentowane rozwaĪania stanowią jedynie fragment szerokiego spektrum
zagadnieĔ dotyczących logistycznych uwarunkowaĔ funkcjonowania handlu elektronicznego. Badania potwierdzają, Īe wzrastają oczekiwania i wymagania klientów wzglĊdem czasu i sposobu dostarczania produktów. Satysfakcja klientów
z dokonywanych zakupów jest wiĊc pochodną wysokiej skutecznoĞci dziaáaĔ
w zakresie organizacji procesu logistycznego. Wymaga to od podmiotów na rynku e-commerce podejmowania innowacyjnych dziaáaĔ tworzących wartoĞü dla
klienta. Konieczne jest prowadzenie badaĔ i obserwacji potrzeb i oczekiwaĔ
klientów oraz ciągáe monitorowanie kierunków ich zmian, aby poprzez zdolnoĞci
dostosowawcze budowaü wáasną przewagĊ konkurencyjną.
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LOGISTICS OF CUSTOMER SERVICE
AS THE CONDITION OF ACCEPTANCE FOR E-COMMERCE

Summary
Dynamic development of e-commerce, which can be observed based on the expansion of new entrants and growing acceptance of internet purchases is confronted
with modern market conditions. Traditional marketing instrument, such as price, product offerings or promotion do not suffice. Research points out to the increasing role of
logistics in customer service – how the goods actually get delivered to the customer.
The article emphasises the role of logistics in the internet sales process. E-client has
been defined, based on empirical studies as well as studies of other authors. Based on
the above, clients attitudes and expectations towards online shopping have been presented.
Keywords: e-commerce, logistic of customer service, e-client.
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