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Streszczenie

Handel zaliczany jest do działalności usługowej, dlatego w niniejszym artykule dokonano 
weryfikacji wpisywania się handlu internetowego w znane klasyfikacje usług. Ponadto 
opracowano i opisano współczesny proces świadczenia usługi handlowej on-line, co 
stanowi niezbędne, wynikające z ewolucji tej formy handlu, uzupełnienie dotychczas 
prezentowanych schematów świadczenia sprzedaży za pośrednictwem internetu. Celem 
badań prowadzonych na podstawie krytycznej analizy literatury była konceptualizacja 
pojęcia usługi handlowej on-line oraz uporządkowanie i uzupełnienie istniejącego stanu 
wiedzy teoretycznej w tym zakresie.

Słowa kluczowe: handel internetowy, usługa handlowa on-line, proces usługi handlowej 
on-line

Wprowadzenie 

Handel internetowy, od lat powszechnie znany i coraz popularniejszy sposób pro-
wadzenia sprzedaży, stanowi także przedmiot zainteresowania w opracowaniach 
naukowych, zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Pojęcie handlu w odnie-
sieniu do działalności usługowej jednakże w dalszym ciągu wymaga doprecyzowa-
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nia. Sprowadzanie handlu internetowego jedynie do transakcji wymiany zawieranej 
z użyciem internetu jest zbyt dużym uproszczeniem. W istocie handel internetowy 
powinien być współcześnie rozpatrywany w kategoriach usługi handlowej on-line. 
Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy związanej 
z tą kategorią usług oraz konceptualizacja pojęcia usługi handlowej on-line.

1. Istota usług

Usługi są różnorodnie określane. Definicje tzw. negatywne wskazują na to, że do 
zbioru usług można zaliczyć wszystko to, co nie spełnia celowościowego kryterium 
wytwarzania dóbr materialnych. Definicje tzw. pozytywne utożsamiają usługę z po-
tencjałem, procesem lub wynikiem. Istotę usług Tadeusz Kotarbiński sprowadzał do 
czynności pomocniczych dla kogoś innego niż sam wykonawca oraz działania czy-
niącego zadość czyjejś istotnej potrzebie. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketin-
gu definiowało usługi jako aktywności, korzyści lub satysfakcję, które są oferowane 
na sprzedaż bądź dostarczane w powiązaniu ze sprzedażą innych towarów. Klient 
nie chce lub nie może wykonać tych czynności osobiście. Usługi, według Christia-
na Grönroosa, to działania lub grupa działań o mniej lub bardziej niematerialnej 
naturze, bez przeniesienia własności, które zwykle mają miejsce podczas interakcji 
między klientem a przedstawicielem usługodawcy albo jego fizycznym otoczeniem 
czy systemem. Usługi są dostarczane jako rozwiązanie problemów klienta. Bywają, 
między innymi, dzielone na kategorie: „pomóż mi”, „zrób to za mnie” oraz „dodaj 
mi wartość do tego”. Usługi stanowią czynności zaliczane do kategorii społecznie 
użytecznych – są to zatem wszelkie czynności zawierające w sobie element niema-
terialności, oferowane usługobiorcy (indywidualnemu lub instytucjonalnemu) przez 
usługodawcę, wykonywane w celu zaspokojenia potrzeb (poprzez dostarczenie 
określonych korzyści) – w sposób tradycyjny lub wirtualny (por. Rudawska, 2009, 
s. 11–13; Daszkowska, 1998, s. 9–17; Dąbrowska 2008, s. 11–21).

2. Handel internetowy w klasyfikacjach usług

Handel (także internetowy), w znaczeniu działalności usługowej, występuje w róż-
nych definicjach, klasyfikacjach oraz systematykach usług. Świadczenia w zakresie 
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sprzedaży, transportu i opakowania, można zaliczyć do grupy tak zwanych usług 
„obsługi nabywcy” (Dąbrowska, 2008, s. 20). Przyjmując za kryterium podziału 
tych usług rodzaj potrzeb gospodarstwa domowego zaspokajanych przez daną 
usługę, wymienia się świadczenia zaspokajające potrzeby więzi z otoczeniem, do 
których zaliczone zostały, między innymi usługi handlowe. Z uwagi na charakter 
potrzeb i ich rozwój, wyodrębnia się tak zwane usługi komplementarne (zapotrze-
bowanie na nie wzrasta wraz ze wzrostem skali produkcji materialnej), w których 
uwzględniony jest obrót towarowy (Dąbrowska, 2008, s. 30–31). Biorąc pod uwagę 
fakt, iż efekt działalności handlowej jest płatny, to usługi tego rodzaju są zalicza-
ne do rynkowych. Tradycyjne usługi handlowe zaliczane są także do klasycznych, 
czyli takich, które koordynują procesy gospodarcze, wytwarzania i przemieszcza-
nia. Światowa Organizacja Handlu (WTO) sklasyfikowała działalność handlową 
w usługach o charakterze dystrybucyjnym. Ciekawą klasyfikacją usług jest ta ba-
zująca na kryterium intensywności wiedzy, jaka musi zostać zaangażowana, czy 
też jest potrzebna, w procesie świadczenia usługi. Podział usług, według tego kry-
terium, można wiązać z postępem naukowym i technologicznym. W tej klasyfika-
cji usługi handlowe są uplasowane wśród usług o niskim nasyceniu wiedzą (LIKS, 
ang. less knowledge-intensive services) (Ilnicki, 2009, s. 37–38, 42–44). James 
A. Fitzimmons i Mona J. Fitzimmons w matrycy procesu usługowego skategory-
zowali handel detaliczny wśród usług o charakterze masowym, czyli takich, które 
cechują się wysokim poziomem nakładu pracy w procesie świadczenia usługi oraz 
niskim poziomem interakcji i dostosowania do potrzeb klienta (Dobski, 2012, s. 72). 

Można w tym miejscu stwierdzić, że handel lokowany jest pośród usług o cha-
rakterze tradycyjnym. Handel internetowy jednak, z uwagi na wykorzystanie tech-
nologii informatyczno-telekomunikacyjnych, można umiejscowić bliżej usług, któ-
re można określić jako „nowe”. Usługi handlowe, realizowane z wykorzystaniem 
internetu, znajdują się zatem w opozycji wobec klasyfikowania ich jako świadczeń 
o niskim nasyceniu wiedzą oraz usług o charakterze masowym. Tu, raczej, ade-
kwatne byłoby traktowanie tych usług jako absorbujących wiedzę i takich, które 
charakteryzują się wysokim poziomem interakcji i dostosowania się do potrzeb 
klienta. Można spuentować zatem, że istniejące klasyfikacje usług, nie do końca 
uwzględniają specyfikę handlu internetowego.

Handel internetowy zaliczany bywa do e-usług, ale choć wykorzystuje techno-
logie ICT, nie jest typową e-usługą zdefiniowaną w wielu dyrektywach unijnych 
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(np. Dyrektywie 2006/112/WE, 2015/1535/WE, 98/34/WE, 98/48/WE, Rozporządze-
niu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011) jako usługa świadczona za pomocą inter-
netu lub sieci elektronicznej, której świadczenie – ze względu na jej charakter – jest 
zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a wyko-
nanie e-usługi, bez wykorzystania technologii informacyjnej, jest niemożliwe. 

Także i polskie prawodawstwo, w efekcie transpozycji dyrektyw unijnych, defi-
niuje świadczenie usługi drogą elektroniczną jako wykonanie usługi świadczonej 
bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na in-
dywidualne żądanie usługobiorcy. Jest ona przesyłana i otrzymywana za pomocą 
urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i prze-
chowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana 
za pomocą sieci telekomunikacyjnej (Ustawa, 2002). 

Ze sformułowań e-usługi zawartych w aktach prawnych, jednoznacznie można 
wysnuć wniosek, że tylko obrót dobrami elektronicznymi, możliwymi do pobrania 
bezpośrednio z sieci internetowej, zdaje się w pełni spełniać tę definicję1. Tam, gdzie 
następuje fizyczny przepływ dóbr i wymagany jest udział człowieka (np. pakowa-
nie, dostawa) znamiona e-usługi nie są spełnione. Jednakże nie brakuje poglądów, 
że e-usługa może być częściowo lub całkowicie zautomatyzowana przez technologię 
informacyjną (por. MRR, 2013). Ujmowanie handlu internetowego w kategoriach 
e-usług może zatem wzbudzać wątpliwości. 

Kompromisowe podejście do zakresu terminologicznego e-usług zaproponował 
M. Sikorski (2008, s. 17), według którego: 

1. Termin e-usługi powinien być zarezerwowany dla opisania branżowych 
kategorii usług świadczonych drogą elektroniczną (np. e-handel, e-administracja, 
e-bankowość)2 – w tym kontekście handel internetowy jest e-usługą.
2. Termin usługi on-line powinien odnosić się do konkretnych, wyodręb-
nionych usług świadczonych faktycznie na odległość poprzez internet lub sieci 
teleinformatyczne, biorąc pod uwagę aspekty techniczno-funkcjonalne, projekto-

1 W załącznikach do dyrektyw: 98/34/WE, późniejszej 98/48/WE, a także 2006/112/WE, stwier-
dzono wprost, że e-usługi nie obejmują towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamó-
wienia odbywają się elektronicznie. Dotyczy to: płyt CD, DVD i innych nośników fizycznych (w tym 
z muzyką, grami itp.), materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety lub czasopisma. 
Współcześnie zapis ten można uznać za dyskusyjny (por. Sikorski, 2012, s. 19).
2 Podejście to znajduje zastosowanie w literaturze (por. Dąbrowska, Janoś-Kresło, Wódkowski 
2009, s. 69–77; Dąbrowska, Janoś-Kresło 2010, s. 8–9, 105–124; Szopiński 2012, s. 79–86).
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we i użytkowe – w tym kontekście można mówić o np. usługach hostingowych, 
produktach cyfrowych, reklamie internetowej itp. 
Handel internetowy dostrzec można wyraźnie w systematykach usług i dzia-

łalności gospodarczej. Przykładem enumeratywnego ujęcia usług (polegającego na 
wyliczeniu czynności, rodzajów działalności lub ich grup, tworzących sferę usług), 
jest Polska Klasyfikacja Działalności3. Wyróżniono w niej usługi zarówno handlu 
detalicznego, jak i hurtowego (poświęcona jest im sekcja G, działy od 45 do 47), 
wskazano także na handel realizowany za pośrednictwem internetu (dział 47.9 PKD, 
klasa 47.91, podklasa 47.91.Z – patrz tabela 1).

Tabela 1. Handel internetowy w PKD

Źródło: Polska Klasyfikacja Działalności (2007).

3 PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) umownie hierarchizuje i systematyzuje poszczególne 
rodzaje działalności społeczno-gospodarczej, które realizują podmioty gospodarcze. Obecnie sto-
sowana PKD obowiązuje od 2007 roku. Handel ujęty jest także w PKWiU (Polska Klasyfikacja 
Wyrobów i Usług). Ponadto handel można odnaleźć także w innych systematykach dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, gdzie jest on zaliczony do działalności usługowych – np. EKD (Europejska 
Klasyfikacja Działalności), ISIC (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalno-
ści obowiązująca w ramach ONZ), NACE (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej). 

 

47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią 
sklepową, straganami i targowiskami

47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej i Internet

Podklasa Z:  Sprzedaż detaliczna dowolnego produktu 
przez Internet, prowadzona na aukcjach internetowych
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3. Usługa handlowa on-line

Usługę handlową należy rozumieć jako:
 – sprzedaż asortymentu towarów będącą efektem działalności handlowej, po-
legającej na pośredniczeniu pomiędzy producentami dóbr a ich nabywcami 
(Newmann, Cullen, 2002, s. 270),

 – działanie mające na celu dostarczenie nabywcy wartości dodanej do nabywa-
nego asortymentu (Merrilees, Miller, 2001, s. 379),

 – proces sprzedaży oferty asortymentowej, który stanowi konsekwencję istoty 
działalności handlowej (Dobski, 2012, s. 74; Dobski, 2014, s. 60).

W przypadku usługi handlowej świadczonej za pośrednictwem internetu, przy-
toczone powyżej definicje są w pełni adekwatne. Co do meritum, charakter i sens 
usługi handlowej nie zmienia się, tyle tylko, że jest ona realizowana (w części lub 
całości) poprzez sieć teleinformatyczną. Usługa handlowa jest świadczona w trak-
cie pośredniczenia w obrocie towarowym. Najważniejszym jej elementem są ofe-
rowane na sprzedaż dobra i usługi. Z punktu widzenia nabywców, usługa handlo-
wa pozwala dokonać zakupu dóbr i usług na dogodnych warunkach dotyczących 
miejsca, czasu, płatności, poziomu obsługi itp. Usługę handlową należy postrzegać 
przez pryzmat dodatkowej wartości, jakiej dostarcza klientowi przedsiębiorstwo 
handlowe, w stosunku do towaru, który stanowi przedmiot transakcji. W procesie 
świadczenia usługi handlowej wykorzystuje się elementy zarówno materialne, jak 
i niematerialne. Efektem końcowym usługi handlowej nie są tylko zakupione do-
bra, ale także korzyści, jakie uzyskał nabywca, które w istotny sposób wpływają 
na poziom jego satysfakcji. Usługa handlu detalicznego stwarza przedsiębiorstwom 
możliwości skorzystania z relacji, jakie te podmioty zbudowały z klientami, którzy 
wcześniej korzystali z ich oferty (Dobski, 2012, s. 74–75). 

4. Proces usługi handlowej on-line

Usługę handlową należy postrzegać w kategoriach procesu, gdyż składa się z zesta-
wu czynności (operacji) zmierzających do przetworzenia produktów/usług o niższej 
wartości wejściowej, w produkty/usługi o wyższej wartości wyjściowej dla konsu-
menta (Hammer, Champy, 1996, s. 46). 
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Usługa handlowa on-line to zatem realizowany za pośrednictwem internetu 
proces pośredniczenia między producentem a nabywcą, obejmujący sprzedaż 
oferty asortymentowej i dostarczenie klientowi wartości dodanej. Schemat opi-
sujący proces świadczenia usługi handlowej w Internecie przedstawia rysunek nr 1. 

Rysunek 1. Proces świadczenia usługi handlowej w internecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dobski (2012), s. 75–77.

Przedstawiony powyżej proces świadczenia usługi handlowej w internecie jest 
stosunkowo wąski i mało szczegółowy. Można podjąć próbę rozbudowania składo-
wych usługi handlowej on-line i dodatkowo ukazania jej na tle procesu podejmo-
wania decyzji zakupowych przez konsumenta (patrz tab. 1). Po stronie sprzedawcy 
można wymienić następujące etapy usługi handlowej on-line: przedtransakcyjny, 
transakcyjny, wykonawczy oraz potransakcyjny. W tym czasie klient równolegle 
przechodzi etapy podejmowania procesu decyzyjnego4: uświadomienie potrzeby, 
uruchomienie przeglądarki www, pozyskiwanie informacji, ocena informacji, de-
cyzja zakupu, dokonywanie wyborów dotyczących transakcji, oczekiwanie na reali-
zację zamówienia, konsumpcja/użytkowanie oraz zachowanie po zakupie.

Usługa handlowa on-line rozpoczyna się w momencie umieszczenia przez sprze-
dawcę w przestrzeni internetowej informacji o sprzedawcy internetowym oraz za-
kresie jego działalności (ofercie towarowo-usługowej i sposobie świadczenia usług 

4 Proces decyzji zakupu przyjęto za: Kotler (1994, s. 179), jednak zaproponowano uzupełnienie go 
o dodatkowe etapy.

* Adres e-mail: m.szyda@wpit.am.gdynia.pl  
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sprzedażowych za pośrednictwem internetu). Aby klient znalazł i mógł skorzystać 
z usług danego sprzedawcy internetowego, należy zadbać o budowanie obecności 
i dostępności w sieci. Niezbędnym narzędziem w usłudze handlowej on-line jest 
strona internetowa sklepu. Ważne jest także miejsce witryny zajmowane w wyni-
kach indeksowania wyszukiwarek, obecność sklepu internetowego w porównywar-
kach cenowych, katalogach i forach tematycznych. Aby usługa handlowa on-line 
mogła być realizowana, konieczne są zatem działania z zakresu marketingu inter-
netowego i public relations. W przypadku klienta, usługa handlowa może zacząć się 
w momencie uświadomienia sobie potrzeby zakupu. Następnie klient musi podjąć 
decyzję o tym, że usługę handlową chce zrealizować za pośrednictwem internetu 
i w tym celu uruchamia przeglądarkę internetową (lub inną aplikację), która umoż-
liwia przeglądanie zasobów internetu. Klient poszukuje informacji, zapoznaje się 
z tymi dostarczonymi przez sprzedawcę do sieci www oraz dokonuje oceny ich 
przydatności.

Następnym etapem procesu usługi handlowej on-line, po stronie sprzedawcy 
internetowego, jest zawieranie transakcji. Na tym etapie umożliwia się klientowi 
dokonanie wyboru produktu. Proces realizacji usługi handlowej on-line jest reali-
zowany na bazie takich narzędzi jak: wyszukiwarki wewnętrzne, informacje o pro-
duktach i usługach, wizualizacje oferty, porównywarki oraz kontakt ze sprzedawcą 
w zakresie zgłaszania pytań dotyczących uszczegółowienia oferty. W trakcie zawie-
rania transakcji umożliwia się klientowi złożenie zamówienia – wskazane jest, aby 
zakupu można było dokonać z rejestracją lub bez jej konieczności, by dostępne były 
różne formy płatności i dostawy dogodne dla klienta oraz aby klient mógł dowolnie 
modyfikować koszyk zamówienia. Realizację usługi handlowej on-line wspierają 
także tzw. konfiguratory asortmentu, umożliwiające klientowi współudział w two-
rzeniu oferty i kształtowaniu samej usługi handlowej. W skład usługi handlowej 
on-line mogą wchodzić korzyści (gratisy, bonusy itp.), które może wybrać klient 
uczestniczący w programie lojalnościowym. Ważnym elementem tej części proce-
su usługi handlowej on-line jest kontakt ze sprzedawcą, umożliwiający ostateczne 
ustalenia i negocjacje. Na tym etapie usługi handlowej (zwłaszcza w fazie składania 
zamówienia), na sprzedawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa reali-
zacji transakcji w sieci, witryny i użytkownika (jego danych). Etap transakcyjny 
w usłudze handlowej on-line, występuje równolegle z fazą podejmowania decyzji 
zakupu przez klienta oraz dokonywania wyborów dotyczących realizacji transakcji.
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Rysunek 2. Usługa handlowa on-line realizowana przez sprzedawcę na tle procesu 
podejmowania decyzji zakupowej przez klienta

Źródło: opracowanie własne.
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Konsumpcja/użytkowanie 

  Start 

Uświadomienie potrzeby 

Uruchomienie przeglądarki  
www 

Pozyskiwanie informacji 

Ocena informacji 

Decyzja zakupu 

Dokonywanie wyborów 
dotyczących transakcji 

Oczekiwanie na realizację 
zamówienia 

Zachowanie po zakupie 

Koniec 

  Start 

Budowanie obecności  
w sieci www 

Umieszczenie informacji  
o sprzedawcy internetowym 

i ofercie na stronie www 

Narzędzia budowania obecności w sieci: 
 strona internetowa 
 wyniki indeksowania wyszukiwarek 
 porównywarki cenowe 
 katalogi tematyczne, fora 
 działania promocyjne i PR 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
witryny i użytkownika 

Zawieranie transakcji  
on-line 

Narzędzia wyboru produktu: 
 wyszukiwarka wewnętrzna 
 opis produktów i usług 
 multimedia do wizualizacji 
 porównywarki produktów i usług, 
 formularz kontaktu (pytania, 

uszczegółowienia informacji) 

Narzędzia złożenia zamówienia: 
 formularz rejestracji 
 koszyk zamówienia 
 system płatności on-line 
 formularz wyboru sposobu dostawy 
 konfigurator oferty 
 program lojalnościowy 
 gratisy, bonusy, rabaty 
 formularz kontaktowy (ustalenia, 

negocjacje) 

Realizacja zamówienia Narzędzia realizacji zamówienia: 
 formularz kontaktu z  dostawcą 
 formularz wyboru momentu dostawy 
 śledzenie przesyłki on-line 
 usługa podmiotu realizującego usługę 

Odstąpienie 
od umowy Reklamacje, 

gwarancje, 
serwis 

Inne działania 
potransakcyjne Remarketing 

Narzędzia potransakcyjne: 
 formularz wyrażania opinii 
 formularz kontaktu (roszczenia, uwagi) 

Koniec 
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Następnie zamówienie jest realizowane przez sprzedawcę (etap wykonawczy). 
W trakcie tego etapu umożliwiony powinien być kontakt z dostawcą, np. w celu 
dokonania wyboru dogodnego momentu dostawy. Dodatkowo, można udostępnić 
klientowi usługę śledzenia przesyłki on-line. W procesie podejmowania decyzji za-
kupowych przez konsumenta, następuje etap oczekiwania na realizację zamówienia.

Po realizacji zamówienia możliwe są działania potransakcyjne. Sprzedawca 
może udostępnić narzędzia do wyrażania opinii i komentarzy on-line. Także za po-
średnictwem sieci umożliwia się zgłoszenia odstąpienia od umowy albo reklamacji, 
roszczeń gwarancyjnych czy serwisowych. Na tym etapie usługi możliwy jest także 
kontakt ze sprzedawcą. W trakcie ostatniego etapu usługi handlowej on-line podej-
mowane są przez sprzedawcę działania remarketingowe. W procesie podejmowania 
decyzji zakupowych przez konsumenta następują równolegle etapy: konsumpcji 
(użytkowania) oraz podejmowanie działań po zakupie.

W trakcie opisanego powyżej procesu świadczenia usługi handlowej on-line, 
mogą być dostarczane klientowi towary, ale również usługi. Różnice występują-
ce pomiędzy nimi, mogą także determinować specyfikę usług handlowych on-line 
(szerzej: Szyda 2014, s. 123–131). Usługa handlowa on-line nie jest „czystą usługą” – 
w istocie jest hybrydą, co wynika także z przeniesienia części procesu usługowego 
do Internetu (por. Sikorski 2012, s. 42–46). 

Podsumowanie

Niewątpliwie handel internetowy powinien być ujmowany pośród usług. Przeprowa-
dzona analiza literatury dowodzi, że istniejące klasyfikacje usług niedostatecznie 
uwzględniały specyfikę usługi handlowej on-line. W literaturze brakowało szersze-
go spojrzenia na świadczenie, współcześnie, bardzo już złożonego i rozbudowane-
go procesu. Niniejsze opracowanie – a w szczególności opracowany przez autorkę 
modelowy proces usługi handlowej on-line – może zatem pomóc uporządkować 
i uzupełnić istniejący stan wiedzy teoretycznej w tym zakresie.
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INTERNET COMMERCE AS A SERVICE

Abstract

Trade is classified as a service activity, therefore this article verifies the inclusion of 
e-commerce into well-known service classifications. In addition, a contemporary process of 
providing on-line commercial services was developed and described, which is a necessary, 
resulting from the evolution of this form of trade, supplementing the previously presented 
schemes for the provision of sales via the Internet. The aim of the research conducted on the 
basis of critical analysis of literature was to conceptualize the on-line commercial service 
and to supplement the existing state of theoretical knowledge in this area.
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