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Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce – ujęcie dynamiczne jest 
wartościową i oryginalną monografią naukową, w której podjęto problem postaw nabyw-
ców wobec sprzedaży wysyłkowej. Jest to ważki problem w kontekście dynamicznie rosną-
cej roli sprzedaży wysyłkowej. Niniejsza monografia powstała jako rezultat zainteresowań 
badawczych dr. hab. Mariusza Trojanowskiego, obejmujących problematykę marketingu 
w handlu oraz postaw i lojalności konsumentów. Autor przedstawił w monografii wyniki 
swoich badań naukowych w zakresie handlu wysyłkowego, przeprowadzone w 1998 r. oraz 
w 2012 r., realizowane wg tej samej metody, co pozwoliło na dynamiczną analizę sprzedaży 
wysyłkowej. Warto podkreślić, że badania monitorowania zjawisk i procesów w handlu po-
wtarzane w czasie są stosunkowo rzadko realizowane, tymczasem to właśnie one pozwalają 
na identyfikację zmian oraz ustalenie wpływu poszczególnych czynników na przedmiot ba-
dania. Książka dr. hab. Mariusza Trojanowskiego jest wartościową monografią, która w spo-
sób kompleksowy przedstawia:
 - miejsce i znaczenie sprzedaży wysyłkowej w handlu detalicznym, w tym w świetle wy-

branych teorii opisujących zmiany w handlu detalicznym,
 - dorobek zagranicznej i krajowej literatury na temat postaw nabywców wobec sprzedaży 

wysyłkowej,
 - opis i analizę postaw nabywców wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce w świetle badań 

empirycznych, przeprowadzonych przez Autora książki. 

Przegląd wydawnictw 
i recenzje
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Problematyka ta przedstawiona została w czterech rozdziałach, których treść podporząd-
kowano celowi głównemu pracy, którym było „zweryfikowanie użyteczności stworzonego 
na podstawie teorii postaw modelu wpływu postaw i opinii na intencje, dla opisu zmian 
w handlu detalicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sprzedaży wysyłkowej 
w Polsce”. Był to cel ambitny, stwarzający szanse na przedstawienie zmian, które z jednej 
strony – wystąpiły w 14-letnim okresie badawczym w funkcjonowaniu sprzedaży wysyłko-
wej, z drugiej zaś – zmian w postawach nabywców w wymiarze behawioralnym, poznaw-
czym, emocjonalnym wobec sprzedaży wysyłkowej oraz zmian w profilach demograficz-
nych nabywców korzystających ze sprzedaży wysyłkowej w Polsce. Wybrany okres analizy 
(lata 1998 i 2012) został trafnie dobrany. W latach tych zachodziły dynamiczne i głębokie 
zmiany w strukturze własnościowej handlu, formach handlu detalicznego, jego organizacji 
(rozwój sieci, procesy integracji i koncentracji), a także w strategiach rozwoju przedsię-
biorstw handlowych. 

Struktura opracowania zapewnia realizację postawionego celu pracy, a układ rozdziałów 
jest logiczny, pozwalający na pogłębioną analizę postaw konsumentów wobec sprzedaży 
wysyłkowej i weryfikację postawionych głównych tez pracy. 

W rozdziale wprowadzającym Autor podjął udaną próbę określenia miejsca i znacze-
nia sprzedaży wysyłkowej w handlu detalicznym. Na tle treści wyjaśniających istotę i for-
my handlu detalicznego oraz prezentujących trendy i fazy rozwojowe handlu detalicznego, 
dr hab. Mariusz Trojanowski opisał mechanizm funkcjonowania sprzedaży wysyłkowej. 
Syntetycznie przedstawione zostały podstawowe reguły funkcjonowania sprzedaży wysył-
kowej, znaczenie baz danych oraz opisane zostały poszczególne formaty sprzedaży wysył-
kowej i dokonano ich analizy porównawczej. Wartościową częścią tego rozdziału jest opis 
użyteczności dostarczanych nabywcom przez handel detaliczny stacjonarny i różne formaty 
handlu wysyłkowego, z wykorzystaniem trafnie dobranych kryteriów użyteczności, takich 
jak: forma działania, miejsce, posiadanie, dostęp do usług. Treści dotyczące przewagi han-
dlu wysyłkowego zawierają inne publikacje, ale o ich walorach w omawianej monografii 
przesądza uporządkowane przedstawienie pozycji i przewag różnych form handlu wysyłko-
wego wobec detalicznego handlu stacjonarnego. 

Istotne pogłębienie wiedzy czytelnika o handlu wysyłkowym przynosi prezentacja i traf-
nie przeprowadzona analiza danych dotyczących wielkości sprzedaży wysyłkowej w Polsce 
na tle wybranych krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Interesującą treść ostatniego 
punktu rozdziału pierwszego (4.4. Przyszłość sprzedaży wysyłkowej) – zdaniem recenzują-
cej publikację – korzystniej byłoby przenieść do końcowej części opracowania (Dyskusja 
i Podsumowanie), aby zestawić ją z wynikami własnych badań postaw nabywców wobec 
sprzedaży wysyłkowej.

W rozdziale drugim przedstawiono sprzedaż wysyłkową w świetle wybranych teorii opi-
sujących zmiany w handlu detalicznym. Uwzględniono następujące teorie: zmian cyklicz-
nych (teoria koła, teoria akordeonu, teoria cyklu życia form handlu), konfliktu (dialektyczna 
teoria handlu, psychologiczna teoria reakcji na zagrożenie), środowiskowe (teoria selekcji 
naturalnej, teoria adaptacyjna, teoria przetrwania). Ich staranny opis z pewnością znajdzie 
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uznanie studentów oraz badaczy i przedstawicieli praktyki gospodarczej interesujących się 
rozwojem handlu detalicznego. 

W rozdziale drugim wiele miejsca poświęcono analizie wpływu otoczenia (czynniki ma-
kro- i mikrootoczenia) na sprzedaż wysyłkową, wykorzystując istniejącą literaturę przed-
miotu. W tym skądinąd interesującym tekście, zabrakło - zdaniem recenzentki - odniesienia 
do istniejącej struktury handlu detalicznego w Polsce (duże rozdrobnienie podmiotowe, na-
silone procesy integracji) i podjęcia próby wyjaśnienia, czy i jak może ona wpływać na roz-
wój handlu wysyłkowego. W kontekście obserwowanego rosnącego zainteresowania handlu 
stacjonarnego rozwijaniem również form handlu wysyłkowego, interesującym problemem 
badawczym może być udział sieci handlowych w kreowaniu rozwoju handlu internetowego 
w Polsce.

Oryginalnym wkładem dr. hab. M. Trojanowskiego w dokonany przegląd dotyczących 
teorii zmiany w zakresie formatów handlu detalicznego jest uwzględnienie specyfiki handlu 
wysyłkowego. Autor przedstawił zalety i wady poszczególnych teorii z punktu widzenia 
możliwości opisu funkcjonowania sprzedaży wysyłkowej, znaczenia poszczególnych czyn-
ników wpływających na jej rozwój oraz możliwości przewidywania kierunków jej rozwoju 
(tabela 11). W wyniku przeprowadzonej analizy Autor postawił szereg interesujących pytań 
dotyczących m.in. znaczenia reakcji konsumentów na handel wysyłkowy (jakie są ich po-
stawy wobec poszczególnych form sprzedaży wysyłkowej?, czy teoria postaw może być 
użyteczna dla opisywania zmian, które zachodzą w handlu detalicznym, w tym w handlu 
wysyłkowym?). Jest to bardzo dobre przejście do kolejnego rozdziału monografii, w którym 
zaprezentowano dorobek nauki w zakresie teorii postaw nabywców. 

W rozdziale trzecim monografii przedstawiono treści wyjaśniające istotę postaw ludzi. 
Budowę postaw oparto na trzech głównych komponentach – behawioralnym, poznawczym 
i emocjonalnym. Uwzględniono też związki między postawami a późniejszym zachowa-
niem się ludzi. Autor monografii bardzo dobrze poradził sobie z prezentacją bogatego, ale 
rozproszonego dorobku nauki w tym zakresie. Zwraca uwagę staranny przegląd krajowej 
literatury z zakresu marketingu i zachowań nabywców, który doprowadził dr. hab. Mariusza 
Trojanowskiego do sformułowania wniosku o istnieniu w tym zakresie wiedzy niekomplet-
nej. Ta luka w wiedzy stała się przesłanką do przeprowadzenia badań własnych Autora. Ich 
wyniki stały się przedmiotem analizy w rozdziale czwartym monografii. Jest to wartościowa 
część monografii, w której:
 - przedstawiono metodykę badania postaw nabywców wobec sprzedaży wysyłkowej 

w Polsce;
 - opisano wyniki badań empirycznych eksponując zmiany, które zaistniały w latach 1998 

i 2012 w zakresie trzech elementów modelu postaw wobec handlu wysyłkowego (kom-
ponent behawioralny, poznawczy i emocjonalny) oraz opinie respondentów na temat 
sprzedaży wysyłkowej i intencje nabywców związane z korzystaniem ze sprzedaży wy-
syłkowej w przyszłości;

 - przeprowadzono analizę zależności między komponentami postaw nabywców, opiniami 
na temat sprzedaży wysyłkowej i intencją do korzystania z niej w przyszłości;

handel_wew_3-2014.indd   280 2014-09-04   10:08:39



URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA 281

 - przedstawiono charakterystykę nabywców ze względu na zróżnicowanie postaw wobec 
sprzedaży wysyłkowej oraz zmiany profili segmentów między 1998 i 2012 rokiem.
Sposób prezentacji metodyki badania, obejmującej przedmiot, cele i hipotezy badania, 

źródła informacji, charakterystykę metody badania empirycznego i instrumentu badawcze-
go, organizację badania oraz użyte techniki analityczne, może posłużyć jako wzór w za-
kresie przygotowania metodyki badania dla wszystkich osób przygotowujących projekty 
przewidujące badania empiryczne. Największe walory metodyczne monografii dostrzegam 
w tym, że Autor w pełni zdawał sobie sprawę z ograniczeń dotyczących przeprowadzonego 
badania empirycznego, podkreślając, że „trzeba być świadomym, analizując uzyskane wy-
niki”. I tak, dr. hab. Mariusz Trojanowski podkreśla, że chociaż w obydwu etapach badania 
(rok 1998 i 2012) zastosowano tę samą metodę badawczą i liczne próby, dające gwarancję 
reprezentatywności wyników badania, to jednak zaistniały różnice w doborze próby badaw-
czej (losowo-kwotowa i losowo-warstwowa), nastąpiła niewielka modyfikacja niektórych 
pytań kwestionariusza, co mogło spowodować pewne rozbieżności wyników. O dojrzałości 
Autora jako badacza świadczy również dostrzeganie, iż:
 - badanie prowadzone tylko punktowo (wybrany rok 1998 i 2012) nie dało możliwości 

szczegółowego wniknięcia w to, co działo się w przedmiocie badań w międzyczasie,
 - rozszerzenie przyjętej stosunkowo niewielkiej liczby zmiennych opisujących responden-

tów (przede wszystkim zmienne demograficzne) o np. styl życia, preferencje responden-
tów, prawdopodobnie przyniosłoby bardziej pogłębiony materiał do analizy,

 - w przyszłych badaniach cenne byłoby pogłębienie wiedzy na temat postaw konsumen-
tów wobec sprzedaży internetowej, pojawiających się nowych form sprzedaży wysyłko-
wej i postrzegania ich przez konsumentów na tle sklepów stacjonarnych.
Na wysoką ocenę zasługuje też trafny dobór technik analitycznych, co uwiarygodnia 

przeprowadzoną analizę wyników badań ilościowych oraz segmentację i profilowanie całej 
badanej zbiorowości, uwzględniające interakcję między zmiennymi niezależnymi.

Ważne treści dla studentów, badaczy handlu wysyłkowego a także menadżerów zawie-
rają punkty rozdziału IV, prezentujące wyniki badań i analiz. Dotyczy to charakterystyki 
zachowania, przekonania oraz stosunku emocjonalnego nabywców wobec sprzedaży wysył-
kowej, wyników analizy zależności między komponentami postaw nabywców, opiniami na 
temat sprzedaży wysyłkowej i intencją do korzystania z niej w przyszłości. 

Dla menadżerów interesujące będą treści dotyczące segmentacji nabywców ze względu 
na zróżnicowanie postaw wobec sprzedaży wysyłkowej i zmiany profili segmentów między 
1998 i 2012 rokiem, pozwalające pogłębić wiedzę w tym zakresie i wykorzystać ją w dzia-
łalności handlowej.

Przedstawione i rozwinięte w poszczególnych rozdziałach treści wskazują, że recenzo-
wana monografia prezentująca postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej, pogłę-
bia wiedzę o tej formie sprzedaży, a także stanowi istotny wkład do nauki o zarządzaniu. Jest 
to wiedza uporządkowana i odpowiednio udokumentowana. Walorami publikacji są:
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 - dobre osadzenie podjętej tematyki w literaturze przedmiotu, co znajduje odzwierciedle-
nie w licznej podbudowie bibliograficznej, w tym zagranicznej, treści prezentowanych 
w poszczególnych rozdziałach;

 - przegląd teorii opisujących zmiany w zakresie handlu detalicznego, w tym formatów 
handlu wysyłkowego;

 - budowa modelu teoretycznego dotyczącego analizy wpływu komponentów postaw i opi-
nii o sprzedaży wysyłkowej na intencje nabywców do korzystania z tej formy handlu 
detalicznego;

 - prezentacja wiedzy na temat zależności pomiędzy komponentami postaw nabywców, 
opinii o sprzedaży wysyłkowej i intencjami korzystania przez nabywców z tej formy 
sprzedaży w Polsce oraz wykazanie użyteczności teorii postaw do tworzenia modeli słu-
żących określeniu intencji nabywców do korzystania ze sprzedaży wysyłkowej;

 - oryginalne badania empiryczne, poprawna analiza i prezentacja wyników badań.
Tę wartościową książkę warto polecić nie tylko studentom i badaczom, ale także pracow-

nikom handlu oraz instytucji zaangażowanych w pomoc i projekty rozwojowe dla sfery han-
dlu, a także wszystkim osobom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat zmian zacho-
dzących w handlu detalicznym. Recenzentka gratuluje dr. hab. Mariuszowi Trojanowskiemu 
wartościowej, oryginalnej publikacji upowszechniającej wiedzę z zakresu funkcjonowania 
handlu wysyłkowego.
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