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Wymiary jakości w detalicznym handlu internetowym

Streszczenie

W warunkach wzmożonej konkurencji, globalnego rynku oraz zmieniających 
się zachowań konsumentów, w coraz bardziej powszechnym handlu internetowym, 
wymagane wydaje się konkurowanie na podstawie kryteriów jakościowych. Ze 
względu na złożoność procesu świadczenia usługi handlowej w środowisku inter-
netowym, jakość w detalicznym handlu internetowym może dotyczyć bardzo wielu 
aspektów. Omówiono jakość w detalicznym handlu internetowym z punktu widze-
nia konsumenta usług handlowych on-line − w odniesieniu do sprzedawanych pro-
duktów, obsługi klienta oraz jakości strony sklepu internetowego. Zaproponowano 
także rozpatrywanie jakości w kategoriach technologicznych oraz prawnych. Za-
prezentowany przegląd wymiarów i wyznaczników jakości w odniesieniu do han-
dlu internetowego można wykorzystać aplikacyjnie jako wskazówkę, które obszary 
usługi handlowej on-line doskonalić w celu podwyższenia jej jakości, dzięki czemu 
można uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną. 

Słowa kluczowe: handel internetowy, usługa handlowa on-line, jakość, wymiary 
jakości.

Kody JEL: L15, L81 

Wstęp

Handel internetowy w Polsce, po okresie kilkunastoletniego dynamicznego rozwoju, stał 
się popularną, wręcz powszechną formą dokonywania zakupów. Sprzedawcy internetowi 
działają w warunkach wzmożonej konkurencji, globalnego rynku oraz zmieniających się za-
chowań konsumentów. Poszukują zatem sposobów wyróżniania się na rynku internetowym. 
Istotnym czynnikiem w zdobywaniu trwałej przewagi nad konkurentami, może być jakość. 
Ze względu na różnorodne i wielowymiarowe definiowanie terminu „jakość”, proponuje się 
przyjąć definicje, sprowadzające jakość w handlu internetowym do:
1) całościowej oceny klienta w związku z dostawą towarów i usług na wirtualnym rynku 

(Santos 2003), 
2) funkcji, mającej na celu ułatwienie zakupów on-line i dostarczanie produktów i usług 

(Zeithaml, Parasuraman, Malhorta 2000).
Nawiązując do klasycznych definicji jakości, adekwatne będzie postrzeganie jakości 

w handlu internetowym (względem nabywanych towarów/usług lub doświadczanej usługi 
handlowej on-line) w kontekście (Sławińska 2009, s. 231-232):
1) zgodności z wymaganiami,
2) stopnia zadowolenia klienta, czyli stopnia zaspokajania potrzeb i wymagań klienta.
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Jakość w odniesieniu do handlu internetowego, z uwagi na złożoność procesu świad-
czenia usługi handlowej w środowisku internetowym, może mieć różne wymiary, a w ich 
ramach rozmaite wyznaczniki jakości. Celem artykułu jest zdefiniowanie i scharakteryzo-
wanie wymiarów i wyznaczników jakości po to, aby ukazać (szczególnie podmiotom sprze-
dającym w sieci), jak w wielu aspektach dotyczących usługi handlowej realizowanej za po-
średnictwem Internetu można kształtować jakość. W artykule dokonano głównie przeglądu 
literatury, postulatywny charakter ma część końcowa opracowania, w którym zaproponowa-
no rozszerzenie obszarów oceny jakości usługi handlowej on-line. 

Jakość towarów sprzedawanych w Internecie

Zajmując się badaniem jakości w sferze usług handlowych świadczonych w Internecie, nie 
można nie odnieść się do jakości sprzedawanych za jego pośrednictwem towarów. Jakość towa-
rów wyznacza: funkcjonalność (stopień i zakres realizowanych funkcji), praktyczność (komfort 
użytkowania, łatwość obsługi), niezawodność, bezpieczeństwo użytkowania, trwałość, estetyka, 
wygląd, ekskluzywność lub unikatowość, koszt nabycia (Ładoński 1994, s. 33-34).

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że w detalicznym handlu internetowym, sprzedawca 
nie ma wpływu na jakość towarów nadawaną im w procesie wytwarzania. Ma jednak wpływ 
na to, czy zachowane są funkcje użytkowe towaru (czy jest pełnowartościowy) (Dobski 
2009, s. 51) – a więc czy ta nadana, ukształtowana przez producenta jakość, będzie utrzyma-
na w trakcie świadczenia usługi handlowej on-line. Jakość w odniesieniu do oferty towaro-
wej w Internecie, można zatem oceniać na podstawie następujących wyznaczników:
 - liczba towarów lub/i usług w ofercie;
 - liczba kategorii towarowych w ofercie;
 - natychmiastowa dostępność towarów;
 - ekskluzywność lub unikatowość towarów;
 - solidność i trwałość towarów;
 - pełnowartościowość towarów – oznaczająca, że towary są nieuszkodzone, bez śladów 

użytkowania, nie są przeterminowane itp., nie są niezabrudzone, pozostają w oryginal-
nych opakowaniach i są przechowywane przez sprzedawców we właściwych dla nich 
warunkach (np. chłodniczych, w zaciemnieniu itp.);

 - solidność zapakowania towarów na czas przesyłki – wyrażająca się w trwałości opako-
wania, dodatkowych zabezpieczeniach wewnątrz paczki, odpowiednim oznakowaniu np. 
towarów łatwo tłukących się czy konieczności przewożenia w określonej pozycji itp. – 
o ile to niezbędne.
W trakcie zakupów internetowych w istocie nie jest nabywany tylko towar (lub usługa). 

Wszelkie wartości dodane, wynikające ze specyfiki handlu prowadzonego przez Internet, 
które wraz z nabywanym towarem lub usługą otrzymuje klient, można określić jako usłu-
gę handlową on-line. Poza zapewnieniem jakości towaru, wysoka jakość usługi handlowej  
on-line, jest bezwzględnie najważniejszą kwestią, o którą powinien postarać się sprzedawca 
internetowy. W głównej mierze, jakość w handlu internetowym postrzegana jest z perspek-
tywy nabywcy.
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Na podstawie schematu 1, można stwierdzić, że obsługa klienta za pośrednictwem 
Internetu narzuca konieczność opracowania systemu, który obejmuje następujące atrybuty 
jakości (Wyrębek 2011, s. 74):
 - atrakcyjność i szybkość składania ofert,
 - wygodę zamawiania,
 - dogodność warunków zapłaty, terminowość i dokładność dostaw,
 - niekłopotliwą procedurę składania i załatwiania reklamacji,

Jakość z perspektywy nabywcy

Biorąc pod uwagę specyfikę świadczenia usługi handlowej on-line, ocena jakości w han-
dlu internetowym z perspektywy klienta, dotyczyć może jakości obsługi klienta oraz jakości 
strony sklepu internetowego, który jest niezbędnym elementem procesu świadczenia usług 
handlowych w Internecie. 

Jakość obsługi klienta

Obsługa klienta to proces, rozpoczynający się od rozpoznania potrzeb klienta, po do-
starczenie wysokiej jakości produktu lub usługi. Obejmuje czynności przed, w trakcie i po 
zawarciu transakcji (por. schemat 1).

Schemat 1 
Elementy obsługi klienta

 

 

 
ELEMENTY  

PRZED TRANSAKCJĄ 
ELEMENTY TRANSAKCJI ELEMENTY  

PO TRANSAKCJI 
1) Misja i polityka obsługi 

klienta (na piśmie) 
2) Popularyzowanie misji  

i polityki wśród klientów. 
3) Pisemne cele obsługi 
4) Ludzie i struktury 

wspierające cele obsługi 
5) Zaplecze techniczne 
6) Zapewnienie klienta  

o dobrej jakości 
świadczonych usług 

7) Informacja o użytkowaniu 

1) Dostosowanie do wzorców 
popytu 

2) Czas 
3) Zakres obsługi 
4) Prawidłowy produkt 
5) Usługi pomocnicze 
6) Otoczenie (nastrój)
7) Rozliczenia 
8) Prezentacje 
9) Dogodna sprzedaż
 

1) Gwarancje 
2) Załatwienie reklamacji 
3) Naprawy i odszkodowania 
4) Kontrola jakości 
5) Schemat usługi w celu 

skorygowania błędów 
6) Rozwiewanie obaw po 

zakupie 
7) Sprzedaż krzyżowa 
8) Marketing bezpośredni
9) Kluby stałych klientów 
10) Oferta promocyjna 

 

 

OBSŁUGA KLIENTA 

Źródło: Payne (1997, s. 218).
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 - szybkość i dokładność rozliczeń finansowych,
 - stały kontakt z klientami i bieżące informowanie o asortymencie.

Dotychczasowe badania nad jakością usług handlowych on-line pozwoliły ustalić ob-
szerny katalog wyznaczników, które stanowią o jakości w handlu internetowym, w wymia-
rze dotyczącym obsługi klienta (ich przegląd i charakterystykę zawiera tabela 1).

Tabela 1 
Atrybuty jakości obsługi klienta on-line

Atrybuty Opis 

Niezawodność, 
reagowanie

Zdolność witryny do świadczenia takich usług jak oczekują klienci, szybkość 
odpowiedzi, kompleksowość usługi on-line, terminowość

Dostęp Informacje adresowe, przystępność pracowników, dostępność czatów, biuletynów 
informacyjnych i innych kanałów komunikacyjnych

Personalizacja Stopień poświęconej uwagi klientowi, stosowanie sytemu rekomendacji, 
indywidualizacja oferty, warunków płatności i dostawy

Wiarygodność, 
pewność i gwarancja, 
zaufanie

Reputacja, kompetencje, przedstawienie zasad dokonywania zakupów, zdolność 
klientów do zaakceptowania niepewności w związku z transakcją realizowaną 
w Internecie

Elementy materialne Wizualizacja obiektów fizycznych, sprzętu i personelu
Empatia, szybkość 
reakcji

Zrozumienie klienta, gotowość do pomocy, szybkie reagowanie

Elastyczność Zakres dostępnych usług i możliwości wsparcia
Dostosowanie, 
obsługa klienta

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta, poprawność wykonania

Dotrzymanie 
obietnic

Dostępność oferowanych produktów i dostarczanie ich w obiecanym czasie

Przydatność, 
informowanie

Dopasowanie informacyjne witryny do potrzeb użytkownika, aktualizacja

Uzupełnienie relacji Spójność projektu witryny z wizerunkiem firmy, możliwość kompleksowego 
zawarcia transakcji on-line

Jakość rezultatu Postrzeganie przez klientów procesu świadczenia usługi, korzyści emocjonalne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Yang, Jun (2002); Van Iwaarden i in. (2003); Burgess (2004); Lee, 
Lin (2005); Parasuraman, Zeithaml, Malhotra (2005); Cristobal, Flavian, Guinaliu (2007); Li, Suomi (2009); 
Ladhari (2010), Chen i in. (2013).

Jakość strony sklepu internetowego

Jakość w handlu internetowym może być także postrzegana z perspektywy jakości strony 
internetowej, bez której transakcja handlowa on-line nie mogłaby się odbyć. W dotychcza-
sowych badaniach nad jakością usług handlowych on-line, również koncentrowano się na 
tym wymiarze jakości (atrybuty jakości zebrano i scharakteryzowano w tabeli 2).
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Tabela 2
Atrybuty jakości strony sklepu internetowego 

Atrybuty Opis 

Łatwość użycia, 
prostota, efektywność, 
użyteczność witryny, 
wymiar inkubacyjny

Łatwość zapamiętania adresu strony, łatwość obsługi katalogów, zwięzła 
i zrozumiała zawartość serwisu, wywoływanie pozytywnego wrażenia 
z użytkowania

Bezpieczeństwo, 
integralność danych

Zapewnienie ochrony danych osobowych klienta, postrzeganie ryzyka 
związanego z zakupami internetowymi, występowanie informacji o warunkach 
zakupu

Jakość informacji, 
dokładność, jakość 
korzyści

Dokładność, aktualność, istotność i łatwość zrozumienia informacji, 
szczegółowość sposobów kontaktu, trafność i dopasowanie informacji do 
oczekiwań użytkownika

Jakość interakcji, 
wiarygodność witryny

Bezpieczeństwo transakcji i danych osobowych, reputacja, łatwość komunikacji 
z firmą, wzbudzanie zaufania, łatwość identyfikacji właściciela

Łatwość dotarcia do 
witryny

Łatwość skojarzenia adresu z firmą, zapamiętania oraz trafienia na witrynę 
przez popularne wyszukiwarki

Funkcjonalność 
i nawigacja, struktura 
organizacyjna 
i zawartość witryny

Prostota wejścia na witrynę, szybkość i sprawność ładowania, równowaga 
między tekstem a grafiką, występowanie mechanizmów pozwalających na 
aktywność oglądającego i reakcję zwrotną, występowanie formularza, proste 
menu

Atrakcyjność witryny, 
prezentacja, rekreacja, 
jakość środowiska

Estetyka, dobór kolorów i grafiki, występowanie określonego stylu i wzoru 
stron, elementów zwiększających atrakcyjność, innowacyjność i kreatywność 
projektu, wrażenia z odbioru

Elementy 
i mechanizmy 
witryny, przydatność

Adekwatność mechanizmów i elementów witryny do potrzeb klienta, 
występowanie wewnętrznej wyszukiwarki oraz konfiguratora

Wymiar aktywny Niezawodność i wydajność witryny, wsparcie ze strony witryny i personelu, 
komunikacja, jakość stosowanych bodźców i zachęt do skorzystania z oferty

Intuicyjność System interakcji między organizacją a klientami, dostępność aktualizacji do 
pobrania

Sprawność techniczna Techniczna funkcjonalność, poprawność działania elementów witryny 
i hiperłączy

Szybkość reakcji 
systemu 

Czas ładowania się strony, czas pobierania

Dostępność Działanie i dostępność 24/7, bezawaryjność
Kompletność Pełne świadczenie usług na stronie internetowej
Projekt strony, 
zawartość witryny, 
wykonanie 

Atrakcyjność wizualna, prawidłowość i kompleksowość przedstawienia oferty, 
aktualizacja treści, sposób organizacji interfejsu, informowanie o postępach 
procesu składania zamówienia

Przyswajalność Stopień skomplikowania operacji na witrynie dla użytkownika po raz pierwszy 
z niej korzystającego

Wydajność Szybkość wykonywania operacji na witrynie przez użytkownika będącego jej 
stałym gościem

Zapamiętywalność Czas potrzebny na ponowne przyswojenie czynności przez użytkownika 
powracającego na stronę po dłuższej nieobecności
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Atrybuty Opis 

Satysfakcja Stopień zadowolenia klienta aktywnie korzystającego z witryny
Zarządzanie 
zamówieniami

Możliwość edytowania zamówienia, informowanie o dostępności towarów 

Dogodność Łatwość i wygoda dokonania zakupów, skala oszczędności czasu w stosunku do 
tradycyjnych zakupów

Ergonomia Rozmiar tekstu, wrażenie ilości informacji, kolorystyka, rozmiar czcionek, 
zdjęcia ukazujące szczegóły produktów 

Odporność na błędy 
użytkownika

Informowanie przy wypełnianiu formularzy o tym, które pole zostało błędnie 
wypełnione, sensowność odpowiedzi wyszukiwarki na wyszukiwanie 
i odporność na literówki

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Yang, Jun (2002); Wrzesiński (2002); Barnes, Vidgen (2002); Santos 
(2003); Burgess (2004); Parasuraman, Zeithaml, Malhotra (2005); Idzikowski (2006); Cristobal, Flavian, 
Guinaliu (2007); Loiacono, Watson, Goodhue (2007); Li, Suomi (2009); Udo, Bagchi, Kirs (2010); Ladhari 
(2010); Chen i inni (2013); Popko, Bartnik (2013).

Z proponowanych wyznaczników oceny jakości wynika, że jakość może być postrze-
gana wieloaspektowo. Niektóre wyznaczniki jakości, choć powtarzały się w przywołanych 
badaniach, były nieco inaczej definiowane. Czy proponowane wymiary jakości i ziden-
tyfikowane wyznaczniki jakości, dają kompleksowy pogląd na możliwe wymiary jakości 
w handlu internetowym? Wydaje się, że katalog wyznaczników jakości nie został wyczerpa-
ny. W zakresie wymiarów jakości w odniesieniu do usług handlowych on-line zatem moż-
na postulować uwzględnienie innych, szczególnie wynikających ze specyfiki świadczenia 
usług handlowych w środowisku internetowym, która nie została kompleksowo uwzględ-
niona w dotychczasowych badaniach naukowych.

Wymiary jakości wynikające ze specyfiki świadczenia usług handlowych on-line

Warto zwrócić uwagę, że handel internetowy nie funkcjonuje w oderwaniu od wymo-
gów prawnych, stawianych handlowcom. Wymiarem jakości w handlu internetowym może 
być zatem wymiar, który można określić jako formalny. Pozwala on zweryfikować głównie 
jakość informacyjną, gdyż prawo wymaga, aby na stronie sklepu internetowego, zamieścić 
informacje:
 - umożliwiające identyfikację dostawcy,
 - przedstawiające politykę prywatności (ochrona danych osobowych),
 - charakteryzujące warunki sprzedaży (regulamin sklepu),
 - dotyczące procesu zamówienia i zawarcia umowy,
 - zawierające opis produktu oraz ograniczenia w zakresie sprzedaży i marketingu,
 - o cenie, kosztach dostawy oraz innych kosztach,
 - o prawie do odstąpienia od umowy oraz zwrotu ceny zakupu.
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Część wcześniej prezentowanych wyznaczników jakości dotyczyła powyższych kwestii, 
jednak uszczegółowione wyznaczniki jakościowe zawarte są w następujących aktach praw-
nych:
1) Ustawa z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2) Ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
3) Kodeks cywilny.
4) Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
5) Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.06. 2000 r. w sprawie 

niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności 
handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektro-
nicznym).

6) Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.10.2011 r. w sprawie 
konsumentów, (…).

Wreszcie specyfika świadczenia usługi handlowej on-line skłania do uznania za waż-
ny wymiar jakości kwestii związanych z technologią projektowania witryny oraz zapew-
nienia jej bezpieczeństwa. Poprawne działanie witryny służącej do zawierania transakcji 
handlowych on-line, wynika z zastosowania określonej technologii. W wymiarze techno-
logicznym, jakość w odniesieniu do usług handlowych on-line mogłaby być rozpatrywana 
w szczególności w zakresie:
 - rodzaju użytych technologii (zastosowanie najnowszych technologii do tworzenia wi-

tryny, języków projektowania dynamicznych witryn, arkuszy stylów, użycie szablonów 
dedykowanych dla e-commerce, wykorzystywanie baz danych);

 - dostępności serwisu (poza działaniem strony 24/7, także widoczność w wynikach wyszu-
kiwania wyszukiwarek i linkach sponsorowanych); 

 - szeroko pojętego bezpieczeństwa (stosowanie odpowiedniej klasy zabezpieczeń do szy-
frowania danych, monitorowanie i stosowanie zabezpieczeń przed cyberprzestępczością, 
tworzenie kopii zapasowych strony i tworzenie rejestrów zdarzeń).
Od rodzaju użytych technologii zależy wygląd serwisu internetowego, funkcjonalność 

strony (jakie posiada funkcje i co można zrealizować) oraz jej skuteczność (czy wszystkie 
funkcje działają poprawnie). Źródeł szczegółowych wyznaczników jakości w tym wymiarze 
należy szukać w: wytycznych branżowych dotyczących projektowania stron (opracowanych 
np. przez Microsoft), standardach tworzenia witryn (określonych np. przez Konsorcjum 
W3C), czy w normach ISO (np. dotyczących ergonomii, zarządzania bezpieczeństwem in-
formacji, inżynierii oprogramowania itp.).

Podsumowanie

Okazuje się, że poza jakością towarów sprzedawanych w sieci, należy zwracać uwagę na 
zróżnicowane wymiary i wyznaczniki jakości, mogące być kryteriami oceny jakości w han-
dlu internetowym. Te, które dotyczą oceny jakości obsługi klienta jak i te związane z oce-
ną strony sklepu internetowego jako serwisu WWW, dają obraz jakości usługi handlowej  
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on-line, są świadectwem jakości sprzedawcy jako podmiotu gospodarującego. O jakości 
usługi handlowej świadczy także zaplecze infrastrukturalne i prawne, stąd konieczność do-
skonalenia jakości również w wymiarach formalnym i technologicznym. Tak wszechstronny 
pogląd na jakość, jest podyktowany tym, że klienci mają coraz wyższe oczekiwania co do 
poziomu obsługi, chcą, by usługa handlowa była zrealizowana w sposób najbardziej dla 
nich wygodny. Współcześnie konieczne staje się traktowanie jakości jako obowiązujące-
go standardu w handlu internetowym. Bazując na dostępnych wynikach badań naukowych 
dotyczących jakości usług handlowych on-line oraz wskazanych potencjalnych źródłach 
identyfikacji innych jej wymiarów i wyznaczników, niezbędne wydaje się stosowanie wie-
loatrybutowego i kompleksowego sposobu doskonalenia jakości usług handlowych on-line. 
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Quality Dimensions in Online Retailing

Summary

Under the conditions of increased competition, global market, and changing 
consumer behaviour, more and more common online commerce is required to 
compete on the basis of quality criteria. Due to the complexity of the process of 
providing a commercial service in an online environment, the quality of retail com-
merce can be multidimensional. This article discusses the quality of online retail 
commerce from the point of view of the consumer of on-line commercial services, 
especially the quality of products, customer service, and the quality of the online 
store. The quality can be considered in terms of technology and legal aspects. The 
presented overview of the dimensions and quality determinants of online commerce 
can be applied as an indication which areas of online commercial service should be 
improved to gain a lasting competitive advantage.

Key words: online commerce, online commercial service, quality, quality dimen-
sions.

JEL codes: L15, L81

Измерения качества в розничной онлайн-торговле

Резюме

В условиях повышенной конкуренции, глобального рынка и изменяюще-
гося поведения потребителей во всё более распространенной онлайн-торговле 
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требуемым представляется конкурирование на основе качественных критери-
ев. Из-за сложности процесса предоставления торговой услуги в интернет-
среде качество в розничной онлайн-торговле может касаться весьма многих 
аспектов. Обсудили качество в розничной онлайн-торговле с точки зрения по-
требителя торговых онлайн-услуг по отношению к продаваемым продуктам, 
обслуживанию клиента и качеству сайта интернет-магазина. Предложили 
тоже рассмотрение качества в технологических и юридических категориях. 
Представленный обзор измерений и определителей качества по отношению 
к онлайн-торговле можно использовать на практике как указание, которые 
сферы услуги онлайн-торговли следует совершенствовать для повышения ее 
качества, благодаря чему можно добиться прочного конкурентного преиму-
щества. 

Ключевые слова: интернет-торговля, торговая онлайн-услуга, качество, из-
мерения качества.
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