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Polski e-konsument na rynku usług 

Wprowadzenie 

Wiek XXI to wiek społeczeństwa informacyjnego. Postęp technologiczny, a w za-
sadzie rewolucja technologiczna (informatyczna) powoduje zmiany w funkcjonowa-
niu społeczeństwa i gospodarki, zmienia funkcjonowanie rynku usług. Rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego można traktować jako swoistą przyczynę pojawienia się 
e-konsumenta. Pierwsze wzmianki na temat społeczeństwa informacyjnego pocho-
dzą z lat 60. ubiegłego stulecia, a ewolucja koncepcji społeczeństwa informacyjnego 
wskazuje podstawowe czynniki jego rozwoju1: 

 ● rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
 ● rozwój i upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyj-

no-komunikacyjnych,
 ● trwały, zrównoważony rozwój, w którym harmonijnie powinny współgrać: wzrost 

gospodarczy, troska o środowisko naturalne i dążenie do utrzymania więzi spo-
łecznych. 
W takich warunkach obserwuje się „narodziny” e-konsumenta. E-konsument to 

osoba fizyczna, która przejawia i zaspokaja swoje potrzeby konsumpcyjne za pomo-
cą produktów (dóbr i usług) kupionych w Internecie2. Określenie kategorii e-konsu-
menta pozwala na próbę  zdefiniowania kategorii e-zachowań. Wszelkie dające się 
zaobserwować w Internecie reakcje osób na bodźce z otoczenia (świata realnego, ale 
także rzeczywistości wirtualnej) można uznać za e-zachowania3. Reakcje te mogą 
przejawiać się w sposób pasywny – bierny (np. czytanie stron www, przeglądanie 
stron internetowych firm usługowych, aukcji i sklepów  internetowych, odbieranie 
poczty e-mailowej) i aktywny (np. umieszczanie komentarzy, prowadzenie bloga, 
korzystanie z komunikatorów, robienie zakupów za pomocą Internetu, korzystanie 
z usług w Internecie, udział w forach internetowych i wirtualnych społecznościach). 

1  Szerzej na ten temat: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy  
w świetle uwarunkowań regionalnych, praca zbiorowa pod red. C. M. Olszak i E. Ziemby, UE, Katowice 2010,  
s. 17-27; M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 43-70; M. de Kare-
Silver, E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2002, 27-31; Strategie i modele gospodarki elek-
tronicznej, red. nauk. C. M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 17-39.
2  M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument. Typologia, zachowania, OnePress, Gliwice 2011, s. 10.
3  Tamże, s. 10.
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Przypadkiem szczególnym e-zachowań są e-zachowania nabywcze, które dotyczą 
wyboru i/lub zakupu dóbr i usług w Internecie. 

Jaki jest i jak kupuje polski e-konsument? Czy jest aktywnym nabywcą usług? 
Wyniki badań bezpośrednich zrealizowanych w ramach grantu: „Polski e-konsument 
– typologia, zachowania” pozwalają poznać polskiego e-konsumenta4. W artyku-
le przedstawiono wyniki badań odnoszące się do korzystania/kupowania z wybra-
nych usług przez polskich e-konsumentów zarówno w Internecie, jak i tradycyjnie. 
Dotyczą one usług bankowych, edukacyjnych, turystycznych i ubezpieczeniowych 
oraz biletów, pozwalających korzystać z usług transportowych i w zakresie kultury. 

Usługi, jakie zostały wybrane do badań, charakteryzują się wielością możliwo-
ści korzystania z nich. Nabyć je można w tradycyjnej placówce usługowej lub/i  
w Internecie. Niektóre z usług są świadczone tylko on-line (e-usługi), inne zarówno  
w Internecie, jak i w sposób tradycyjny. Są także usługi świadczone tylko w pla-
cówkach usługowych, ale informacja o nich, rezerwacja miejsca i zakup biletu może 
odbywać się drogą elektroniczną.

Miejsca zakupu usług

Badając zachowania nabywcze e-konsumentów należy zastanowić się nad tym, czy 
można już mówić wyłącznie o e-zachowaniach nabywczych. Zachowania nabywcze  
e-konsument może realizować w sposób tradycyjny, kupując w placówkach handlowych  
i usługowych oraz w Internecie, kupując na aukcjach, w sklepach internetowych i stronach 
www usługodawców (e-zachowania nabywcze). Przejście z zachowań nabywczych do  
e-zachowań nabywczych ma miejsce wówczas, gdy e-konsument częściej kupuje 
produkty w Internecie niż w placówkach stacjonarnych. 

W przypadku zakupu usług (podobnie jak w zakupach dóbr materialnych5) można zaob-
serwować przejście z zachowań nabywczych do e-zachowań nabywczych. Ma to miejsce  
w przypadku biletów (usług transportu lotniczego i usług w zakresie kultury), gdzie  
e-konsumenci zdecydowanie częściej kupują je w Internecie niż w placówkach usłu-
gowych. Niemal co drugi e-konsument deklaruje zakup w Internecie usług turystycz-
nych, a co trzeci usług bankowych. Tylko co piąty e-konsument w Internecie kupuje 
usługi ubezpieczeniowe (wykres 1). 

Mężczyźni częściej niż kobiety kupują wszystkie badane usługi, największa róż-
nica dotyczy usług bankowych i ubezpieczeniowych. Młodsi e-konsumenci częściej 
niż starsi kupują w Internecie tylko usługi bankowe (tablica 1).

4  Projekt badawczy MNiSW nr N N112 041535 (kierownik dr M. Jaciow). Badania ogólnopolskie przeprowadzono 
techniką wywiadu bezpośredniego i ankiety on-line w latach 2009-2010 na próbie 1350 osób. Podmiotem badania 
byli celowo dobrani konsumenci w wieku 18+ aktywnie korzystający z Internetu. 50% próby stanowiły kobiety, 
tyle samo było mężczyzn. Nieco ponad 1/3 (37,9%) próby stanowiły osoby w wieku do 24 lat, prawie 2/3 – osoby 
powyżej 25 lat. 67,4% to osoby aktywne zawodowo, blisko 60% – osoby w wyższym wykształceniem, 39% – osoby 
z wykształceniem średnim.
5  M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument…, op. cit., s. 148-150.
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Wykres 1
Miejsca zakupu usług (w %)

Źródło: Badania własne przeprowadzone w ramach projektu badawczego MNiSW nr NN112041535  
pt. Polski e-konsument – typologia, zachowania.

Tablica 1
Miejsca zakupu usług  

wg płci i wieku e-konsumentów (w %)

Wyszczególnienie

Respondenci według 

płci wieku

kobiety mężczyźni do 24 lat 25 lat i więcej

Inter-
net

placówki 
usługowe

Inter-
net

placówki 
usługowe

Inter-
net

placówki 
usługowe

Inter-
net

placówki 
usługowe

Bilety 83,3 41,3 84,4 37,2 82,7 39,7 84,6 38,9
Usługi turystyczne 45,1 73,6 49,0 71,4 43,6 74,4 49,1 71,4
Usługi bankowe 28,6 83,6 40,1 76,3 37,0 78,3 33,2 80,6
Usługi edukacyjne 27,0 87,2 32,8 82,4 26,8 87,1 31,8 83,4
Usługi ubezpie-
czeniowe

 
17,1

 
88,8

 
26,2

 
84,6

 
19,4

 
90,9

 
23,2

 
84,5

Źródło: Jak w wykresie 1.
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Determinanty zakupu usług

Niezależnie od miejsca zakupu usług warto zwrócić uwagę na determinanty zaku-
pu usług przez e-konsumentów. Jak wynika z badań, podstawowe determinanty za-
kupu usług to jakość i cena. Wybierając usługi edukacyjne i bankowe, e-konsumenci 
kierują się najpierw jakością potem ceną. W przypadku usług ubezpieczeniowych 
i turystycznych najistotniejsza jest cena. Kupując usługi turystyczne i edukacyjne ko-
lejną determinantą jest marka, a w przypadku usług bankowych i ubezpieczeniowych 
osoba usługodawcy. Niemal co piaty e-konsument usług bankowych i ubezpieczenio-
wych kieruje się przyzwyczajeniem (tablica 2).

Tablica 2
Determinanty zakupu usług przez e-konsumentów (w %)

Wyszczególnienie
Usługi

bankowe edukacyjne turystyczne ubezpieczeniowe

Cena 55,9 59,1 79,9 66,4
Jakość świadczenia 57,3 70,2 61,1 51,8
Osoba usługodawcy 37,5 20,5 18,5 27,9
Marka 26,7 26,7 21,3 26,7
Przyzwyczajenie 18,9 11,4 9,8 19,3
Reklama 14,3 11,2 16,7 10,7
Moda 1,0 2,3 4,4 0,8

Źródło: Jak w wykresie 1.

Główną determinantą zakupu usług bankowych jest jakość. Blisko 60% bada-
nych przy wyborze usług bankowych zwraca uwagę na jakość, częściej mężczyźni  
i e-konsumenci do 24 lat. Ponad połowa e-konsumentów zwraca uwagę również na ich 
cenę, tu także częściej są mężczyźni i młodsi respondenci. Niemal co trzeci badany przy 
wyborze usług bankowych kieruje się osobą usługodawcy, częściej są to kobiety i star-
si e-konsumenci. Poza tym kobiety częściej kierują się przyzwyczajeniem i reklamą. 
Młodsi e-konsumenci częściej niż starsi kierują się marką i reklamą (tablica 3).

Jakość i cena są też głównymi determinantami wyboru przy zakupie usług edu-
kacyjnych. Na cenę usług edukacyjnych częściej uwagę zwracają kobiety i młodsi 
e-konsumenci, z kolei na jakość także kobiety i starsi e-konsumenci. Tylko co czwar-
ty badany kieruje się przy zakupie usług edukacyjnych marką (częściej mężczyźni 
i starsi e-konsumenci). Ponadto mężczyźni częściej niż kobiety kierują się przy za-
kupie przyzwyczajeniem, reklamą i modą, a starsi e-konsumenci częściej niż młodsi 
osobą usługodawcy i przyzwyczajeniem (tablica 4). 
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Tablica 3
Determinanty zakupu usług bankowych  
wg płci i wieku e-konsumentów (w %)

Wyszczególnienie Ogółem

Respondenci wg

płci wieku

kobiety mężczyźni do 24 lat 25 i więcej

Jakość 57,3 54,4 60,0 63,0 53,9

Cena 55,9 53,8 57,8 58,7 54,2

Osoba usługodawcy 37,5 41,3 33,9 33,2 40,0

Marka 26,7 24,2 29,0 29,0 25,3

Przyzwyczajenie 18,9 20,0 17,9 16,9 20,2

Reklama 14,3 13,9 14,6 14,4 14,2

Moda 1,0 0,4 1,5 0,8 1,1

Źródło: Jak w wykresie 1.

Tablica 4
Determinanty zakupu usług edukacyjnych  

wg płci i wieku e-konsumentów (w %)

Wyszczególnienie Ogółem

Respondenci wg

płci wieku

kobiety mężczyźni do 24 lat 25 i więcej

Jakość 70,2 71,8 68,6 70,1 70,3

Cena 59,1 60,0 58,2 62,1 57,2

Marka 26,7 24,8 28,8 25,8 27,4

Osoba usługodawcy 20,5 22,0 18,9 18,7 21,6

Przyzwyczajenie 11,4 8,5 14,4 10,5 11,9

Reklama 11,2 10,7 11,6 11,4 11,0

Moda 2,3 1,7 3,0 1,8 2,6

Źródło: Jak w wykresie 1.

Główną determinantą zakupu usług turystycznych jest ich cena. Niemal 2/3 ba-
danych przy zakupie takich usług kieruje się także jakością – częściej mężczyźni 
i osoby po 25 roku życia. Inne czynniki nie mają już tak dużego znaczenia przy wy-
borze usług turystycznych, wśród nich co piąty badany wskazywał na markę, częściej 
mężczyźni i e-konsumci po 25 roku życia (tablica 5). 
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Tablica 5
Determinanty zakupu usług turystycznych  

wg płci i wieku e-konsumentów (w %)

Wyszczególnienie Ogółem

Respondenci wg

płci wieku

kobiety mężczyźni do 24 lat 25 i więcej

Cena 79,9 80,8 79,0 80,7 79,5
Jakość 61,1 60,9 61,3 53,7 65,5
Marka 21,3 18,1 24,6 20,2 22,0
Osoba usługodawcy 18,5 22,2 14,8 19,8 17,8
Reklama 16,7 15,5 17,9 18,8 15,4
Przyzwyczajenie 9,8 9,1 10,5 10,6 9,3
Moda 4,4 2,8 6,0 5,1 4,0

Źródło: Jak w wykresie 1.

Cena i jakość to również główne determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych. 
Na cenę częściej zwracają uwagę mężczyźni i osoby po 25 roku życia. Na jakość 
również mężczyźni i osoby do 24 roku życia. Do ważnych determinant zakupu usług 
ubezpieczeniowych zaliczyć można też osobę usługodawcy i markę usług. Na osobę 
usługodawcy częściej wskazują kobiety i starsi e-konsumenci, a na markę mężczyźni 
i młodsi e-konsumenci (tablica 6).

Tablica 6
Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych  

wg płci i wieku e-konsumentów (w %)

Wyszczególnienie Ogółem

Respondenci wg

płci wieku

kobiety mężczyźni do 24 lat 25 i więcej

Cena 66,4 62,7 69,8 63,4 67,9
Jakość 51,8 47,6 55,6 56,1 49,6
Osoba usługodawcy 27,9 32,2 24,0 22,9 30,4
Marka 26,7 26,0 27,4 31,0 24,6
Przyzwyczajenie 19,3 19,6 19,0 15,9 21,0
Reklama 10,7 10,9 10,5 12,8 9,6
Moda 0,8 0,4 1,2 1,1 0,7

Źródło: Jak w wykresie 1.
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Marki kupowanych usług

Jak wynika z badań, marka ma znaczenie przy zakupie usług dla niemal co czwar-
tego e-konsumenta. Specyfika usług plasuje markę usług za ceną i jakością. Jednak 
jakość bardzo często wiązana jest z marką. W badaniach rozpoznano marki banków, 
szkół językowych, biur podróży oraz instytucji ubezpieczeniowych, z których korzy-
stają e-konsumenci. 

Niemal 40% respondentów wymieniło markę banku, z jakiego korzysta. Co czwarty 
e-konsument korzysta z usług ING Banku Śląskiego, częściej są to mężczyźni i zde-
cydowanie częściej osoby do 24 roku życia. Prawie co szósty e-konsument był klien-
tem mBanku (zdecydowanie częściej do 24 roku życia), a co dziesiąty – PKO BP, 
Pekao SA i BZ WBK (tablica 7). 

Tablica 7
Korzystanie z banków  

wg płci i wieku e-konsumentów (N=512 , w %)

Wyszczególnienie Ogółem

Respondenci wg

płci wieku

kobiety mężczyźni do 24 lat 25 i więcej
ING Bank Śląski 23,2 21,8 24,5 32,8 16,9
mBank 14,5 12,1 16,5 21,1 10,1
PKO BP 11,3 12,1 10,6 9,8 12,3
PEKAO SA 10,0 9,2 10,6 6,9 12,0
BZ WBK 9,0 13,4 5,1 8,3 9,4
Millenium 3,7 4,2 3,3 2,5 4,5

Uwaga: Wskazania poniżej 2,5%: Alior Bank, Kredyt Bank, BRE Bank, Getin Bank, Polbank, Citibank, 
Lukas Bank, BGŻ, Nordea, BPH.
Źródło: Jak w wykresie 1.

Niewiele powyżej 15% badanych wymieniło marki szkół językowych. Wśród nich 
niemal 30%  korzysta z usług szkoły Empik, a co dziesiąty z Profilinqua. W sumie 
badani wskazali bardzo wiele marek, co wynika z miejsca zamieszkania respondentów 
(badania ogólnopolskie) i funkcjonowania na rynku wielu marek lokalnych (tablica 8).  

Niemal 30% e-konsumentów wymieniło marki biur podróży, z jakich korzysta. 
Najczęściej wybieranymi markami wśród e-konsumentów są Itaka (niemal co piąty ba-
dany) i Triada (niemal co szósty badany). Oprócz wymienionych biur najwięcej wskazań 
respondentów dotyczy marek biur podróży najbardziej znanych na rynku (także najczę-
ściej reklamowanych), takich jak: TUI, Orbis (obecnie już nie istnieje), Neckermann, 
Travel Planet (tylko pośrednik sprzedaży), Alfa Star, Sun&Fun oraz Wezyr (tablica 9).
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Tablica 8
Korzystanie ze szkół językowych  

wg płci i wieku e-konsumentów (N=231, w %)

Wyszczególnienie Ogółem

Respondenci wg

płci wieku

kobiety mężczyźni do 24 lat 25 i więcej

Empik 29,4 28,8 30,3 31,0 28,2

Profilinqua 10,4 12,9 7,1 10,0 10,7

Speakup 4,3 3,8 5,1 4,0 4,6

Bratam 3,0 3,0 3,0 7,0 -

British school 3,0 2,3 4,0 3,0 3,1

Allan 2,6 1,5 4,0 - 4,6

Eskk 2,6 1,5 4,0 1,0 3,8

Uwaga: Wskazania poniżej 2,5%: International house, Helen doron, Oxford language center, Translator, 
Deutch, Level, Lingua viva, Longman, Proto allegre, Akcent, Alliance francaise, Archibald, Berlitz, 
Language Mouse, Open school, Perfect, Progress, Promar, Sylabus, Telc, Top English, Tower, Best, 
Cool school, Europa 2000.
Źródło: Jak w wykresie 1.

Tablica 9
Korzystanie z biur podróży  

wg płci i wieku e-konsumentów (N=359, w %)

Wyszczególnienie Ogółem

Respondenci wg

płci wieku

kobiety mężczyźni do 24 lat 25 i więcej

Itaka 21,2 20,4 21,9 18,0 22,6

Triada 14,2 17,7 10,7 26,1 8,9

TUI 8,6 9,4 7,9 3,6 10,9

Orbis 8,1 7,7 8,4 9,9 7,3

Neckermann 6,7 3,3 10,1 2,7 8,5

Travel Planet 4,7 3,3 6,2 5,4 4,4

Alfa Star 3,9 3,3 4,5 1,8 4,8

Sun & Fun 2,8 2,2 3,4 4,5 2,0

Wezyr 2,8 2,8 2,8 1,8 3,2

Uwaga: Wskazania poniżej 2,5%: Exim Tours, Scan Holiday, Almatur, Rainbow Tours, Ecco Holiday, 
Tęcza, BeeFree, Fun Club, Oasis Tours, Selectours, Sky Club.
Źródło: Jak w wykresie 1.
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Prawie połowa e-konsumentów wskazała instytucje ubezpieczeniowe, z usług 
których korzysta. Co trzeci e-konsument korzysta z usług PZU (częściej badani do 24 
roku życia), co dziesiąty z usług Warty (częściej kobiety i osoby po 25 roku życia). 
Wśród często wymienianych marek znalazły się także: ING, Alianz, Aviva, Hestia 
i Axa (tablica 10).

Tablica 10
Korzystanie z instytucji ubezpieczeniowych  

wg płci i wieku e-konsumentów (N=611, w %)

Wyszczególnienie Ogółem

Respondenci wg

płci wieku

kobiety mężczyźni do 24 lat 25 i więcej

PZU 34,0 34,3 33,8 42,1 30,7
Warta 10,5 11,8 9,4 6,7 12,0
ING 7,7 4,6 10,3 10,1 6,7
Alianz 7,2 7,1 7,3 5,6 7,9
Aviva 6,5 7,5 5,7 3,4 7,9
Hestia 5,7 7,1 4,5 6,2 5,5
Axa 5,4 5,4 5,4 3,9 6,0

Uwaga: Wskazania poniżej 5,0%: Generali, HDI, UniQa, mBank, Compensa, euro26, MTU, PEKAO SA, 
Liberty Direct, Link 4, AIG, Benefia, Interrisk, Skania.
Źródło: Jak w wykresie 1.

Wydatki na usługi 

Specyfika i częstotliwość korzystania z usług sprawia trudności w określeniu wy-
datków na usługi. Wydatki na jednorazowy zakup usług nie zawsze przekładają się 
bezpośrednio na ich roczne wydatki. Są także usługi, z których korzysta się kilka 
miesięcy, a płaci tylko raz (np. usługi edukacyjne). W badaniach podjęto jednak próbę 
oszacowania wydatków e-konsumentów na usługi. 

Średnie roczne wydatki e-konsumentów na wybrane usługi wynosiły około  
3835 zł. Najwięcej wydali oni na usługi edukacyjne (średnio 1510 zł), a najmniej na 
usługi bankowe (średnio 235 zł). O dużym zróżnicowaniu wydatków na usługi świad-
czą różnice miedzy średnimi wydatkami a medianą wydatków, w przypadku usług 
turystycznych różnica ta wynosi niemal 1200 zł (tablica 11).

Średnie roczne wydatki na usługi różnicuje płeć i wiek e-konsumentów. Rocznie 
więcej na usługi (z wyjątkiem edukacyjnych) wydają mężczyźni niż kobiety i w przy-
padku wszystkich kategorii usług osoby po 25 roku życia (tablica 12). 
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Tablica 11
Roczne wydatki polskich e-konsumentów na zakupy w Internecie wybranych 

produktów (w zł)

Wyszczególnienie Średnia Mediana Kwota maksymalna

Usługi edukacyjne 1510,67 1000 6 500
Usługi ubezpieczeniowe 1089,08 700 5 600
Bilety (lotnicze, na koncerty) 681,26 300 10 000
Usługi turystyczne 319,38 1500 6 000
Usługi bankowe 235,34 100 8 900

Źródło: Jak w wykresie 1.

Tablica 12
Średnie roczne wydatki polskich e-konsumentów na zakupy w Internecie  

wg płci i wieku (w zł)

Wyszczególnienie

Respondenci wg

płci wieku

kobiety mężczyźni do 24 lat 25 i więcej lat

Usługi edukacyjne 1598,87 1414,78 1307,01 1642,15
Usługi ubezpieczeniowe 980,03 1188,16 606,17 1308,58
Bilety (lotnicze, na koncerty) 675,27 687,37 401,69 847,51
Usługi turystyczne 249,91 383,19 241,10 356,36
Usługi bankowe 194,86 268,52 172,47 264,68

Źródło: Jak w wykresie 1.

Na podstawie danych dotyczących rocznych dochodów i rocznych wydatków pol-
skich e-konsumentów na usługi oszacowano funkcję Törnquista II6. Estymacji para-
metrów funkcji popytu dokonano metodą quasi-Newtona i Gaussa-Newtona (przy 
użyciu programu Statistica). Oszacowany model popytu e-konsumentów na usługi 
przyjmuje postać:

6  Funkcje Törnquista służą do aproksymacji krzywych Engla (analizujących wpływ dochodu na popyt), przyjmują 
różne postacie w zależności od rodzaju dóbr i usług, dla których są szacowane. W sytuacji szacowania funkcji dla 
dóbr i usług ponadpodstawowych zakłada się, że popyt występuje dopiero wtedy, gdy dochód przekroczy pewien 
poziom i dąży do pewnej stałej i skończonej granicy. 



POLSKI E-KONSUMENT NA RYNKU USŁUG 127

gdzie: 
ŷt – roczne wydatki na usługi, 
X – dochody e-konsumentów. 

Model określa zależność wydatków na usługi od dochodu badanych e-konsumen-
tów, przy założeniu ustalonego poziomu cen (wykres 2).  

Wykres 2
Funkcja Törnquista II rocznych wydatków  

na usługi polskich e-konsumentów

Źródło: Opracowanie własne.

Estymacja parametrów funkcji wykazała, że popyt na usługi ujawnia się w ba-
danej grupie e-konsumentów w momencie, gdy ich dochód roczny osiągnie poziom 
2387,14 zł (γ). Poziom nasycenia usług wynosi w tym przypadku 12118,34 zł (α) 
i stanowi asymptotę rocznych wydatków na usługi. 

Warto w tym przypadku zwrócić uwagę, że średnie roczne wydatki na usługi sta-
nowią 14,5% deklarowanego rocznego dochodu e-konsumentów i 31,6% poziomu 
nasycenia takimi zakupami. Z kolei poziom nasycenia zakupów usług stanowi 45,9% 
średnich rocznych dochodów e-konsumentów. Jak wynika z oszacowanej funkcji 
Törnquista, roczne wydatki badanej grupy e-konsumentów na usługi mogą wzrosnąć 
niemal trzykrotnie (różnica między średnimi rocznymi wydatkami a asymptotą rocz-
nych wydatków). 
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Podsumowanie 

Reasumując, można stwierdzić, że polski e-konsument na rynku usług jest aktywnym  
i świadomym nabywcą. Analiza wyników badań dotyczących tylko wybranej gru-
py usług świadczy o dużym zainteresowaniu nimi. Poznanie miejsc zakupu usług 
wskazuje na rozpoczęcie procesu przechodzenia z zachowań nabywczych do e-za-
chowań nabywczych (kupowania częściej w Internecie niż w placówkach stacjonar-
nych). Determinanty wyboru usług, w których kluczową rolę odgrywa cena, wska-
zują również na duży potencjał rozwoju rynku e-usług. Niższa cena zakupu usług 
on-line będzie zachęcać wrażliwych na cenę e-konsumentów do takiej formy zakupu/
korzystania z usług. Rozwój rynku usług, w tym wzrost wydatków na usługi będzie 
postępował wraz z rozwojem handlu elektronicznego. Można przypuszczać, że wraz 
ze wzrostem dostępności usług w Internecie wydatki na usługi będą rosnąć szybciej 
niż wydatki na dobra trwałego użytku. Wzrost zakupów usług on-line będzie zwią-
zany nie tylko z niższą ceną w Internecie, ale także z wygodą dokonywania takich 
zakupów. 
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Streszczenie

Internet stał się codziennością w działalności przedsiębiorstw, administracji pu-
blicznej, instytucji rynkowych i gospodarstw domowych. Wiek XXI to wiek społe-
czeństwa informacyjnego i narodzin e-konsumenta, dla którego przestrzeń Internetu 
stała się miejscem pracy, spędzania wolnego czasu, nawiązywania kontaktów i robie-
nia zakupów. To właśnie dokonywanie zakupów w Internecie w największym stop-
niu warunkuje bycie e-konsumentem. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące 
zachowań polskich e-konsumentów na rynku usług. Badania zostały przeprowadzo-
ne techniką ankiety on-line na próbie 1350 polskich e-konsumentów w 2010 roku 
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(w ramach grantu finansowanego przez MNiSW). Badaniem objęto usługi bankowe, 
edukacyjne, turystyczne, ubezpieczeniowe oraz bilety, pozwalające korzystać z usług 
transportowych i w zakresie kultury.

Słowa kluczowe: e-konsument, usługi, zachowania nabywcze

Kody JEL: D12, L81, L83, L86

Summary

Internet has become an everyday in activities of enterprises, public administration, 
market institutions and households. The 21st century is a century of the information 
society and birth of e-consumer, for whom the Internet space has become a workplace, 
leisure, contact establishment and shopping. It is shopping on Internet that conditions 
to the greatest degree being an e-consumer. The article presents the results of research 
on Polish e-consumers’ behaviour in the market for services. The research was car-
ried out by the online survey technique on the sample of 1350 Polish e-consumers in 
2010 (within the framework of grant financed by the Ministry of Science and Higher 
Education). The research covered the banking, educational, touristic, insurance ser-
vices and the tickets allowing the use of transport services and those related to culture.

Key words: e-consumer, services, purchasing behaviour
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