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Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ocena i  porównanie poziomu satysfakcji 
klienta e-usług z Polski i Chin poprzez identyfikację luk pomiędzy oczekiwaniami klienta 
a stopniem ich spełnienia przez firmy świadczące usługi on-line. Do realizacji celu wykorzy-
stano metodę E-Servqual, która pozwoliła zidentyfikować koncepcję pomiaru jakości usług 
kluczowych oczekiwań e-klientów względem usług świadczonych on-line oraz rzeczywiste-
go stopnia spełnienia tych usług. Badanie przedstawia, jak respondenci postrzegają jakość 
usług w obszarze online oraz jakie są ich preferencje w tym zakresie. Na podstawie siedmiu 
wymiarów skali E-Servqual, jakimi są: kontakt, efektywność, niezawodność, dotrzymywa-
nie obietnic, prywatność, elastyczność, zadośćuczynienie1 zostały zaproponowane autorskie 
mierniki pomiaru jakości e-usług na polskim i chińskim rynku. 

Słowa kluczowe: E-Servqual, pomiar satysfakcji klienta, jakość e-usług 

Abstract: The purpose of this paper is to evaluate the level of satisfaction of e-service custo-
mers from Poland and China through identification of gaps between customer expectations 
and the degree to which such expectations are met by providers of online services. Towards 
this end the E-Servqual method was employed, which enabled the measurement of customer 
expectations as to the quality of key aspects of online services relative to the actual degree 
to which customer expectations were met. This survey shows how respondents perceive the 
quality of online services and their preferences in this respect. Based on the seven dimensions 
of the E-Servqual scale, i.e. contact, efficiency, reliability, fulfilment, privacy, responsiveness, 
compensation, the present author proposed her own measures of e-services quality.

Keywords: E-Servqual, customer satisfaction measurement, quality of e-services 
 

Wprowadzenie

Dzisiejszy świat biznesu ukierunkowany jest na satysfakcję konsumencką i zro-
zumienie jak zadowolić klienta w długim okresie. Identyfikacja czynników deter-
minujących satysfakcję staje się silną potrzebą wśród menedżerów i stanowi główny 
nurt w literaturze naukowej. Odpowiednie rozpoznanie atrybutów jakości e-usług, 
analiza oczekiwań e-klientów z różnych krajów, a także skuteczne zarządzanie nimi 
wpływa na budowanie korzystnego wizerunku firmy2. W ciągu ostatnich trzydzie-
stu lat podejmowano próby rozpoznania najlepszych praktyk w zakresie jakościo-
wego pomiaru e-usług. W 2001 roku Zeithaml i in., bazując na wcześniej zapropo-
nowanych przez siebie metody badań jakości usług (servqual), opracowali mierniki 
jakości e-usług z wykorzystaniem metod e-servqual, służące do oceny funkcjonal-
ności usług internetowych3. Ten model został opracowany w ramach trzystopnio-

1 A. Parasuraman, Finding Service Gaps in the Age of e-Commerce, „IESE Insight“, Second Quarter 2013, 
No. 17, s. 30-37. 
2  V. Minh Ngo, Measuring customer satisfaction: A literature review. Proceedings of the 7th International 
Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice 2015.
3  J. Asher, The cost of quality in service industries, “International Journal of Quality and Reliability Man-
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wego procesu obejmującego grupy eksploracyjne oraz dwie fazy gromadzenia i ana-
lizy danych empirycznych. Sprawny i wydajny system pomiaru satysfakcji klientów 
wpływa na planowanie i realizację strategii przedsiębiorstwa i odgrywa kluczową 
rolę w procesie zarządzania. W teorii i praktyce za uznanie tego faktu przeważnie 
przytacza się popularną sentencję sformułowaną przez Garlina: „Jeśli nie możesz 
czegoś zmierzyć, nie możesz też tym zarządzać”4. Aby firma mogła się rozwijać 
i  osiągnąć oczekiwaną pozycję na rynku, powinna wprowadzić działania oparte 
na zależnościach przyczynowo-skutkowych dotyczących klienta i  jego satysfakcji, 
a  następnie zaplanować trafne metody ich pomiaru, dając możliwość dokładnej 
analizy rezultatów5. Podstawą takich działań jest szczegółowe zdefiniowanie przez 
przedsiębiorstwo, kto jest jego najlepszym klientem oraz określenie jego wymagań 
i zachowań. Rozpoznanie elementów, które wpływają na satysfakcję klienta, sprawi, 
że przedsiębiorstwo będzie mogło przekształcić się w sojusznika i mentora dbają-
cego o interesy nabywców. Dzięki temu w większym stopniu zaspokoi potrzeby za-
równo materialne, jak i emocjonalne wszystkich swoich klientów6.

Celem artykułu jest ocena poziomu satysfakcji klienta z Polski i Chin poprzez 
identyfikację luk pomiędzy oczekiwaniami klienta a stopniem ich spełnienia przez 
firmy świadczące usługi on-line. Do realizacji przedstawionego celu została wyko-
rzystana metoda badawcza E-Servqual.

1. Handel elektroniczny w Polsce i Chinach 

Jednym z kluczowych czynników wpływających na oczekiwania i postrzeganie 
e-usług jest kultura, którą można zdefiniować jako cechy, które tworzą profil spo-
łeczeństwa narodowego, w tym normy, wartości i  instytucje7. Badania prowadzo-
ne przez Y. Van Everdingen i in. wykazały, że kultura narodowa wpływa na rodzaj 
oczekiwań i preferencji względem nowych produktów lub usług8. To stwierdzenie 
znajduje potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez autorki artykułu. 

Chiny to najbardziej zaludniony kraj na świecie, który posiada największą licz-
bę użytkowników Internetu. Chiński rynek internetowy rośnie w  fenomenalnym 
tempie, w połączeniu z dynamicznie rozwijającą się gospodarką. W czerwcu 2019 

agement” 1988, 5(5), 38-46; M. Wisniewski, Assessing customer satisfaction with local authority services 
using SERVQUAL. “Total Quality Management” 2001, s. 995-1002.
4  D.A. Garvin, Building a learning organization, „Harvard Business Review” 1993, Vol. 71, No. 4, s. 78. 
5 A. Niemiec, W. Skoczylas, System pomiaru dokonań. Diagnoza rozwiązań stosowanych w  polskich 
przedsiębiorstwach, „Finanse. Rynki Finansowe” 2016.
6  E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 30. 
7  D. Griffith, G. Yalcinkaya, G. Rubera, Country-level performance of new experience products in a global 
rollout: The moderating effects of economic wealth and national culture, „Journal of International Marke-
ting” 2014, s. 1-20. 
8  Y. Van Everdingen, D. Fok, S. Stremersch, Modeling global spillover of new product takeoff, „Journal of 
Marketing Research” 2009, 46(5), 637-652.
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r. Chiny miały 829 milionów internautów (58,4% chińskiej populacji), co sprawia, 
że jest to kraj z największą populacją internetową na świecie (Internet World Stats, 
2019). Według instytutu PBI w  lutym z Internetu korzystało 27,9 mln (75%) Po-
laków (14,1 mln kobiet oraz 13,7 mln mężczyzn). Łącznie wykonali oni 51,2 mld 
odsłon, zaś przeciętny internauta spędzał w sieci blisko 1 godz. 52 min dziennie9.

2. Metoda E-Servquel w pomiarze jakości e-usług

L. Berry i A. Parasuraman, skupiając się na psychologicznych aspektach pomiaru ja-
kości usług, stworzyli metodę Servqual, która uważana jest za jeden z głównych kroków 
do precyzyjnego wyrażenia zadowolenia klienta10. Istotą tej metody jest przedstawienie 
różnicy między jakością oczekiwaną przez klienta a rzeczywistym poziomem usług ofe-
rowanym przez przedsiębiorstwo11. W latach 2000-2002 V. Zeithaml, A. Parasuraman 
i A. Malhotra stworzyli skalę E-Servqual (e-SQ), będącą unowocześnieniem skali Se-
rvqual dla obszaru usług elektronicznych. Skala E-Servqual zawiera siedem wymiarów12:

− efektywność (efficiency) – opiera się na sprawnym wejściu na stronę WWW, 
znalezieniu informacji przy jak najmniejszych staraniach ze strony klienta,

− niezawodność (reliability) – odnosi się do mechanizmów działania domeny in-
ternetowej, a głównie do dostępności i funkcjonowania w dogodny dla klienta sposób,

− dotrzymywanie obietnic (fulfillment) – dotyczy wywiązywania się z wcze-
śniej przedstawionych informacji na stronie WWW, posiadania w ofercie produk-
tów zgodnych z opisem i dostarczania ich zgodnie z wytycznymi,

− prywatność (privacy) – określa bezpieczeństwo danych osobowych klien-
tów oraz zapewnienie znanych i sprawdzonych metod płatności,

− elastyczność (responsiveness) – oznacza dostosowywanie się do potrzeb 
klienta i udzielanie profesjonalnych odpowiedzi na każde zadane pytanie,

− zadośćuczynienie (compensation) – nawiązuje do rekompensaty w sytuacji 
pojawienia się problemów, np. z anulacją zamówienia przez serwer,

− kontakt (contact) – to różne warianty bezpośrednich relacji z pracownikami. 
Pierwsze cztery wymiary określają rdzeń usługi, a następne trzy odzyskania (recove-

ry) klienta. Mają one wielkie znaczenie w sytuacjach, kiedy klienci posiadają pytania lub 
w wyniku niedogodności usługowych doświadczyli problemów, np. błędu płatności na 
stronie sklepu13.

9  http://pbi.org.pl/raporty/polscy-internauci-w-lutym-2020/ [dostęp: 2.03.2020].
10  D.R. Allen, Customer Satisfaction Research Management: A Comprehensive Guide to Integrating Customer Loy-
alty and Satisfaction Metrics in the Management of Complex Organizations, ASQ Quality Press, Milwaukee 2004.
11  B. Baki, C. Sahin Basfirinci, A. Murat, Z. Cilingir, Application of integrating SERVQUAL and Kano’s 
model into QFD for logistics services: a case study from Turkey, “Asia Pacific Journal of Marketing and 
Logistics” 2009.
12 A. Parasuraman, Finding Service Gaps…, s. 30-37.
13  Ibidem, s. 35.
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Analiza jakości e-usług w metodzie E-Servqual oparta jest na różnicy między oczeki-
waniami klientów w stosunku do jakości e-usługi a tym, jak ją postrzegają. Model e-SQ 
pozwala na ocenę, w jakim stopniu serwis WWW umożliwia klientowi:

− dokonanie sprawnych zakupów,
− dostarczenie produktów i usług w odpowiednim czasie,
− zrealizowanie płatności, a także reagowanie na powstające problemy, two-

rząc satysfakcjonujące rozwiązania.
Rozpatrując funkcjonalność siedmiu wymiarów, według których klienci ocenia-

ją jakość e-usług, można otrzymać poniższe wyniki14:
1. Dostarczony wynik < oczekiwania brak zadowolenia, dyskomfort (-).
2. Dostarczony wynik = oczekiwania zadowolenie, neutralność (0).
3. Dostarczony wynik > oczekiwania zachwyt, satysfakcja emocjonalna (+).
Określenie jakości usług polega na obliczeniu różnicy pomiędzy percepcją usługi 

a idealnym (pożądanym, oczekiwanym) poziomem usług, co jednocześnie pozwala 
na zdefiniowanie luki, jaka pojawia się między oczekiwaniami a percepcją usługi.

3. Metodyka badań własnych

Celem badania jakości e-usług w zakresie zakupów była analiza luk jakościo-
wych pomiędzy tym, jak e-klienci z Polski i Chin postrzegają jakość e-usługi oraz 
jakie mają w  tym obszarze oczekiwania. Na potrzeby niniejszego badania został 
opracowany kwestionariusz ankiety, który składał się z 35 stwierdzeń pogrupowa-
nych w siedmiu wymiarach (tabela1). Skala pomiarowa oparta została na opraco-
waniu Parasuramana “Finding Service Gaps in the Age of e-Commerce”15.

Pierwsze badanie poziomu jakości e-usług odbyło się na terenie Szczecina pod 
koniec 2018 roku przy użyciu papierowego kwestionariusza E-Servqual na próbie 
400 osób. Wśród ankietowanych było 60% kobiet i  40% mężczyzn. Prawie poło-
wa ankietowanych posiadała wykształcenie wyższe – 47%. Wśród pozostałych 32% 
miało wykształcenie średnie, najmniejsza liczba charakteryzowała się wykształce-
niem zasadniczym (8%) oraz podstawowym (3%). Najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby w wieku 31-45 lat (44%). W ankiecie brały udział również osoby młodsze 
18-30 lat (26%), starsze 46-60 lat (19%) oraz seniorzy powyżej 60 lat (9%). 

Drugie badanie oparte było na internetowym narzędziu badawczym Sojump16, 
które przeznaczone jest do tworzenia ankiet i ocen online. Celem tego narzędzia 
jest projektowanie ankiet online, zbieranie danych, raportów i analiz wyników wy-

14 A. Drapińska, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2011.
15 A. Parasuraman, Finding Service Gaps… 
16  www.sojump.com [dostęp: 6.01.2020].
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pełnionych ankiet17. WeChat to narzędzie społecznościowe z potężną grupą użyt-
kowników w  Chinach, prawie połowa jego aktywnych użytkowników ma ponad 
100 znajomych WeChat18. Jest to najczęściej używane narzędzie komunikacji spo-
łecznej, powszechnie dostępne w Chinach. Średnio codziennie 570 milionów chiń-
skich użytkowników (93%) loguje się do aplikacji WeChat19. Z  tego powodu au-
torki podjęły decyzję o użyciu WeChat w celu rozpowszechnienia kwestionariuszy 
tłumaczonych na język chiński. Od marca do listopada 2019 roku ankieta została 
wysłana do 360 użytkowników i grup WeChat (około 50 grup czatowych od 50 do 
500 uczestników) z konta WeChat jednej z autorek artykułu. Każdy odpowiadający 
został poproszony o przesłanie ankiety do własnej sieci znajomych. W sumie zebra-
no 1500 wypełnionych ankiet, z których 1101 uznano za ważne.

Zebrane dane zostały przeanalizowane, a  nieprawidłowe kwestionariusze zo-
stały wykluczone na podstawie następujących kryteriów wykluczenia: powtórzony 
adres IP w odpowiedzi; błędy logiczne w odpowiedziach; ta sama odpowiedź na 
kolejne pytania; czas realizacji był zbyt krótki lub zbyt długi. Analiza danych została 
przeprowadzona przy użyciu wbudowanej funkcji statystycznej w narzędziu badaw-
czym Sojump.com. 

Wśród chińskich respondentów również dominowały kobiety, których było 
76%, liczba mężczyzn wynosiła 267 (24%). W ankiecie brały udział osoby w róż-
nym wieku: 15-19 lat (47%), 20-22 lat (36%), 23-24 lat (8%), 25-35 lat (5%), 36-
45 lat (3%), 46-65 lat (1%). Aż 92% ankietowanych posiadało wykształcenie wyż-
sze. W dwóch badaniach respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi, 
w skali od 1 do 5, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 2 – ocena zła, 3 – ocena średnia, 4 – 
ocena dobra, 5 – bardzo dobra.

17  WJX. https://www.wjx.cn/html/aboutus.aspx [dostęp: 6.01.2020].
18  Curiositychina: statistic report of WeChat users, Retrieved from: http://curiositychina.com/ [dostęp: 
5.03.2020].
19  Baidu. Retrieved from: http://baike.baidu.com/subview/5117297/15145056.htm. [dostęp: 30.01.2020].
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Tabela 1. Skale pomiarowe wykorzystywane do pomiaru satysfakcji klientów e-usług
Table 1. Measuring scales used to measure the satisfaction of e-services customers

 Ocena 1 2 3 4 5
 Efektywność

1 Krótki czas trwania otwierania strony WWW        

2 Zrozumiałe opisy różnych elementów 
(np. przycisków, pól) ułatwiające obsługę        

3 Łatwość nawigacji        
4 Sprawne złożenie zamówienia        

5
Podgląd wyników bieżących działań, np. 
etap realizacji zamówienia, czas oczekiwa-
nia na przesyłkę, zwrot środków na konto

 
       

Niezawodność

6 Stabilność funkcjonowania firmy 
(pozytywne opinie w Internecie)

 
       

7 Niższe ceny niż w sklepach stacjonarnych        
8 Różnorodne metody płatności        
9 Szybkość realizowanej dostawy        
10 Doradztwo techniczne      

Dotrzymywanie obietnic

11 Dostarczane produkty zgodnie z opisem 
na stronie sprzedawcy

       

12 Precyzyjny czas dostawy      

13 Terminowy zwrot środków na konto 
bankowe        

14 Darmowa dostawa (brak ukrytych kosztów)        
15 Darmowy zwrot (brak ukrytych kosztów)        

Prywatność
16 Ochrona danych osobowych        

17 Zwrot należności tylko na konto 
właściciela

 
       

18 Bezpieczne logowanie do konta 
użytkownika

 
       

19 Gwarancja poufności zamówień        
20 Sprawdzone i znane metody płatności        

Elastyczność
21 Odpowiadanie na wiadomości 24/7        
22 Personalizacja ofert, wiadomości, rozmów        
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23 Wiedza pracowników na temat oferowa-
nych usług        

24 Reagowanie pracowników na sugestie 
klientów

 
       

25 Dostosowywanie najniższych cen pro-
duktów i usług

 
       

Zadośćuczynienie

26 Otrzymywanie rekompensaty za 
niedoręczenie przesyłki na czas

 
       

27 Przesyłanie kuponów rabatowych za pro-
blemy techniczne

 
       

28 Uznawanie reklamacji        

29 Możliwość zwrotów uszkodzonych pro-
duktów do 24 miesięcy

 
       

30

Przy zwrocie produktów otrzymanie 
zwrotu kuponu rabatowego, który 
był wykorzystany podczas składania 
zamówienia

 
       

Kontakt
31 Jasne i sprecyzowane odpowiedzi        

32 Bezproblemowe połączenie telefoniczne 
z działem obsługi klienta

 
       

33 Szybkość obsługi i rozwiązywanie prob-
lemów

 
       

34 Wystarczająco długa rozmowa z działem 
obsługi klienta

 
       

35 Różnorodne formy kontaktu, czat, face-
book, e-mail, telefon, messanger

 
       

Źródło: opracowanie własne. 

4. Analiza wyników badań

Analiza otrzymanych wyników pozwoliła zidentyfikować luki w jakości świad-
czonych e-usług na rynku polskim i chińskim, wskazując na brak spełnienia ocze-
kiwań klientów we wszystkich analizowanych obszarach. Na rys. 1 przedstawiono 
oceny oczekiwań klientów i sposób postrzegania wymiarów poddanych analizie. 
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Rysunek 1. Ocena oczekiwań i sposobu postrzegania e-usług
Figure 1. Assessment of expectations and perception of e-services

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Rysunek 1 przedstawia duże różnice między oczekiwaniami i percepcją konsu-
mentów z Polski i Chin. Można zauważyć, że polscy konsumenci mają dużo więk-
sze oczekiwania niż kraj azjatycki, ale to respondenci z Chin lepiej oceniają e-usługi. 
Konsumenci z Polski najwyższe oczekiwania mają wobec wymiaru „dotrzymywanie 
obietnic” (4,90) (Chiny 4,50) (rys. 1). Ten rezultat może być wywołany między innymi 
wysokimi wymaganiami wobec wywiązywania się przedsiębiorstw z  informacji za-
wartych na stronach internetowych. Dla konsumentów z Chin ten wymiar jest mniej 
istotny (4,50). Największą różnicę w postrzeganiu usług między dwoma krajami moż-
na zauważyć również w  wymiarze dotrzymywanie obietnic – Polska (2,40), Chiny 
(3,80). Pojawienie się tak dużej luki w oczekiwaniach polskich konsumentów (-2,48) 
(chińskich -70) (rys. 2) powinno być przesłanką dla przedsiębiorców do poprawy sa-
tysfakcji klientów i wywiązywania się z informacji zawartych na stronie. Aby zmniej-
szyć tę różnicę, przedsiębiorstwa powinny ukierunkować swoją strategię na szybkość 
i precyzję w dostarczaniu zamówień, przy jednoczesnym stosowaniu zasady darmo-
wej dostawy. Wywiązując się ze wszystkich informacji zawartych na stronie e-sklepu 
jak i wykorzystywanych kanałów komunikacji, przedsiębiorstwa zaspokajałyby głów-
ne potrzeby e-konsumentów i dzięki temu zwiększałyby swoje zyski. 

Największą lukę w ocenie konsumentów z Chin można zaobserwować w wy-
miarze prywatności (-0,92) (rys. 2). Duża luka może być spowodowana wątpliwo-
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ściami konsumentów dotyczącymi danych osobowych i   przetwarzania ich przez 
osoby trzecie. Nie tylko na rynku chińskim, ale też polskim wciąż dochodzi do sy-
tuacji, kiedy numery kart kredytowych są wykradane i dokonywane są nielegalne 
transakcje finansowe. Aby zredukować lukę w tym obszarze, firmy muszą stworzyć 
specjalistyczne oprogramowania ochronne, przy jednoczesnym zwiększaniu świa-
domości e-klientów o funkcjonalności takich zabezpieczeń.

Druga największa luka w ocenie konsumentów z Chin odnosi się do wymiaru 
efektywności (-0,75) (PL -0,62) (rys. 2). Luka pomiędzy oczekiwaniami a oceną jako-
ści e-usług przedstawia zastrzeżenia wobec jakości świadczenia e-usług, czyli w ob-
szarze związanym z czasem otwierania strony WWW, zrozumiałego opisu różnych 
elementów (np. przycisków, pól – ułatwiających obsługę strony, łatwości nawigacji), 
sprawnego złożenia zamówienia, podglądu wyników bieżących działań (np. etapu re-
alizacji zamówień, czasu oczekiwania na przesyłkę, zwrotów środków na konto, re-
alizowanej dostawy), stabilności e-przedsiębiorstwa, stosowanych metod płatności, 
niższych cen w porównaniu do sklepów stacjonarnych czy doradztwa technicznego. 

Rysunek 2. Ocena luki pomiędzy oczekiwaniami a percepcją e-usług
Figure 2. Evaluation of the gap between expectations and the perception of e-services

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Drugą największą luką wyznaczoną przez respondentów z Polski jest „zadość-
uczynienie” (Polska -2,04, Chiny -0,57). Wyniki badań wskazują, że oczekiwania 
polskich klientów w tym wymiarze wynosiły prawie 5 punktów (4,71) (Chiny 4,22) 
(rys. 1). Ten rezultat był wywołany między innymi wysokimi wymaganiami klien-
tów wobec rekompensaty za powstałe problemy. Niższa ocena tego wymiaru (Polska 
2,67) (Chiny 3,65) może być związana z brakiem działań naprawczych. Klienci pod-
czas korzystania z e-usług mogą doświadczyć wielu niedogodności z zakresu: błęd-
nych transakcji płatniczych; podwójnej blokady środków na karcie kredytowej; wy-
rzucenia ze strony WWW podczas dokonywania płatności; wyprzedania produktu 
i braku możliwości ponownego zamówienia; otrzymania uszkodzonego/używanego 
artykułu; przesłania produktu, który nie jest zgodny ze zdjęciem przedstawionym 
na stronie; dostarczenia przesyłki pod błędny adres; kradzieży danych osobowych; 
nieterminowego otrzymania zwrotu należności; błędnych informacji na stronie, np. 
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nieaktualne promocje. Niedogodności e-usługowych jest wiele, dlatego bardzo waż-
nym elementem jest dokonywanie działań naprawczych, które zredukują powstałą 
lukę. Firmy, przyznając się do błędu oraz przesyłając kupony rabatowe lub sperso-
nalizowane oferty, mają szansę na odbudowanie relacji z klientem i przekształcenie 
jego negatywnych doświadczeń w długoterminową współpracę.

Następna analizowana luka odnosi się do wymiaru „kontakt” (Polska -1,40, Chi-
ny -0,61) (rys. 2) i dotyczy różnych możliwości kontaktowania się klienta z e-przed-
siębiorstwem oraz precyzyjnych odpowiedzi. Niska ocena tego wymiaru może 
wynikać ze skracania przez pracowników rozmów z  klientem podczas rozmowy 
telefonicznej. Spowodowane jest to określonymi ramami czasowymi rozmów. Takie 
wytyczne mają na celu redukcję kosztów, ponieważ pracownik zmuszany jest do 
rzeczowej i konkretnej rozmowy z telefonującym klientem. Taka sytuacja powoduje 
niejednokrotnie większe niezadowolenie klienta i poczucie niezrozumienia. Wyniki 
badań dają asumpt do stwierdzenia, że są to ważne elementy podczas pierwsze-
go kontaktu z klientem. Elementem decydującym o jakości obsługi klienta w tym 
obszarze jest poświęcenie mu wystarczającej ilości czasu podczas rozmowy. Kadra 
kierownicza dążąc do redukcji tej luki, powinna zwrócić uwagę na jakość przepro-
wadzonych przez pracownika rozmów, a nie na ilość odebranych telefonów.

Kolejną znaczącą luką w e-commerce jest wymiar „niezawodność” (Polska -1,36, 
Chiny -0,46) (rys. 2). Analiza otrzymanych danych wskazuje na wysokie oczekiwa-
nia (Polska 4,66, Chiny 4,26) oraz niski poziom oceny usługi (Polska 3,30, Chiny 
3,79), który może być spowodowany dodatkowymi opłatami związanymi z dosta-
wą ekspresową. Darmowa dostawa dotyczy najczęściej standardowej wysyłki trwa-
jącej do 5 dni roboczych. Długi czas oczekiwania na zamówienie może wpływać 
negatywnie na postrzeganie usługi przez klientów. Często zdarza się, że dostawy 
trwające do 2 dni są dodatkowo płatne, co dla klienta może być zbyt wysoką kwotą 
w stosunku do wartości zamówienia. 

Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych można określić głów-
ne czynniki wpływające na zadowolenie e-klientów z Polski i Chin. Każdy czynnik 
przyjęty do analizy w niniejszym badaniu w ramach 7 kluczowych aspektów został 
oceniony przez grupę 400 oraz 1101 osób. Atrybuty wpływające w  największym 
stopniu na satysfakcję polskiego i chińskiego klienta zostały zaprezentowane w for-
mie graficznej na rys. 3. Analizując oczekiwania e-klientów z dwóch krajów można 
stwierdzić, że ważność kryteriów jakości dla każdego kraju przedstawia się w inny 
sposób. 
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Rysunek 3. Główne czynniki satysfakcji e-klientów
Figure 3. The main factors of customer satisfaction

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań metodą E-Servqual.

Analizując główne czynniki satysfakcji e-usług, można zauważyć, jak róż-
ne wymagania mają klienci z Polski i Chin. Dla e-klientów z Chin najważniejsza 
jest sprawdzona i  znana metoda płatności (4,80). Taka potrzeba może wynikać 
z  upowszechnienia aplikacji Wechat Pay, która zastępuje gotówkową formę płat-
ności. Aplikacja Wechat Pay współpracuje z ponad 65 instytucjami finansowymi, 
takimi jak Visa czy MasterCard. Aplikacja WeChat uznawana jest za „SuperApps”, 
w ramach której Chińczycy mogą zrobić wszystko – od płacenia rachunków onli-
ne do płatności bezdotykowych w sklepach stacjonarnych. Ten wynik daje asumpt 
do stwierdzenia, że dokonanie zakupu online bez połączenia płatności z aplikacją 
Wechat nie będzie atrakcyjną formą dla chińskiego e-klienta. Dominujące czyn-
niki satysfakcji e-klienta z  Chin pochodzą z  wymiaru „prywatność”, co oznacza, 
że zachowanie anonimowości i gwarancji bezpiecznego logowania jest priorytetem 
podczas internetowych zakupów. Przedsiębiorcy, którzy kierują swoje oferty na 
międzynarodowy rynek, powinny zwrócić uwagę na wiarygodność stron e-sklepów 
i dostarczać produkty zgodne z opisem na witrynie internetowej. Można zauważyć, 
że chiński konsument bardzo ceni swoją prywatność i podczas wyboru sprzedawcy 
będzie szukał w bezpiecznej, wiarygodnej i sprawdzonej strony. 

 Dla polskiego e-klienta najważniejsze są czynniki z  wymiaru „dotrzymywanie 
obietnic”. Związane są one z terminowym zwrotem środków na konto bankowe, niższą 
ceną niż w sklepach stacjonarnych, darmową dostawą i zwrotem (brakiem ukrytych 
kosztów), dostarczeniem produktów zgodnie z opisem na stronie sprzedawcy oraz pre-
cyzyjnym czasem dostawy. Przedsiębiorstwa kierujące oferty na polski rynek powinny 
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w szczególności zwrócić uwagę na dotrzymywanie obietnic związanych z terminowym 
dostarczaniem usług. Niewywiązanie się z informacji zawartych na stronie sprzedawcy 
stawia firmę w złym świetle i może doprowadzić do utraty klientów korzystających z e-
-usług. Istotnym elementem wspomagającym przedsiębiorstwa w tych działaniach są 
systemy jakości zobowiązujące do dokonywania pomiaru satysfakcji e-klientów.

Podsumowanie

Zainteresowanie e-usługami z  roku na rok rośnie, co oznacza, że wymagania 
e-klientów również będą wzrastać20. Z tego powodu przedsiębiorstwa powinny wy-
korzystywać mierniki, które umożliwią pomiar satysfakcji klienta i będą podstawą 
w opracowaniu skutecznej strategii. Dynamiczny rozwój rynku e-usług powoduje, 
że wymagania klientów sprzed kilku lat w chwili obecnej stają się nieaktualne. Dla-
tego ważne jest, aby pomiar satysfakcji prowadzony był regularnie, przy uwzględ-
nieniu szybko zmieniających się oczekiwań e-klientów. Tylko odpowiednio dobra-
ne narzędzia do pomiaru satysfakcji pomogą określić, na czym przedsiębiorstwa 
powinny być skoncentrowane. Duża ilość narzędzi ukierunkowanych na pomiar 
jakości usług nie jest dostosowana do unikatowych wymiarów jakości usług świad-
czonych drogą elektroniczną w  środowisku Internetu. Badanie satysfakcji klienta 
e-usług stanowi duże wyzwanie metodologiczne, które może wynikać z wirtualnego 
środowiska, w którym są świadczone. Z przedstawionych danych wynika, że naj-
większa luka na polskim rynku powstała w  wymiarze „dotrzymywanie obietnic”. 
Niespełnione oczekiwania klientów z Polski mogą wynikać z tego, że podczas skła-
dania zamówienia otrzymują oni informacje o zbyt rozbieżnym czasie dostawy – 
od 2 do 5 dni roboczych. Jest to duży przedział czasowy, przez który klienci nie 
mogą zaraz po złożeniu zamówienia zaplanować dokładnego dnia odbioru pacz-
ki. Czasami odpowiedzialność za informacje w sprawie lokalizacji zamówienia jest 
„spychana” przez e-przedsiębiorstwo na operatora logistycznego, który pełni rolę 
partnera. Przedsiębiorstwa powinny skoncentrować swoje działania na poprawie ja-
kości usług logistycznych, które są silnie powiązane z satysfakcją klientów na rynku 
e-usług. Chińscy konsumenci nie zgłaszają w tym obszarze większych problemów, 
ponieważ w ich kraju proces logistyczny działa w odmienny sposób, po zamówie-
niu produktów przez Internet osoba dostarczająca przesyłkę kontaktuje się indywi-
dualnie z klientem przez aplikację WeChat, uzgadniając dokładny dzień i godzinę 
dostawy. Bezpośredni kontakt umożliwia elastyczny termin i miejsce dostawy. Na-
tomiast największa luka w spełnieniu oczekiwań e-klientów z Chin widoczna jest 
w wymiarze „prywatność”, która dotyczy sprawdzonych metod płatności, ochrony 
danych osobowych, bezpiecznego logowania. Takie przesłanki dają podstawę do 

20 https://www.gemius.pl/e-commerce-aktualnosci/raport-e-commerce.html [dostęp: 2.03.2020].
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wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń na stronie e-sklepu, który skierowany 
jest na rynek chiński. Chińczycy obawiają się, że podczas składania zamówienia 
online otrzymają niezgodny produkt z opisem. Takie obawy mogą wynikać z braku 
zaufania do internetowego sprzedawcy. 

Reasumując wyniki badań, można zauważyć znaczną różnicę między oczekiwania-
mi i postrzeganiem e-usług przez klientów z obu krajów. Odmienne preferencje zakupo-
we online wpływają na inny obszar luk, które przedsiębiorcy powinni zniwelować, aby 
zwiększyć poziom satysfakcji e-klienta z Chin i Polski. Oferty oraz sposób dokonania 
transakcji internetowej powinny być tworzone na podstawie grupy docelowej, ponie-
waż zaspokajając potrzebny klientów z Polski, wykluczamy główne potrzeby klientów 
z Chin. Komponowanie strony internetowej i zasad działania na podstawie oczekiwań 
wybranego segmentu klienta może wpłynąć pozytywnie na sklep internetowy i zwięk-
szyć zainteresowanie zakupami online. Przedsiębiorcy powinny zwrócić uwagę na róż-
nice technologiczne i kulturowe przy określaniu oferty dla e-klientów z różnych krajów. 
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