
1 
 

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska    Warszawa, dnia 30.07.2019 r. 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Kolegium Zarządzania i Finansów 

Instytut Zarządzania 

Katedra Badań Zachowań Konsumentów 

 

 

Recenzja pracy doktorskiej mgr Justyny Kozłowskiej 

pt. „Doświadczenia zakupowe jako element kształtowania zaufania klientów  

do przedsiębiorstw handlu elektronicznego” 

Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Wiesława Ciechomskiego, prof. UEP. 

Promotorem pomocniczym był dr Marcin Lewicki 

na Wydziale Zarządzania, w Katedrze Handlu i Marketingu 

 

1. Wstęp 

Podstawą wydania opinii jest: pismo podpisane przez prof. dr hab. Kazimierza Krzakiewicza 

Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 lipca 

2019 r., dotyczące wykonania recenzji rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kozłowskiej. 

Rozprawa doktorska, przygotowana pod opieką Promotora, powinna stanowić oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego […] oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną Kandydata 

w danej dyscyplinie naukowej […], a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej. (Art. 13 p.1 Ustawy z dn. 14 marca 2003 r. [Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn.zm.]). 

Ocena pracy doktorskiej mgr Justyny Kozłowskiej pt. „Doświadczenia zakupowe jako element 

kształtowania zaufania klientów do przedsiębiorstw handlu elektronicznego” dokonana 

została na podstawie kryteriów pozwalających na stwierdzenie czy przedstawiona rozprawa 

spełnia powyższe wymogi. 

Za przesłanki końcowej oceny przyjęto następujące kryteria: sformułowanie problemu 

badawczego i tematu rozprawy, cele i hipotezy badawcze, metodyka badań, układ treści, ocena 

merytoryczna i formalna pracy, przydatność pracy dla praktyki i teorii oraz opinia recenzentki 

o treści rozprawy. 
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2. Merytoryczna ocena rozprawy doktorskiej 

Recenzowana dysertacja doktorska stanowi studium teoretyczno-empiryczne i mieści się  

w naukach społecznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Przedmiotem rozprawy jest 

zaufanie e-konsumentów do handlu elektronicznego, zbudowane na bazie wcześniejszych 

doświadczeń zakupowych. 

Podjęty w dysertacji temat należy uznać za bardzo aktualny, wpisujący się w zmiany, 

jakie zachodzą zarówno na rynku e-commerce, jak i w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

handlowym, ale także w kompetencjach konsumentów.  

Zaufanie jest kwestią zasadniczą na rynku usług, a w szczególności na rynku e-handlu.  

Ważna rolę w budowaniu zaufania ogrywa doświadczenie. Wzrost konkurencji na tym rynku 

powinno zwracać uwagę e-przedsiębiorstw na budowanie pozytywnych doświadczeń klientów. 

Doświadczenia wyniesione przez klienta z kontaktu z e-przedsiębiorstwem handlowym,  

z przebiegu procesu obsługi i zaspokajania potrzeby skutkują przebiegiem procesu 

decyzyjnego, późniejszymi decyzjami, a także kształtowaniem pozytywnych lub negatywnych 

opinii o przedsiębiorstwie, jego ofercie. Coraz częściej wskazuje się, że doświadczenie staje się 

nowym paradygmatem w usługach, w tym w handlu. 

Jak słusznie zauważa Doktorantka, cele kreowania pozytywnych doświadczeń 

zakupowych z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem są zawsze takie same, 

niezależnie od branży, oferty czy miejsca sprzedaży, bowiem jest to nawiązanie trwałych relacji 

z klientem i zabieganie o jego lojalność. Dbanie o pozytywne doświadczenia zakupowe 

umożliwia pozyskanie powracających i zadowolonych klientów, wydających pozytywne opinie  

i rekomendacje.  

Doktorantka deklaruje, iż ważnym elementem recenzowanej rozprawy doktorskiej jest 

opracowany autorski model zachowań konsumentów uwzględniający specyficzne 

postępowanie konsumentów w trakcie procesu decyzyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

pozytywnych i negatywnych doświadczeń zakupowych online, który mógłby być użyty  

w odniesieniu do budowy zaufania w e-handlu.  

 Strukturę pracy o charakterze teoretyczno-empirycznym stanowią: wprowadzenie, 

sześć rozdziałów merytorycznych, zakończenie, bibliografia (na którą składają się: pozycje 

zwarte i artykuły naukowe (224 a nie 244, w tym 57 pozycji to opracowania anglojęzyczne), 

akty normatywne i opracowania statystyczne (3) raporty (8), inne źródła (6), źródła internetowe 

(14), spis tabel (34), schematów (17), wykresów (24), grafik (4) oraz 3 załączniki 

(kwestionariusz ankiety i scenariusz zogniskowanych wywiadów grupowych, scenariusz 

indywidualnych wywiadów pogłębionych). Całość pracy liczy 295 stron.  



3 
 

 We Wstępie (ss. 4-10; stron 7) Doktorantka dokonała krótkiej charakterystyki zagadnień 

nawiązujących do podjętego problemu badawczego, a także wskazała na przesłanki podjęcia 

badań (wysoka dynamika rozwoju e-handlu, duża aktualność problemu badawczego).  

Doktorantka zwraca uwagę, że główna problematyka pracy dotyczy zachowań 

konsumentów. Nie znalazło to odzwierciedlenia w tytule opracowania, np. „Doświadczenia 

zakupowe jako element zachowań konsumentów i kształtowania ich zaufania do 

przedsiębiorstw handlu elektronicznego”. Byłoby to zasadne, bowiem głównym celem 

postawionym w rozprawie doktorskiej jest opracowanie modelu decyzji podejmowanych przez 

e-klienta pod wpływem dotychczasowych doświadczeń zakupowych online. Za cele 

szczegółowe przyjęto:  

C1: przegląd i usystematyzowanie pojęć związanych z handlem elektronicznym. 

C2: charakterystyka wybranych segmentów e-klientów.  

C3: diagnoza roli zaufania w handlu elektronicznym. 

C4: wyjaśnienie zależności między pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami 

zakupowymi, a wzrostem i spadkiem zaufania. 

C5: analiza dotychczasowych modeli zachowań klienta, pod kątem doświadczeń zakupowych.  

Doktorantka sformowała poprawnie cztery hipotezy badawcze, poza hipotezą 3:  

H1: dla większości e-klientów pozytywne doświadczenia zakupowe są najważniejszym 

czynnikiem wpływającym na budowę zaufania w handlu elektronicznym.  

H2: pozytywne doświadczenia zakupowe wpływają na dokonanie powtórnych zakupów 

w handlu elektronicznym. 

H3: negatywne doświadczenia zakupowe prowadzą u ponad 
1

3
 e-klientów do zaprzestania 

zakupów w handlu elektronicznym przez okres co najmniej 1 roku. 

H4: istnieje pozytywna zależność występująca między postawą e-klientów wobec zakupów 

online, a częstotliwością ich dokonywania. 

W mojej ocenie właściwsze byłoby sformułowanie hipotezy głównej: Dla większości  

e-klientów pozytywne doświadczenia zakupowe są najważniejszym czynnikiem wpływającym 

na budowę zaufania w handlu elektronicznym i dwóch hipotez pomocniczych (H2 i H4). 

Hipoteza 3, która brzmi: negatywne doświadczenia zakupowe prowadzą u ponad 
1

3
 e-klientów 

do zaprzestania zakupów w handlu elektronicznym przez okres co najmniej 1 roku, nie jest 

hipotezą a tezą. Hipotezę należy udowodnić, zweryfikować, natomiast w tym brzmieniu jest 

stwierdzeniem w oparciu o wyniki badań.  
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We wstępie Doktorantka bardzo rzetelnie scharakteryzowała metodykę 

przeprowadzonych badań  o charakterze jakościowym (zogniskowany wywiad grupowy  

i indywidualne wywiady pogłębione) i ilościowym (badanie online, narzędziem był 

kwestionariusz ankiety). Ich opis wskazuje na niezbędną wiedzę w tym zakresie i umiejętność 

samodzielnego prowadzenia badań.  

W tej części dysertacji określony został zakres podmiotowy pracy, zakres przestrzenny 

i zakres czasowy - lata 2000-2018, co wskazuje na wykorzystanie bardzo aktualnych danych.  

Struktura pracy stanowi przemyślaną koncepcję podporządkowaną celowi pracy  

i założeniom badawczym zdefiniowanym w hipotezie głównej i hipotezach szczegółowych. 

Rozdział pierwszy zatytułowany „Istota, funkcje i determinanty rozwoju handlu 

elektronicznego” (ss. 11-52; stron 42) ma charakter teoretyczno-statystyczny. Doktorantka 

wykorzystała w nim bogatą literaturę przedmiotu. Na początku przybliżyła pojęcie handlu 

elektronicznego i dokonała jego charakterystyki. Szkoda, że nie starała się dotrzeć do większej 

liczby pozycji literaturowych anglojęzycznych, a nie podawania za innym autorem,  tym 

bardziej, że język nie stanowi w Jej przypadku bariery. Następnie omówiła formy prowadzenia 

handlu elektronicznego, zwracając uwagę na aukcje internetowe, e-sklepy, pasaże handlowe, 

serwisy zakupów grupowych, a także odniosła się do m-handlu i f-handlu, jako nowych form 

wynikających z rozwoju komunikacji internetowej. Kolejnym wątkiem tego rozdziału jest 

charakterystyka rynku sprzedaży elektronicznej w Polsce, w świetle rozwiązań legislacyjnych 

i odnotowanych zmian w rozwoju handlu elektronicznego. Wymienione prawne regulacje 

wymagają uzupełnienia lub uściślenia. Powrócę do tego wątku w dalszej części recenzji. 

Jednym z obowiązków informacyjnych, jakie nałożyła ustawa o prawach konsumenta z 2014 

roku jest konieczność poinformowania e-konsumentów o pozasądowych sposobach 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szkoda, że nie zostały one omówione,  

a przynajmniej wymienione.  Kończąc ten podrozdział (1.3.1) Doktorantka tytułem pewnego 

podsumowania odwołuje się do stanowiska Z. Radwańskiego (2007), Prawo cywilne – część 

ogólna, Bardzo wartościowy tekst, który przedstawiła upoważniał Ją do wyrażenia własnego 

poglądu, tym bardziej że można było uwzględnić okres, który minął od tej publikacji. 

Charakterystyka rozwoju handlu elektronicznego powinna rozpoczynać się od przedstawienia 

sytuacji na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i na tym tle 

powinna być uwzględniona sytuacja w Polsce. Zabrakło tu odniesienia do prognoz rozwoju 

handlu elektronicznego. Szacuje się, że jego wartość w Polsce w 2020 roku osiągnie 70 mld zł. 

Przy omawianiu kondycji sklepów internetowych, jak sądzę wkradł się błąd – 24% e-sklepów 

określa swoją kondycję finansową jako bardzo dobrą i dobrą, 20% jako dobrą, 26% jako słabą 
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i 30% jako złą. Można polemizować ze stwierdzeniem Doktorantki, że e-handel jest tańszy od 

handlu tradycyjnego. Według danych Retailnet.pl średnia cena koszyka e-commerce wynosi 

257,20 zł, a w handlu tradycyjnym 225,87 zł. Ponadto, mimo że z roku na rok wartość rynku 

e-commerce rośnie to e-handel stanowi nadal ok. 10% wartości handlu detalicznego. Na rynku 

e-commerce średnia konwersja zakupu wynosi 3%, a w handlu tradycyjnym 30%. Raport Izby 

Gospodarki Elektronicznej wskazuje, że wskaźnik porzuconych koszyków w skali globalnej 

wynosi 76,9%, w Polsce ok. 60% i różne są tego przyczyny. Rozdział kończy zagadnienie 

specyfiki postaw i zachowań klientów handlu elektronicznego. Doktorantka interesująco 

omówiła profile e-konsumentów, ewolucję zachowań klientów handlu elektronicznego. 

Zabrakło mi odniesienia do bogatej  literatury z zakresu zachowań konsumentów, na bazie 

której analizuje się zachowania e-konsumentów. Interesujące byłyby również dywagacje na 

temat zwracanych produktów, co dawałoby podstawę do ocenienia, czy są to działania 

racjonalne, przemyślane czy impulsywne.  

Ponadto stwierdzenia, że „europejska gospodarka rozwija się w tempie najszybszym od 

dekady”, czy odniesienia do sytuacji gospodarczej Polski powinny być udokumentowane 

danymi statystycznymi. 

Generalna uwaga dotyczy traktowania pojęć konsument i klient jako równoważne, 

tożsame. Należałoby zdefiniować także z nich i  zaznaczyć, że mimo pewnych różnic będą 

używane zamiennie. 

Rozdział drugi pt. „Proces budowy i zarządzanie zaufaniem w handlu elektronicznym” 

(ss. 53-86; stron 34) ma charakter teoretyczny, w którym Doktorantka wykorzystując dorobek 

wielu autorów polskich i zagranicznych omówiła pojęcie zaufania i jego elementy oraz zaufanie  

w handlu elektronicznym. Przedstawiła interdyscyplinarne podejście do tego pojęcia. Na uwagę 

zasługuje tabelaryczne zestawienie definicji oraz wyenumerowanie cech, które ten termin 

określają. Przybliżyła także dyskusję o kapitale wiarygodności i ufności na gruncie nauk  

o zarządzaniu na tle innych dyscyplin naukowych.  Szczególną uwagę Doktorantka poświęciła 

zaufaniu w handlu elektronicznym. Spośród definicji, za najbardziej odpowiednią dla 

recenzowanej dysertacji uznała definicję autorstwa T. Doligalskiego.  Odnosząc się do definicji 

innych autorów wskazywała na najistotniejsze ich elementy. Wyróżniła także czynniki 

składające się na zaufanie e-klientów do handlu elektronicznego oraz ryzyka, jakie mogą 

towarzyszyć e-konsumentom w podejmowaniu decyzji nabywczych. Jak słusznie stwierdza, 

ryzyko postrzegane przez e-klienta zmniejsza intencję zakupową. Można powiedzieć, że 

zobrazowaniem tej sytuacji są porzucone koszyki. W dalszej części prowadzonego wywodu 

Doktorantka wskazuje na rosnącą rolę zaufania w kontekście nauk ekonomicznych oraz cele 
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budowy i zarządzania zaufaniem w handlu elektronicznym, które dzieli na dwie grupy. 

Pierwsza dotyczy przekonania konsumenta, aby dokonał zakupu przez Internet, druga związana 

jest z pogłębianiem relacji między e-sprzedawcą i e-konsumentem. Następnie identyfikuje 

czynniki wpływające na budowę zaufania w e-handlu i ich zmienność w czasie. Zwraca uwagę 

na znaczenie witryny internetowej i obsługi posprzedażowej. Słusznie należne miejsce 

poświęca płatnościom internetowym i ich bezpieczeństwu, a także przestępczości internetowej 

(nieuczciwe praktyki stosowane przez e-sprzedawców). Tę część kończy bardzo trafnym 

stwierdzeniem, że konsumenci powinni znać swoje prawa i obowiązki w sieci. W dalszej części 

rozdziału charakteryzuje proces budowy i zarządzania zaufaniem w handlu elektronicznym 

wyróżniając trzy etapy: 1) sprzedawca emituje sygnały, że jest godnym zaufania; 2) konsument 

odczytuje sygnały od sprzedawcy; 3) klient przypisuje sprzedawcy zaufanie na określonym 

poziomie. Doktorantka formułuje siedem obszarów kreowania doświadczeń klienta: 

komunikacja z klientem, dokonywanie płatności, dostarczanie towaru, obsługa posprzedażowa, 

ochrona prywatności, transfer zaufania zewnętrznego i inne elementy. Wskazuje także na 

przyczyny utraty zaufania. Rozdział drugi kończy zagadnienie transferu zaufania z handlu 

tradycyjnego do handlu elektronicznego. Szkoda, że Doktorantka formułując wnioski nie 

wykazała większej odwagi i samodzielności, a jedynie odwołała się do dorobku polskich 

autorów.  

Rozdział trzeci zatytułowany „Wpływ doświadczeń zakupowych na proces budowy  

i zarządzania zaufaniem w handlu elektronicznym” (ss. 87-123; stron 37) ma charakter 

teoretyczny i koncentruje się na omówieniu trzech zagadnień: doświadczeń zakupowych jako 

wyznacznika budowy zaufania w handlu elektronicznym; roli doświadczeń zakupowych wśród 

czynników wpływających na budowę zaufania w handlu elektronicznym (mylna numeracja  

w spisie treści); miejsce doświadczeń zakupowych w modelach decyzji podejmowanych przez 

konsumentów.  

Swoje rozważania Doktorantka rozpoczyna od przybliżenia pojęć i elementów 

składających się na doświadczenia zakupowe. Jest to szeroki przegląd dorobku polskich  

i zagranicznych autorów, co pozwoliło na wyciągnięcie pewnych wniosków, które Doktorantka 

sformułowana na s. 92. Następnie odniosła się do klasyfikacji doświadczeń zakupowych  

w świetle literatury przedmiotu, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice. Szczególną 

uwagę Doktorantka zwróciła na doświadczenia konsumenta w Internecie, słusznie 

podkreślając, że na przestrzeni czasu podlegały one ewaluacji. Poszukuje także cech wspólnych 

doświadczeń fizycznych i wirtualnych, a także analizuje proces powstawania pozytywnego  

i negatywnego doświadczenia zakupowego w Internecie. Kolejnym podjętym zagadnieniem  
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w tym rozdziale jest poszukiwanie związku między doświadczeniami zakupowymi  

a marketingiem doświadczeń klienta. Dokonuje pewnej genezy marketingu doświadczeń, 

podkreślając specyficzne jego cechy, wskazuje na znaczenie mapy podróży klienta (polecam 

książkę Kalbach J., Mapowanie wrażeń. Kreowanie wartości za pomocą ścieżek klienta, 

schematów usług i diagramów, Helion. O’Reilly, Gliwice 2017), co ma istotne znaczenie dla 

przedsiębiorstw, dla budowania relacji z klientami. Rozdział kończą rozważania dotyczące 

miejsca doświadczeń w modelach decyzji podejmowanych przez konsumenta. Zabrakło mi 

szerszego kontekstu poszukiwania zależności między tymi pojęciami.  

Na uwagę zasługuje podsumowanie, aczkolwiek więcej powinno być przemyśleń 

Doktorantki niż odwoływania się do innych autorów. Od przyjętego dotychczas schematu 

odbiega przedostatni akapit, w którym zostały wymienione zagadnienia będące treścią tego 

rozdziału, a raczej powinno się wskazać, jakie miały one znaczenie dla podjętej problematyki 

w rozdziale czwartym.  

Rozdział czwarty pt. „Nieuczciwe praktyki rynkowe, które deprecjonują zaufanie 

klientów do handlu elektronicznego” (proponowałabym Nieuczciwe praktyki rynkowe 

deprecjonujące zaufanie klientów do handlu elektronicznego, (ss. 124-161; stron 38) ma 

charakter teoretyczno-prawny.  Rozdział stanowi dość szczegółowe omówienie dyrektywy 

2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 

przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym i prawa krajowego - ustawy  

z 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z 23 sierpnia 2007 r.  

o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, w której po raz pierwszy zdefiniowano 

pojęcie praktyk rynkowych, formy nieuczciwych praktyk rynkowych. Struktura tego rozdziału 

jest logiczna, główne podpunkty odnoszą się do systematyki i podziału nieuczciwych praktyk 

rynkowych i standardów prawnych w zakresie ochrony konsumentów przy zakupach 

elektronicznych. Kwestie definicyjne powinny stanowić wstęp do rozważań, bo porządkują 

omawiane zagadnienia. Pewnego reżimu wymaga omawianie aktów prawnych obowiązujących 

na poziomie Unii Europejskiej i krajowym, będących implementacją dyrektyw, przy 

wyróżnieniu zasadniczych problemów. Wówczas tekst byłby bardziej uporządkowany  

i przejrzysty, a Doktorantka uniknęłaby pewnych powtórzeń. Należy zauważyć, że nie ma już 

instytucji Rzecznika Ubezpieczonych, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1348) został powołany Rzecznik Finansowy. 

Zapewne wzbogaceniem treści tego rozdziału byłyby studia przypadków dotyczących 

nieuczciwych praktyk, z którymi można się zapoznać na stronach: 
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https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-commercial-

practices/index_pl.htm; http://nieuczciwepraktykirynkowe.pl/?p=1298; 

https://www.uokik.gov.pl/szukaj.php?szukaj=nieuczciwe+praktyki+rynkowe+w+internecie; 

https://www.knf.gov.pl/wyniki_wyszukiwania?searchText=oszustwa+internetowe&publicatio

nId=18&sortType=accuracy.  

 Mimo pewnych uwag, na podkreślenie zasługuje wkład Doktorantki w rozpoznanie 

nieuczciwych praktyk rynkowych i ich znaczenia dla budowania relacji z klientem, jego 

pozytywnych doświadczeń.  

 W zakończeniu omawianego rozdziału Doktorantka przytoczyła tablicę wyników dla 

rynków konsumenckich Komisji Europejskiej. W 2017 r. Polska uzyskała najniższy w UE 

wskaźnik złożonego przestrzegania i egzekwowania praw konsumentów, a także odnotowano 

najniższy odsetek konsumentów, którzy nie doświadczyli jakichkolwiek problemów w zakresie 

transakcji kupna-sprzedaży towarów i usług.  

 Rozdział piąty zatytułowany „Doświadczenia zakupowe jako element budowy zaufania 

w handlu elektronicznym w świetle badań własnych empirycznych” (ss. 162-222; stron 60) ma 

charakter badawczy. Jest to bardzo wartościowa część rozprawy doktorskiej, nosząca znamiona 

oryginalności. Na uwagę zasługuje także rzetelność badawcza Doktorantki oraz znajomość 

warsztatu badawczego i statystycznego. Badania jakościowe pilotażowe przeprowadzono przy 

wykorzystaniu zogniskowanego wywiadu grupowego wśród studentów III roku studiów 

licencjackich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a następnie 3 zogniskowane wywiady 

grupowe wśród licealistów, studentów i osób w wieku 34-59 lat. Wyniki posłużyły do 

zbudowania kwestionariusza ankiety. Badanie przeprowadzono wśród 1134 respondentów (751 

kobiet i 383 mężczyzn) z wykorzystanie portalu internetowego (https://www.survio.com.pl). 

Doktorantka dokonała szczegółowej charakterystyki próby badawczej i otrzymanych wyników 

badania. Wykorzystując otrzymany materiał badawczy, skalowane tabele krzyżowe i miary 

statystyczne (chi-kwadrat, V Cramera, współczynnik eta kwadrat) Doktorantka zweryfikowała 

postawione pytania i  hipotezy badawcze: 

H1: dla większości e-klientów pozytywne doświadczenia zakupowe są najważniejszym 

czynnikiem wpływającym na budowę zaufania w handlu elektronicznym. Hipoteza została 

częściowo pozytywnie zweryfikowana. 

H2: pozytywne doświadczenia zakupowe wpływają na dokonanie powtórnych zakupów 

w handlu elektronicznym. Hipoteza została pozytywnie zweryfikowana. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-commercial-practices/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-commercial-practices/index_pl.htm
http://nieuczciwepraktykirynkowe.pl/?p=1298
https://www.uokik.gov.pl/szukaj.php?szukaj=nieuczciwe+praktyki+rynkowe+w+internecie
https://www.knf.gov.pl/wyniki_wyszukiwania?searchText=oszustwa+internetowe&publicationId=18&sortType=accuracy
https://www.knf.gov.pl/wyniki_wyszukiwania?searchText=oszustwa+internetowe&publicationId=18&sortType=accuracy
https://www.survio.com.pl/
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H3: negatywne doświadczenia zakupowe prowadzą u ponad 
1

3
 e-klientów do zaprzestania 

zakupów w handlu elektronicznym przez okres co najmniej 1 roku. Hipoteza została odrzucona 

(falsyfikacja). 

H4: istnieje pozytywna zależność występująca między postawą e-klientów wobec zakupów 

online, a częstotliwością ich dokonywania. Hipoteza pozytywnie zweryfikowana. 

Zachęcałabym Doktorantkę do zestawiania czynników charakterystycznych dla postaw 

kobiet i mężczyzn w formie tabelarycznej, co dobrze wskazuje na występujące różnice.  

Kolejnym krokiem w procesie badawczym było skonstruowanie autorskiego modelu 

ilustrującego sposób podejmowania decyzji przez e-klientów pod wpływem doświadczeń 

zakupowych online w świetle wyników badania ilościowego. Doktorantka, jak deklaruje, 

podjęła próbę wypełnienia luki poznawczej dotyczącej szczegółowej i systematycznej analizy 

wpływu przeżytych doświadczeń zakupowych na proces podejmowania decyzji przez  

e-klientów oraz zaufania do e-handlu.  

Na model decyzji podejmowanych przez e-klientów pod wpływem doświadczeń 

zakupowych złożyły się następujące elementy: 

• proces podejmowania decyzji o zakupie w Internecie, 

• pozytywne i negatywne doświadczenia zakupowe, 

• uczucia i emocje wywołane przez doświadczenia zakupowe, 

• decyzje podejmowane przez e-klientów pod wpływem doświadczeń zakupowych, 

• wpływ doświadczeń zakupowych na zaufanie do handlu elektronicznego.  

Przeprowadzone rozważania koncepcyjne oraz własne badania empiryczne upoważniły 

Doktorantkę do wyróżnienia w modelowym ujęciu postępowania e-klientów pięciu głównych 

etapów: odczucie potrzeby dokonania zakupu w Internecie, rozpoznanie oferty e-sprzedawców, 

ocena alternatyw wyboru, dokonanie zakupu, działania podejmowanie po dokonaniu zakupu.  

Do konstrukcji modelu wykorzystane zostały: kwerenda literatury przedmiotu, analiza 

wyników własnych badań empirycznych, dokonane obliczenia statystyczne (wykorzystano 

dwie miary statystyczne: korelację Pearsona i test Kruskalla-Vallisa).  

Jeszcze raz chciałabym podkreślić ogromny wkład pracy Doktorantki w proces 

badawczy i budowy modelu zachowań e-konsumentów pod wpływem doświadczeń 

zakupowych. 

Rozdział szósty ostatni zatytułowany „Zarzadzanie procesem budowy zaufania  

w wybranych przedsiębiorstwach handlu elektronicznego” także ma charakter badawczy. 

Doktorantka wykorzystała metodę studium przypadku przy wykorzystaniu indywidualnych 
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wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z właścicielami oraz z pracownikami 

odpowiedzialnymi za e-commerce w trzech przedsiębiorstwach: Przedsiębiorstwie 

Produkcyjno-Handlowym Eska, Leroy Merlin SA i Reflect Group. Wykorzystała także 

przegląd stron internetowych e-sklepów prowadzonych przez analizowane przedsiębiorstwa, 

pod kątem ich funkcjonalności, struktury i sposobu obsługi. Badanie przeprowadziła  

w I kwartale 2019 roku w oparciu o opracowany scenariusz.  

Uzyskane wyniki posłużyły do analizy porównawczej procesu zarządzania budowy 

pozytywnych doświadczeń zakupowych, wśród e-klientów wybranych przedsiębiorstw handlu 

elektronicznego przy wykorzystaniu wybranych kryteriów. Na uwagę zasługuje tabela 6.4,  

w której Doktorantka zestawiła wybrane kategorie działań badanych e-sklepów przy 

uwzględnieniu elementów pozytywnych i negatywnych. Jest ona bardzo dobrym  

i przemyślanym podsumowaniem wyników badania.  

W Zakończeniu (ss. 262-268; stron 7) Doktorantka słusznie stwierdza, że wiedza  

o zachowaniach e-klientów oraz czynnikach, które je determinują, jest podstawą działalności 

marketingowej przedsiębiorstw. Tym samym zwróciła uwagę na aplikacyjny aspekt rozprawy 

doktorskiej. Ich znajomość pozwala na dobór odpowiednich narzędzi marketingowych 

umożliwiających precyzyjne kierowanie zachowaniem e-klientów.  

W tej części wskazuje także na dokonane działania i wkład do dotychczasowego 

dorobku z tej problematyki. Na podstawie literatury przedmiotu dokonała trafnej 

charakterystyki e-commerce. Za zbędne należy uznać zdanie, że w wyniku rozważeń 

teoretycznych, pojęcie e-konsument można definiować jako połączenie terminu konsument  

i przedrostka „e”, pochodzącego od słowa elektroniczny. Niewątpliwie za największy wkład 

Doktorantki należy uznać usystematyzowanie dorobku teoretycznego z zakresu zaufania, 

opracowanie autorskiej definicji zaufania w e-handlu – „jest to przekonanie klienta, że jego 

oczekiwania związane z otrzymaniem od danego podmiotu zamówionego towaru zostaną 

spełnione. Jednocześnie klient nie zostanie narażony na nieuzasadnione, dodatkowe koszty”. 

Na uwagę zasługuje  także opisany problem doświadczeń zakupowych (pozytywnych  

i negatywnych) i ich wpływu na zaufanie w handlu internetowym. 

Następnie przechodzi do syntetycznego przedstawienia najważniejszych wyników 

badania ilościowego, które pozwoliły na weryfikację postawionych hipotez, które przytacza 

wraz z oceną.  

Doktorantka stwierdza także, że przeprowadzone badania nie wyczerpują w pełni 

zagadnień związanych z zachowaniem konsumentów, dokonujących zakupów w Internecie. 

Interesujące byłoby kontynuowanie prac badawczych nad zachowaniem e-klientów, które 



11 
 

umożliwią dokładniejsze kwantyfikowanie oraz określenie skali efektów pozytywnych 

wynikających ze znajomości czynników determinujących postawy e-klientów. Badania 

powinny dotyczyć strony popytowej, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań 

podejmowanych przez e-klientów w odniesieniu do poszczególnych kategorii i grup produktów 

nabywanych w Internecie, a nie do całości rynku. Badania e-klientów powinny uwzględniać w 

dużym stopniu metody jakościowe, jako pozwalające na poznanie ukrytych motywów ich 

postępowania czy postaw utajonych. W pełni zgadzam się z Doktorantką, a jednocześnie 

wyrażam nadzieję, że takie badania w przyszłości będą Jej udziałem.  

 

Ocena metodycznej części pracy 

Na wstępie jeszcze raz pragnę podkreślić, że podjęty przez Doktorantkę problem 

badawczy jest bardzo ważny i aktualny, a także stanowi niszę badawczą. Można ocenić,  

że rozpoznanie doświadczeń zakupowych jako elementu zaufania konsumentów do 

przedsiębiorstw e-handlu wzbogaca dotychczasowy dorobek naukowy i badania empiryczne  

w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Recenzowana rozprawa doktorska niewątpliwie 

stanowi oryginalne rozwiązanie podjętego problemu naukowego, a Doktorantka wykazała się 

ugruntowaną wiedzą teoretyczną (o czym świadczy przytoczona literatura, wyniki desk 

research). Biorąc pod uwagę przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe, można ocenić, 

że Doktorantka wykazała się umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, ale 

także właściwej analizy wyników, zastosowania miar statystycznych i zaproponowania modelu 

zachowań e-konsumentów na rynku handlu elektronicznego przy uwzględnieniu doświadczeń 

zakupowych pozytywnych i negatywnych . Na bardzo wysoką ocenę zasługują rozdziały 5 i 6.  

Chciałabym zwrócić uwagę na przytaczane akty prawne i pewne nieścisłości lub braki: 

• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 

173 poz. 1807) – została ona uchylona. Zastąpiła ją ustawa Prawo przedsiębiorców 

(Dz.U.2018 poz. 646); 

• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 

poz. 1037 ze zm.) – powinien być podany tekst jednolity: Dz.U.2019.0.505 t.j. 

• Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. 

Nr 50 poz. 331 ze zm.) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211) – teksty jednolite: Dz.U.2019.0.369 oraz 

Dz.U.2019.0.1010. 



12 
 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze 

zm.) – tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 1523. 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. 

Nr 144 poz. 1204 ze zm.) – tekst jednolity: Dz.U.2017.1219.  

• Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 

r. Nr 22 poz. 271 ze zm.) – ustawa straciła moc z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 

30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827),  

• Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 

oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) – ustawa 

straciła moc z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz. U. poz. 827), 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 

poz. 883 ze zm.) – tekst jednolity: Dz.U.2016.0.922.  

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. (Dz. U. 2001 r. Nr 128 poz. 1402 

ze zm.) – tekst jednolity: Dz.U.2017 poz. 1523. 

• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity 

Dz.U.2019.0.134. 

Ponadto omawiając działania Komisji Europejskiej należało zwrócić uwagę, że 

przygotowywany jest „nowy ład dla konsumentów”, który ma wzmocnić prawa konsumentów 

w Internecie. Przybliża go na swojej stronie Europejskie Centrum Konsumenckie 

(https://konsument.gov.pl/aktualnosci/nowy-lad-dla-konsumentow-ke/). 

Zgłaszam wniosek  o opublikowanie dysertacji doktorskiej w formie monografii.  

 

3. Uwagi redakcyjne 

Dysertacja doktorska ma pewne niedociągnięcia redakcyjne (brak spacji, interpunkcji), 

ale nie umniejszają one wartości pracy.  

 

Podsumowanie 

Ustawa z dn. 14.03.2003 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych jako zasadnicze 

kryterium oceny prac doktorskich formułuje wymóg poprawnego na płaszczyźnie 

merytorycznej i metodycznej rozwiązania problemu naukowego oraz wykazania dobrej 

znajomości ogólnej wiedzy teoretycznej w danej dyscyplinie. „Rozprawa doktorska, 
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przygotowana pod opieką promotora powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego […] oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie 

naukowej […], a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej […, art. 

13.1]”.  

Mgr Justyna Kozłowska podejmując się bardzo aktualnego, ale i trudnego zadania, 

wykazała się bardzo dobrą znajomością podjętej problematyki. Przedstawione w recenzji 

wątpliwości i uwagi mają na celu podniesienie warsztatu badawczego i pisarskiego 

Doktorantki.  

Na podstawie lektury pracy doktorskiej mgr Justyny Kozłowskiej stwierdzam, że 

recenzowana rozprawa doktorska spełnia wymagania stawiane przez obowiązujące 

prawo, tzn. stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, Doktorantka wykazała 

się ogólna wiedzą teoretyczną w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, a także 

wykazała się umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej  i zasługuje na 

ocenę pozytywną. Wnoszę więc o dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

 

 


