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Streszczenie 

Usługi kurierskie, ze względu na specyficzne cechy, takie jak terminowość i bezpieczeństwo 

przesyłek oraz przystępne ceny, stały się krytycznym ogniwem łańcuchów dostaw wielu 

przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. W związku z powyższym, rynek 

usług KEP (kurier-ekspres-paczka), stanowiący swoisty barometr stanu gospodarki, rozwijał 

się w ostatnich latach bardzo dynamicznie zarówno na świecie, jak i w Polsce. Jednym  

z głównych stymulatorów jego rozwoju jest przede wszystkim wzrost popularności zakupów 

przez Internet. W obliczu rosnącej konkurencji na rynku usług kurierskich oraz prężnie 

rozwijającej się branży e-commerce, zapewnienie wysokiej jakości usług jest istotne zarówno 

z perspektywy przedsiębiorstw kurierskich, jak również sklepów internetowych oraz  

e-konsumentów. W literaturze przedmiotu istnieje niewiele badań naukowych poruszających 

tematykę jakości usług kurierskich w kontekście branży handlu internetowego w warunkach 

polskiej gospodarki. Podjęty w rozprawie temat badawczy dotyczy identyfikacji czynników 

determinujących jakość usług kurierskich z perspektywy klienta i usługodawcy  

z uwzględnieniem specyfiki branży e-commerce. Głównym celem naukowym rozprawy jest 

opracowanie relacyjnego modelu systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży  

e-commerce. Osiągnięcie założonych celów rozprawy było możliwe w wyniku 

przeprowadzonego krytycznego przeglądu literatury, realizacji badań ilościowych 

przeprowadzonych w sklepach internetowych i wśród osób indywidualnych korzystających z 

usług kurierskich oraz badań jakościowych w przedsiębiorstwach logistycznych w Polsce. 

Statystycznej analizy zebranych danych dokonano przy wykorzystaniu między innymi 

eksploracyjnej analizy czynnikowej. Budowę relacyjnego modelu systemu kształtowania 

jakości usług kurierskich w branży e-commerce oparto na wynikach przeprowadzonej analizy 

strukturalnej. Opracowany model w szczególności odzwierciedla czynniki kształtujące jakość 

usług kurierskich oraz relacje między nimi z uwzględnieniem wielopodmiotowej perspektywy 

trzech grup interesariuszy: sklepu internetowego, odbiorcy indywidualnego i przedsiębiorstwa 

świadczącego usługi kurierskie. Model wskazując czynniki kluczowe oraz czynniki pełniące 

inne funkcje w systemie kształtowania jakości, stanowi narzędzie wspomagające wdrożenie 

działań doskonalących w zakresie jakości usług kurierskich w przedsiębiorstwach.  
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Summary 

Courier service has become a critical element in supply chains of many manufacture, 

commercial and service companies due to its specific characteristics such as timeliness, security 

and low price. As a result, the CEP (courier-express-parcel) market, which is a kind of 

barometer of the state of the economy, has been developing very dynamically in recent years 

both worldwide and in Poland. One of the main stimulators of its development is increasing 

popularity of on-line shopping. In the face of rising competition in the courier market and 

booming e-commerce development, high service quality is a crucial goal not only from the 

perspective of courier companies, but also online shops and e-consumers. As far as the literature 

review has revealed, there are few scientific studies on the courier services quality in the context 

of e-commerce specificity in conditions of Polish market. The research topic addressed in the 

doctoral dissertation concerns the identification of factors determining the courier service 

quality in e-commerce, taking into account the perspective of service provider and receiver. 

The main scientific objective of the dissertation is to develop the relational model of shaping 

quality system of courier service in e-commerce. In order to meet the objectives of the 

dissertation, the following research methods were used: critical literature review, quantitative 

research conducted in online shops and among e-clients using courier service and qualitative 

research in enterprises providing courier service in Poland. Statistical analysis of the collected 

data was carried out using, among others, exploratory factor analysis. The development of the 

relational model of system shaping courier service quality in e-commerce was based on the 

results of a structural analysis. The model particularly presents the factors determining the 

courier service quality and the relations between them, taking into account the perspective of 

three stakeholders participating in courier service: the online stores, the individual end 

customers and the companies providing courier service. The model, which indicates the key 

factors and factors performing other functions in the system, can be used as a tool supporting 

the implementation of improvement activities in terms of courier service quality in enterprises.  

 


