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Bariery i szanse związane z zakupami żywności  
przez mieszkańców Warszawy w Internecie

Streszczenie

Stały rozwój handlu za pośrednictwem Internetu skłania do podjęcia badań do-
tyczących zakupu żywności on-line przez mieszkańców Warszawy. Celem artykułu 
jest identyfikacja oraz ocena ograniczeń (barier) i szans, jakie stwarzają e-zakupy ze 
szczególnym uwzględnieniem żywności. Doboru respondentów dokonano w spo-
sób celowy. Badanie przeprowadzono na 407 dorosłych respondentach z wykorzy-
staniem internetowego kwestionariusza ankiety. Do analizy i prezentacji wyników 
wykorzystano pakiet statystyczny SAS 9.4 oraz MS Excel. Jako główne korzy-
ści z dokonywania zakupów on-line respondenci wskazali: szybką dostawę (4,23 
SD=2,16), jak najniższą cenę (4,17 SD=1,83), świeżość produktu (3,73 SD=1,76) 
oraz szeroki asortyment oferowany przez sklep internetowy (3,25 SD=2,37). Mało 
istotne okazały się takie cechy, jak: przejrzysta szata graficzna sklepu, dobry kon-
takt z obsługą sklepu czy różnorodne formy płatności. Jako szanse zidentyfikowa-
no: możliwość zakupu o dowolnej porze, brak konieczności dźwigania zakupów, 
zachowanie dobrej jakości w transporcie oraz cena na poziomie nie odbiegającym 
od sklepów stacjonarnych. Główną barierą był brak możliwości obejrzenia i wybra-
nia kupowanego towaru.
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Kody JEL: D12, D19, L81

Wstęp 

Nowoczesne kanały dystrybucji, do których niewątpliwie należy zaliczyć handel za po-
średnictwem sieci zyskują coraz większe uznanie zarówno wśród oferentów, jak i konsu-
mentów. Powoduje to stały rozwój tej formy handlu zarówno po stronie sprzedających, 
jak i kupujących. Sprzedający uzyskują zwiększoną penetrację rynku, zaś konsumenci ko-
rzystają z optymalnych metod nabywania dóbr i dostępu do informacji o nich (Karpińska-
Krakowiak 2014; Mazurek 2015). 

Wirtualizacja codziennych zakupów przeradza się stopniowo z innowacyjności do co-
dzienności (Kucharska 2015). Za pośrednictwem tego medium bardzo chętnie kupujemy 
elektronikę, artkuły przemysłowe, coraz częściej ubrania i obuwie. Żywność należy do 
jednej z wolniej rozwijających się kategorii towarów kupowanych za pośrednictwem sieci 
komputerowej. Między innymi dzięki ustawie konsumenckiej dającej prawo zwrotu zaku-
pionych towarów Polacy chętnie kupują artykuły przemysłowe on-line (Kosicka-Gębska 
i in. 2011; Mazurek 2015). 
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Sprzedaż żywności przez Internet w większości krajów Europy kształtuje się zaledwie 
na poziomie kilku procent. Szacuje się, że za 10 lat w Wielkiej Brytanii, która jest europej-
skim liderem internetowej sprzedaży żywności, udział tej formy zakupów wzrośnie do 20% 
(Nalewajek 2015).

Cel, zakres i metodyka 

Celem artykułu była ocena ograniczeń oraz możliwości związanych z zakupami reali-
zowanymi za pośrednictwem Internetu ze szczególnym uwzględnieniem zakupu żywności. 
Respondenci zostali dobrani w sposób celowy. Byli nimi mieszkańcy Warszawy. Badana 
próba stanowiła 407 osób dorosłych, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety zamieszczony 
w Internecie. Składał się on z 18 zamkniętych pytań podstawowych i 5 pytań metryczko-
wych charakteryzujących sytuację demograficzną respondentów. W badanej próbie 57,7% 
stanowiły kobiety. Zwracając uwagę na wiek badanych stwierdzono, że 41,5% to osoby 
w wieku 18-29 lat, 29,7% to respondenci z przedziału 30-44 lata, 19,0% to badani w wie-
ku 45-60 lat. Jedynie co 10. respondent reprezentował kategorię wiekową powyżej 60 lat. 
Ponad połowa badanych (55,5%) to osoby deklarujące posiadanie wyższego poziomu wy-
kształcenia, 35,9% − wykształcenie średnie, a 9,1% − wykształcenie podstawowe.

Zakupy realizowane za pośrednictwem Internetu 

Wirtualizacja zakupów związana z coraz większą popularnością Internetu, brakiem czasu, 
wygodą, zyskuje coraz szersze uznanie wśród konsumentów. Jeszcze niedawno taka forma 
zakupów traktowana była jako innowacyjna , aktualnie staje się codziennością (Kucharska 
2015).

Według Karpińskiej-Krakowiak (2014), w przypadku tradycyjnych zakupów żywności 
znacznie mniejsze jest zaangażowanie konsumenta w zakup. Istnieje mniej barier oraz niższe 
ryzyko społeczne oraz finansowe, większa rutynowość, stosunkowo regularna częstotliwość 
i powtarzalność zakupów. Jest zatem więcej okazji do weryfikacji i sprawdzenia produktu. 
Ponadto, podczas takich zakupów konsumenci są zmuszeni do jednoczesnego osiągnięcia 
stosunkowo dużej liczby celów, które mają być uzyskane poprzez symultaniczne przetwa-
rzanie ogromnej liczby bodźców związanych z produktami, markami i miejscem zakupu.

Zdecydowanie inna jest sytuacja podczas dokonywania zakupów realizowanych on-line, 
które odbywają się z dowolnego miejsca, bez ograniczenia czasowego. Przy takiej formie 
zakupu ograniczona jest impulsowość zakupu, a typowe chwyty i manipulacje marketingo-
we, jak ustawienie towaru na półkach czy rutyna zakupowa stosowana w sklepie tradycyj-
nym przestają oddziaływać na klienta (Śmiechowska 2010; Karpińska-Krakowiak 2014). 

Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych na 407 osobowej grupie doro-
słych mieszkańców Warszawy korzystających z Internetu można zauważyć, że tylko nie-
spełna 2% ankietowanych użytkowników tego medium korzysta z niego poniżej 30 min. 
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dziennie, a 40% serfuje po Internecie ponad 4 godziny dziennie. Pozostali z globalnej sieci 
korzystają pomiędzy 30 min. a 2 godziny (21,8%). Około 36,3% badanych czynność tę wy-
konuje przez 2-4 godziny dziennie 

Za pośrednictwem Internetu kupuje 91,5% ankietowanych, z czego dwóch na pięciu an-
kietowanych dokonuje je rzadziej niż raz w miesiącu, prawie tyle samo (37,5%) raz w mie-
siącu, a 12,8% kupuje on-line co najmniej raz w tygodniu (por. wykres 1).

Wykres 1 
Częstotliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu (w %)

Źródło: badania własne.

Wykorzystanie Internetu pozwala użytkownikowi na dokładne przejrzenie oraz przeana-
lizowanie wielu ofert kierowanych do klienta oraz wybranie tej najkorzystniejszej. Wśród 
respondentów przeprowadzonego badania, trzech na pięciu kupuje w wielu sklepach interne-
towych, a cena nie jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze sklepu, 35,8% 
nabywa tam, gdzie jest najtaniej, a tylko niespełna 6% przywiązuje się do jednego sklepu. 
Prawdopodobnie ci, którzy kupują w jednym sklepie internetowym zainteresowani są dość 
wąskim zakresem oferowanych kategorii, np. elektroniką użytkową, butami czy ubraniami.

Deklaracja respondentów, że cena nie jest najistotniejszym czynnikiem w wyborze skle-
pu nie do końca potwierdza się w rzeczywistym wyborze dostawcy. Stwierdzono, że inter-
netowych klientów w wyborze miejsca zakupu wspomagają specjalnie do tego celu przy-
gotowane wyszukiwarki i porównywarki cen. Według przeprowadzonego badania, dwóch 
na trzech kupujących za pośrednictwem Internetu korzysta z oferowanych porównywarek 
cen. Dzięki takim udogodnieniom łatwo jest przeanalizować nie tylko cenę, ale i warunki 
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dostawy czy płatności. Poza możliwością zakupu w dowolnej chwili, atrakcyjna cena zaku-
pów realizowanych przez Internet jest uważana jako jeden z najistotniejszych powodów tej 
formy zakupów (Komor i in. 2015; Wolny 2016). 

W przeprowadzonym badaniu ankietowym respondent mógł wskazać maksymalnie 3 po-
równywarki cen, z których korzysta. Największą popularnością cieszyła się www.ceneo.pl, 
która została wskazana 214 razy. Kolejne to: www.skapiec.pl (87 wskazań) oraz www.nokaut.pl 
(49 wyborów).

Wśród najczęściej wymienianej korzyści związanej z możliwością kupowania przez 
Internet zwracano uwagę na niższą cenę (4,3 pkt. w 5-punktowej skali oceny). Kolejnymi 
udogodnieniami związanymi z zakupem on-line były oszczędność czasu, dostępność 7/24 
(7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę) oraz możliwość dokonania zakupu bez potrzeby 
wychodzenia z domu. Najrzadziej wskazywaną przez respondentów korzyścią wynikającą 
z zakupów on-line był brak konieczności noszenia ciężkich towarów oraz możliwość doko-
nania zwrotu (por. wykres 2).

Zakupy żywności realizowane on-line 

Żywność jest znacznie rzadziej kupowana przez Internet niż artykuły przemysłowe. 
Tylko co piąty respondent dokonujący zakupów przez Internet kupuje za pośrednictwem 
tego medium żywność. 

Wykres 2
Korzyści związane z zakupem za pośrednictwem Internetu (średnia ocena)

Źródło: jak w wykresie 1.
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W przeciwieństwie do handlu elektronicznego artykułami przemysłowymi, polski  
e-commerce żywności jest ciągle w fazie rozwoju. Następuje powolny, lecz systematyczny 
wzrost liczby klientów w polskich sklepach oferujących żywność on-line. Coraz częściej 
konsumenci, którzy byli zadowoleni z wcześniejszego zakupu, powracają do takiej formy 
nabywania żywności (Domański, Bryła 2010; Grzywińska-Rąpca, Grzybowska-Brzezińska 
2016). Niechęć do zakupów żywności dokonywanych za pośrednictwem sieci nie musi wy-
nikać jedynie ze specyfiki żywności. Bariery w e-handlu żywnością są bowiem zbliżone do 
barier występujących w całym e-commerce. E-konsumenci mają obawy co do terminowości 
dostaw, bezpieczeństwa transakcji oraz tego, czy zamówiony towar będzie zgodny z ich 
oczekiwaniami. Polacy preferują zakupy w formie tradycyjnej, jednak rynek e-zakupów 
żywności w Polsce rozwija się, o czym świadczy zwiększająca się liczba sklepów interne-
towych mających w swojej ofercie artykuły spożywcze (Karpińska-Krakowiak 2014; Cyrek 
2013).

Specyfika dostaw żywności, która jest zupełnie inna niż dóbr przemysłowych, wyma-
ga przede wszystkim zapewnienia transportu we właściwych warunkach (chłodniczych 
lub mroźniczych), co ogranicza możliwość wysyłki towaru w dowolne miejsce w kraju 
lub nawet za granicę. Przedsiębiorstwa działające w dużych miastach mają ułatwione za-
danie związane z organizacją transportu żywności do zamawiających (Ostrowska 2012; 
Karpińska-Krakowiak 2014). 

Na analizowanym rynku warszawskim działa kilku operatorów oferujących żywność 
on-line. Według respondentów największy udział ma Tesco, które według respondentów 
zaopatrywało co trzeciego odbiorcę (34,6%). Drugie miejsce w rankingu z 17,5% (co szó-
sty klient) udziałem zajęły ex aequo, działająca tylko na stołecznym rynku Frisco oraz 
Auchandirect.pl. Respondenci wymieniali, że zaopatrują się w alma.pl (14%), bowiem ba-
dania przeprowadzone były jesienią 2016 roku, kiedy jeszcze firma Alma istniała na rynku. 
Najmniejszy udział (3,7%) w internetowym ryku żywności w Warszawie stanowiły delika-
tesy piotripawel.pl (por. wykres 3).

Analiza korzyści związanych z zakupem żywności za pośrednictwem sieci wykazała, 
że, podobnie jak w przypadku artykułów przemysłowych, najistotniejsze są szybka dosta-
wa (średnia ocena 4,23 SD=2,16) oraz jak najniższa cena (4,17 SD=1,83). Kolejne miejsca 
wśród wyróżnionych korzyści zajmują świeżość produktu (3,73 SD=1,76) oraz szeroki asor-
tyment oferowany przez sklep internetowy (3,25 SD=2,37). Mało istotnymi okazały się takie 
cechy zakupu żywności przez Internet, jak: przejrzysta szata graficzna sklepu, dobry kontakt 
z obsługą sklepu czy różnorodne formy płatności, których istotność respondenci szacowali 
na poziomie 1-2 punktów w pięciopunktowej skali (por. wykres 4). 

 Analiza wyników badania własnego nie dowodzi pełnej akceptacji Internetu jako kanału 
wykorzystywanego do zakupu żywności. Główną barierą e-zakupów jest brak możliwości 
obejrzenia i wybrania towaru. Stwierdzono, że dwóch na trzech respondentów obawiało się 
otrzymania żywności nieświeżej. Jak dowodzi Cyrek (2013), niski udział zakupów żywno-
ści przez sieć może być spowodowany ograniczeniami, do których należą: m.in. potrzeba 
zachowania ciągu chłodniczego dla części artykułów spożywczych, dobór i pakowanie por-
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Wykres 3
Wskazywane przez respondentów e-sklepy oferujące żywność na terenie Warszawy (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Korzyści związane z zakupem żywności za pośrednictwem Internetu (średnia ocena)

Źródło: jak w wykresie 1.
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cji mięsa i wędlin, konfekcjonowanie pieczywa, krótka przydatność do spożycia niektórych 
artykułów spożywczych, brak możliwości zwrotu większości artykułów spożywczych oraz 
wysokie koszty dostawy.

Wśród wymienionych przez respondentów sklepów internetowych, w których badani 
dokonują zakupu żywności występują głównie sklepy prowadzące tzw. handel hybrydowy 
stacjonarne supermarkety realizują również zamówienia złożone on-line. Zależność tę po-
twierdzają wyniki innych badań (Iwińska-Knop, Skurpel 2015). Według nich polscy klienci 
chętniej kupują w znanych sieciach, a w przypadku zakupu żywności zaufanie do znanych 
sieci jest tym bardziej istotne. Odosobnionym na ryku warszawskim jest Frisco.pl, które 
występuje jako supermarket oferujący żywność tylko on-line.

Podsumowanie 

Na podstawie analizy przedmiotu oraz wyników pochodzących z badania empirycznego 
można stwierdzić, że:
1. W ostatnich latach w Polsce handel internetowy jest jednym z dynamiczniej rozwijają-

cych się działów gospodarki. Zakup żywności za pośrednictwem tego medium kształ-
tuje się zaledwie na poziomie kilku procent, ale prognozowany jest dalszy jego wzrost.

2. Wśród głównych korzyści, które dostrzegają konsumenci kupujący żywność za pośred-
nictwem Internetu zwracano uwagę przede wszystkim na możliwość jej szybkiej dosta-
wy oraz niższe ceny w porównaniu z handlem tradycyjnym.

3. Na rynku warszawskim działa kilku operatorów oferujących żywność on-line, które 
są sklepami hybrydowymi. Najbardziej popularnym wśród respondentów sklepem jest 
Tesco.

4. Główną barierą e-zakupów, nie tylko żywności, jest brak możliwości obejrzenia i wy-
brania towaru, co w przypadku żywności wydaje się dość istotnym elementem mającym 
wpływ na podjęcie decyzji o zakupie. Ponadto, w przypadku zakupów internetowych 
należy doliczyć koszt dostawy, jeżeli wartość koszyka jest mniejsza niż uprawniająca 
do darmowej dostawy.
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Barriers and Opportunities Related to Food Purchases on the Internet 
by Warsaw Residents

Summary 

The constant development of trade through the Internet leads to research on the 
online purchase of food by the inhabitants of Warsaw. The aim of the article was 
to identify and evaluate the barriers and opportunities offered by e-shopping with 
a particular focus on food. The selection of respondents was made in a targeted 
way. The study was conducted on 407 adult respondents using the online question-
naire. SAS 9.4 and MS Excel statistical package were used for results analysis and 
presentation. As the main benefits of online shopping, respondents indicated: fast 
delivery (4.23 SD = 2.16), as low as possible price (4.17 SD = 1.83), freshness of 
product (3.73 SD = 1.76) and the wide assortment offered by online store (3.25 SD 
= 2.37). Not worthy enough are the following features: clear layout of the shop, 
good contact with the store service or various forms of payment. As opportunities 
there were identified: the ability to purchase at any time, no need to carry shopping, 
maintaining good quality in transport, and price at a level not deviating from that in 
the stationary stores. The main barrier was the lack of possibility to view and select 
the goods purchased.

Key words: trade, e-commerce, Internet, food.

JEL codes: D12, D19, L81



25J. GĘBSKI, M. KOSICKA-GĘBSKA, K. KWIECIŃSKA, M. JEZNACH

Барьеры и шансы, связанные с покупками продуктов питания 
жителями Варшавы в интернете

Резюме

Постоянное развитие торговли по интернету склоняет к приступлению  
к исследованиям, касающимся покупки продуктов питания on-line жителями 
Варшавы. Цель статьи – выявить и оценить ограничения (барьеры) и шансы, 
предоставляемые э-покупками, с особым учетом пищи. Подбор респондентов 
провели целевым образом. Обследование провели на выборке 407 взрослых 
респондентов с использованием интернет-воспросника анкеты. Для анализа 
и презентации результатов использовали статистический пакет SAS 9.4 и MS 
Excel. В качестве основных выгод от совершения покупок on-line респонден-
ты указали скорую поставку (4,23 SD = 2,16), по возможности самую низкую 
цену (4,17 SD = 1,83), свежесть продукта (3,73 SD = 1,76) и широкий ассорти-
мент, предлагаемый интернет-магазином (3,25 SD = 2,37). Малосущественны-
ми оказались такие свойства, как четкое графическое оформление магазина, 
хороший контакт с обслуживающим персоналом магазина или разновидные 
формы платежа. В качестве шансов указали возможность покупать в любое 
время суток, отсутствие необходимости тащить домой покупки, сохранение 
хорошего качества в транспорте и цену на уровне, не отличающемся от стаци-
онарных магазинов. Основнм барьером было отсутствие возможности посмо-
треть и выбрать покупаемый товар.

Ключевые слова: торговля, э-торговля, интернет, продукты питания.
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