
Patronat nad badaniem objęła Izba Gospodarki Elektronicznej 

Co firmy kupują w Internecie  
i jak za to płacą? 

RAPORT PEŁNY 



456 małych firm  
(zatrudniających od 10 do 49 osób) 

 
57,1% 

42,9% 

firma mała (10-49) firma średnia (50-249)

Zapytaliśmy 
800 firm 

344 średnich firm  
(zatrudniających od 50 do 249 osób). 

 



Co nam powiedziały? 

76% 

Firm przy wyborze sklepu kieruje się 
możliwością otrzymania faktury  

37% 

Firm porzuca koszyk ponieważ brakuje 
im preferowanej formy płatności 

77% 

Firm najczęściej kupuje art. biurowe i 
elektronikę online 

32% 

Firm kupowałoby częściej gdyby mogło 
płacić w odroczonym terminie 

75% 

Firm chce płacić po 
odbiorze zamówienia 

w dogodnym dla 
siebie terminie 



Art. biurowe najczęściej kupowane online przez firmy 

Dwie trzecie małych i średnich firm 
najczęściej kupuje online materiały 
biurowe.  

Co dziesiąta firma najczęściej kupuje 
elektronikę, a 6,5% najczęściej środki 
czystości. 

Tylko 1,5% firm wskazało, że najczęściej 
kupowane są artykuły spożywcze. 

14,7% przedsiębiorstw wskazało 
natomiast, że są to innego rodzaju 
produkty, bądź też, że nie ma jednej 
najczęściej kupowanej grupy artykułów. 

1. Co najczęściej kupuje Pan/Pani online do swojej firmy? 
 

66,5% 10,8% 

6,5% 

1,5% 14,7% 
materiały biurowe

elektronika

środki czystości

artykuły spożywcze

inne



Art. biurowe najczęściej kupowane online przez firmy 

Firmy małe przez internet 
znacznie częściej kupują 
elektronikę oraz nieznacznie 
częściej materiały biurowe. 

 

Firmy średnie natomiast prawie 
dwukrotnie częściej kupują 
środki czystości, oraz innego 
rodzaju, niewymienione grupy 
produktów. 

1. Co najczęściej kupuje Pan/Pani online do swojej firmy? 
 

69,8% 

13,1% 

4,8% 
1,3% 

10,9% 

62,1% 

7,6% 8,7% 

1,7% 

19,8% 

materiały
biurowe

elektronika środki czystości artykuły
spożywcze

inne
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PODZIAŁ NA MAŁE I ŚREDNIE FIRMY 
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55 

32 

artykuły i środki chemiczne

sprzęt specjalistyczny, artykuły specjalistyczne

materiały budowlane

artykuły samochodowe

artykuły medyczne

opakowania

artykuły mechaniczne

artykuły papiernicze

arykuły krawieckie

książki

narzędzia

stal

trudno powiedzieć, różne rzeczy

kupuję sporadycznie w zależności od potrzeb pojedyncze artykuły

Art. biurowe najczęściej kupowane online przez firmy 

15% badanych przedsiębiorstw wskazało na 
innego rodzaju najczęściej kupowane 
produkty. Z tej grupy najwięcej odpowiedzi 
dotyczyło artykułów i środków 
chemicznych, sprzętu specjalistycznego, 
materiałów budowlanych i art. 
Samochodowych. 

 

Duża grupa firm (55% wskazań)  dokonuje 
zakupów różnych rzeczy, bez wskazania 
najczęściej kupowanych artykułów. 

32 firmy natomiast kupują sporadycznie. 

 

 

1. Co najczęściej kupuje Pan/Pani online do swojej firmy? 
 

Odpowiedzi – „INNE” 
 



Czynniki decydujące o wyborze sklepu podczas 
zakupów online 

Podczas  dokonywania zakupów 
online firmy najczęściej kierują się 
możliwością otrzymania faktury 
(76%), wygodą robienia zakupów 
(62%) i bezpieczeństwem (52%). 

 

Pozostałe czynniki istotne były dla 
mniej niż połowy przedsiębiorstw. 

Na czwartym miejscu znalazła się 
cena, na piątym zaufanie do marki 
sklepu, a na szóstym dostępna forma 
płatności. 

2. Czym się Pani/Pan kieruje przy wyborze sklepu w którym robi zakupy online? 

75,9% 

61,5% 

51,8% 

44,9% 

42,9% 

39,9% 

34,0% 

32,1% 

0,4% 

możliwością otrzymania faktury

wygodą robienia zakupów

bezpieczeństwem

ceną

zaufaniem do marki sklepu

dostępną w danym sklepie formą
płatności

szybkością realizacji zamówienia

sposobem dostawy (kurier, poczta itp.)

Inne
Wybór i jakość  
produktów 



Czynniki decydujące o wyborze sklepu podczas 
zakupów online 

Zaufanie do marki sklepu, 
wygoda robienia zakupów i 
bezpieczeństwo są częściej 
prane pod uwagę przez firmy 
średnie. 

 

Dla małych firm częściej 
decydująca jest cena i dostępna 
w sklepie forma płatności. 

2. Czym się Pani/Pan kieruje przy wyborze sklepu w którym robi zakupy online? 

75,3% 

54,3% 

46,8% 

58,0% 

26,5% 

45,5% 

35,0% 

35,9% 

0,7% 

76,8% 

71,2% 

58,5% 

27,4% 

65,0% 

32,4% 

32,6% 

27,1% 

0,0% 

możliwością otrzymania faktury

wygodą robienia zakupów

bezpieczeństwem

ceną

zaufaniem do marki sklepu

dostępną w danym sklepie formą płatności

szybkością realizacji zamówienia

sposobem dostawy (kurier, poczta itp.)

Inne
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PODZIAŁ NA MAŁE I ŚREDNIE FIRMY 
 



Metody płatności używane podczas zakupów online 

Podczas dokonywania zakupów 
online, najwięcej firm korzysta z 
szybkich przelewów (80%) oraz 
klasycznych przelewów 
bankowych (69%). 

 

42% przedsiębiorstw płaci 
gotówką przy odbiorze a jedna 
czwarta dokonując zakupów 
używa karty płatniczej, w tym 
karty kredytowej. 

3. Jakich metod płatności używa Pan/Pani przy zakupach online? 

79,8% 

68,6% 

41,5% 

25,6% 

0,1% 

szybkich
przelewów

przelewu
bankowego

gotówką przy
odbiorze

kartą płatniczą/
kredytową

inne



Metody płatności używane podczas zakupów online 

Małe firmy nieco częściej 
używają kart płatniczych oraz 
szybkich przelewów, średnie 
firmy natomiast – klasycznych 
przelewów. 

 

Metody płatności online nie 
różnią się jednak w sposób 
istotny w zależności od wielkości 
firmy. 

 

3. Jakich metod płatności używa Pan/Pani przy zakupach online? 
 

81,4% 

66,5% 

41,7% 

27,9% 

0,0% 

77,7% 

71,3% 

41,3% 

22,6% 

0,3% 

szybkich przelewów

przelewu bankowego

gotówką przy odbiorze

kartą płatniczą/ kredytową

inne
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PODZIAŁ NA MAŁE I ŚREDNIE FIRMY 
 



Możliwość zapłaty za zakupy dopiero po otrzymaniu 
zamówienia 

Możliwość zapłaty za zakupy dopiero po 
otrzymaniu zamówienia w dogodnie 
wybranym dla siebie terminie jest dla 
przedsiębiorstw ważnym czynnikiem. 

 

Trzy czwarte firm (75%) przyznało, że 
chciałoby płacić w taki sposób. 

5% uznało, że nie chciałoby tego, a kolejne 
5,5%, że raczej nie. 

 

Przedstawiciele 14% przedsiębiorstw nie 
wiedzą, czy korzystaliby z tego rozwiązania. 

 

 

4. Czy chciałaby Pani / Pan płacić za zakupy dopiero po otrzymaniu zamówienia w dogodnie wybranym dla 
siebie terminie? 

63,0% 12,4% 

5,5% 

4,9% 

14,2% 
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie wiem



Możliwość zapłaty za zakupy dopiero po otrzymaniu 
zamówienia 

Możliwość zapłaty za zakupy 
dopiero po otrzymaniu 
zamówienia w dogodnie 
wybranym dla siebie terminie 
jest tak samo oceniana przez 
małe i przez średnie firmy. 

64,8% 

10,9% 

5,0% 5,3% 

14,0% 

60,6% 

14,3% 

6,1% 
4,4% 

14,6% 

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie wiem
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4. Czy chciałaby Pani / Pan płacić za zakupy dopiero po otrzymaniu zamówienia w dogodnie wybranym dla 
siebie terminie? 

PODZIAŁ NA MAŁE I ŚREDNIE FIRMY 
 



Powody rezygnacji z zakupów w trakcie dokonywania 
zamówienia 

Największa grupa firm (40%) podczas 
dokonywania zamówienia online nigdy 
nie rezygnuje z zakupów. 

 

Wśród pozostałych najczęstszą przyczyną 
rezygnacji jest brak preferowanej metody 
płatności – ponad jedna trzecia firm z 
tego powodu zrezygnowała z zakupów w 
trakcie dokonywania zamówienia. 

 

Ponadto 16% firm rezygnuje z powodu 
niejasnej informacji o ostatecznym 
koszcie. 

 

 

 

 

5. Z jakiego powodu najczęściej rezygnuje Pani/Pan z zakupów w trakcie dokonywania zamówienia? 

40,5% 

36,9% 

16,1% 

3,4% 3,1% 

nie rezygnuję z
zakupów

brak
preferowanej

metody płatności

niejasna
informacja o
ostatecznym

koszcie

wymagania
dodatkowej
rejestracji w

sklepie

w koszyku
dodawana  jest

dodatkowa
opłata



Powody rezygnacji z zakupów w trakcie dokonywania 
zamówienia 

W trakcie dokonywania zamówienia 
średnie firmy dwukrotnie częściej niż 
małe przyznają, że zdarza im się 
rezygnować z zakupów. 

 

Brak preferowanej metody płatności, 
niejasna informacja o ostatecznym 
koszcie i dodatkowa opłata dodawana w 
koszyku są częstszymi przyczynami 
rezygnacji z zakupów średnich firm. 

 

Wymagana dodatkowa rezerwacja jest z 
kolei częstszą przyczyną rezygnacji 
małych firm. 

 

 

5. Z jakiego powodu najczęściej rezygnuje Pani/Pan z zakupów w trakcie dokonywania zamówienia? 
 

50,8% 

30,2% 

13,1% 

5,5% 

0,4% 

26,8% 

45,8% 

20,1% 

0,6% 

6,7% 

nie rezygnuję z
zakupów

brak
preferowanej

metody płatności

niejasna
informacja o
ostatecznym

koszcie

wymagania
dodatkowej
rejestracji w

sklepie

w koszyku
dodawana  jest

dodatkowa
opłata
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PODZIAŁ NA MAŁE I ŚREDNIE FIRMY 
 



Jedna trzecia przedsiębiorstw  
przyznaje, że częściej 
kupowałaby, gdyby miała 
możliwość zakupu online na 
faktury z odroczonym terminem 
płatności. 

 

61% uważa, że nie kupowałoby 
częściej, w tym 16%, że raczej 
nie. 

 

7% nie wie, jak wpłynęłoby to na 
ich decyzje zakupowe. 

 

6. Czy gdyby miał/a Pani/Pan możliwość zakupu online na faktury z odroczonym terminem płatności, 
kupowałaby Pani / Pan częściej? 

9,5% 

22,8% 

15,4% 

45,3% 

7,0% Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie wiem

Faktura z odroczonym terminem płatności 



Możliwość zakupu online na 
faktury z odroczonym 
terminem płatności  
nieznacznie bardziej 
wpłynęłaby na decyzje 
zakupowe małych firm. 

 

Wielkość przedsiębiorstwa 
nie wpływa jednak w istotny 
sposób na decyzje zakupowe 
w zależności od możliwości 
odroczenia terminu 
płatności. 

 

 

10,5% 

22,8% 
19,7% 

41,1% 

5,9% 
8,2% 

22,7% 

9,9% 

50,7% 

8,5% 

Tak Raczej tak Raczej nie Nie Nie wiem
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PODZIAŁ NA MAŁE I ŚREDNIE FIRMY 
 

Faktura z odroczonym terminem płatności 

6. Czy gdyby miał/a Pani/Pan możliwość zakupu online na faktury z odroczonym terminem płatności, 
kupowałaby Pani / Pan częściej? 



O badaniu 

Badanie „Co firmy kupują w Internecie i jak za to 
płacą” zostało przygotowane i opracowane przez 
Polski Instytut Badawczy IPC pod Patronatem Izby 
Gospodarki Elektronicznej na zlecenie inviPay Sp. 
z o.o. 

 

Cel badania 

Celem badania było określenie wymagań i 
oczekiwań związanych ze sposobem płacenia za 
zakupy na faktury, które małe i średnie firmy robią 
w Internecie.  

 

Badanie CATI  

Technika wywiadów telefonicznych (CATI – 
Computer Assisted Telephone Interview) jest 
ilościową metodą gromadzenia danych, w której 
badanie realizowane jest przy użyciu 
kwestionariusza zawierającego proste pytania, 
niewymagające używania materiałów 
pomocniczych. 



Kupuje kiedy chcesz. Płać kiedy Ci wygodnie. 

 
inviPay.com to unikalna i jedyna na rynku metoda płatności online, dzięki której przedsiębiorca może zapłacić w e-
sklepie za zakupy tak samo wygodnie i bezpiecznie jak to robi poza nim tj. dopiero po otrzymaniu i sprawdzeniu 
zamówienia w terminie płatności wynikającym z faktury otrzymanej od e-sklepu (lub później jeżeli ma takie 
życzenie). 
 
E-sklep, aby zrealizować takie zamówienie, musi posiadać gwarancje otrzymania swojego wynagrodzenia. I to 
właśnie gwarantuje i zabezpiecza swoimi środkami inviPay.com. E-sklep już na etapie złożenia zamówienia przez 
klienta otrzymuje od inviPay.com zabezpieczenie całej płatności, którą wypłaca z inviPay.com natychmiast po 
zrealizowaniu zamówienia i wystawieniu faktury (bez czekania na termin płatności faktury). 

 
 Taka innowacyjna i prosta zarazem konstrukcja przebiegu transakcji, oparta o w 

pełni responsywną i szybką bramkę płatności inviPay.com nie tylko wpłynie 
pozytywnie na wzrost sprzedaży e-sklepu dzięki wysokiemu zadowoleniu 
Klienta, ale również pozwoli rozwijać biznes przy zachowaniu najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa. 

Więcej informacji: 
 
Joanna Pasenik (Dyrektor operacyjny) 
 
M: 668 354 106 
E: jpasenik@invipay.com 


