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W stronę zrównoważonego e-commerce
Jako
część
ekosystemu
gospodarczego
firmy
prowadzące działalność w sieci www kierują się
odpowiedzialnością za niekorzystne zmiany klimatu,
oszczędzanie zasobów, tworzenie gospodarki obiegu
zamkniętego. Stąd ich udział w tym poradniku,
pierwszym tego typu na polskim rynku. Dziękujemy
wszystkim markom za udostępnienie case studies.
Sektor e-commerce znajduje się na ścieżce szybkiego
wzrostu. Jest to sektor ciągłych zmian, elastycznego
dostosowania się do oczekiwań klientów, kształtowany
przez nowe technologie i pomysły. Z tego powodu
praktyki, które tworzą się już teraz będą wpływać na kształt
e-commerce w przyszłości. Stąd konieczność uważnego
przyglądania się temu, co dzieje w omawianym obszarze.
Stąd także można czerpać wiedzę, inspirację.
Na pewno wzrost handlu elektronicznego budzi obawy o
wpływie e-biznesu na środowisko naturalne. Jednak mając
dostęp do technologii, nowoczesnych rozwiązań i przy
udziale twórczych pracowników sektor ten może stać się
liderem innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań. Już
teraz wiemy, że dostępność, przystępność cenowa i
łączenie różnych elementów łańcucha dostaw to wielkie
atuty e-commerce. Wyzwaniem jest właśnie przejście do
zrównoważonego e-biznesu jako części gospodarki i
społeczeństwa zdigitalizowanego w sposób sprawiedliwy i
odpowiedzialny.

Wierzymy,
że
poradnik
„Zrównoważony
ecommerce”
stanie
się
początkiem
szerszej
wymiany najlepszych praktyk, nawiązywania
kontaktów i dzielenia się wiedzą oraz pomysłami,
na drodze do zrównoważonego e-commerce.
Specjalne podziękowania kierujemy do Partnera
poradnika – marki Allegro. Jednocześnie zapraszamy
firmy do pracy w grupie merytorycznej e-Izby –
Zrównoważony biznes i CSR.

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Izby Gospodarki
Elektronicznej

Paweł Oksanowicz
Koordynator Grupy
Zrównoważony biznes i
CSR e-Izby
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Twoja marka prowadzi działania CSR?
Twój sklep wdrożył strategię eko?
Twój biznes pomaga lokalnym społecznościom?

POKAŻ TO I ZGŁOŚ SWOJE DZIAŁANIA DO KATEGORII
BEST IN CSR W KONKURSIE
e-Commerce Polska awards 2021

ZGŁOŚ SIĘ
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Projekty CSR stanowią z roku na rok coraz ważniejszy element w
2
B
strategii działania ANSWEAR.com – mamy ambicję, aby dostarczać nie
tylko dobre produkty i dobre usługi około-sprzedażowe, ale również
przyczyniać się do poprawy funkcjonowania środowiska naturalnego,
wspierać tych, który tego wsparcia potrzebują i być uważnym na to, jak
my – jako firma – możemy pomóc innym. Angażujemy się w tematy
dotyczące ochrony środowiska (m.in. akcja Wear & Share, które
efektem jest sadzenie drzew), coroczną pomoc domom dziecka, pomoc
ważnym instytucjom w potrzebnie (szycie maseczek dla szpitali).
Wspieramy także młodych artystów związanych z naszą branżą:
fotografów czy stylistów, w ramach takich cyklicznych akcji jak Project
Packshot i Bitwa Stylistów.
Wojciech Tomaszewski,
Chief Marketing & e-Commerce Officer, Answear.com
Laureat e-Commerce Polskaawards 2020

ZGŁOŚ SIĘ DO EDYCJI 2021

6

Od patrona wydania –
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Marzena Strzelczak, Prezeska, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Podobnie jak inne sektory, także e-commerce wymaga podejmowania działań
ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę tempo
w jakim przyspieszył jego rozwój w ciągu ostatniego roku. Przyjmuje się, że e-commerce jest
bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne zakupy. Niemniej jednak, sektor ma własne
niemałe wyzwania, chociażby związane z transportem przesyłek czy opakowaniami. Pilne
i potrzebne jest poszukiwanie nowych rozwiązań zarówno przez właścicieli platform
zakupowych i firm logistycznych, jak i edukacja konsumentów, zachęcająca do podejmowania
wyborów przyjaznych planecie. To tylko niewielka część kwestii, z którymi zmierzyć się musi
sektor.

Równie istotne są wyzwania technologiczne, związane z wykorzystaniem sztucznej
inteligencji i mediów społecznościowych w procesach zakupowych i kształtowaniu nawyków
zakupowych, jak i społeczne. Te ostatnie obejmują bardzo szeroki zakres tematów, począwszy
od form i sposobów świadczenia pracy przez kurierów, po bezpośredni wpływ na otoczenie,
który możemy obserwować w wielu miejscach, tzw. „paczkomatoza”. To przykład rozwiązania,
które samo w sobie jest korzystne środowiskowo, a więc i społecznie (wykorzystanie
paczkomatów zdecydowanie obniża emisję CO2, jest bardziej efektywne etc., więc wszyscy na
tym korzystamy). Jednak brak uregulowań i skokowy rozwój paczkomatów mają negatywny
wpływ zarówno na estetykę miast, są przyczyną wzrostu wypadków drogowych.
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Osobną kwestią jest też własność - czy nie powinny być własnością miasta, podobnie
jak np. transport? Można powiedzieć, że wówczas nie rozwijałby się tak szybko, jeśli
mamy jednak „budować lepiej”, wyciągając wnioski z pandemii, to też w interesie sektora
jest przyjrzenie się rozwiązaniom, które mogą lepiej służyć społeczeństwu. Warto tu
korzystać z dobrych praktyk zarówno tych dość oczywistych, jak optymalizacja procesów
logistycznych, wykorzystanie opakowań z odnawialnych materiałów. Także rozwojowi
platform/sekcji produktów przyjaznych środowisku lub używanych, co jak pokazało
badanie ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Konsumenci
a gospodarka obiegu zamkniętego”, dobrze wpisuje się w preferencje zakupowe Polek
i Polaków. Bardzo potrzebne jednak jest także myślenie „wielkie” - sięganie po inspiracje
z rozwiązań, które sprawdziły się w miastach słynących z rozwiązań prośrodowiskowych,
co oczywiście nie znaczy, że nie można poszukiwać rodzimych pomysłów. Ważne, by były
ambitne na miarę wyzwań, z którymi dziś się zmagamy, sprzyjały ludziom i planecie.

Marzena Strzelczak, Prezeska, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Opakowania
Marta Szymborska, Menedżer ds. Komunikacji, PR i CSR, GS1 Polska

Przeciętny Europejczyk zużywa 16 ton różnych materiałów, z czego tylko 40% zostało poddanych recyklingowi
lub ponownie wykorzystanych[1]. Raport PACE (ang. Platform for Accelerating the Circular Economy) podaje, że
świat obecnie jest cyrkularny tylko w 9%.

Znaki wodne w twoim biznesie
Znaki wodne wspierają gospodarkę cyrkularną. Ich zastosowanie może być odpowiedzią na oczekiwania klientów
e-commerce. Wiemy, że 25 proc. klientów zwraca uwagę na stosowanie przez sklepy nieekologicznych opakowań,
bądź brak opcji wyboru dostawy ekologicznej. Jako najbardziej rażące praktyki wymieniają zbyt duże opakowania
w stosunku do zawartości i foliowe wypełniacze[1].
Wraz ze świadomością konsumentów, rośnie siła gospodarki cyrkularnej, wg zasady 4R: reduce, reuse, recycle,
remanufacture – ograniczaj, użyj ponownie, poddaj recyklingowi, przetwórz. Stworzenie gospodarki cyrkularnej jest
możliwe dzięki przetwarzaniu opakowań. Aby w tym pomóc Fundacja Ellen MacArthur opracowała cyfrowe znaki
wodne[2].
[1] https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/03/Co_ugryzie_ecommerce_2021_Raport-1.pdf
[2] Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe, Ellen MacArthur Foundation, McKinsey Center
for Business and Environment, 2015
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Oznakuj opakowanie
Cyfrowe znaki wodne to niezauważalne gołym okiem kody wielkości znaczka pocztowego.
Umieszczone są na opakowaniu. Bazując na globalnych i otwartych standardach identyfikacji
produktów, mogą one kodować szeroki zakres danych, tj.: nazwa producenta, SKU, rodzaj
używanych tworzyw sztucznych i skład dla obiektów wielowarstwowych, zastosowanie
w przemyśle spożywczym i nieżywnościowym, itp. Standardowe kamery wysokiej rozdzielczości
w sortowni odpadów wykryją i odczytają cyfrowy znak wodny. Na tej podstawie instalacje
sortownicze będą w stanie precyzyjnie sortować opakowania. Informacja o tym może być
cennym łącznikiem pomiędzy marką, a ekologicznie zorientowanym klientem.
Wśród członków inicjatywy HolyGrail 2.0 jest już ponad 85 firm i organizacji, w tym Arla, Bosch,
Coca-Cola, Danone, Henkel, Johnson & Johnson, L’Oréal czy P&G – oraz producenci opakowań
i instytucje otoczenia biznesu. Częścią tego konsorcjum jest także GS1, której najbardziej
rozpoznawalnym standardem jest kod kreskowy.

Różnorodność zastosowania identyfikacji towarów
Globalne standardy GS1 opierają się na gromadzeniu i współdzieleniu informacji. W gospodarce cyrkularnej to właśnie dane
odgrywają kluczową rolę w całym łańcuchu wartości produktu. Dzięki ich współdzieleniu organizacje mogą wymieniać informacje,
konsumenci uzyskiwać rzetelne i wiarygodne dane na temat towarów w łańcuchu dostaw, a sieci handlowe mogą ograniczać
marnowanie żywności wykorzystując kody GS1 DataBar lub technologię EPCIS (współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności
i Auchan Polska).
Zgodnie z szacunkami Fundacji Ellen MacArthur transformacja globalnej gospodarki poprzez wdrożenie rozwiązań cyrkularnych
umożliwiłaby ograniczenie zużycia cennych surowców nawet o 24% do 2030 roku. Dodatkowo pozwoliłaby także oszczędzić rocznie
nawet 400 miliardów m3 wody, przy jednoczesnym ograniczeniu o 23% emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany
klimatu[3]. By to osiągnąć kluczowe są dane, które z łatwością można gromadzić i współdzielić dzięki globalnym standardom.

Tchibo z partnerami (m. in. rząd RFN) prowadzi projekt RePack, dotyczący
opłacalności torby wielokrotnego użytku z rPET, która może być używana więcej
niż 20 razy. Firma szacuje, że mogłaby RePackiem zastąpić około 7,5 tys.
jednorazowych opakowań w e-commerce.
[3] https://cyrkularni.pl/pl/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/

Marta Szymborska, Menedżer ds. Komunikacji, PR i CSR, GS1 Polska
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ZWROTY W E-COMMERCE
Aneta Dzięciołowska, Menedżer ds. badań rynkowych, Mobile Institute

8 na 10 kupujących w internecie zauważa podczas zakupów w sieci nieekologiczne praktyki e-sklepów.
Konsumenci zwracają uwagę w szczególności na: pakowanie przesyłek w nadmierne ilości folii zbyt duże
kartony, w których pustą przestrzeń zajmują często nieekologiczne wypełniaczy.
Dostrzegają też miejsce na poprawę praktyk e-commerce przy wyborze opcji dostawy do dedykowanego
punktu odbioru, gdzie sami dotrą i odbiorą przesyłkę. (Wg. I edycji badania „Green Generation. Wspólnie na rzecz
Ziemi”).

Nieekologiczne zwroty
Bardzo istotną kwestią w kontekście ekologii są także zwroty do sklepów. Wpływają one negatywnie na
środowisko naturalne przez tworzenia śladu węglowego oraz generowanie kolejnych opakowań.
Jak pokazuje badanie „Co (u)gryzie e-commerce”? (2021 rok), 18% e-klientów przyznaje się do zwrotów,
a kolejne 38% potwierdza, że często ma ochotę zacząć zwracać produkty i to rozważa. 57% zwracających
produkty oddaje je ze względu na nowe okazje zakupowe lub rozmyślenie się, czyli powody niezwiązane
bezpośrednio z produktem. Natomiast 26% przyznaje się do zakupów rożnych rozmiarów i kolorów od razu
z myślą o zwrocie niepasujących. W tym kontekście całkiem zasadnie jest zastanowić się nad tym, co e-sklepy
mogą zrobić, aby zminimalizować ilość zwracanych produktów?
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Zadbajmy wspólnie
Przede wszystkim należy zadbać o:
- stosowanie adekwatnych i wyczerpujących opisów produktów, aby zwiększyć świadomość klientów,
- podawanie konkretnych informacji dotyczących warunków i kosztów zwrotów,
- umożliwienie sprawdzania dostępności produktów w sklepie stacjonarnym,
- udostępnianie większej ilości zdjęć produktów, o wysokiej jakości. Chodzi też o zdjęcia 360 stopni oraz
materiały wideo (jedynie 23% internautów nie dostrzega problemów w obszarze prezentacji
produktów),
- udostępnianie informacji skąd dokładnie będzie wysłany dany produkt,
- dostęp do opinii innych klientów (dokładny opis produktu i opinie o nim zebrały po 38% wskazań jako
najważniejsze czynniki zakupowe. To także odpowiednio 2 i 3 czynnik zakupowy zaraz po cenie),
- w przypadku kategorii modowej podawanie precyzyjnej, ustandaryzowanej rozmiarówki, która
umożliwi wybór odpowiedniego produktu.
To, co jako agencja badawcza rekomendujemy firmom, które chciałyby usprawnić
funkcjonowanie e-sklepu, nie tylko w kwestiach zwrotów, ale także w obszarach płatności,
dostaw czy usability strony internetowej marki, to umożliwienie klientom pozostawiania opinii.
Dialog na linii e-sklep i e-konsument jest najlepszą metodą, aby dowiedzieć się czego brakuje
klientom.

Sposób, w jaki produkty docierają do drzwi konsumentów jest podstawowym aspektem
handlu elektronicznego. Przejście na bardziej zrównoważone systemy i praktyki powinny
opierać się na case studies i badaniach. I tak, wg badań przeprowadzonych przez TNO
w Holandii, punkty odbioru paczek mogą prowadzić do zmniejszenia emisji CO2
w następujący sposób: jeśli liczba dostaw do domu spada o połowę, powstaje 17 proc.
mniej emisji CO2 dla dostawy do punktu i o 33 proc. emisji CO2 na ostatniej mili do drzwi
odbiorcy.
https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid:69521201-d3ec-4f9f-985d-072d83077e67

Aneta Dzięciołowska, Menedżer ds. badań rynkowych, Mobile Institute
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Przedłużone życie produktów
Magda Andrejczuk, CSR Expert, Allegro.pl
Joanna Skowrońska, Account Manager, Allegro Lokalnie

ALLEGRO LOKALNIE - DRUGIE ŻYCIE PRZEDMIOTÓW
Allegro to platforma handlowa dla ponad 120 tys. sprzedawców, głównie polskich MŚP i ponad
13 mln aktywnych kupujących (12.2020). Allegro Lokalnie to serwis dla wszystkich
zainteresowanych kupnem przedmiotów od osób prywatnych, oraz chcących szybko sprzedać
niepotrzebne lub nieużywane przedmioty. Allegro Lokalnie to już ponad 2 miliony ofert (03. 2021).
Dzięki Allegro Lokalnie można łatwo kupować i sprzedawać, znaleźć wyjątkowe rzeczy
w atrakcyjnych cenach i mieć pewność, że zakupy w sieci są bezpieczne. Wartością dodaną jest fakt, że
często są to rzeczy z drugiej ręki, a sprzedaż na Allegro Lokalnie daje im drugie życie w myśl zasady
reuse (to jeden z 4. filarów gospodarki o obiegu zamkniętym, oprócz reduce, recycle, remanufacture).
Serwis znajduje się na 2. miejscu w kategorii C2C platform e-commerce w Polsce, (wg badania
Gemius/PBI, 09.2020 r.).
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1 minuta – czas wystawienia przedmiotu na Allegro Lokalnie
Nawet 82% kupujących online kupuje i sprzedaje w sieci towary używane. Zamieszczenie ogłoszenia na Allegro Lokalnie jest proste
i intuicyjne, a sprzedający może wybrać spośród trzech rodzajów ofert: bezpłatne ogłoszenie, oferta “Kup teraz” lub “Licytacja”. Co ważne,
dodanie oferty jest całkowicie bezpłatne, a sprzedający zapłaci prowizję dopiero wtedy, kiedy sprzeda swój przedmiot na Licytacji lub
w ogłoszeniu “Kup teraz”. Prowizja od sprzedanego przedmiotu wynosi 4,9% jego wartości w kategorii elektronika i 7,9% w pozostałych
kategoriach, bez kosztów przesyłki. Te typy ogłoszeń zawierają wiele korzyści dla kupujących: szybkie metody płatności online, wiele opcji
dostawy, w tym przyjazne środowisku maszyny paczkomatowe, oraz są objęte Programem Ochrony Kupujących.
Doświadczenia zebrane przez Allegro Lokalnie wskazują na to, że przy rozwoju tego typu platform należy zwrócić uwagę sprzedającym na
jakość, stan i atrakcyjne ceny wystawianych przedmiotów.

Na co zwracają uwagę Polacy przy kupowaniu
przedmiotów z drugiej ręki:
·
62% dobra jakość
·
61% stan przedmiotu bez widocznych śladów
użytkowania
·
56% niska cena

Magda Andrejczuk, CSR Expert, Allegro.pl
Joanna Skowrońska, Account Manager, Allegro Lokalnie

14

Rzeczy z drugiej ręki - od ubrań i książek po jacht i złoty zegarek
Poszukując rzeczy z drugiej ręki Polacy najczęściej decydują się na zakupy online. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni szukają tam ubrań i książek.
Kobiety wybierają częściej używane meble, a mężczyźni z kolei poszukują sprzętu elektronicznego. Oprócz wymienionych kategorii bardzo
popularne w 2020 roku były media, książki i ubrania dla dzieci. Zdarzały się też rzadkie oferty jak sprzedaż jachtu żaglowego, złotego zegarka czy
zabytkowego samochodu. To pokazuje skalę możliwego zasięgu produktowego platform second life of products. Co ciekawe, w przeprowadzonych
przez nas badaniach okazało się, że ponad 56% respondentów decyduje się na kupno bądź sprzedaż przedmiotów marek premium - ubrania
i akcesoria (61%), smartfony czy tablety (33%), oraz AGD (23%).

Popularne kategorie
Rozwój tego biznesu można oprzeć na kategoriach produktów zyskujących w trendzie odsprzedaży. I tak, ponad 15% sprzedaży Allegro Lokalnie to
kategoria gaming (01-10.2020 r., dane firmy). Bardzo popularne są akcesoria fotograficzne. Na omawianej platformie transakcje z tej kategorii
oszacowano w ostatnich miesiącach na ponad 1,5 mln zł. Dynamicznie rozwija się także segment sprzętu audio i instrumentów muzycznych.
Trzecią co do wielkości kategorią w ostatnich 10 miesiącach były urządzenia elektroniczne (01-10.2020 r., dane firmy). Co ciekawe, 20% wszystkich
ofert smartfonów sprzedaje się w mniej niż 12 godzin od daty publikacji oferty.

Zbiórki z celem społecznym
Ważnym elementem pozycjonowania platformy typu second life of products jest zaangażowanie w lokalne inicjatywy społeczne. Ludzie, którzy
prowadzą wymianę rzeczy przez internet, są zorientowani na takie wartości jak poszanowanie środowiska naturalnego, lokalność produktów i rozwój
społeczności.
Na Allegro Lokalnie każdy klient może wystawić przedmiot w ramach określonej zbiórki społecznej - wystarczy wyszukać daną inicjatywę i określić jaki
procent ze sprzedaży (od 10% do 100%) ma zostać przeznaczony na wybrany społeczny cel. Klienci mogą również zakupić przedmiot wspierający
wybraną akcję, a po opłaceniu przedmiotu pieniądze zasilą konto zbiórki. Organizatorami zbiórek są NGO, szkoły i przedszkola.

260 tys. zł zebrano przez sześć
miesięcy funkcjonowania zbiórek na
Allegro
Lokalnie.
65%
wszystkich
zakończonych zbiórek może pochwalić
się zebraniem całej potrzebnej kwoty do
zrealizowania celu.

78% Francuzów w lockdownie posortowało niewykorzystane
lub nieużywane rzeczy. Prawie połowa planowała sprzedać je
w Internecie, a 32% Francuzów twierdzi, że nigdy nie korzystało
z tej opcji. Co sprzyja rozwojowi e-platform łączących osoby, które
pozbywają się niepotrzebnych rzeczy na rzecz poszukujących (wg
badania YouGov 11, maj 2020).

Magda Andrejczuk, CSR Expert, Allegro.pl
Joanna Skowrońska, Account Manager, Allegro Lokalnie
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ZACHOWANIA KONSUMENCKIE
Kamilla Budnik, Lider ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji wewnętrznej, CCC

Grupa CCC działa w 30 krajach w Europie, m.in poprzez 70
platform online. To pozwala na efektywne dotarcie do milionów
klientów. Oprócz komunikacji sprzedażowej ważna tu jest
również ekologiczna edukacja. Tak właśnie widzimy swoją rolę
w zrównoważonym e-commerce – uświadamianie konsumentów
i otoczenia biznesowego, aby swoimi codziennymi decyzjami
wspierali zrównoważony rozwój.

Strategia biznesowa Grupy CCC „GO.22” oparta na szerokiej analizie
rynku bierze pod uwagę także wymagania konsumentów co do
jakości produktów i oddziaływania biznesu na społeczeństwo
i środowisko. Klienci oraz otoczenie biznesowe coraz częściej
zwracają uwagę na produkty z recyklingu, ekoskóry oraz produkcję
fair.
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Daj swoim butom drugie życie
Jednym z programów łączących działania na rzecz środowiska z edukacją społeczną
jest projekt zbiórki używanego obuwia prowadzony w sklepach stacjonarnych CCC pod
nazwą „Daj swoim butom drugie życie”. Klienci oddają nieużywane obuwie w sklepie
mając pewność, że zostanie ono zagospodarowane w odpowiedni sposób
i z poszanowaniem potrzeb środowiska naturalnego. Akcja cieszy się dużą
popularnością – tylko do końca lipca 2020 roku zebrano ponad 10 ton obuwia.
Dodatkowo, jesienią 2020, także w ramach akcji „Daj swoim butom drugie życie”,
w połączeniu sił z Wosh Wosh zebrano 3 tys. par obuwia, które po odświeżeniu trafiły
do osób z problemem bezdomności.

Zielone opakowania
90% odpadów wytwarzanych w ramach działalności CCC poddawanych jest
recyklingowi lub innym procesom odzysku. W sklepach stacjonarnych i sprzedaży online
zrezygnowaliśmy z toreb foliowych i wykorzystujemy tylko papierowe opakowania
z recyklingu. Jest to droga, która pozwala na rozwój biznesu zgodnie z oczekiwaniami
klientów, pracowników i otoczenia biznesowego. W ten sposób też kształtujemy
oczekiwania.
„Go for nature” to linia butów ze skóry z ekologicznych
garbarni (z certyfikatem LGW), akcesoria damskie, męskie
i dziecięce, w których główny surowiec pochodzi z recyklingu
butelek pet, lub w pełni naturalnych surowców. To także
produkty powstałe z najwyższą dbałością o środowisko
naturalne (Water Based Pu).

Kamilla Budnik, Lider ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji wewnętrznej, CCC

zebraliśmy
ponad

10

ton obuwia
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Przyjazne środowisku
E-commerce daje również nowe możliwości
do proponowania klientom zrównoważonych
zakupów.
Chodzi
o
chociażby
filtry
zrównoważonego rozwoju dla produktów,
a poprzez etykietowanie „Przyjazność
środowisku” można kształtować określone
wybory. Proponując takie etykiety wpływamy
na zachowania konsumenckie.

Kodeks Postępowania dla dostawców
W ramach strategii „GO.22” kierujemy się także odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw. Podpisany przez wszystkich
dostawców surowców Kodeks Postępowania oraz przeprowadzane regularnie audyty ich działalności gwarantują, że
marka dostarcza na rynek produkty bezpieczne, dobrej jakości, które są jednocześnie wytwarzane i sprzedawane
w sposób odpowiedzialny. Wszyscy nasi dostawcy podpisali kodeks, zobowiązując się tym samym do przestrzegania jego
zapisów.

Kamilla Budnik, Lider ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji wewnętrznej, CCC
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E-logistyka
Damian Krzympiec, Członek Zarządu 3LP SA, Grupa TIM

20 tys. paczek opuszcza dziennie centrum logistyczne w Siechnicach k. Wrocławia, którego operatorem jest spółka
3LP z Grupy TIM. Powierzchnia magazynu wynosi 50 tys. m2. To tak naprawdę ultranowoczesny hub nie tylko dla TIM,
który ma większość przychodów ze sprzedaży online. Zapewnia też obsługę logistyczną innych firm działających
w e-handlu, (IKEA, Oponeo.pl). Obiekt jest zorientowany na zrównoważony rozwój.

Zero wypełniacza foliowego
W 2015 roku centrum logistyczne zamieniło stosowany przy wysyłce zamówień wypełniacz foliowy FROM na ekopapier
z recyklingu. Obecnie średnio miesięcznie zużywamy 500 km papieru eko, zamiast 200 km folii, o zbliżonej wartości ok. 60 tys.
zł. Do pakowania produktów gabarytowych o niestandardowych kształtach od 2017 r. stosujemy dedykowane papierowe profile
pochodzące w 100% z recyklingu. Ich struktura to plaster miodu. Tym sposobem całkowicie wyeliminowaliśmy profile piankowe
z tworzywa sztucznego PE do pakowania, co dało także oszczędność 40 tys. zł. Wcześniej zużycie tego materiału wynosiło nawet
10 km miesięcznie.
Metody pakowania wciąż są udoskonalane – w 2021 r. uruchomiliśmy linię do pakowania, która docina karton do wielkości
zamówienia, co pozwala na całkowite wyeliminowanie jakiegokolwiek wypełniacza. Chodzi tak samo o małe, jak
i wielkogabarytowe towary do wysyłki.
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Bezpieczne opakowanie
Istotnym problemem przy wysyłce kurierskiej jest trwałość opakowania. 3LP dąży tu do zrównoważenia zarówno jeśli chodzi
o trwałość, jak i zastosowanie materiałów eko. Ze względu na rodzaj biznesu (99% klientów TIM SA to sektor B2B), większość
zamówień składa się z wielu sztuk towaru, których łączna waga dochodzi do górnego limitu dla paczek kurierskich – 31,5 kg. Po
konsultacjach
z producentami kartonów obecnie stosujemy pięciowarstwową tekturę pokrytą specjalną powłoką wzmacniającą i
dodatkowe usztywnienia wtopione na zgięciach klap kartonu, zapobiegające „rozcinaniu” kartonu przez bindę. Kolejne modyfikacje
obejmują nadruk etykiet oraz automatycznie składane dno, które nie wymaga klejenia czy taśmy klejącej. Stanowi to następną
naszą rekomendację dla biznesu logistycznego.

Nakłady
Oczywiście, że zrównoważona logistyka wymaga nakładów. Dzięki optymalizacji odpadów i użyciu materiałów z recyklingu do
pakowania przesyłek w 3LP segregujemy oraz odsprzedajemy ponad 80 ton papieru i folii pochodzących z dostaw. Daje to
oszczędność/zysk ok. 20 tys. zł miesięcznie.

Bez palet
Sam załadunek i transport przesyłek to kolejny aspekt oddziaływania środowiskowego e-commerce B2B. Jednorazowe palety
drewniane to rozwiązanie niesprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, a także kosztowne z uwagi na rosnące z roku na rok podatki od
wdrożenia opakowań do obiegu pierwotnego. W 3LP przy współpracy z dostawcą automatyki zastosowaliśmy rozwiązanie pozwalające
na załadunek kartonów bezpośrednio do samochodu kurierskiego, przy ograniczonym użyciu dodatkowego nośnika. (Palety używa się
w niezbędnym minimum). Tak skonstruowany system załadunkowy paczek pozwala na redukcję zużycia o ponad 6 tys. palet
EUR/miesiąc. To wartość 50 tys. zł. Co więcej, system pozwolił na zwiększenie o 30% wypełnienia samochodów kurierskich paczkami,
tym samym powodując około 30-procentową redukcję emisji CO2 z transportów kurierskich.
Całość najlepiej zobaczyć na krótkich filmach:
https://youtu.be/cBMpNoLByQE
https://youtu.be/a7XxQBJRACM

W 2020 r. prawie do zera zredukowano zużycie taśmy foliowej z tworzywa PE, używanej do zamykania
kartonów, w hubie logistycznym 3LP. Wcześniej zużycie wynosiło 170 km/mies. To efekt zastosowania
kartonów z klejonymi klapami.
Damian Krzympiec, Członek Zarządu 3LP SA, Grupa TIM
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Sustainable e-commerce
Paweł Oleszczuk, PwC | Advisory | Manager

W ostatnich miesiącach cały świat jest świadkiem dynamicznego rozwoju e-commerce. W ślad za wzrostem
przychodów pojedynczych firm należących do poszczególnych elementów łańcucha dostaw, podąża także dyskusja
nt. zrównoważonego rozwoju tej branży.
Szczególnie w aspekcie handlu internetowego, rozwiązania sustainable mogą dotyczyć kwestii zarówno ogólnych,
przyjęte modele biznesowe, jak i szczegółowych – chociażby stosowane rozwiązania logistyczne czy wykorzystywane
opakowania.

E-logistyka
Na jej kwestie zwrócił uwagę opublikowany pod koniec 2020 roku raport Komisji Europejskiej. W nim przedstawiono
wyniki badania na temat m.in. preferencji sposobu dostarczania produktów do konsumentów, uwzględniając przy tym
zrównoważone praktyki. Raport wskazuje, że np. IKEA planuje do 2025 roku wprowadzić w 100% zeroemisyjne dostawy
zamówień wykorzystując w tym celu samochody elektryczne, czy np. rowery (w przypadku mniejszych przesyłek).
W analizach pochodzących z 2016 roku, można znaleźć dane potwierdzające zasadność wprowadzania rozwiązań
zrównoważonych. Chociażby fakt, że 86% niemieckich konsumentów wskazało, że wybierając sposób dostawy preferują
rozwiązania prośrodowiskowe (wg. badania zrealizowanego dla Ministerstwa Środowiska). W tym nurcie warto także
przytoczyć wnioski z raportu “Nowy obraz polskiego konsumenta” zrealizowanego przez PwC w grudniu 2020 roku,
z którego można dowiedzieć się, że większość Polaków (92%) przyznaje, że ekologia i dbanie o środowisko jest dla
nich ważne, nawet w trakcie pandemii.
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Sustainability, a w szerszym wymiarze ESG
Są to działania podejmowane przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska, dbałość
o społeczeństwo i prowadzenie ładu korporacyjnego, (ang. ESG – environmental, social, governenace). Przestają być
jedynie hasłem, a stają się synonimem realnych zmian. Co więcej, stanowić mogą również sposób na rozwój
przedsiębiorstw i budowanie ugruntowanych pozycji rynkowych.
W ostatnim roku mój zespół w PwC był zaangażowany m.in. w Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, mający
wspierać małe i średnie firmy w powrocie na ścieżki wzrostu, przerwane z powodu pandemii COVID-19. Jednym
z rozwiązań wypracowanych we współpracy z Międzynarodową Izbą Handlową, UN Global Compact, DHL i Microsoft
było właśnie sustainable e-commerce. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia zrównoważonego wzrostu, skupiliśmy się
nie tylko na prośrodowiskowych aspektach, ale również na handlu elektronicznym jako katalizatorze rozwoju
przedsiębiorczości, np. w regionach zagrożonych wykluczeniem. Dla mikro czy małych firm w krajach o gospodarce na
niskim poziomie to właśnie e-commerce może stanowić jedyną realną szansę na zdobycie klientów i poszerzenie
działalności.

Jak dowodzą podane przykłady, zrównoważony e-commerce to zagadnienie dotyczące nie tylko
przedsiębiorców i konsumentów, ale mające zdecydowanie szerszy wpływ na rozwój gospodarczy, a tym
samym społeczeństwo.
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Paweł Oleszczuk, PwC | Advisory | Manager

Wiedza i dostępne badania:
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/03/Co_ugryzie_ecommerce_2021_Raport-1.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/01/GreenGeneration_WspolnieNaRzeczZiemi.pdf
Collaborative-Report-on-Sustainability-and-e-Commerce.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
https://sdgs.un.org/goals
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-europe-e717-billion-in-2020/
TNO-2020-R10909.pdf
https://yougov.co.uk/topics/resources/articles-reports/2020/12/01/ecommerce-businesses-should-make-theirwebsites-mo
https://yougov.co.uk/topics/resources/articles-reports/2021/01/14/green-branding-boosts-brand-reputation
https://yougov.co.uk/topics/resources/articles-reports/2020/10/13/embracing-second-hand-culture-can-helpbrands-targ
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Wiedza i dostępne badania:
Link do e-Izba Round Table - Jak można równoważyć e-commerce?:
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-round-table-jakmozna-rownowazyc-e-commerce
Link do e-Izba Digital Talk: Premiera poradnika "Zrównoważony e-commerce":
https://app.livestorm.co/izba-gospodarki-elektronicznej/e-izba-digital-talkpremiera-poradnika-zrownowazony-e-commerce
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